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Psy-zo! Onderwijs
Psy-zo! Onderwijs organiseert geaccrediteerd onderwijs in de vorm van workshops, cursussen en supervisie, onder andere op het 
gebied van EMDR, CGT, schematherapie. Het onderwijs is bedoeld voor orthopedagogen (-generalist), psychologen (GZ of klinisch), 
psychotherapeuten en psychiaters. Daarnaast hebben wij de EMDR kit ontwikkeld. 

Onze cursussen en workshops worden gegeven door docenten die hun sporen hebben verdiend. Onze keuze voor docenten wordt 
ingegeven door het motto ‘liever de auteur van een toonaangevend boek aan het woord dan iemand die vertelt wat er in andermans 
boek staat’. Bij het samenstellen van ons programma houden wij rekening met de vraag van deelnemers. Daarnaast willen we ons 
aanbod blijven vernieuwen, waardoor deelnemers graag nog een keer terug komen.

Het is ook nu weer gelukt om aan vragen van deelnemers te voldoen en hebben, naast ons vertrouwde basisaanbod, een aantal 
nieuwe cursussen en workshops aan ons programma weten toe te voegen. Zie hieronder voor meer informatie over onze nieuwe 
cursussen en de achterkant voor ons volledige programma. 

In mei 2019 hebben wij model 4 van de EMDR Kit 
Wireless uitgebracht! In model 4 zijn onder andere 
de volgende verbeteringen toegepast:

• De Pulsators schakelen nu automatisch uit 
wanneer ze niet worden gebruikt. Hierdoor is 
de accuduur significant verbeterd!

• Wij hebben Model 4 uitgerust met vernieu-
wde Bluetooth chips. Dit zorgt er voor dat de 
verbindingen beter en stabieler zijn. 

• De LED lampjes op de Pulsators kunnen mee 
knipperen in het ritme van de lamp.  
Dit is bijvoorbeeld handig als u de lamp niet 
wilt of kunt gebruiken, of leuk om bij kinderen 
in te zetten.

• De manier van produceren is verbeterd zodat 
de kwaliteit is verbeterd. 

Bezoek voor meer informatie: www.EMDRKit.com.

The Dance of Attachment: 
An EMDR Relational Approach  

Deany Laliotis
12 & 13 juni 2020

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni 2020 komt Deany Laliotis terug naar Nederland voor 
het geven van haar tweedaagse training. Deze editie zal plaatsvinden in Ede.

Deany Latiotis is directeur Training bij het EMDR Instituut in de VS en is gespecialiseerd in het 
toepassen van EMDR bij complex trauma en hechtingsproblematiek. Zij maakt onderscheid 
tussen EMDR als techniek en EMDR als therapie en laat daarbij zien hoe jij als behandelaar 
iets extra’s kunt toevoegen voor de client tijdens de behandeling(en). Het is een interactieve 
training, waarin je veel kunt oefenen met de specifiekek EMDR-vaardigheden. De cursusdagen 
zullen bestaan uit live demonstraties, het kijken naar video's, lezingen en oefeningen.

Wat Deany Laliotis zelf zegt over de training:  
        
"As EMDR therapists who treat complex developmental trauma, we understand the importance of 
the therapeutic relationship as part of the healing journey when our clients are suffering from at-
tachment wounds. The challenge is how to bring our best selves to the clinical situation, using our 
experience moment to moment to facilitate the work, making it a shared experience. In this 2-day 
master course, we will explore ways we can use ourselves to best meet the needs of the clinical sit-
uation, creating the conditions that make it possible for the client to approach this unchartered 
emotional territory towards healing and transformation."
 
Wat oud-deelnemers zeggen over de training:

'Een voor de klinische praktijk bij complexe ptss en hechtingsproblematiek zeer relevant onderwerp.’
‘Complimenten voor hoe ze haar grote hoeveelheid kennis en ervaring op toegankelijke en heel 
prettige wijze weet te delen. Inspirerend!’ 
‘Ze was fantastisch en zo inspirerend. De manier waarop ik emdr toepas is voor altijd veranderd! ’ 
‘Ik heb genoten. Het was echt een kadootje.’

Kortom, een buitenkans voor elke EMDR-therapeut!

Suïcide en suïcidepreventie
Bert van Luijn

Datum: 20 oktober 2020

Elk jaar sterven in NL ongeveer 1900 mensen door suïcide. Adequate diagnostiek, behandeling 
van suïcidaal gedrag en preventie ervan heeft nog steeds hoge prioriteit. Deze workshop is een
masterclass in de vaardigheden benodigd in de omgang met suïcidale patiënten. Tijdens deze
praktisch workshop worden zowel de acute als de chronische suïcidaliteit worden behandeld, 
met oog voor zowel cliënt als behandelaar.

Nieuw! Masterclass focus houden in schematherapie: van begin- tot eindfase
Jenny Broersen en Michiel van Vreeswijk

Datum: 22 april 2021

Schematherapie is een behandeling die veelvuldig wordt toegepast bij persoonlijkheidsprob-
lematiek en langdurig/recidiverende klinische syndromen. De veelheid aan schema’s, modi 

en technieken in combinatie met heersende patronen, kunnen de uitdaging creëren om een 
focus vast te stellen en te houden. In deze masterclass wordt op een interactieve, ervarings-

gerichte manier ervaring opgedaan met doelgericht werken binnen de schematherapie.

MBCL: Compassietraining voor zorgprofessionals
Birgitte Beelen

Datum: 19 november 2020

Compassie of mededogen geeft ons de mogelijkheid om te reageren met begrip, geduld 
en liefde, in plaats van bijv. angst en afkeer. Het is een verbindende factor om ons te kun-
nen inleven in daden van vriendelijkheid en ruimhartigheid, naar onszelf en de ander. De 
groeiende werkdruk in de moderne gezondheidszorg gaat niet zelden gepaard met “com-
passiemoeheid” naar cliënten en met een tekortschietende zelfcompassie. Deze training kan 
hierbij zeer ondersteunend zijn.

EMDR Kit Wireless model 4

Uitgelicht uit ons programma:

We gaan naar Zwolle!
Door de steeds grotere vraag naar onderwijs, en daarbij het 
groeiende geografische gebied waar onze cursisten vandaan 
komen, gaan wij onderwijs in Zwolle verzorgen! De eerste 
activiteiten die daar gaan plaatsvinden zijn de EMDR- en CGT 
opleidingen, maar op termijn willen we ook andere workshops 
in Zwolle aan gaan bieden. Houd onze website daarom goed 
in de gaten voor de updates!

Reeds gepland:
11 januari 2021: Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie
12 maart 2021: Basiscursus EMDR bij volwassenen
30 augustus 2021: Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie
24 september 2021: Basiscursus EMDR bij volwassenen

Supervisie
Bij Psy-zo! bieden we ook veelvuldig supervisie aan. Door uitbreiding van ons team hebben we hier allerlei mogelijkheden voor. Zo 
kunt u zich aanmelden voor supervisie EMDR, CGT, CGw, en voor GZ/KP opleidelingen. Kijk op onze website voor alle mogelijheden 
en het inschrijfformulier.

www.psy-zo.nl



Datum Cursus/Workshop Docent Dagen
10-mrt. '20 EMDR bij Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) Liesbeth Mevissen 2

19-mrt. '20 Basiscursus EMDR voor Volwassenen Erik ten Broeke 4

20-mrt. '20 EMDR 2.0 Ad de Jongh en Suzy Matthijssen 1

24-mrt. '20 Basisopleiding Klinische Hypnose Dienie van Wijngaarden 4

27-mrt. '20 Basiscursus Schematherapie Renske Wichers 4

7-apr. '20 Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR Sandra Veenstra 1

16-apr. '20 Lichaamsgericht werken bij trauma Marlene Koekkoek 1

24-apr. '20 Lichaamsgericht werken bij trauma en overprikkeling | Vervolg Marlene Koekkoek 1

14-mei. '20 Positieve Supervisie en Intervisie Fredrike Bannink 3

15-mei. '20 EMDR bij preverbaal trauma Marianne Went 1

12-jun. '20 The dance of attachment: An EMDR relational approach Deany Laliotis 2

12-jun. '20 EMDR en schematherapie Hellen Hornsveld 1

16-jun. '20 Opvang en nazorg na ingrijpende incidenten Yvonne Menzel 1

19-jun. '20 Lichaamsgericht werken bij trauma Marlene Koekkoek 1

24-aug. '20 Vervolgcursus CGT Erik ten Broeke 15

26-aug. '20 Basiscursus CGT Franka Groote 16

4-sep. '20 Basiscursus Schematherapie Renske Wichers 4

11-sep. '20 Basiscursus EMDR voor Volwassenen Erik ten Broeke 4

17-sep. '20 Acceptance and commitment therapy Jacqueline A-Tjak 2

17-sep. '20 WRITE junior Sacha Lucassen 2

18-sep. '20 Lichaamsgericht werken bij trauma Marlene Koekkoek 1

22-sep. '20 Protocol Woede, Wrok en Wraak Herman Veerbeek 1

1-okt. '20 Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek Martijn Stöfsel 1

2-okt. '20 Vervolgcursus EMDR voor Volwassenen Erik ten Broeke 4

6-okt. '20 EMDR en persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen/jongeren Els van Rijn 1

8-okt. '20 Vervolgcursus Schematherapie Jenny Broersen en Michiel Vreeswijk 4

20-okt. '20 Suïcide en Suïcide preventie Bert van Luijn 1

6-nov. '20 Basiscursus EMDR bij Kind en Jeugd R. Beer, C. de Roos, E. ten Broeke en A. de Jongh 5

6-nov. '20 Basiscursus EMDR bij Volwassenen Erik ten Broeke en Ad de Jongh 4

13-nov '20 EMDR bij preverbaal trauma Marianne Went 1

19-nov '20 Compassietraining voor zorgprofessionals : Mindfulness -Based Compassionate Living Birgitte Beelen 3

20-nov '20 Lichaamsgericht werken bij trauma Marlene Koekkoek 1

26-nov. '20 Acceptance and commitment therapy | Verdieping Jacqueline A-Tjak 2

27-nov '20 Protocol Woede, Wrok en Wraak | Verdieping Herman Veerbeek 1

18-dec. '20 Lichaamsgericht werken bij trauma en overprikkeling | Vervolg Marlene Koekkoek 1

11-jan. '21 Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie | ZWOLLE Erik ten Broeke 15

22-01. '21 Hervonden herinneringen aan trauma Agnes van Minnen & Ineke Wessel 1

26-01 '21 Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie Franka Groote 16

27-01 '21 Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Franka Groote 16

12-03 '21 Basiscursus EMDR bij volwassenen | ZWOLLE Erik ten Broeke 4

22-04'21 Masterclass focus houden in schematherapie: van begin tot eindfase Jenny Broersen en Michiel Vreeswijk 1

24-08 '21 Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie Franka Groote 16

25-08 '21 Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Franka Groote 16

30-08 '21 Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie | ZWOLLE Erik ten Broeke 15

24-09 '21 Basiscursus EMDR bij volwassenen | ZWOLLE Erik ten Broeke 4

14-10 '21 Vervolgcursus Schematherapie Jenny Broersen en Michiel Vreeswijk 4

Programma 
Voor het meest recente en complete programma, bezoek onze website: www.psy-zo.nl

www.psy-zo.nl

Op dit moment zijn wij druk bezig met het vormgeven van het programma voor 2021. Veel van bovenstaande cursussen zullen ook in 2021 
weer aangeboden worden. Zodra wij weer een cursus gepland hebben, komt deze uiteraard op onze website. 

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar interessante en leuke cursussen en/of opleidingen om toe te voegen aan ons aanbod. Heeft u hiervoor 
suggesties, of bent u docent en heeft u een interessant aanbod, stuur dan een e-mail naar info@psy-zo.nl.


