8 oktober 2021
Somatische Klachten (chronische pijn) behandelen met
EMDR
Locatie:
Locatie 78 Bunnik
09:30-14:00 uur
o.l.v. Sandra Veenstra
Uitnodiging voor de vakgroep activiteit van de Vakgroep Integratieve
Therapie
“Somatische klachten (chronische pijn) behandelen met EMDR,
sensomotorische oefeningen en hersenoefeningen”
Sandra Veenstra geeft op 08-10-2021 een presentatie over de behandeling van lichamelijke
klachten en speciaal chronische pijn met o.a. EMDR, sensomotorische oefeningen en
hersenoefeningen gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek over het brein.
In deze presentatie zal Sandra Veenstra haar praktijkervaringen in het werken met complexe
somatische verschijnselen delen. De rol van somatisch dissociëren en de relatie met
chronische pijn komt specifiek aan bod. Diverse tips en trucs worden doorgenomen om de
creativiteit van de deelnemers te stimuleren in het verbeteren van hun eigen behandelingen.
Uit de uitgebreide variatie aan interventiemogelijkheden zullen de deelnemers diverse
praktische voorbeelden zien en ook zelf ervaren.
Mw. drs. A.C. Veenstra (Sandra, 55 jaar) is klinisch psycholoog – psychotherapeut/ Cognitief
gedragstherapeut en supervisor/ EMDR practitioner. Ze studeerde in Leiden, werkte in
ziekenhuizen in de periode 1989 t/m 2007 en specialiseerde zich in de behandeling van
somatoforme stoornissen, met name chronische pijn. Ze is sinds 2008 werkzaam in een eigen
praktijk in Tilburg gericht op somatoforme stoornissen en traumaverwerking. In 2010 had ze
met Carlijn de Roos een internationale publicatie met het wetenschappelijk onderzoek naar

EMDR bij fantoompijn. Vanaf 2005 verzorgt Sandra nationaal en internationaal lezingen en
workshops over de toepassing van EMDR en recente kennis over de hersenen op de
problematiek van chronische pijn. Zij schrijft momenteel aan een boek over haar
specialisatie.
Programma:

9.30 uur: inloop
10.00 uur: start
13.00 uur: lunch
14.00 uur einde
Kosten van deelname:
A: voor leden: € 55,- incl. BTW
B: voor niet-leden: € 70,- incl. BTW
Locatie:
Locatie 78
Burg. Van der Weijerstraat 78
3981 EK Bunnik
Voor wie:
Naast de vakgroep leden is iedereen welkom! Eigen vakgroep leden hebben in principe voorrang bij
de aanmelding. Rekening houdend met de Corona maatregelen is er plaats voor 45 deelnemers.
Aanmelding:
(Kies de juiste activiteit en klik op ‘deelnemen’) Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je komt. In
ieder geval vóór 17 september 2021 a.s. opgeven via de website van het NVPA.
https://nvpa.org/trainingen/public
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je volgens het annuleringsreglement aangeven dat je
niet kunt.
Certificaat:
Na afloop ontvang je een certificaat per mail van het secretariaat.
We hopen jullie te ontmoeten op 8 oktober.
Mirjam Nederlof en Noor van Gulik.

