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“Duinen en strand zijn om de hoek”, vertelt Emily Sprokkereef vanuit haar
vrijgevestigde praktijk in Den-Haag. Als EMDR-practitioner geeft zij EMDR-therapie
in de natuur aan patiënten. Als de herinnering goed geactiveerd wordt en voldoende
werkgeheugenbelasting wordt toegepast, kun je EMDR overal doen. Emily wil andere
therapeuten enthousiasmeren om van de gebaande paden af te wijken en de wandelpaden op te gaan om de positieve eﬀecten van EMDR en de natuur te combineren.
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‘Alles wat je binnen doet,
kan ook buiten’
andere kant laten kijken terwijl we doorliepen”, vertelt
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“toen Francine Shapiro haar beroemde ontdekking
deed terwijl ze in de natuur was, the walk in the park.”
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doen”, aldus Emily. Binnenkort staat er weer een dag
gepland - data zijn te vinden op haar website.

Binnen of buiten?
Hoe bepaal je nu of een EMDR-behandeling geschikt
is om buiten te doen? “Dat overleg ik samen met de

Emily Sprokkereef is EMDR Europe practitioner VEN en vrijgevestigd
GZ-psycholoog/relatie- en gezinstherapeut in Den-Haag. Vragen?
Stuur haar een mail: info@gezin.nu

patiënt”, zegt Emily. “Ik merk dat als er veel schaamte is
bij de patiënt, bijvoorbeeld bij seksueel misbruikervaringen, mensen liever voor de beslotenheid van

www.debuitenpsychologen.nl
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