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Psy-zo!
Psy-zo! is een psychologiepraktijk in Groningen gespecialiseerd in de behandeling van trauma en nare ervaringen bij volwassenen. 
Onze diensten bestaan uit bij- en nascholing, supervisie en leertherapie voor orthopedagogen, psychologen 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 hebben wij de EMDR Kit Wireless model 4 
uitgebracht! In dit model zijn onder andere de vol-
gende verbeteringen toegepast:

• De Pulsators kunnen nu worden uit-
geschakeld waardoor de accuduur langer is. 

• Vernieuwde 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.

Bezoek voor meer informatie: www.EMDRKit.com.

Hervonden herinneringen bij trauma
Ineke Wessel

Datum: 23 september 2019

Het kan voorkomen dat cliënten geen heldere herinneringen hebben aan traumatische ge-
beurtenissen, of dat ze zich juist tijdens therapie herinneren krijgen. In deze workshop wordt 
de werking van het geheugen uitgelegd en gerelateerd aan dit fenomeen. Daarnaast leert u 
wat de implicaties zijn voor de behandeling bij dit soort cliënten, worden er oefeningen gedaan 
en is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Nieuw! - EMDR bij LVB 
Liesbeth Mevissen

Datum: 10 maart 2020

Mensen met een verstandelijke beperking doen relatief vaak traumatische ervaring op, en 
lopen daarmee een hoger risico op het ontwikkelen van trauma- en stress gerelateerde klacht-
en. In deze cursus leer je wanneer behandeling met EMDR bij mensen met een verstandelijke 
beperking of zwakbegaafdheid is geïndiceerd is en hoe dit kan worden toegepast. Daarnaast 
leer je werken met de DITS-LVB.

Acceptance and Commitment Therapy
Jaqueline A-Tjak

Datum: Wordt gepland voor in 2020

Waarschijnlijk spreekt u regelmatig cliënten die last hebben van vervelende gedachten of 
negatieve emoties. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan deze cliënten helpen deze 
gevoelens te verminderen. Naast aandacht voor handelen en cognities besteedt ACT aandacht 
aan ervaring en zingeving. In de therapievorm wordt veel aandacht besteed aan de beleving 
van de cliënt. Houdt onze website in de gaten voor de datum.

The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach  
Deany Laliotis

2020 (datum nog niet bekend)

Na vele positieve reacties op de editie van afgelopen juni zijn wij blij dat Deany nogmaals naar 
Nederland wil komen voor deze training. In deze training maakt zij onderscheid tussen EMDR 
als techniek en als EMDR als therapie en laat zij zien hoe jij als behandelaar iets extra’s kunt 
toevoegen. Een buitenkansje voor elke EMDR-Therapeut! Houd onze website in de gaten voor 
de datum of stuur een e-mail naar info@psy-zo.nl om op de interesselijst geplaatst te worden.

Suïcide en suïcdepreventie
Bert van Luyn

Datum: 27 november 2019

Tijdens deze interactieve workshop zijn er vele aspecten die aan bod komen. 
Er wordt zowel gekeken naar cliënt (wat drijft ze, welke vormen van suïcidaliteit zijn er) als naar 
de behandelaar (welke richtlijnen zijn er, hoe bepaal je de urgentie). Met andere woorden: een 
interactieve masterclass in de vaardigheden die nodig zijn tijdens de omgang met suïcidale 
patiënten. 

Nieuw! - Interpersoonlijke PsychoTherapie 
Kosse Jonker

Datum: 28 januari 2020

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een behandelvorm die in Nederland steeds vaker 
gebruikt wordt in de behandeling van depressies bij adolescenten, volwassenen en ook ou-
deren, in de acute fase. In deze cursus leer je zelfstandig behandelingen uitvoeren met IPT, 
een bewezen effectieve, kortdurende behandelin, en richt je je op het verbeteren van inter-
persoonlijke relaties om de klachten te verminderen.

EMDR Kit Wireless model 4

Uitgelicht uit ons programma:

Nieuw! - EMDR 2.0 
Ad de Jongh en Suzy Matthijssen

Een goed begrip van de werkgeheugentheorie kan je helpen de effectiviteit van je EMDR 
behandelingen te verbeteren. Wat doe je bijvoorbeeld als de SUD niet daalt en EMDR niet 
werkt? Er zijn grofweg twee mogelijkheden:

De patiënt stopt de herinnering niet in het werkgeheugen, of de werkgeheugenbelasting 
door het maken van standaard oogbewegingen alleen is niet sterk genoeg. In deze work-
shop leer je alles om deze problemen te tackelen. 

Daarnaast krijg je een update over de allernieuwste ontwikkelingen op dit terrein, 
EMDR 2.0 genaamd. Van modaliteit-specifieke werkgeheugen belastende technieken, 
tot het destabiliseren van herinneringen door massieve technieken zoals de Flash en de 
EMD-knaller. De allernieuwste ‘uitvinding’ is disruption by surprise. 

Deze nieuwe toepassingen worden gedemonstreerd middels live demonstraties en 
videofragmenten van behandelingen in de praktijk. Bovendien krijgen de deelnemers 
uitgebreid de kans te oefenen met het nieuwe materiaal.

Voor wie: EMDR-therapeuten 
Wanneer: 20 maart 2020
Waar: Groningen

www.psy-zo.nl

Vacature
GZ- of klinisch psycholoog 

Psy-zo! heeft een vacature voor een GZ- of klinisch 
psycholoog. Geïntereseerd? Bezoek onze website 

voor meer informatie!



Datum Cursus/Workshop Docent Dagen
6-sep. '19 Basiscursus Schematherapie Renske Wichers 4

16-sep. '19 WRITEjunior Sacha Lucassen 2

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

23-sep. '19 Hervonden herinneringen aan trauma Ineke Wessel 1

24-sep. '19 Protocol Woede, Wrok en Wraak Herman Veerbeek 1

27-sep. '19 Vervolgcursus EMDR bij Kind en Jeugd R. Beer, C. de Roos, E. ten Broeke en A. de Jongh 4

27-sep. '19 Vervolgcursus EMDR bij Volwassenen Erik ten Broeke en Ad de Jongh 4

10-okt. '19 Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek Martijn Stöfsel 1

11-okt. '19 EMDR bij preverbaal trauma Marianne Went 1

17-okt. '19 Compassietraining voor Zorgprofessionals: Mindfullness Based Compassionate Living Birgitte Beelen 3

5-nov. '19 Somatische dissociatie en chronische pijn met EMDR Sandra Veenstra 1

12-nov. '19 Protocol Woede, Wrok en Wraak | Verdieping Herman Veerbeek 1

15-nov. '19 Basiscursus EMDR bij Kind en Jeugd R. Beer, C. de Roos, E. ten Broeke en A. de Jongh 5

15-nov. '19 Basiscursus EMDR bij Volwassenen Erik ten Broeke en Ad de Jongh 4

25-nov. '19 Masterclass Functieanalyse en Betekenisanalyse voor Supervisoren en opleiders Erik ten Broeke 2

27-nov '19 Suïcide en suïcidepreventie Bert van Luyn 1

28-nov '19 Lichaamsgericht werken bij trauma Marlene Koekkoek 1

29-nov. '19 Masterclass Kortdurende Schematherapie Jenny Broersen en Michiel Vreeswijk 1

6-dec. '19 Lichaamsgericht werken bij trauma en overprikkeling | Vervolg Marlene Koekkoek 1

9-dec. '19 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) | Verdieping Jacqueline A-Tjak 2

14-jan. '20 Protocol Woede, Wrok en Wraak Herman Veerbeek 1

20-jan. '20 Vervolgcursus CGT Erik ten Broeke 15

21-jan. '20 Basiscursus CGT (twee-wekelijks) Franka Groote 16

28-jan. '20 Interpersoonlijke PsychoTherapie Kosse Jonker 3

31-jan. '20 Lichaamsgericht werken bij trauma Marlene Koekkoek 1

5-feb. '20 Basiscursus CGT Franka Groote 16

6-feb. '20 Basiscursus Schematherapie Jenny Broersen en Michiel Vreeswijk 4

13-feb. '20 Vervolgcursus EMDR voor Volwassenen Erik ten Broeke 4

27-feb. '20 Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW) Franka Groote 8

28-feb. '20 Supervisiedag update EMDR protocollen Els van Rijn 1

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

10-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

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

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

2-sep. '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 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

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

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

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

2020 (n.t.b.) The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach  Deany Laliotis 2

2020 (n.t.b.) EMDR en Schematherapie Hellen Hornsveld 1

Programma 2019 & 2020 
Voor het meest recente en complete programma, bezoek onze website: www.psy-zo.nl

www.psy-zo.nl


