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EMDR Magazine
Dit is al weer het
derde nummer van
het EMDR Magazine,
dit keer onder gezamenlijke leiding van

Woord van
de voorzitter

de nieuwe hoofdredacteur Iva Bicanic
en Ad de Jongh (ad

Indien EMDR-behandelingen bij andere stoornissen volgens de

interim) met Dafna

voorgestelde verzekeringsvoorwaarden niet meer vergoed worden,

Zwarts als beeldre-

beperkt dit de toepassing van EMDR bij patiënten die hier potenti-

dacteur. We krijgen

eel baat bij kunnen hebben. Aan de ene kant is het nodig om in de

positieve reacties van leden over het vernieuwde magazine

praktijk nieuwe toepassingen uit te proberen voordat wetenschap-

met de professionelere opmaak, en we zijn blij met de inzet

pelijk onderzoek kan worden opgezet. Aan de andere kant moet

van het groeiende redactieteam om de inhoud en de lay-out

het uitproberen van nieuwe toepassingen van EMDR wel zorgvuldig

van het blad verder te verbeteren. Begin 2014 zal de redactie

gebeuren en mag het in principe niet een evidence based behande-

een evaluatie onder de leden houden.

ling vervangen. Het uitgangspunt is dat als er geen evidence based

Graag maken we jullie attent op de handige en overzichte-

behandeling voorhanden is, of als deze onvoldoende effect heeft,

lijke website www.emdrmagazine.nl waar je de samenvattin-

de patiënt gebaat kan zijn bij innovatieve toepassing van bekende

gen van wetenschappelijke artikelen kunt nalezen en de bij-

evidence based interventies, zoals EMDR.

behorende pdf’s kunt vinden. Verder staan daar de rubrieken
supervisievragen, interviews, nieuws over de SIG’s en overig

Regelmatig benaderen leden het bestuur met de vraag wat de

verenigingsnieuws; alles is mooi gerubriceerd en via de zoek-

VEN kan doen om de criteria voor vergoeding van EMDR bij PTSS

functie gemakkelijk toegankelijk. Een aanrader!

te verruimen. Gezien bovenstaande argumenten blijft het bestuur
van de VEN het belang benadrukken van het uitvoeren van kwali-

Vergoeding EMDR alleen voor PTSS

tatief goede RCT’s bij andere stoornissen dan PTSS. Verder zet de

Het CVZ heeft in al haar wijsheid besloten dat EMDR alleen bij

wetenschapscommissie VEN zich in om mee te denken over on-

PTSS vergoed wordt. Verzekeraars hebben dit opgenomen in hun

derzoeksvoorstellen en heeft de VEN een ruimer subsidiebudget

contractvoorwaarden. Het bestuur is zich bewust van het dilemma

voor wetenschappelijk onderzoek vrijgemaakt. Ook zullen we we-

dat hierdoor in de klinische praktijk ontstaat. Daar wordt EMDR

tenschapsdagen organiseren voor leden die zich met onderzoek

immers veel breder toegepast. In de eerste plaats als methode

willen bezig houden. Daarnaast zal het bestuur met verzekeraars

om negatieve geheugenrepresentaties te desensitiseren, en in de

overleggen en tegelijkertijd samenwerking zoeken met andere

tweede plaats als methode om casuïstiek te conceptualiseren. Het

verenigingen en organisaties om de krachten te bundelen. Sug-

probleem is dat, ondanks de brede toepassing en de successen

gesties voor de inzet van de VEN om criteria voor vergoeding te

in de praktijk, er voor de toepassing van EMDR bij overige stoor-

verruimen zijn van harte welkom en kunnen gemaild worden naar

nissen vooralsnog onvoldoende empirische evidentie is. Te weinig

het secretariaat van de vereniging (vereniging@emdr.nl).

gepubliceerde studies dus. Inmiddels is er wel veel gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek gaande naar de effectiviteit

Veel leesplezier namens het bestuur,

van EMDR bij deze brede toepassingen (zgn. RCT’s), onder andere
bij stoornissen waarbij PTSS een comorbide stoornis is, zoals bij

Carlijn de Roos

psychose en verslaving. We kijken uit naar de publicaties die deze

Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

belangrijke studies zullen opleveren.
Op theoretische gronden zijn er vaak argumenten te geven waar-

Referenties

om EMDR een goede kans van slagen heeft. Uit recent onderzoek

1. De Jongh A., Ernst, R, Marques, L. & Hornsveld, H. (2013). The impact of eye move-

blijkt dan ook dat herinneringen onderliggend aan tal van verschillende stoornissen goed reageren op EMDR.1 En in onze casuscon-

ments and tones on disturbing memories of patients with PTSD and other mental
disorders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44, 447-483.

ceptualisaties houden we daar ook expliciet rekening mee. We

2. Doering, S., Ohlmeier, M-C., De Jongh, A., Hofmann, A., Bisping, V. (2013). Eye

zetten met EMDR in op het desensitiseren van herinneringen bij

Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) for Dental Phobia European

juist die ziektebeelden, waarvan het logisch is dat als we de herinnering (met EMDR) beïnvloeden, ook de ernst van het ziektebeeld
verandert. Voor de behandeling van psychische aandoeningen
waarnaar wel RCT’s zijn gedaan (zoals tandartsfobie2), blijkt dit
ook het geval te zijn.

Journal of Oral Sciences. 121: 584–593.
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EMDR in de media
Samengesteld door Debbie Been

In het augustusnummer van tijdschrift Vriendin staat een
interview met patiënte Gerlinde die na een gewelddadige inbraak in haar eigen tuin gewond raakte en last
had van herbelevingen. Zij is behandeld door VEN-lid
Femke van der Linde.
Bron: (Vriendin nr 35, augustus)

Iva Bicanic, hoofdredacteur van EMDR Magazine,
heeft meegewerkt aan een artikel in dagblad Trouw
over grooming (digitaal kinderlokken).
Jongeren die hiervan het slachtoffer zijn, hebben een
grote kans op het ontwikkelen van PTSS. Vanwege de
schaamte die een rol speelt bij dit fenomeen en de angst
dat foto’s of filmpjes opduiken op het internet, komen
niet alle slachtoffers in beeld van de hulpverlening. In
het artikel komt EMDR als effectieve behandelmethode
ter sprake.
Bron: Trouw (0910)

Actualiteitenprogramma EenVandaag besteedde in
de uitzending van 24 juni 2013 aandacht aan post
traumatische stress stoornis na de bevalling. In de
uitzending kwamen gynaecologe Claire Stramrood,
VrouwenCoach Diana Koster en een van Diana’s patiënten aan het woord.
EMDR kan een oplossing zijn voor het verwerken van
PTSS na een bevalling. In het boek ‘Perfecte moeders
bestaan niet’ staan enkele ervaringsverhalen van patiënten die door EMDR van hun stressstoornis afgekomen
zijn, en daarna weer konden genieten van hun kind of
hun zwangerschap.

Rectificatie
Bron: EenVandaag (2406)

In EMDR Magazine 2 staat bovenaan pagina 5 ten onrechte ‘over de lezing van Renée Beer en Carlijn de Roos’. Het
compliment verwijst naar de workshop van Renée Beer
en Henriëtte van der Meijden over EMDR bij Eetstoornissen, waarin een video werd getoond van Henriette, die
onder andere lichaamswerkend psycholoog is.

Workshopverslag

De kracht van EMDR met die van
schematherapie combineren
Door Matty Geurink
Verslag workshop Christopher Lee (16 september 2013)

Christopher Lee is een toonaangevende Australische EMDR-therapeut, schematherapeut en
onderzoeker. Tijdens zijn workshop gaf hij een
uitgebreid overzicht van vergelijkend onderzoek op het gebied van EMDR, schematherapie
en traumagerichte cognitieve gedragstherapie, en ging kort in op de implicaties voor de
praktijk.
Een voordeel van EMDR boven andere traumaverwerkende interventies zou volgens Lee zijn dat EMDR gemakkelijker door intellectuele afweermechanismes heen
breekt. Imaginaire rescripting uit de schematherapie is
volgens hem te prefereren als interventie boven EMDR,
als er nauwelijks sprake is van een Gezonde Volwassene. Hiermee wordt in schematherapie het vermogen van
een persoon aangeduid om op een evenwichtige manier
in het leven te staan, met respect voor zowel de eigen
behoeftes als eisen van de buitenwereld en de behoeftes van anderen. Hij ging niet in op vragen uit de zaal
over hoe imaginaire rescriptingelementen geïntegreerd
zouden kunnen worden in de desensitisatiefase van een
EMDR-behandeling.
Lee denkt dat een schemagerichte benadering van
toegevoegde waarde is in een traumabehandeling met
EMDR, onder andere omdat schematherapie een methode biedt om (vroege) ervaringen, die geleid hebben
tot negatieve kernovertuigingen, in kaart te brengen. In
de workshop laat hij de zaal in tweetallen oefenen met
het per leeftijdsfase historisch in kaart brengen van bewijzen en tegenbewijzen voor een negatieve kernovertuiging van een patiënt.

De methode van Lee vergeleken met ‘rechtsom’
Een belangrijk verschil met de in Nederland gangbare
rechtsom-methode voor EMDR lijkt, naast het expliciete historische perspectief, dat er via de methode van
Lee voorafgaand aan de EMDR mogelijk al een cognitieve herevaluatie plaatsvindt. De negatieve ervaringen
die tot de kernovertuiging geleid hebben, worden im-

mers afgewogen tegen de positieve ervaringen die de
kernovertuiging weerleggen. De targets voor de EMDR
zullen naar alle waarschijnlijkheid zeer vergelijkbaar zijn,
wanneer de rechtsom-methode gebruikt wordt. Bij de
rechtsom-methode worden de gevoelsmatig sterkste
bewijzen voor een bepaalde negatieve kernovertuiging
uit iemands leven systematisch in archieven per tijdsperiode, dader of sociale setting uitgewerkt. Doorgaans
zullen vroege ervaringen bij de sterkste bewijzen horen.

Evaluatie workshop
Hoewel Lee een uitstekend onderzoeker is en hij een
mooi overzicht bood van zijn wetenschappelijk onderzoek, voldeed de workshop toch niet voor alle deelnemers aan de verwachtingen. De meeste deelnemers
kwamen niet voor het uitbreiden van hun onderzoekskennis, maar om ideeën op te doen voor hun dagelijkse
praktijk. Het praktijkgedeelte was tamelijk beperkt en
sloot voor veel deelnemers niet aan bij hun kennis- en
ervaringsniveau. Lee leek de reeds aanwezige kennis en
ervaring van de zaal op het gebied van schematherapie
en EMDR te hebben onderschat.
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Estafette interview

Vijf vragen
aan...
Els van Rijn

5
Door Rowina de Bas
In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’
wordt een meer of minder bekend VEN-lid aan u voorgesteld.

Els van Rijn is supervisor,
trainer en bovenal
behandelaar van zowel
kinderen als volwassenen.
Ze is oprichtster van
Psy-zo!, een psychologiepraktijk in Groningen
die uitgegroeid is tot een
kleine, particuliere GGZinstelling. Samen met
praktijkmanager Dirk
Messemaker bedacht ze
de EMDR kit die inmiddels
al een paar honderd EMDRtherapeuten gebruiken.
In het vorige EMDR Magazine
stelde Hellen Hornsveld in deze
rubriek jou de vraag: wat drijft
je om EMDR in Noord-Nederland op de kaart te zetten?
“Dat is vanzelf zo gegaan, zonder
dat het een speciaal voornemen
van me was. Psy-zo! is niet alleen
een praktijk voor behandeling, maar
ook voor nascholing van professionals in de GGZ. Mijn collega’s en ik
zijn begonnen met het aanbieden
van nascholing, en we kregen daar

foto Dafna Zwarts

goede feedback op van deelnemers
die anders naar het midden van het
land hadden moeten afreizen. We
hebben inmiddels voornamelijk externe docenten betrokken bij ons
nascholingsaanbod. Voor de EMDRopleiding zijn dat Ad de Jongh, Erik
ten Broeke, Carlijn de Roos en Renée Beer. Dat heeft vooral ook een
inhoudelijke reden. Vanuit onze visie kun je de EMDR-methode pas
goed toepassen, als deze is ingebed
in de gehele traumabehandeling.
Het gaat niet alleen om het protocol. Een goed scholingsaanbod verzorgen voor EMDR, ook in het Noorden van Nederland, is iets waar ik
voor sta!”

Je behandelt zowel kinderen
als volwassenen met EMDR.
Waarin zit voor jou het verschil?
“Eigenlijk vind ik dat er niet zo veel
verschil is als het gaat om het behandelen van de traumata en het
toepassen van het basisprotocol.
Ik kijk wie ik voor me heb en hoe
ik EMDR ga toepassen. Dat is bij
beide groepen maatwerk. Als een
kind het bijvoorbeeld moeilijk vindt
om naar het targetbeeld te kijken,
pas ik dezelfde technieken toe als
bij een volwassene, maar op een
aangepaste manier. Een praktisch
en inhoudelijk verschil is wel dat
je bij volwassenen niet direct met
een heel systeem te maken hebt.
Bij kinderen behandel je vaak ook
de ouders. Als ik een partner of kind
van een volwassen cliënt bij de behandeling betrek, is dat in het kader
van de behandeling van de volwassene. Met een volwassen cliënt kun
je ook meer sparren over wat er
gebeurt. Dat maakt het werken met
volwassenen interessant.
Een verschil in het verwerkingsproces bij kinderen ten opzichte van
volwassenen is dat kinderen kortere associatieketens hebben. Bij
jonge kinderen lijkt het vaak alsof

er tijdens de EMDR-behandeling
niets gebeurt. Ik zorg er voor dat
de aanwezige ouder zich niet in het
blikveld bevindt van het kind. Vaak
draaien ze zich om en lachen naar
de ouders. Of ze worden afgeleid
door iets in de kamer. Ouders vragen wel eens aan me: ‘Els, dit gaat
toch niet werken?’ Toch zie je dat
de SUD zakt, en behoorlijk! Het gaat
meer spelenderwijs bij kinderen.”

Aan welke ingrediënten voldoet een goede EMDR-behandeling volgens jou?
“Een goed begin is het halve werk!
Dus dat is een goede casusconceptualisatie waaruit je visie blijkt op
wat er aan de hand is met de cliënt.
Soms raak je tijdens de EMDR-behandeling de rode draad kwijt, maar
dan kom je met het terugkijken
naar de casusconceptualisatie vaak
weer op het goede spoor. Een ander
ingrediënt is de inbedding van de
traumabehandeling in het systeem
van de cliënt. Dat systeem kan bestaan uit het gezin, de ouders of de
partner, maar ook uit een residentiële setting binnen de jeugdzorg.
EMDR kan geen fragmentarische
interventie zijn. Je maakt wonden
open, dus je moet er voor zorgen
dat er steun is en dat er geen zout
in die wonden gestrooid wordt door
een verkeerde benadering. Met een
goede inbedding is iedereen rondom de cliënt goed op elkaar afgestemd. Ik gebruik vaak de metafoor
van het voetbalteam: daarin moet
je samenwerken om de bal in het
doel te krijgen! Verder vind ik dat
het motorische aspect bij EMDR
nog een ondergeschoven kindje is.
Cliënten moeten de ervaringen ook
in hun lijf kunnen voelen. Dit geldt
vooral als er conversieklachten zijn.
Daarom vraag ik tijdens de desensitisatie vaak aan de cliënt om even
te gaan staan of de beweging echt
uit te voeren.”
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Wat is je belangrijkste EMDRleerervaring?
“Hm, dat zijn er een heleboel. Een
praktijkvoorbeeld dat veel indruk
op me maakte was de behandeling
van een driejarig meisje met eet- en
slikproblemen. Zij woonde sinds het
overlijden van haar moeder in een
pleeggezin. Uit de anamnese bleek
dat de moeder tijdens de zwangerschap en na de geboorte geen
band had kunnen opbouwen met
het meisje, omdat ze wist dat zij
zou gaan overlijden. Ze wilde wel
graag borstvoeding geven, maar
het meisje weigerde. Uit wanhoop
stopte haar moeder de borst met
geweld in haar mondje. Dat beeld
heb ik bij de EMDR met dit meisje
door middel van story telling als target genomen. In de eerste sessie
leek er niet veel te gebeuren. Maar
tijdens de tweede zitting, waarbij
de pleegmoeder opnieuw het verhaal vertelde, begon het meisje
‘nee, nee!’ te schreeuwen en deed

“Een goed scholingsaanbod
verzorgen voor EMDR, ook in het
Noorden van Nederland, is iets
waar ik voor sta!” Els van Rijn
ze haar handen voor haar oren. Uit
deze abreaction en de reacties na
de sessie bleek de impact van deze
vroege traumatische ervaring. In
de periode daarna schoot zij eerst
in de regressie en ging knoeien en
spelen met eten. Maar ze begon
steeds meer eten uit te proberen.
Ik heb het gezin nog een tijdje gevolgd,
maar meer voor gewone opTIM
© illustraties: Suus van den Akker | Uitgave van SilverKit
voedingsproblemen. Ik heb er van
geleerd dat je dit soort vroege ervaringen kunt behandelen. Om dat
te kunnen doen, moet je dus eerst
goed uitvragen en onderzoeken wat
de samenhang is tussen de klach-

ten en de gebeurtenissen die iemand heeft meegemaakt.”

Wie wil je de volgende keer
aan het woord laten in deze
rubriek?

9 8 710
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“Jan de Vries uit Leeuwarden. Zijn
expertise ligt op het gebied van
hechting- en adoptieproblematiek bij kinderen. Hij werkt met
een enorme gedrevenheid. Ik zou
graag willen weten wat zijn ervaringen zijn met EMDR bij kinderen die
hechtingproblemen hebben en geadopteerd zijn of in pleeggezinnen
wonen.”
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Nieuwe SUD/VOC kaarten
Er zijn nieuwe SUD/VOC kaarten verkrijgbaar. Er is een versie voor jongens en een versie
voor meisjes beschikbaar. De SUD-zijde van de kaart heeft een andere kleur dan de
VOC-zijde. Hierdoor komt het verschil in meetinstrument beter naar voren. De kaarten
zijn geschikt bij de behandeling van kinderen, maar ze kunnen ook goed tijdens de
behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking gebruikt worden.
De kaarten kosten € 5,00 per stuk. Een deel van de
opbrengst zal geschonken worden aan het EMDR
Europe Humanitarian Assistance Program (HAP). Dit is
een netwerkorganisatie die zich richt op de bevordering
en ontwikkeling van EMDR-behandelingen in getroffen
achtergestelde gemeenschappen, door middel van het
geven van de juiste training aan hulpverleners en het
ontwikkelen van lokale Trauma Response Networks.

De stickers kunnen ook gebruikt worden bij de aankleding van een herinneringskastje of een
EMDR-diploma.

321

1 8
De kaarten0en9stickers
7160 59 48
zijn verkrijgbaar via
37 26 15 4
de website van www.
silverkit.nl en zullen
verkocht worden tijdens opleidingsdagen
en bijscholingen.

Bij de SUD/VOC kaarten zijn ook bijpassende stickervellen met 24 beloningsstickers verkrijgbaar. Deze stickers
kunnen aan het einde van de behandelsessie aan de
kinderen gegeven worden en benadrukken de VOC.
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‘Ouders hebben de taak
hun kinderen wortels
en vleugels te bezorgen’

Afscheidslezing Renée Beer
Bewerkt door Ad de Jongh en Iva
Bicanic

Renée Beer heeft samen met
Carlijn de Roos de opleidingen EMDR voor kinderen en
adolescenten in Nederland
vormgegeven. Als een hecht
team verspreiden zij al dertien
jaar hun kennis over EMDR
en traumabehandeling door
middel van opleidingen, presentaties en publicaties. Op 19
september nam Renée afscheid
van het Centrum voor Trauma
en Gezin van de Bascule, waar
ze tot dan toe werkzaam was.
Tijdens het symposium ‘Traumabehandeling in complexe
situaties: versterken en verwerken’, wat ter gelegenheid
van haar afscheid door haar
was medegeorganiseerd, gaf
zij haar laatste presentatie
als vertegenwoordiger van de
Bascule.
Renée vertelt in haar lezing onder
andere welke rol EMDR in haar beroepsmatige leven heeft gespeeld.
Zij noemt twee ervaringen die hebben bijgedragen aan haar besluit
rond 2000 om zichzelf verder te
ontwikkelen als specialist in EMDR:
“Op uitnodiging van de War Trauma
Foundation waren twintig Algerijnse psychologen in Nederland om
geschoold te worden over traumazorg. Een EMDR-training door Ad
de Jongh was onderdeel van hun
programma en ik assisteerde Ad,
omdat ik een redelijk woordje Frans
spreek en kon helpen bij het vertalen. Zoals gebruikelijk bij EMDRtrainingen moesten de cursisten
werken met eigen herinneringsmateriaal. Ik raakte onder de indruk
van wat deze mensen met zich
meedroegen en nog meer van de
effecten die EMDR bij hen bewerkstelligde.”

De tweede ervaring betrof een
noodkreet uit Israël in diezelfde periode: “Tijdens een vakantie in Israël
met vrienden, vertelde een van hen
over een open brief die de uit Nederland afkomstige Israëlische psycholoog Danny Brom geschreven
had aan traumadeskundigen ‘all
over the world’. Danny is directeur
van een traumacentrum in Jeruzalem. Hij vroeg om steun en uitte zijn
wanhoop over de moeilijke situatie waarin hij met zijn team moest
opereren. Zijn mensen
vingen vrijwilligers op die
voor het Israëlische Rode
Kruis werkten. Deze vrijwilligers moesten, nadat
een bus opgeblazen was,
ledematen van geëxplodeerde mensen bij elkaar
zoeken. De volgende dag
moesten ze hun kinderen weer meesturen met
bussen op diezelfde lijnen. ‘Moeten we dan met
een vinger gaan zwaaien
voor de ogen van deze
mensen... Is dat het dan?
Hoe moeten we in deze
waanzin mensen helpen
om met de situatie om te
gaan’, vroeg Danny zich
vertwijfeld af?”
Hierna besloot Renée om zich grondig te verdiepen in EMDR. Gelukkig
kwam Carlijn de Roos op haar pad.
Ze hebben intussen meer dan 2000
kinder- en jeugdtherapeuten opgeleid. “Het verveelt nog steeds niet”,
vertelt Renée. “En sprekend over
EMDR wil ik ook Ad de Jong en Erik
ten Broeke noemen, met wie we in
gezamenlijkheid veel bekokstoofd
hebben en van wie ik veel geleerd
heb.”

werkt samen met het Amsterdamse AMC op het gebied van onderzoek en opleiding, om een traumacentrum van de grond te helpen
tillen. Inmiddels zijn binnen alle poliklinieken van de Bascule mensen
werkzaam die opgeleid zijn in EMDR
en/of Trauma Focused Cognitive
Behaviour Therapy (TF-CBT). Renée
denkt dat de VEN ertoe heeft bijgedragen dat in Nederland op goed niveau EMDR wordt toegepast en dat
er veel onderzoek plaats vindt.

De Bascule

Gelukkig was dit nog lang niet
haar laatste presentatie. De
gehele lezing is terug te vinden op www.emdrmagazine.nl.

“Ik raakte
onder de indruk van
wat deze mensen met
zich meedroegen en
nog meer van de
effecten die EMDR bij
hen bewerkstelligde.”

In 2005 kwam Renée bij de Bascule
werken. Dit academisch centrum
voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Renée Beer

“Ouders hebben de taak om hun
kinderen wortels en vleugels te
bezorgen, zodat ze kunnen uitvliegen”, vertelt Renée tot slot aan het
publiek. “Als er tijdens dat proces
iets is misgegaan, beschikken traumabehandelaren in veel situaties
over interventies, waarmee ze de
schade kunnen beperken. We hebben goede interventies, maar er is
nog meer te ontwikkelen en te toetsen. We hebben een prachtig vak.”
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Blik op EMDR
Hoe denken en werken collega’s die vanuit een bepaalde therapeutische invalshoek EMDR toepassen?
In de komende afleveringen van EMDR Magazine leest
u een interview dat een kijkje in de therapeutische
keuken biedt. In deze eerste aflevering een interview
met Frieda Aelen over EMDR en systeemtherapie.

‘Getuigen kunnen
een grote
ondersteunende
rol vervullen
bij een EMDRbehandeling’
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foto Aafke Holwerda

Frieda Aelen is cognitief gedragstherapeut en gezinsen relatietherapeut, waarbij zij ook EMDR toepast. Ze
heeft een eigen praktijk en is als EMDR-behandelaar
freelance verbonden aan een revalidatiekliniek voor
niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast geeft zij cursussen en supervisie. Frieda werkt vanuit de overtuiging dat verwerking van (opvoed)trauma’s iets is dat
je samen doet, en dat de aanwezigheid van belangrijke anderen bij de EMDR-sessies een helend effect
heeft en banden herstelt. Zelfs haar hond werkt mee.
Door Marjolein Geldermans

Als ik langs de openstaande de voordeur binnenstap, heet
eerst de grote, zwarte hond Baboe mij snuivend en kwispelend hartelijk welkom. Even later ligt hij gezellig aan onze
voeten in Frieda’s werkkamer. Er hangt een rustige sfeer.
Een grote spiegel boven de schouw reflecteert een bos
lelies. Aziatische kunst voert de boventoon. Tegenover de
bank ligt een stapel hout naast de open haard.
In Frieda’s werk met gezinnen en partnerrelaties is de behandeling veelal gericht op verwerking van verwaarlozing

en mishandeling binnen het systeem. “EMDR is een groot
geschenk in een therapeutenleven”, zegt ze. “Het lijden is
verbleekt door deze techniek.”

Getuigen
Frieda is overtuigd van de toegevoegde waarde van de aanwezigheid van ‘belangrijke anderen’ bij het EMDR-proces:
de ‘getuigen’ die een ondersteunende en faciliterende rol in
de behandeling kunnen hebben. Als het aan Frieda ligt is er,
wanneer dit maar enigszins mogelijk is, een getuige aanwezig bij de traumaverwerking. “Het betekent een grote steun
voor degene die door het pijnlijke verwerkingsproces heen
moet.” In het Praktijkboek EMDR (Ten Broeke, de Jongh,
Oppenheim) beschrijft zij in haar hoofdstuk over EMDR en
systeemtherapie een casus waarbij de cliënte haar vader
meevraagt bij een sessie die gericht is op verwerking van
de verkrachting door haar (ex)partner.
“Het is altijd de cliënt zelf die bepaalt wie van de ‘belangrijke anderen’ bij de het EMDR-proces aanwezig is als getuige. Vaak is dat de partner, maar het kan ook een vriendin
of een van de ouders zijn.” Voor bijvoorbeeld de vader van
de cliënt kan dit nogal heftig lijken, maar Frieda vertelt dat
in de praktijk vaak blijkt dat mensen de rol van getuige juist
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als een geschenk ervaren. “Je kunt
het zien als een eer dat je bij het verwerkingsproces mag zijn en veiligheid
mag bieden. In het geval van de cliënte uit de casusbeschrijving gaf het de
vader een herkansing: hij had grote
steken laten vallen in de opvoeding,
en kon nu alsnog veel voor zijn dochter betekenen. Dit had voor beide een
helende werking.”
De rol van getuige is nadrukkelijk niet
bedoeld als troost. Goedbedoelde
aanraking, bijvoorbeeld even aaien
of iets bemoedigends zeggen, is niet
toegestaan. De getuige komt pas in
actie op uitnodiging van Frieda. “Ik
heb de regie. In een gebaar als aaien
zit de boodschap ‘laat het snel over
zijn’, en het is verzachtend bedoeld.
Dit staat haaks op EMDR. Er is geen
verzachting, iemand moet juist door
de pijn heen. Dat de getuige in de
sessie ziet hoe zwaar het is waar die
ander doorheen moet, is ondersteunend.”

Toegevoegde waarde
De aanwezigheid van de partner als
getuige, betekent vaak meer dan alleen ondersteuning. In het geval van
geweld binnen relaties betekent het
ook een confrontatie met de impact
van de eigen agressie. Als de partner
(meestal een man) gewelddadig is geweest in de relatie met de cliënte en
trauma’s heeft veroorzaakt, is het belangrijk dat hij op gevoelsniveau meemaakt wat het geweld in al zijn omvang bij het slachtoffer teweeg heeft
gebracht. Frieda: “Het is mijn ervaring
dat, als de agressie nog geen lange
geschiedenis heeft, de cliënt het als
helpend ervaart dat de (gewelddadige) partner bij de sessie aanwezig is,
omdat deze dan inderdaad getuige is
van de ellende die het geweld heeft
veroorzaakt. Daar komt bij dat het
eigen agressieve gedrag veelal ook
niet goed door het brein is opgeslagen -het vindt immers meestal plaats
in een soort van bewustzijnsvernau-

wing- temeer als de agressie wederzijds was en een reactie op het gedrag van de ander. Door aanwezig te
zijn bij het verwerkingsproces van de
partner, kunnen ook de herinneringen
aan het eigen agressieve gedrag opnieuw worden opgeslagen, waardoor
er heling bij beide optreedt.”
Ook interventies in de interactie tussen cliënt en getuige kunnen volgens
Frieda van toegevoegde waarde zijn
in het EMDR-proces, bijvoorbeeld omdat schadelijke kerncognities bijgesteld kunnen worden. Als voorbeeld
noemt ze een behandeling van een
volwassen vrouw. Zij was de oudste
dochter in het gezin en geparentificeerd. “Ze kwam voor de verwerking van een traumatische kindertijd
waarin haar moeder de kinderen verwaarloosde, onder andere doordat
zij zelf ernstig werd mishandeld door
haar partner, in aanwezigheid van de
kinderen. Deze moeder nam deel aan

doen’ bij, waardoor het positieve effect van EMDR werd versneld en versterkt.”
Hoewel troostende aanraking taboe
is, kan functionele aanraking van de
getuige volgens Frieda ondersteunend zijn bij het EMDR-proces. “De
getuige legt de hand op de plek waar
de spanning lichamelijk wordt gevoeld. Vaak is dit op de borst of de
buik. In eerste instantie verhoogt dit
de emotionele lading: je richt immers
de aandacht op de pijnlijke plek. Tijdens de desensitisatie heeft het juist
een ondersteunend effect. Je kunt het
zien als een vorm van contraconditionering: ontspanning brengen op de
plek waar je de meeste pijn voelt. De
getuige houdt met de andere hand de
hand van de cliënt vast, waarbij het
belangrijk is dat de handpalmen contact maken. Palm-palmcontact geeft
de meeste kalmte. Het zegt: ‘ik ben er
voor je’.”

“Het is mijn ervaring dat, als
de agressie nog geen lange
geschiedenis heeft, de cliënt
het als helpend ervaart dat
de (gewelddadige) partner
bij de sessie aanwezig is.”
Frieda Aelen
de EMDR-sessie als getuige. Tijdens
de associatieketen kon zij het vertrouwen van haar dochter herstellen
door op mijn aanmoediging te zeggen: ‘Ik zal er altijd voor je zijn om je
te helpen.’ Bij haar dochter stelde dit
de kerncognitie ‘ik moet het alleen

Verzilveren
De getuigen kunnen volgens Frieda
ook een belangrijke bijdrage leveren
aan verzilvering. Het verzilveren van
de verandering die door EMDR teweeg is gebracht, ziet Frieda als een
belangrijk onderdeel van de behande-
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ling. Dit gebeurt wanneer de partner
of een andere getuige in de weken
na de EMDR-sessie nauwkeurig opschrijft welke veranderingen hij of zij
bemerkt in het gedrag van de cliënt.
Ook de cliënt zelf schrijft hierover. De
persoon zelf verzilvert van binnenuit
door stil te staan bij wat de behandeling heeft opgeleverd, en de partner
doet het van buitenaf door diens observaties te delen. “Als ze te weinig
verzilveren, krijgen ze van mij op hun
donder”, voegt Frieda lachend toe.
Frieda ontvangt de observaties per
email. Zij leest en bekrachtigt deze
vervolgens. Redenerend vanuit de
cognitieve gedragstherapie zegt zij:
“Het betekent positieve bekrachtiging
van de veranderende gevoelens en
waarnemingen die de cliënt ervaart.
Bovendien vindt er beloning plaats
voor het werken aan verwerking.”

Het genogram
Als we praten over de oorsprong van
haar werk als relatie- en gezinstherapeut, vertelt Frieda dat zij al jong het
verband zag tussen gedrag en vroegere ervaringen. “Misschien doordat
mijn moeder geen gemakkelijk leven
had en ik erg met haar meeleefde.
Om het verband van iets te begrijpen
en te analyseren, is het belangrijk om
meerdere factoren in ogenschouw te
nemen. Zolang er mensen zijn, zijn er
gezinnen. Daarbij zijn er altijd drie factoren: gezin, cultuur en geschiedenis.
Die houden verband met elkaar.”
Frieda start dan ook elke behandeling
met het maken en bespreken van een
genogram. “Daarmee maak je zichtbaar hoe patronen en overtuigingen
in gezinnen worden doorgegeven en
je spoort er trauma’s mee op. Het
helpt de therapeut om hypotheses
op te stellen over de aard van de verbanden tussen huidige symptomen
en vroegere gebeurtenissen in de
familie.” Als er sprake is van mishandeling of verwaarlozing van kinderen
door de ouders, behandel je het op-

voedtrauma, maar ook de oorsprong
ervan. “Het genogram helpt de ouder
zichzelf en het eigen onvermogen in
de opvoeding te begrijpen. Ik heb nog
geen ouder meegemaakt die denkt:
‘Laat ik nu eens mijn kind mishandelen.’ Het komt niet voort uit rottigheid, maar uit onvermogen door
eigen vroegere trauma’s.”

Maatschappelijk betrokken
Frieda vertelt dat een leermeester op
spiritueel gebied, Boedhist en monnik, haar inzicht in het belang van het
werken met de trauma’s van generaties heeft vergroot. “Wij zijn onze
voorouders. We moeten de pijn aanraken. Heling is banden herstellen
en het achter je laten van negatieve
emoties om je zo te bevrijden van jaloezie en woede.”
Maar niet alle trauma is op te lossen.
“In asielzoekerscentra worden levens
gestolen door de overheid”, zegt Frieda met compassie. “De vluchtelingen
die daar wonen kunnen niet door met
hun leven, ze mogen niet werken en
kunnen alleen maar afwachten. Dat
er zo jaren van je leven zijn gestolen
kun je alleen maar accepteren en de
gevolgen leren verdragen. Daarom
kan EMDR een mooie combinatie vormen met ACT (Acceptance Commitment Therapy).”
De maatschappelijke betrokkenheid
van Frieda blijkt opnieuw als zij op verontwaardigde toon spreekt over de
aandacht voor traumaverwerking in
gezinnen in Nederland. “De overheid
maakt het belang van de kinderen ondergeschikt door relatietherapie uit
het verzekeringspakket te halen. Ik
vind het een schande dat relatietherapie wordt weggezet als luxe. Kinderen zijn zo kwetsbaar, het is in hun
belang dat de ouders het goed met elkaar kunnen vinden. Daarom hebben
kinderen recht op therapie voor de
ouders.” Vanuit haar overtuiging dat
de zorg voor kinderen een gedeelde

verantwoordelijkheid is, legt Frieda
daarom de verantwoordelijkheid bij
de hele omgeving. “We zijn met zijn
allen verantwoordelijk voor de wijze
waarop een kind zich ontwikkelt. Niet
alleen de ouders maar ook de juffen
en de familie. De essentie van de wijcultuur is delen. Zoals ook de mensen
die het goed hebben, moeten geven
aan arme mensen. Als het gaat om
opvoeden, vreedzaamheid, zorg en
een menswaardig leven: we kunnen
het alleen maar samen doen.”

Hond als getuige
Ook Baboe, de hond van Frieda is
bij haar therapie-sessies aanwezig. Je zou kunnen zeggen dat hij
eveneens de rol van getuige heeft.
Veel cliënten ervaren zijn aanwezigheid als kalmerend. “Het heeft
een positief effect op het verloop
van de EMDR-sessies. Dit blijkt ook
uit feedback die de cliënten hierover geven. Baboe is een gevoelige
hond. Vaak loopt hij heen en weer
tussen de cliënt en de partner. Zijn
van nature beschermende houding
is voelbaar voor cliënten: ze voelen
zich welkom door hem. Hij is dus
eigenlijk een hulphond en als het
ware ook aan het werk”, lacht Frieda. Ze illustreert de rol van de hond
met een filmpje waarop we zien dat
hij tijdens een EMDR-sessie met zijn
kop op de schoot van de cliënt ligt.
De handen van de man rusten op
de zachte vacht. Bij back to target
tilt de hond even zijn kop op en kijkt
de cliënt aan. “Alsof hij begrijpt dat
er werk is verzet en er nu een rustmoment in het therapieproces is.”

foto Marjolein Geldermans
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EMDR over de grens

‘EMDR is in België
‘pluralistischer’’
Door Iva Bicanic

In de rubriek ‘EMDR over de grens’ staat
een EMDR beroepsvereniging buiten
Nederland centraal. Ludwig Cornil is
klinisch psycholoog en voorzitter van
EMDR België. Nadat hij twintig jaar
werkte in een Algemeen Ziekenhuis, is
hij sinds enkele jaren volledig werkzaam
in zijn eigen praktijk en het opleidingscentrum Integrativa. Bovendien is Cornil
al vijftien jaar nauw betrokken bij de
inbedding van EMDR in België.
Hoe bent u in aanraking gekomen met EMDR?
“In 1997 kreeg ik in het ziekenhuis een patiënt met PTSS
in behandeling. Hij had een ontploffing meegemaakt en
voelde zijn lichaam anderhalf jaar na het ongeluk nog
steeds branden. Mijn hypnotische vaardigheden bleken
bij deze patiënt niet sterk genoeg. In dezelfde tijd las ik
Shapiro’s beroemde artikel over EMDR. Ik geloofde niet
dat EMDR kon werken en legde het artikel weg. Maar na
drie maanden behandelen zonder succes, pakte ik het
artikel toch weer op. Wat als het waar zou zijn? Ik voelde me verplicht meer te weten te komen, las Shapiro’s
boek uit 1995 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols, and Procedures) en
vloog vervolgens naar Boston om haar training te volgen.
Mijn patiënt wist waarvoor ik ging, mijn baas en collega’s
niet. Terug in België behandelde ik de patiënt in het geniep, maar succesvol met EMDR. Daarna ging het vuurtje
snel lopen en kreeg ik veel PTSS-patiënten verwezen. Ik
werd gegrepen door EMDR, al zag ik de bruikbaarheid
ervan toen enkel nog op het gebied van trauma.”

Hoe en wanneer is EMDR België ontstaan?
“In Duitsland volgde ik deel twee van de training bij Shapiro zelf, en ook de opleiding psychotraumatologie. Geïnspireerd door de opgedane kennis richtte ik in 2001,
samen met drie anderen, EMDR België op. Het was mijn
grote wens dat EMDR zou worden ingekaderd in een brede psychotraumaopleiding waarin je zowel EMDR practicioner als psychotraumatoloog kon worden. De EMDR-opleiding werd toen nog georganiseerd door EMDR
België. We nodigden Arne Hofmann (de oprichter van de
Duitse EMDR-vereniging en opleider in Duitsland) en David Servan-Schreiber (ook opleider, maar dan in Frankrijk
en bestuurslid van de Franse EMDR-vereniging) uit om
les te geven. In 2003 werd ik zelf trainer. Door mijn tweetaligheid kon ik ook EMDR-opleidingen in Frankrijk, Zwitserland en Canada verzorgen. In 2006 is de eerste psychotraumaopleiding gestart met daarin geïntegreerd de
basis- en vervolgopleiding EMDR plus supervisies, maar
ook andere behandelingen voor trauma vanuit onder
andere de cognitieve gedragstherapie, lichaamswerk en
hypnose. De bedoeling was om zoveel mogelijk het curriculum van de Duitse vereniging voor psychotrauma te
benaderen en uiteindelijk officieel aanspraak te kunnen
doen op een certificaat psychotraumatherapeut.”

Welke veranderingen heeft de vereniging
doorstaan?
“In 2002 is EMDR België veranderd in het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie en EMDR (BIPE). Later
werd de druk vanuit EMDR Europe om de opleiding van
de beroepsvereniging te scheiden steeds groter. In 2008
hebben we die splitsing doorgezet en heb ik het voorzitterschap overgedragen aan Manoëlle Hopchet. Tegenwoordig verzorgt BIPE geen EMDR opleiding meer; Integrativa is nu het opleidingscentrum voor EMDR en EMDR
België is uitsluitend een beroepsvereniging.”

Wat biedt EMDR België aan haar leden?
“EMDR België heeft ongeveer 300 leden. Het bestuur bestaat uit een kerngroep plus de (tweetalige) verantwoordelijken van de subcommissies kinderen, supervisie, ledenwerking, communicatie en PR, website, research en
ethiek. Typisch voor de Belgische situatie is dat EMDR
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België ook een subcommissie vertaling heeft. Onze leden krijgen voor
85 euro per jaar toegang tot het
Journal of EMDR Practice and Research, korting op de aanschaf van
boeken en een EMDR kit, en wekelijks mail met de laatste nieuwtjes.
EMDR België is een landelijke vereniging. Dat betekent onder andere
dat ik mails in twee talen opstel net
als de notulen van de bestuursvergadering.”

Hoe is de relatie met Nederland?
“De EMDR-verenigingen van België
en Nederland werken sterk samen
als het gaat om de communicatie
over het borgen van de kwaliteit
van de opleiding. Soms probeert iemand die in Nederland niet aan de
opleidingseisen voldoet, via België
toch binnen te raken. Maar de afspraak is dat we niemand opleiden

om na 5-8 minuten back to target te
gaan, terwijl wij in België soms een
ganse sessie zwaaien zonder terug
te gaan naar target, associatie na
associatie, en zonder dat het kanaal
teneinde is.
Een ander verschil is het paradigma
waarin EMDR in Nederland is ingebed. Daar is EMDR sterk gekaderd
in de cognitieve gedragstherapie.
EMDR is in België pluralistischer.
Wij zijn ook nooit afgestapt van de
oogbewegingen en we werken nauwelijks met koptelefoons. Als de
patiënt moeilijk met zijn aandacht
naar binnen kan gaan, dan vragen
we deze de ogen te sluiten en tikken we op de benen of handen. Als
supervisor viel mij het gebruik van
de koptelefoons op onder Nederlandse therapeuten. Het kwam op
mij mechanisch over en het klopte
volgens mij niet. Ik ben dan ook heel

“Het Nederlandse protocol
schrijft voor om na 5-8 minuten back to target te
gaan, terwijl wij in België soms een ganse sessie
zwaaien zonder terug te gaan naar target.”
Ludwig Cornil

uit een ander land, als die persoon
in eigen land niet zou mogen deelnemen. Het komt wel voor dat ik
therapeuten uit het zuiden supervisie geef na hun opleiding in Nederland.”

Wat zijn de verschillen tussen
EMDR in België en Nederland?
“Ad de Jongh en Erik ten Broeke
hebben in Nederland een persoonlijke koers gevaren binnen het protocol. In mijn rol als supervisor vallen mij de kleine verschillen op. Het
Nederlandse protocol schrijft voor

blij met het Nederlandse onderzoek
dat heeft aangetoond dat zwaaien
effectiever is dan de auditieve tikjes. Ik heb wel moeite met de richtlijnen waarin de oogbewegingen
in het RDI-protocol zijn afgeschaft,
omdat het gebaseerd is op het resultaat van onderzoek met ‘snelle’
oogbewegingen. In België en vele
andere landen worden bij RDI ‘trage
en korte sets’ met bilaterale stimulatie gedaan, en de praktijk wijst uit
dat de positieve lichamelijke ervaring van de hulpbron zich wel kan
verdiepen.”

Wat zijn de uitdagingen van
EMDR België voor de toekomst?
“Het zou goed zijn als iemand het
voorzitterschap van EMDR België
van mij wil overnemen! Daarnaast
hoop ik dat we EMDR op de universiteiten kunnen krijgen en daar wetenschappelijk onderzoek kunnen
gaan opzetten.”
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EMDR bij
complexe problematiek
Door Matty Geurink
Verslag workshop Andrew Leeds
(21-22 juni 2013)

Dr. Andrew Leeds is een
EMDR-trainer uit de Verenigde Staten. Hij heeft
met zijn publicaties en
EMDR-trainingen, aan
maar liefst 13.000 clinici
uit verschillende landen,
een grote bijdrage geleverd aan het theoretisch
denkkader, de toepassing
en de verspreiding van
EMDR. Hij gaf een uiterst
zinvolle workshop, waarin
hij op levendige wijze veel
praktisch bruikbare kennis en verfrissende inzichten wist over te dragen.

Workshopverslag
Andrew Leeds stelt aan het begin
van de workshop dat het gros van
onze patiënten het prima doet op
het standaard EMDR-protocol, en
dat we daarom als therapeuten
moeten uitkijken dat we niet de
spontane verwerking tijdens EMDR
verstoren met onnodige afwijkingen van het protocol. Als het proces onverhoopt toch vastloopt,
is doorgaans een cognitive interweave of Resource Development
and Installation (RDI) afdoende om
het verwerkingsproces weer vlot
te trekken. Bij complexe problematiek (complexe PTSS, ernstige
persoonlijkheidsproblematiek
of
dissociatieve stoornissen) gaat dit
verhaal echter niet (altijd) op. Volgens Leeds is EMDR ook bij dergelijke problematiek wel mogelijk,
maar is het standaard protocol dan
ontoereikend. In de workshop bespreekt hij theoretische invalshoeken en praktische oplossingen om
deze problematiek toch met EMDR
te kunnen behandelen.

Dag 1: EMDR en affectfobie
Affect heeft twee algemene functies:
(1) het organiseren en moduleren van
actiesystemen en (2) het kenbaar maken van onze interne gesteldheid aan
anderen en de bewustwording ervan
voor onszelf. Affecten zoals opwinding,
blijdschap en boosheid activeren actiesystemen, terwijl angst en schaamte deze systemen juist inhiberen. Een
affectfobie (McCullough, 2003) is een
angst voor een gevoelstoestand. Psychoanalytici zouden spreken van een
‘psychodynamisch conflict’. Van der
Hart noemt het een fobie voor traumagerelateerde mentale handelingen.
Wanneer er sprake is van een affectfobie vertonen mensen vermijdingsstrategieën om bepaalde affecten (gevoelens) uit de weg te gaan, zoals grapjes
maken bij verdriet of huilen bij boosheid. Psychoanalytici zouden deze vermijdingsstrategieën ‘afweer’ noemen.

Affectfobie bij de therapeut
Leeds spreekt van affectfobie bij de
therapeut wanneer een patiënt emotioneel beladen ervaringen niet inbrengt
en daardoor niet kan verwerken, omdat de patiënt in de interactie merkt
dat de therapeut er niet mee uit de
voeten kan. Hij onderscheidt verschillende soorten affectfobieën bij therapeuten: een therapeut kan angstig zijn
voor bepaalde symptomen van de patiënt, bijvoorbeeld voor het ontdekken
van dissociatieve emotionele delen
van de patiënt. Ook kan het voorkomen dat een therapeut bang is zelf
overspoeld te worden door bepaalde
afschuwelijke details in het verhaal
van de patiënt, zoals bij seksueel misbruik in de kindertijd. Daarnaast kan
het zo zijn dat een therapeut heftige
emotionele herbelevingsreacties van
de patiënt als traumatiserend ervaart,
en/of de onterechte angst heeft dat
deze heftige emotionele uitingen (her)
traumatiserend zouden zijn voor de
patiënt. Ervaringen uit eerdere behandelingen met heftige emotionele herbelevingsreacties waar de therapeut
zich toen geen raad mee wist, maar
ook uit zijn eigen persoonlijke verleden, kunnen dergelijke angst versterken. Ook kan een therapeut bang zijn
om voor ingewikkelde keuzes gesteld
te worden met betrekking tot grenzen
(bv. extra afspraken, contact buiten
de sessies om, aanraken, tegemoet
komen aan behoeftes aan bevestiging
en steun).
Ineffectieve strategieën die vanuit
deze angst worden gevoed zijn: blijven stabiliseren, vroegtijdig afbreken
van associatieketens en inzetten van
veilige plekken en RDI’s tijdens EMDR,
en terugkeren naar ‘praattherapie’. Effectieve strategieën zijn volgens Leeds
het volgen van trainingen in specifieke
vaardigheden om met intens affect
om te gaan, het kijken van filmpjes
van succesvolle EMDR-behandelingen
met heftige emotionele herbelevingsreacties, blijven leren en lezen, col-

lega’s consulteren als je het overzicht
van de behandeling kwijt bent en zelf
EMDR ondergaan om de persoonlijke
kwesties op te lossen. Verwijzen naar
een collega met meer ervaring en affiniteit met complexe problematiek kan
en mag natuurlijk ook.

Affectfobie van de patiënt
Vervolgens bespreekt Leeds verschillende alternatieve EMDR-procedures
die toegepast kunnen worden bij een
affectfobie van de patiënt. Jim Knipe
(2009) heeft twee procedures bedacht
die vrij eenvoudig in een standaard
EMDR protocol zijn in te passen. Om
de aandacht van de vermeden herinneringen, gedachten, gevoelens of impulsen weg te halen en te richten op
de vermijding zelf, kan de therapeut
als cognitive interweave de vraag inlassen: “Wat is het voordeel van …
(hoe er vermeden wordt)?” en vervolgens de associatieketen volgen. Het
idee is dat met deze interweave een
afweernetwerk wordt geactiveerd,
dat vervolgens gedesentiseerd kan
worden. Wanneer een patiënt in enige
mate ambivalent is over zijn vermijdingsstrategie, kan de therapeut vragen: “Hoe sterk is die neiging om het
te vermijden (Level of Urge to Avoid
(LOUA) 0-10)? Waar voel je dat in je
lichaam?” en desentiseert vervolgens
tot LOUA =0.

Dag 2: EMDR bij verstoorde
ontwikkeling van het zelf
Op de tweede dag was er, naast theorie, ook ruime tijd voor vragen over
casuïstiek vanuit de zaal. Knap was
hoe Leeds hierbij herhaaldelijk met
een enkele vraag of opmerking theorie en praktijk wist te verbinden. Veel
mensen waren onder de indruk van
zijn ervaring en scherpe kijk op de
problematiek.
Bij ernstige, vroege en langdurige verwaarlozing, mishandeling of misbruik
schiet volgens Leeds het algemene
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Adaptive Information Processing-model (AIP) over EMDR van Shapiro tekort. Het gaat dan om patiënten met
secundaire of tertiaire structurele dissociatie van de persoonlijkheid of met
ernstige persoonlijkheidsstoornissen.
In het model van Van der Hart is er
bij een dissociatieve stoornis NAO
of complexe PTSS sprake van secundaire structurele dissociatie, en bij
een dissociatieve identiteitsstoornis
(DIS) is de dissociatie tertiair. Leeds
is van mening dat elementen uit de
hechtingstheorie (Bowlby, 1988) en
de structurele dissociatietheorie (Van
der Hart, Steel & Nijenhuis, 2006) en
elementen uit de modellen voor affectfobieën (McCullough, 2003) en uit
de neurobiologische modellen voor
affectsystemen (Panksepp, 2012)
toegevoegd moeten worden aan het
AIP-model, om dergelijke problematiek te kunnen conceptualiseren en te
behandelen met EMDR.
Toevoeging van elementen uit die vier
theorieën is nodig omdat het mentale
functioneren bij mensen met ernstige
vroege verwaarlozing en traumatisering niet alleen verklaard kan worden
door autobiografische herinneringen
die disfunctioneel zijn opgeslagen.
Ook andersoortige informatie, zoals
over verstoorde hechtingsrelaties, zit
opgeslagen in het systeem. Dit heeft
tot gevolg dat het effectiever kan zijn
te kiezen voor andere EMDR-targets
dan de conventionele targets in de
vorm van herinneringen: DSI-targets
(Gonzalez, Mosquera, Leeds, Knipe &
Solomon, 2012).

EMDR bij conventionele targets
In het AIP model van Shapiro bestaat
een geheugennetwerk van een traumatische ervaring uit een vijftal te
onderscheiden aspecten: beelden,
lichamelijke sensaties, emoties, overtuigingen en gedachten en geluiden.
Leeds (2009) heeft hier een zesde
aspect aan toegevoegd. Dit bestaat

uit de uitgevoerde handelingen, de
niet-uitgevoerde onderdrukte handelingsneigingen en psychofysiologische
toestanden ten tijde van de traumatisering. Elk van de zes aspecten kan
toegang verschaffen tot de disfunctioneel opgeslagen geheugenrepresentatie van een gebeurtenis. Wanneer
de geheugenrepresentatie voldoende
geactiveerd is, kan verwerking met
EMDR plaatsvinden.

DSI-targets
Gonzalez en collega’s (2012) stellen dat geheugennetwerken naast
concrete autobiografische herinneringen (exteroceptieve ervaringen)
ook interoceptieve ervaringen over
emotionele, gedragsmatige en interpersoonlijke zelfregulatie, zelfperceptie en lichaamsbeeld kunnen bevatten. Deze interoceptieve ervaringen,
die zij met de term dysfunctionally
stored information (DSI) aanduiden,
zijn maladaptieve manieren om met
traumatische ervaringen om te gaan.
Deze moeten worden aangepakt
voordat de traumatische autobiografische herinneringen toegankelijk
zijn. Dit kan aangepakt worden door
deze interoceptieve ervaringen zelf
als target te kiezen. Voorbeelden van
DSI-targets zijn de intense neiging om
traumatische herinneringen uit de kindertijd te vermijden en het idealiseren
van de ouders. Er kan hierbij dan gebruik worden gemaakt van de eerder
genoemde procedures van Jim Knipe.
EMDR met DSI-targets kan bij patiënten met secundaire en tertiaire structurele dissociatie van de persoonlijkheid ingezet worden om fobieën voor
dissociatieve delen te verminderen en
integratie te bevorderen. Leeds geeft
in de workshop een uitgewerkt voorbeeld van hoe dit zou kunnen bij een
DIS-patiënt. Een Emotional Part (EP)
van de persoonlijkheid dat zich voortdurend woedend voelt, en dat een gedeelte van de herinneringen bewaart
over de mishandeling vroeger door

vader, is woedend op een EP dat de
fijne momenten met vader idealiseert
en niet weet van de mishandeling. Dit
deel wil voortdurend nabijheid van
anderen en raakt overspoeld door
paniek bij verlating. Deze paniekerige EP is doodsbang voor de woedende EP. Een Apparently Normal Part
(ANP) wil zich ondertussen helemaal
niet bezig houden met het verleden,
voelt eigenlijk weinig bij vader en wil
al helemaal niks weten van de EP’s.
DSI-targets in dit voorbeeld kunnen
dan zijn: het vermijden van gevoelens
door een ANP, de fobie tussen deze
ANP en de EP’s, en de fobie tussen de
EP’s onderling.
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Workshopverslag

Verrassend idee over
werkingsmechanisme
oogbewegingen bij EMDR
Door Matty Geurink
Verslag van workshop Jaak Panksepp
(25 en 26 september)
Jaak Panksepp lichtte in zijn
workshop de belangrijkste bevindingen uit zijn onderzoek toe en
ging in op de implicaties hiervan
voor de klinische praktijk. Hij
vermoedt dat een deel van het
werkingsmechanisme van EMDR
berust op het gegeven dat oogbewegingen direct subcorticale negatieve affectsystemen inhiberen.
Volgens Panksepp komen onze emoties voort uit primitieve subcorticale
emotionele circuits die we met andere zoogdieren delen. Wat de mens
echter onderscheidt, is volgens hem
niet dat wij gevoelens hebben en andere zoogdieren niet, maar dat wij
een grotere neocortex hebben, waardoor wij gedurende onze ontwikkeling
onze emoties kunnen leren verfijnen,
reguleren en inhiberen. Door bottomup secundaire leerprocessen op het
niveau van het limbische systeem
leert het kind snel te reageren op zintuiglijke informatie uit de omgeving
(klassieke conditionering). Daarnaast
spelen er bottom-up tertiaire leerprocessen op neocorticaal niveau: leren
via begrip en inzicht. Een kind wordt
zich in de loop van zijn ontwikkeling
bewust van zijn affecten en er ontstaan complexere secundaire emoties zoals schaamte en schuld. Ook
leert het kind via top-down processen

emoties te reguleren en inhiberen.
Panksepp verschilt van mening met
andere neurowetenschappers over
de rol en oorsprong van emoties in de
hersenen. Het huidige, meest gangbare paradigma is dat van de cognitieve
neurowetenschap.
Vertegenwoordigers
hiervan zijn LeDoux
(1996) en Damasio
(1999). Emoties zijn
volgens hen secundair aan cognities
en zijn neocorticaal.
Panksepp is echter
een affectieve neurowetenschapper.
Hij denkt juist dat
emoties primair zijn
en voortkomen uit
evolutionair
ingebakken subcorticale
circuits. De affectieve (motorische)
systemen gesitueerd in de middenhersenen vormen volgens hem het
hart van het organisme, en zintuiglijke informatie en cognities vanuit
de amygdala en de neocortex zijn secundair. In zijn recentste boek (2010)
erkent Damasio overigens de belangrijke rol van de subcorticale structuren; daarmee lijkt hij aan te sluiten bij
de affectieve neurowetenschappers.

‘The Big Seven’
Panksepp onderscheidt zeven aangeboren affectsystemen: SEEKING
(motivatie/enthousiasme/toenadering), FEAR (angst bij gevaar), RAGE
(boosheid), LUST (seksualiteit), CARE

(liefdevolle zorg en aandacht), PANIC/
GRIEF (hechting aan anderen/verlatingsangst) en PLAY (sociaal spel/
plezier). Deze affectsystemen bestaan
uit ruwe emoties en automatische fysiologische en gedragsmatige reactie-

patronen (motorische actiesystemen)
en zijn subcorticaal gelokaliseerd. Met
name het periaqueductale grijs (PAG)
in de middenhersenen vervult een essentiële rol bij alle affectsystemen.
Verschillende onderzoeksbevindingen sluiten aan bij Panksepps theorie
over de affectsystemen. Kinderen die
geboren worden zonder neocortex
(anencefalie) vertonen ogenschijnlijk
opmerkelijk normaal emotioneel en
sociaal gedrag. In reactie op vriendelijk aankijken, lachen ze bijvoorbeeld
en maken oogcontact, en als ze alleen gelaten worden gaan ze huilen
(PANIC/GRIEF). De affectsystemen
kunnen bij zowel mensen als dieren
in het laboratorium geactiveerd wor-
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den, door het betreffende gebied in
de PAG te stimuleren. Proefpersonen
waarbij het FEAR-systeem in de PAG
gestimuleerd werd, rapporteerden
bijvoorbeeld ineens werkelijk doodsbang te zijn.

Psychopathologie en ‘The Big
Seven’
Door extreme omstandigheden in
de vroege ontwikkeling van een kind
kunnen affectsystemen gesensitiseerd raken. Sensitisatie van een affectsysteem moet volgens Panksepp
onderscheiden worden van secundaire of tertiaire leerprocessen (klassieke conditionering op het niveau van
het limbische systeem of leren door
begrip/inzicht op neocorticaal niveau). Bewijs hiervoor ziet Panksepp
onder andere in het feit dat kinderen
zonder neocortex door herhaaldelijke
toediening van pijnprikkels snel chronisch emotioneel ontregeld raken
(sensitisatie FEAR systeem). Dit verschijnsel kan, vanwege het ontbreken
van de benodigde hersenstructuren,
onmogelijk verklaard worden door
klassieke conditionering. Bij ernstige
psychiatrische en emotionele ontre-

Lachende ratjes
Prof. Jaak Panksepp (1943, Estland) is
psycho(bio)loog en neurowetenschapper en was werkzaam aan de Washington State University. Hij heeft zijn
professionele leven gewijd aan het in
kaart brengen van neurale circuits die
betrokken zijn bij emoties van zoogdieren. Panksepp onderscheidt zeven
systemen, ‘the Big Seven’. De oorsprong van deze zeven systemen ligt
in diepere lagen van het brein die evolutionair gezien het eerst zijn ontwikkeld. ‘What comes first, rules’, is zijn
opvatting. Panksepp gelooft dat het
brein de basis vormt voor de psychologie, net zoals DNA het fundament is
van de biologie. Zijn onderzoeksgebied

gelingen zou sensitisatie of tijdelijke
ontregeling van affectsystemen een
rol spelen, naast inadequate secundaire en tertiaire leerprocessen. Zo
kan een depressief beeld volgens
Panksepp verklaard worden door
sensitisatie of ontregeling van SEEKING en PANIC/GRIEF. Bij PTSS en de
meeste angststoornissen draait het
om FEAR, bij paniekstoornis echter
zou meestal niet FEAR, maar PANIC/
GRIEF centraal staan. Bij ernstige
vroegkinderlijke traumatisering zullen
vaak meer affectsystemen gesensitiseerd zijn, waaronder meestal FEAR
en PANIC/GRIEF.

Panksepp’s ideeën over werking van EMDR
Scannende bewegingen zoals oogbewegingen zijn SEEKING responsen die
in het brein georganiseerd zijn in een
gebied net boven de PAG, het gebied
dat volgens Panksepp een centrale
rol speelt in alle affectsystemen. Met
name de circuits voor de negatieve affecten (FEAR, PANIC/GRIEF en RAGE)
liggen heel dichtbij de SEEKING-gebieden die actief zijn bij oogbewegingen.
Er lopen veel neurale verbindingen
is bekend geworden als de ‘affectieve
neurowetenschappen’ en wordt inmiddels geaccepteerd door de wetenschappelijke gemeenschap. Hij strijdt
op 70-jarige leeftijd nog steeds tegen
gangbare opvattingen over emoties,
leren en geheugen.
Volgens Panksepp is het onmogelijk om
menselijke emoties te begrijpen zonder
fundamentele kennis van het brein. In
zijn boek ‘The Archeology of the Mind’
(2012) geeft hij antwoord op vragen
waar de traditionele gedragswetenschappen volgens hem nog geen antwoord op hebben, zoals:
“Wat maakt ons blij?”, “hoe komen we
aan een enthousiast gevoel?” en “wat
vervult ons met woede of tederheid?”
In zijn boek benadert Panksepp deze
vraagstukken vanuit de affectieve neuro-

vanaf de circuits voor oogbewegingen naar de negatieve affectcircuits.
Als door neurobiologisch onderzoek
aangetoond kan worden dat dit voornamelijk inhiberende, neurale verbindingen zijn, zouden we volgens
Panksepp een goede verklaring hebben waarom negatief affect snel afneemt door oogbewegingen. Volgens
Panksepp activeren oogbewegingen
sowieso het SEEKING systeem. SEEKING zorgt dan vervolgens voor een
verschuiving van de aandacht van
interne informatie van de affectsystemen naar externe informatie, vanuit
de neocortex of de zintuigen.
Panksepp baseert zijn ideeën over
de werking van EMDR op zijn kennis
en onderzoek en op zijn eigen ervaring met EMDR als patiënt; hierover
schrijft hij in zijn boek.
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wetenschappen. Deze benadering gaat
ervan uit dat alle zoogdieren, inclusief
mensen, bepaalde principes van emotionele processen met elkaar delen.
Hoewel zijn onderzoek een breed gebied omvat, is Panksepp vooral bekend vanwege zijn onderzoek naar het
spelgedrag van jonge ratten. Door spel
worden ratten later minder impulsief
en meer sociaal vaardig. Hij ontdekte
per toeval dat ratjes ultrasone geluiden produceren als ze door hem gekieteld werden. Hij concludeerde dat
ratjes, net als kinderen, plezier kunnen
hebben en hoorbaar kunnen lachen.
Als je zelf plezier wilt ervaren, bekijk
dan op Youtube het filmpje ‘The Primal
Power of Play’. Daarop is te zien hoe
Panksepp met de ratjes stoeit in zijn
‘Lab of happy rats’.

Column

Goede
dingen
Door Marjolein Geldermans
Het is nog herfst terwijl ik deze laatste column schrijf. Er zijn weer paddenstoelen, speculaasjes en kruisspinnen. De kaarsen kunnen aan en
de stoofpotjes op tafel. Ik geniet er
volop van. Ik weet wel, de zomer
was te kort en nog meer zomerzon
zou heerlijk zijn, maar count your
blessings.
Dit is een gedachte die je ook terug
vindt in de positieve psychologie. Bij
de instelling waar ik werk maken we
er gebruik van, net als van oplossingsgerichte therapie. Het heeft mij veel
gebracht, deze manier van denken
en leven. Ik ben van mezelf heus niet
zo’n positivo en zie genoeg beren op
de weg, maar als ik bedenk dat ik bof
met een leuke baan en geniet van
wat het nieuwe seizoen brengt, helpt
dat om, ondanks mijn getob, mij toch
blijmoedig door het leven te slaan.
Ik vraag regelmatig aan mijn cliënten
om elke dag even stil te staan bij tenminste drie dingen waar ze tevreden
over kunnen zijn. Het genereert positieve emoties, en hoe vaker je het
doet, hoe meer het vanzelf gaat. Ik
vind: ‘practice what you preach’, dus
ik heb er zelf ervaring mee opgedaan.
Uit onderzoek binnen de cognitieve
gedragstherapie en de positieve psychologie blijkt dat het helpt bij depressie, en dat we met dit ‘happyness
homework’ onze linkerhersenhelft
meer kunnen ontwikkelen en de netwerken daarin kunnen verstevigen

die verbonden zijn met de ervaring
van geluk. Zo kunnen we onze mentale veerkracht vergroten. Hoe simpel
kan het zijn?
Tegenwoordig is er een ‘happyline’
waarin lezers van de treinkrant elkaar
positieve berichtjes sturen om de dag
mee op te starten. Vooral jongeren lijken daar gebruik van te maken met
suggesties als ‘aardig zijn voor anderen’ of ‘iets bijzonders van je dag maken’. Wie weet worden we zo massaal
gelukkiger en veerkrachtiger. Mooi
toch? In het geval van grote narigheid blijkt dat het kunnen ervaren van
iets positiefs, ondanks alles, net als
zingeving het herstel na een trauma
kan bevorderen. En dat is het mooie
van EMDR: na de desensitisatie komt
er ruimte voor nieuwe en helpende
cognities. Het meest bijzondere deel
vind ik dan ook de aandacht voor de
positieve cognitie. Zoals bij de cliënte
die na vijftien jaar alsnog het overlijden van haar vader verwerkte. Vijvertjes van tranen vormden zich achter
haar brillenglazen tijdens de desensitisatie. Maar na afloop vertelde ze dat
zijn vroegtijdige dood haar moediger
heeft gemaakt en dat dit besef haar
helpt hem los te laten en door te gaan
met haar leven.
En wat te denken van de huisarts
die kortgeleden zo jong weduwe
werd en met de zorg voor haar drie
kleine kinderen er achter kwam dat
ze zich voortdurend schuldig voelde

als ze even iets voor zichzelf deed,
en dat dit te maken had met vroeger,
met ‘ik ben niet belangrijk’. Met het
rechtsom-protocol stelden we haar
zelfbeeld bij, en na afloop mailde ze
me dat ze voor het eerst veel mensen had durven uitnodigen om samen
haar verjaardag te vieren. Ze vertelde
dat, door de dood van haar man en de
EMDR-behandeling die er op volgde,
haar relaties betekenisvoller werden
nu ze haar emoties durfde te tonen
en ze aandacht voor zichzelf mocht
vragen.
Veerkracht en optimisme kunnen we
ontwikkelen door oog te hebben voor
de goede dingen in het leven. Op een
vuurtoren kwam ik eens deze tekst
van Emily Dickens tegen: ‘De zon zou
ons niet kunnen schelen lief, als zij
niet onder ging’. Ik heb hem ingelijst
en op mijn werkkamer gezet. Dus
count your blessings, zoals ook de
ontdekking van EMDR, en laat de winter maar komen!

Marjolein Geldermans is GZ psycholoog
en supervisor bij de VGCt. Zij werkt
vanuit oplossingsgerichte en cognitieve
gedragstherapie bij Skils, een tweedelijns
GGZ-instelling die zich richt op arbeidsgerelateerde problematiek. Zij doet daar ook
EMDR-behandelingen. Tevens werkt zij als
supervisor bij PsyQ.
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Lucinda Meihuizen (links) is Gz-psycholoog en werkt in de verpleeghuiszorg
bij Zorgpartners Gouda en omstreken. Daarnaast werkt zij in een
eerstelijnspraktijk voor Volwassenen in Alphen aan de Rijn.
Wietske Soeteman (rechts) is Gz-psycholoog en werkt bij Pro Persona in Ede,
in het ambulante zorgprogramma Ouderen.

Ze hebben het in de EMDR-opleiding geleerd: ‘Ga het
maar doen’. En die raad hebben Wietske Soeteman en
Lucinda Meihuizen ter harte genomen. Toen Wietske
in de basiscursus haar filmpje liet zien van EMDR bij
een dementerende man, kreeg ze applaus. Dat voelde
ze als steun in de rug. In het voorjaar van 2013 nam
Lucinda het initiatief om een SIG Ouderen op te richten. Lucinda werkt in de verpleeghuiszorg, Wietske in
de ambulante GGZ. Een gesprek met twee psychologen die doorgaan met behandelen, ook wanneer het
pad steeds minder begaanbaar wordt.

Hoe is de SIG Ouderen begonnen?
Lucinda: “Tijdens het EMDR-congres in 2011 hebben we
elkaar ontmoet bij de workshop die Wendy Kok gaf over
dementie bij ouderen. We kenden elkaar toen nog niet,
maar we vonden allebei al langer dat we iets met EMDR
moesten doen in de behandeling van ouderen. Vooral in
de verpleeghuiszorg staat de behandeling van ouderen
niet erg op de voorgrond. De focus ligt van oudsher op
de lichamelijke en medische zorg. De psychologen doen
onderzoek naar bijvoorbeeld dementie of stemmingsproblemen, of geven mediatieve behandelingen door het
adviseren van verzorgenden. Zij missen vaak de behandelkennis en ervaring om veranderingsgericht te behan-

SIG Ouderen

‘Er kan
veel
meer
dan we
denken’
Ook ouderen profiteren van
EMDR, maar dan moeten ze
het wel krijgen
foto Gea Procee
Door Gea Procee
delen. Dat ontwikkelt zich overigens wel steeds meer.”
Wietske: “In de GGZ-Ouderen wordt al veel meer veranderingsgericht gewerkt. In de loop van onze EMDRopleiding, en na een aantal behandelingen bij ouderen
met trauma’s, zijn we gaan nadenken over meer toepassingsmogelijkheden. Sinds de zomer van 2011 was er al
een kleine intervisiegroep, samen met Coby Minnema,
en nu de SIG Ouderen er is, hebben zich nog twee psychologen bij ons gevoegd.”

Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van
EMDR bij ouderen?
Lucinda: “Ouderen vormen een diverse doelgroep van
mensen met vaak allerlei lichamelijke en psychische
problematiek in combinatie met cognitieve beperkingen.
Ik ben begonnen met EMDR omdat ik vaak meemaakte

dat traumatische ervaringen de kop op steken, juist op
het moment dat mensen ziek zijn en uit hun vertrouwde
omgeving worden gehaald. Dan worden ze angstig. In
die kwetsbare fase breken de PTSS-klachten door. We
zien dus veel chronische of uitgestelde PTSS bij mensen
die door de kwetsbaarheid van het ouder worden last
krijgen van de ervaringen uit hun verleden. Maar we zien
ook ouderen op revalidatie-afdelingen met amputaties,
of chronische pijn na een CVA.”
Wietske: “In deze generatie ouderen zien we natuurlijk
oorlogsslachtoffers en oorlogsveteranen, maar ook veel
slachtoffers van seksueel misbruik die er nooit over hebben kunnen praten of er niet in zijn erkend. We passen
EMDR ook toe bij gecompliceerde rouw en specifieke
angsten. Er is veel anticipatieangst onder ouderen: de
angst om te vallen of angst voor fasen in ziekten, zoals
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de angst om te stikken bij COPD. Daarop kun je bijvoorbeeld goed flashforwards doen.”
Lucinda: “Het doormaken van een delier kan leiden tot
belevingen waar mensen nog veel last van houden.
Angst na een ingreep in het ziekenhuis komt ook vaak
voor. We maken trouwens regelmatig mee dat mensen
min of meer getraumatiseerd zijn door uitspraken van
artsen in een ziekenhuis. Een oudere man kreeg voor
een operatie te horen: ‘Neemt u maar afscheid van uw
kinderen.’ Dat moment stond op zijn netvlies. Hij is daarna goed opgeknapt, maar dat soort ongelukkige uitspraken hebben een grote impact.”

Jullie werken ook met EMDR bij dementie. Hoe
gaat dat in zijn werk?
Wietske: “Ook wanneer er sprake is van cognitieve stoornissen of dementie, zijn er nog steeds mogelijkheden om
EMDR toe te passen, zelfs waar cognitieve gedragstherapie dat niet meer is. We denken dat EMDR meer ingangen
biedt. De context wordt dan wel anders, maar dementie is
geen contra-indicatie.
Als patiënten met dementie zich niet meer goed kunnen uiten, maar wel heel angstig zijn, dan is het vaak wel
moeilijk te achterhalen of ze last hebben van zaken uit het
verleden of angstig zijn vanwege de situatie die ze niet
begrijpen. De diagnostiek is daarbij een complex proces.
Op het moment dat je een nare ervaring van vroeger in het
hier en nu gaat halen, moet een patiënt met dementie nog
wel enigszins het besef hebben dat het iets van vroeger is
en niet van nu, anders nemen de angst en paniek enorm
toe.
Sommige onderdelen van het basisprotocol pas je niet toe
wanneer er sprake is van dementie. Je bouwt het verhaal
op door na te vragen wat er gebeurd is. De target wordt
wel vastgesteld, maar dat komt niet vanuit de patiënt. Wij
sturen daarin veel meer, zodat het weer boven komt. Het
volgen van oogbewegingen is vaak een te zware werkgeheugenbelasting. Mensen houden het maar heel kort, of
helemaal niet, vol. Dan brengen we het tempo enorm naar
beneden, of we schakelen over naar de klikjes of tappen.”
Lucinda: “Het navragen van de SUD en de VOC is vaak ook
veel te ingewikkeld. Je bent afhankelijk van wat de verzorgenden of familie aangeven om zicht te krijgen op het
resultaat. Is iemand nu minder angstig? Slaapt hij beter?
Het meten van het effect van de behandeling is veel ingewikkelder.”
Wietske: “Bij een jong-dementerende man die heel verdrietig was in het verpleeghuis, bleek dat het te maken had
met zijn vrouw die was overleden na een periode waarin

hij haar had verzorgd. Met die ingewonnen informatie kon
ik hem al vragend het targetbeeld laten opbouwen. Toen
hij verdrietig werd, heb ik hem de afleiding gegeven. Hij
wilde geen klikjes of tappen door mij, daar raakte hij zeer
geïrriteerd van. Uiteindelijk bleek dat hij zelf wilde tappen
op mijn handen die op zijn knieën lagen. We hebben twee
sessies gedaan. Van de verpleging hoorde ik dat hij nu veel
minder verdrietig is.”

Hebben jullie de indruk dat ouderen minder
goed van EMDR profiteren?
Lucinda: “Die indruk hebben we niet. Wanneer je met
een behandeling de kwaliteit van leven aanzienlijk kan
verhogen, al is je cliënt nog zo oud, dan is dat absoluut
de moeite waard. Het is helaas een veel voorkomend
vooroordeel dat ouderen niet meer te behandelen zijn.
Bij een oudere vrouw met MS die fysiek al totaal afhankelijk was, heb ik herbelevingen behandeld. Daarna sliep

“Eigenlijk is er
nog helemaal
geen onderzoek
gedaan naar
EMDR bij deze
doelgroep.”
Lucinda Meihuizen
ze weer. Als een vrouw die zo ernstig ziek is, toch weer
beter slaapt, dan heb je dat in ieder geval kunnen bereiken.”
Wietske: “Ook bij een complex trauma kun je alleen al
in de stabilisatie-fase veel doen: het aanbrengen van
structuur, het gebruik maken van de veilige plek, dat
geeft vaak al verlichting. Je hebt met EMDR relatief snel
succes bij problemen die soms al meer dan zestig jaar
bestaan, maar dat heeft ook een keerzijde. Mensen realiseren zich hoe lang ze er last van hebben gehad en dat
kan heel pijnlijk zijn. Ze hebben besef van de gemiste
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kansen. Je moet er oog voor hebben dat mensen daar
somber van kunnen worden.”

vraagt bij ouderen meer aandacht en tijd.”

Verschilt de aanpak verder niet?
Wietske: “Over het algemeen heb je in de behandeling
met ouderen wel meer tijd nodig. Zij hebben lang niet
altijd het besef dat ze een behandelbaar probleem hebben. Sommigen gunnen het zichzelf niet. Aan de motivatie van ouderen moeten we dan ook meer aandacht geven. Het vertellen van het verhaal is een grote stap voor
een patiënt, vooral wanneer iemand het zolang voor
zichzelf heeft gehouden. Dat moet je rustig opbouwen.
De conceptualisatie vraagt meer tijd. Ouderen hebben
een langere geschiedenis. Het zoeken naar de relevante
gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij de rechtsom procedure,
duurt alleen daardoor al langer. Ook vanwege de vergeetachtigheid moeten we vaak meer herhalen.
Veel ouderen hebben weinig sociale steun, vooral de
thuiswonende ouderen. Er zijn vaak weinig ontspanningsmogelijkheden in hun leven. Er moet rondom de
EMDR-behandeling wel iets van afleiding zijn. Als er onvoldoende steun en activiteiten zijn, dan gaan we daar
eerst iets aan doen. Ik doe EMDR ook nooit bij iemand
thuis, want in mijn kamer gebeurt het, en thuis is thuis.”

Wat willen jullie bereiken met de SIG Ouderen?
Wietske: “Wij willen graag dat ook ouderen een psychologisch behandelaanbod krijgen. Kijk goed wat er aan de
hand is en zet dan een behandeling in. De SIG is een plek
voor intervisie. We willen laten zien dat er mogelijkheden
zijn, zelfs als ouderen van alles mankeren. Een van de
doelstellingen is dat meer collega’s met EMDR aan de
slag gaan en kennis delen, maar ook kennis opbouwen.
Daarin is natuurlijk ook overlap met andere aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld chronische pijn. We zullen
ook koppelingen moeten gaan maken met andere SIG’s.”
Lucinda: “Om onze klinische ervaringen vast te houden,
zijn we bezig onze ervaringen te rubriceren. We leggen
vast bij welke patiënten we welke aanpassingen hebben
gedaan in de behandeling, als voorloper op mogelijk wetenschappelijk onderzoek. Eigenlijk is er nog helemaal
geen onderzoek gedaan naar EMDR bij deze doelgroep.
Dat zouden we in de toekomst wel willen zien.
We vinden het belangrijk dat de behandelaren van de
ouderendoelgroep zichtbaar worden, ook op de site
van de VEN, zoals er al wel is voor kinderen en jeugd.
In de EMDR-opleiding willen we ook graag meer aandacht voor de doelgroep ouderen. En dan vooral voor de
context en het tempo. Je kunt soms niet gelijk van start
gaan. Het aanvliegen van EMDR en het inbouwen ervan

In de volgende uitgave van het Praktijkboek EMDR
zal een hoofdstuk worden opgenomen over EMDR
bij ouderen van de hand van klinisch psycholoog en
EMDR therapeut Marja Vink en Wietske Soeteman.

Oproep:

De SIG ouderen zoekt
nieuwe leden!
Wij hebben collega’s nodig die graag hun bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van
de inzet van EMDR bij de doelgroep ouderen
onder andere door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en literatuur, maar ook door
intervisie. De SIG Ouderen komt vier tot zes
keer per jaar bij elkaar.
Heb je de EMDR basis- en vervolgcursus gevolgd,
werk je met ouderen en wil je je inzetten voor
de ontwikkeling van de mogelijkheden van
EMDR bij ouderen? Neem dan contact op met
Lucinda Meihuizen, contactpersoon SIG Ouderen:
l.meihuizen@planet.nl
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Significante klachtenreductie na week
behandelkamp voor getraumatiseerde
kinderen

foto Dorine Sanders
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Jarero, I., Roque-Lopez, S., & Gomez, J. (2013).
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duele sessies nodig om het behandel-

The Provision of an EMDR-Based Multicompo-
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getraumatiseerde

kinderen

nent Trauma Treatment With Child Victims of
Severe Interpersonal Trauma. Journal of EMDR
Practice and Research 7(1), 17-28.
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Behandeling van cognitieve distortie
met EMDR bij een zedendelinquent
Een single case study uitgevoerd in

blaming the victim) de voortgang in

EMDR-behandeling beter in staat zijn

de Waag (centrum voor forensische

de dadertherapie kan belemmeren en
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psychiatrie) beschrijft een EMDR-
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groepsbehandeling.
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fen van cognitieve distorties en aan
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meer resultaat kunnen hebben. (Mar-

de betrokkenheid bij, en motivatie
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jolein G.)
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Ten Hoor, N.M. (2013). Treating Cognitive Distortions with EMDR: A case study of a sex offender.
International Journal of Forensic Mental Health,
12(2), 139-148.

Alleen emotionele herinneringen
vervagen door oogbewegingen
Auteur Marloes Eidhof voerde voor

zogenoemde perseveratie-consolidatie-

In het experiment kregen veertig studen-

haar afstuderen aan de Universiteit

hypothese. Deze stelt dat emotionele

ten ofwel de opdracht twee emotioneel

Utrecht een experiment uit, waarbij

stimuli beter opgeslagen worden in het

negatieve, levendige herinneringen naar

ze toetste of oogbewegingen alleen

geheugen dan neutrale stimuli. Dit zou

voren te halen (met en zonder oogbe-

bij emotionele herinneringen leven-

komen doordat uitsluitend bij emotio-

wegingen), ofwel twee emotioneel neu-

digheid en emotionaliteit verminde-

nele stimuli de stresshormonen adrena-

trale, levendige herinneringen. De uit-

ren, of dat dit effect ook optreedt bij

line en cortisol vrijkomen, die leiden tot

komst van het experiment ondersteunt

emotioneel neutrale, levendige herin-

noradrenerge activatie van de amygdala.

de perseveratie-consolidatie-hypothese

neringen. Alleen emotionele herinne-

Deze moduleert vervolgens geheugen-

en de emotionaliteitstheorie. Volgens de

ringen bleken te vervagen door oog-

processen in andere hersengebieden, zo-

auteur zou toekomstig onderzoek zich

bewegingen.

als de hippocampus, waardoor de opslag

kunnen richten op het bestuderen van

in het lange termijn geheugen verbetert.

de noradrenerge processen tijdens oog-

Wanneer een herinnering is opgehaald

Op basis van deze neurobiologische ken-

bewegingen, dan wel op het onderzoe-

uit het geheugen, leidt volgens de werk-

nis formuleert Eidhof een uitbreiding op

ken van de effecten van de toediening

geheugentheorie het aanbieden van oog-

de werkgeheugentheorie: de emotiona-

van adrenerge drugs of hormonen op het

bewegingen ertoe, dat deze herinnering

liteitstheorie. Volgens deze theorie zijn

geheugen. (Matty G.)

minder levendig wordt (opgeslagen in

oogbewegingen bij emotionele levendige

het geheugen). Er is echter aanzienlijke

herinneringen wel effectief in het ver-

evidentie uit zowel experimenteel on-

minderen van de levendigheid, maar niet

derzoek bij dieren als bij mensen voor de

bij emotioneel neutrale herinneringen.

Eidhof, M.B. (2012). The contribution of emotions to the effects of EMDR. Msc Thesis: Clinical
and Health Psychology, Utrecht University.
Supervisor: M.A. van den Hout.
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Gevolgen pesten vaak onderschat
Vorig jaar pleegden twee jongeren

negatief zelfbeeld en weinig zelfver-

niet voldoen aan het A-criterium van

zelfmoord, nadat zij gepest waren.

trouwen, en dat zijn vaker kinderen die

PTSS, hoewel er dan wel sprake is van

Emeritus hoogleraar psychopatho-

thuis weinig liefde en steun krijgen.

klachten die gedeeltelijk of volledig

logie van chronische traumatisering

Bob van der Meer pleit voor een actie-

voldoen aan de overige criteria van

Onno van der Hart, psycholoog en

ve aanpak van pesten op scholen. Van

PTSS. Er zou beter gescreend moeten

pestdeskundige Bob van der Meer,

belang is de algemene norm tot stand

worden op PTSS-klachten na pesten.

en Renée Beer, programmamana-

te brengen, dat pesten altijd gemeld

Wanneer er dan sprake blijkt van een

ger bij het Traumacentrum Kind en

wordt bij leraren en ouders, zodat zij

gedeeltelijke of volledige PTSS als ge-

Gezin van De Bascule, geven hun

actie kunnen ondernemen. Wanneer

volg van pesten, zou EMDR of trauma-

visie over de psychische gevolgen

het pesten niet stopt, moet naar zijn

gerichte cognitieve gedragstherapie

van pesten en de aanpak ervan.

mening de pester als eerste aange-

toegepast moeten worden. (Matty G.)

pakt worden, en niet het slachtoffer.
Pesten kan volgens Onno van der Hart
wel degelijk tot PTSS leiden, maar vol-

De GGZ heeft volgens Renée Beer te

gens hem speelt ook vaak de thuissi-

weinig aandacht voor de psychische

tuatie een rol. Pesters kiezen als pis-

gevolgen van pesten. Dit komt onder

Hovels, J. (2013), Behandeling van gepeste kinderen.

paaltjes doorgaans kinderen met een

andere doordat pestervaringen vaak

Welke rol heeft de GGZ?. De Psychiater 3, 24-27.

illustratie Luca van Vliet
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EMDR helpt mogelijk bij gedragsmatige
verslavingen
Klinisch psycholoog Robert Miller on-

varingen. Tijdens een dergelijke ervaring

positieve gevoel wordt gescoord op de

derzocht in Canada bij vier personen

vormt zich een Feeling-State, die later

Positive Feeling Scale (0-10) en vervol-

met ten minste twee gedragsmatige

getriggerd kan worden, en dan een in-

gens gedesentiseerd tot PFS 0.

verslavingen (zoals een gokversla-

tens verlangen naar het prettige gevoel

Bij de proefpersonen verdween na EMDR

ving) het effect van het Feeling-State

van toen oproept, met een onweerstaan-

het problematisch gedrag vanzelf, zon-

Addiction Protocol (FSAP). Dit is een

bare neiging tot bepaald gedrag. Volgens

der enige gedragsmatige interventies.

EMDR-protocol voor gedragsmatige

de Feeling-State theorie kan hoge arou-

Dit ondersteunt de Feeling-State theorie.

en middelengerelateerde verslavin-

sal door positieve emoties tijdens een

Vergeleken met CGT en het Minnesota-

gen dat zich richt op het verminderen

positieve ervaring – net als hoge arousal

twaalf-stappen-plan (ontstaan vanuit de

van een positief gevoel bij problema-

door negatieve emoties tijdens een trau-

twaalf stappen van de Anonieme Alco-

tisch gedrag. Alle proefpersonen had-

matische gebeurtenis - tot een proble-

holisten) is behandeling met het FSAP

den na de interventie hun probleem-

matische geheugenrepresentatie leiden.

relatief snel en eenvoudig. Onderzoek

gedrag volledig onder controle.

Het target voor EMDR in het FSAP is dan

met meer proefpersonen is uiteraard ge-

ook de FS: het intens positieve gevoel

wenst. (Matty G.)

De Feeling-State (FS) theorie voor ge-

met de bijbehorende fysieke sensaties

dragsmatige verslaving stelt dat versla-

en cognities. De patiënt roept dit gevoel

vingen ontstaan doordat positieve ge-

op door de herinnering naar voren te ha-

moedstoestanden gekoppeld raken aan

len en zich voor te stellen dat hij zich aan

bepaald gedrag door intens prettige er-

het problematische gedrag overgeeft. Dit

Miller, R. (2012). Treatment of Behavioral Addictions Utilizing the Feeling-State Addiction
Protocol: A Multi-ple Baseline Study. Journal of
EMDR Practice and Research, 6(4), 159-169.

Deelnemers EMDR basiscursus
onder de loep genomen
Auteurs Farrell en Keenan hebben

de vervolgopleiding EMDR gevolgd.

bij een psychologische behandeling zijn

van 2005 tot 2011 in Groot-Britannië

De meest genoemde redenen om al na

volgens Beidas en Kendall (2010) drie

en Ierland de ervaringen van 485

de basiscursus te stoppen waren dat de

componenten van belang: een opleiding

deelnemers aan de EMDR-basistrai-

vervolgcursus niet vergoed werd door

die een actieve leeromgeving biedt, een

ningen in kaart gebracht.

de werkgever en het gebrek aan super-

handleiding en supervisie. In het traject

visoren in de buurt. Opvallend was dat

tot EMDR-practitioner zijn deze drie

In Ierland en Groot-Brittannië voltooien

de meeste deelnemers aan de basisop-

componenten aanwezig, maar de au-

slechts 10-12 procent

EMDR-basisop-

leiding een cognitief gedragstherapeuti-

teurs zien ruimte voor verbetering. Zij

leiding deelnemers het hele traject tot

sche achtergrond hadden, maar dat de

geven een opzet voor de cursusinhoud

geaccrediteerd EMDR-therapeut. In de

cognitieve gedragstherapeuten juist het

en suggereren om de EMDR-opleiding

studie bleken deelnemers die zich niet

minst vaak het volledige traject tot practi-

aan de universiteiten te organiseren,

accrediteerden in een aantal opzichten

tioner voltooiden, vergeleken met thera-

zodat onderzoek en praktijk dichter bij

te verschillen van deelnemers die zich

peuten van een andere theoretische ach-

elkaar komen te liggen. (Matty G.)

wel accrediteerden: zij werkten veel

tergrond. Niet-geaccrediteerden pasten

vaker bij een instelling dan in een eigen

EMDR na de basisopleiding minder vaak

praktijk, ook hadden zij niet of minder

toe en rapporteerden minder goede be-

supervisie gevolgd bij een supervisor

handelresultaten met EMDR.

met ervaring in EMDR. Een deel had niet

Voor een goede evidence-based practice

Farrell, D., & Keenan, P. (2013). Participants’
Experiences of EMDR Training in the United
Kingdom and Ireland. Journal of EMDR Practice
and Research, 7(1), 2-16.
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Experts over EMDR tijdens zwangerschap
Een nieuwe rubriek in het Journal of EMDR Practice and
Research is de zogenaamde ‘case consultation’. Hierbij
legt een therapeut een complexe casus aan een deskundig panel voor.
In het artikel beschrijft EMDR-therapeut Amy Robbins, een
casus van een zwangere vrouw met PTSS ten gevolge van
een tornado. Vanwege haar zwangerschap, vraagt zij of
EMDR toegepast kan worden en met welke aspecten zij
rekening moet houden. Drie experts geven hun visie: Carol
Forgash, specialist op het gebied van complex trauma, benadrukt dat zwangerschap geen ziekte is, maar een normale
gezondheidstoestand voor veel vrouwen. Als de patiënt in
goede gezondheid is en de zwangerschap stabiel, zou Forgash EMDR toepassen. Zij adviseert om EMDR te richten op
de traumatische herinneringen aan de recente gebeurtenis
van de tornado.
Andrew Leeds voegt daaraan toe dat er nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek is verricht naar eventuele risico’s
van EMDR-behandeling tijdens de zwangerschap. Mogelijke
positieve effecten zijn een toegenomen kwaliteit van leven
voor de aankomende moeder en een verminderde blootstelling aan stress voor de foetus. Leeds adviseert de therapeut
om, samen met de patiënt, deze mogelijke positieve effecten
en de onbekende eventuele risico’s tegen elkaar af te wegen.
De derde expert is de Nederlandse promovenda en onderzoekster op het terrein van trauma en zwangerschap, Claire
Stramrood. Ze deed onderzoek bij een kleine groep zwangere vrouwen met PTSS ten gevolge van eerdere bevallingen
en vertelt dat de door haar onderzochte EMDR-behandelingen, tot positieve resultaten leidden.
Zonder contra-indicaties, zouden de experts de keuze van
de patiënt respecteren en EMDR toepassen. Door de ‘case
consultation’ heeft de vraagsteller nu voldoende informatie,
overwegingen en aandachtspunten gekregen om samen met
de patiënt een zorgvuldige afweging te maken.(RdB)
Forgash, C., Leeds, A., Stramrood, C.A.I., & Robbins, A. (2013). Case Consultation: Traumatized Pregnant Woman. Journal of EMDR Practice and
Research, 7(3), 121-128.
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Stabilisatie vóór
EMDR
Workshop met Joany Spierings

33
Door Judith Westra

Als een ware cabaretière
onthaalt Joany Spierings
ons in Kortenberg op een
leerzaam stabilisatieprogramma. Allereerst vertelt
ze dat alles staat en valt
met hoe je iets brengt en

stijl - omdat het cognitief functioneren, de tijdsbeleving en de regie
vanuit de hersenen verschuift naar
reflexmatig functioneren, verlies
van tijdsgevoel en het autonome
zenuwstelsel. Gebruik de periodes
waarin de patiënt in een wat lagere
arousal zit, om interventies te bedenken voor de periodes waarin de
arousal hoog is. Interventies moeten zo simpel mogelijk zijn, aansluiten bij de taal van je patiënt en, gezien de veelal hoge arousal waarin
deze patiënten verkeren, heel concreet zijn. Je moet als het ware kunnen tekenen wat je vertelt.

dat dit belangrijker is
dan wat je vertelt. Joany
zelf is daarvan gedurende
de hele workshop het
levende voorbeeld. Maar
ook de inhoud was erg
interessant en bruikbaar.
In de controverse over wel of niet
stabiliseren, werkt Joany met de
moeilijkste doelgroep van veelal
‘onbehandelbare’ patiënten. De
‘snijbloemen en suïcidahlia’s’,
zoals zij ze noemt. Door middel
van een gestructureerd, en toch
flexibel en op maat gemaakt
stabilisatieprogramma weet zij
deze doelgroep te betrekken bij
en te motiveren voor hun traumabehandeling.
In de workshop mogen we niet alleen luisteren, maar ook veel doen
en bekijken. Joany bespreekt het
arousal-continuüm van Bruce Perry,
waarbij ze uitlegt dat interventies
bij een hoger arousal-niveau simpeler moeten zijn - Jip en Janneke

foto Jana Cornil

Vervolgens worden
we uitgenodigd om van
onze ‘therapeutentroon’ te komen.
Het overbodig creëren van afstand
is arousal verhogend (zie ook het
meest recente onderzoek van onder andere Ellert Nijenhuis, waarbij neutraliteit (abstinentie) arousal
verhogend blijkt te werken in de
hersenen van ernstig getraumatiseerde mensen). Oogcontact en
zelfs (gepaste) aanrakingen helpen
een patiënt te oriënteren in het hier
en nu.

‘Maak je patiënt cotherapeut’
Ook je kantoor moet niet steriel en
design ingericht zijn, omdat de patiënt daar al een negatief gevoel en
betekenisverlening van kan krijgen.
Maak je patiënt cotherapeut en
geef altijd het waarom van wat je
doet, geef uitleg! Wees positief en
complimenterend en betrek zoveel
mogelijk alle zintuigen: beeldend,
tastbaar, metaforen, sprookjes, verhalen en symbolen.
Hoop doet leven. Het verlies van
hoop is de belangrijkste drijfveer tot
zelfmoord. Hoop is dus een belangrijk ingrediënt voor therapie en het

begin van het redden van een leven.
Joany leert ons over het zelfmoordcontinuüm waarop ieder mens zich
bevindt. Iedereen heeft wel eens
gedachten over dood en dood gaan.
Afhankelijk van moeilijkheden, hopeloosheid en impulsiviteit komen
mensen tot het daadwerkelijk plegen van suïcide. Het is een soort
nooduitgang. Ook voor zulke situaties krijgen we handvatten aangereikt om met je patiënt in gesprek
te komen, zoals het vragen naar
percentages van de doodswens en
‘de gouden sleutelvraag’ (geleend
van Ellert Nijenhuis en bewerkt
door Joany).
Joany komt vervolgens terug op de
‘window of tolerance’. Ze vertelt
hoe deze meest complexe cliënten
vaak functioneren in een heel klein
‘window’, continu aan de rand
van ‘ontsporen’. Met het
stabilisatieprogramma
van Joany
kan hun window iets vergroot worden en daarmee ook het werkzame gebied voor
therapeutische interventies. Het
controle geven aan de cliënt staat
centraal. Joany laat ons zien hoe we
op creatieve wijze aan de patiënt
inzichtelijk kunnen maken ‘als het
niet werkt’ door suikerzakjes van
tafel te vegen en met 47 vragen/
stellingen om je probleem niet op
te willen lossen.

‘De drie testen’
Hierna gaat Joany verder in op ‘de
drie testen’: een gestructureerde
manier van stabilisatie. Op elk moment is duidelijk wat waarom, en
hoe je iets doet. Zodra je op een
tekort bij de cliënt stuit, zoals bijvoorbeeld in de emotieregulatie,
draait het programma om naar een
behandelplan. Het helpt je te beslissen of de patiënt klaar is voor traumabehandeling en zo nee, wat nog
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gedaan moet worden, en hoe. Het
kan bovendien gebruikt worden om
lopende behandelingen te evalueren, vlot te trekken of er weer lijn in
aan te brengen.

van hoe om te gaan met slaapproblemen en nachtmerries, over grenzen stellen en over ‘ontvangen’ wat
je nodig hebt (doosjes oefening).

‘De draagkrachttest’
De therapeutische relatie wordt
nogmaals door Joany benadrukt:
bevorder je patiënt tot cotherapeut
en vraag deze om ‘collegiaal overleg’ bij dilemma’s. Je werkt samen
aan een ‘klus’! Er is maar één antwoord verboden binnen Joany’s
therapieën: “Ik weet het niet.” Dit
is werkweigering. Joany geeft aan
hoe je dan even weg kunt lopen
en koffie kunt gaan halen of zoiets, en ondertussen de patiënt aan
het denken zet. De patiënt is
geen leeghoofd en
weet tenminste
‘iets’ of een
richting
waarin gezocht
kan worden.
Hierna krijgen we heel
praktische voorbeelden en legt Joany uit hoe de ‘dagelijks-leven-test’
uitgevoerd moet worden, waarbij
de hamvraag is: ‘Creëer je nieuwe
problemen die interfereren met de
therapie?’. Denk bijvoorbeeld aan
het eetpatroon: gezond eten is geen
voorwaarde om te kunnen werken
in therapie, maar als je flauwvalt
in therapie omdat je niet gegeten
hebt, dan interfereert het dagelijks
leven met de therapie. Je vraagt
geen beoordeling(en) hiervan aan
de patiënt, maar beschrijvingen, die
je samen doorloopt en waarover je
samen met de patiënt beslist of ze
grote nieuwe problemen erbij creëren of niet.
We doen zelf in koppels van patiënt
en therapeut ‘de pannenset’ waar
Joany praktische tips bij geeft en
uitlegt hoe je er interventies voor
de behandeling uit af kunt leiden. Zo
krijgen we praktische voorbeelden

Hierna komt opnieuw de ‘window
of tolerance’ onder onze aandacht:
Joany vertelt over ‘de draagkrachttest’, waarbij belangrijk is of de patiënt het kan verdragen om enerzijds
met traumatisch materiaal te werken en anderzijds binnen het werkbare gebied van de window of tolerance te blijven. Joany gaat in op de
vroege ouder-kind relatie die afgestemd, empathisch en koesterend
moet zijn voor het ontwikkelen van
innerlijke verbondenheid. Ze vertelt
over het zelfbeeld en hoe dit de
conclusies van het brein zijn over
jezelf, als resultante van wat met
jou gedaan is. Bij actieve, sterke
zelfhaat (sterk negatief zelfbeeld) is
het risico dat EMDR vastloopt groot,
waardoor je er iets mee moet doen
voor je aan traumabehandeling begint.
Er is een stappenplan voor het leren
verdragen van emoties. Zo breidt
Joany kwantitatief en kwalitatief
niet alleen het repertoire van haar
patiënten uit maar ook dat van ons
als therapeuten, als ze verder uitleg geeft over hoe je toestemming
kunt regelen voor bijvoorbeeld de
emotie woede en hoe er drie soorten woede zijn die je uit kunt leggen
aan je patiënt.
Op het gebied van ‘verbondenheid’
kun je bijvoorbeeld een smoelenboek laten maken en eventueel
waardevolle hechtingsfiguren uit
het verleden (re)activeren. In het
heden kun je de kwaliteit van relaties helpen verbeteren en/of helpen
met contacten te zoeken. Op het
gebied van zelfcompassie is de centrale vraag of je bereid bent om hartelijk en vriendelijk met jezelf om te

gaan.
Ook krijgen we de tweekolommenoefening aangereikt van Joany, over
het zelfspraak principe, waarmee je
negatieve zelfspraak van egosyntoon naar egodystoon kunt omzetten en een liefdevolle (zelf-) bejegening ‘klaar’ legt voor je patiënt.
Alleen als de eerste twee testen
min of meer met een voldoende
zijn afgelegd, begin je aan ‘de notendoptest’, de generale repetitie
voor je begint met traumabehandeling. Aan de hand van een levenslijn laat je patiënten in grote lijnen
de gebeurtenis(sen) vertellen en
ondertussen laat je ze waarnemen
wat hierop hun eigen reacties zijn.
Ook als deze test nog niet lukt, krijgen we weer aanwijzingen voor behandeling en hoe het verder aan te
pakken.
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Een voorbeeld van stabiliseren
vóór EMDR: De Drie Testen van Joany
Spierings in de praktijk
Sarah is een jonge, tengere vrouw van twintig jaar. Ze
heeft last van herbelevingen, beschadigt zichzelf, valt
andere mensen aan, en daarnaast zijn er problemen
met eten. Ze is door de psychiater gediagnosticeerd
met een chronische posttraumatische stressstoornis
en met dissociatieve problematiek. Daarnaast heeft
ze een lichte verstandelijke beperking. De vraag aan
mij is of ik iets kan betekenen, zodat Sarah niet opgenomen hoeft te worden. Ik ga met haar aan de slag
met behulp van de drie testen van Joany Spierings.

Kennismaking
Klein, tenger, met haar blik naar beneden, haar haren half
voor haar gezicht hangend, zit ze daar. Haar jas ‘veilig’ om
haar heen. Ik krijg een voorzichtig en slap handje. Sarah
praat met een zachte, bijna niet hoorbare stem. Een voor
haar vertrouwde begeleidster is met haar meegekomen.
Sarah woont binnen een woonvoorziening met 24-uurs zorg
voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.

Rationale
Sarah lijkt voor EMDR onvoldoende in staat haar emoties te
reguleren en er is een hoge mate van angst en beleving van
onveiligheid. Ik besluit haar houvast te bieden en al werkend volgens de methode van de drie testen de therapeutische relatie met haar op te bouwen, ook al omdat ze is gediagnosticeerd met dissociatieve problematiek, waarbij het
er vooral om lijkt te gaan dat ze geen verbinding maakt met
haar gevoel. Haar lichte verstandelijke beperking maakt
haar bovendien kwetsbaarder, omdat ze daardoor minder
zelfcontrolerend vermogen heeft.

De drie testen
Allereerst maak ik met Sarah haar persoonlijke map met
daarin een complete print met de werkbladen van de drie
testen. We gebruiken een ringmap zodat er makkelijk blaadjes ingevoegd kunnen worden. De map heeft voorop een
doorzichtig plastic, waarvoor Sarah een mooie tekening

‘De drie
testen
in de
praktijk’
Door Judith Westra

maakt en haar naam schrijft. Gedurende de hele therapie
neemt ze elke keer deze map mee. Zij heeft de controle
erover. Ze weet van stap tot stap waar ze aan toe is.
We beginnen ons werk met de ‘dagelijks leven test’. Sarah
beschrijft op een aantal onderdelen hoe haar dagelijks leven eruit ziet. Ze heeft gelukkig al de nodige ondersteuning
van begeleiders. Deze helpen haar zodat ze bijvoorbeeld
elke dag regelmatig eet, omdat ze eerder wel eens flauw
viel toen ze te weinig at. Wat ook extra aandacht behoeft is
haar slapen, omdat ze ‘s nachts vooral last heeft van herbelevingen en daardoor slecht slaapt. Samen maken we een
denkbeeldige kist waarin ze de nare herinneringen voorlopig op kan bergen, tot we in de therapie toe zullen zijn aan
EMDR. Om de verbeelding kracht bij te zetten, tekent Sarah
haar kist. Om deze nare herinneringen extra bij haar weg
te houden, besluiten we samen dat ik die tekening bewaar
op mijn kantoor. Als extra leer ik Sarah de ‘veilige plek oefening’, zodat ze die kan doen voor het slapen gaan. Ook deze
wordt weer visueel ondersteund met een collage.
Een tweede aandachtspunt is haar werk, waarvan ze steeds
vaker verzuimt. Het belang van haar werk wordt met haar
doorgesproken en hierbij wordt haar begeleidster ook actief betrokken. Sarah werkt alle dagen een aantal uren op
een kinderboerderij, waar ze de dieren verzorgt. We spreken af dat het personeel haar zal helpen op tijd naar haar
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werk te gaan en uit het werk even tijd voor haar zal maken
voor een praatje om de overgang terug te maken.

Binnenwereld test
Als haar buitenwereld met behulp van begeleiders in de
steigers is gezet, zodat deze geen stoorzender(s) meer bevat die met de therapie interfereren, gaan we aan de slag
met de tweede test betreffende haar binnenwereld. Allereerst kijken we naar haar affectregulatie. Sarah beschrijft
hoe ze omgaat met verdriet en hoe ze zichzelf kan troosten.
Haar knuffelbeer is daarbij een grote hulp. Verder helpt het
haar om te gaan douchen. Dit doet ze dan ook regelmatig. Samen met Sarah en haar begeleidster bedenken we
verder nog dat ze muziek kan gaan luisteren om haar verdriet te uiten en om daarna weer vrolijk te worden. Ook een
stukje wandelen, fietsen of skeeleren kan haar helpen.

een tweetal belangrijke relaties voor haar zijn op het werk,
en dat ze een vriendin heeft.
Sarah heeft wat betreft zelfcompassie een aantal negatieve
cognities die haar parten spelen, zoals ‘ik ben dom’. Voor
deze cognities zoeken we de ‘bewijzen’, om ze later met
EMDR te kunnen bewerken. Voor nu worden de cognities
afgezwakt en komt er ruimte om met compassie naar zichzelf te kijken door Sarah een complimentendagboek bij te
laten houden. Ook laat ik haar vragen bij drie mensen die
belangrijk voor haar zijn en die we samen kiezen, om iets
positiefs over Sarah op te schrijven. Dit doen we door in
haar map voor elke persoon een blaadje te maken met
daarop de vraag: ‘wat vind jij positief aan mij, Sarah?’ De
door hen geschreven teksten bespreken we daarna in therapie en we werken ze ‘groot’ uit in een collage.

Notendop test
Meer problematisch is het omgaan met angst, al lukt het
Sarah inmiddels wel om hulp te vragen als ze bang is bij
de begeleiding. Het is voor haar moeilijk om zichzelf gerust
te stellen. Hierbij zal het personeel haar gaan helpen, door
haar eraan te herinneren dat ze bijvoorbeeld de ‘veilige plek
oefening’ kan doen, of haar knuffel tegen haar aan kan pakken en rustig aaien (de rustige aaibeweging heeft een fysiek
kalmerend effect).
Het moeilijkste voor Sarah is het omgaan met de emotie
boosheid. Uit de pannenset blijkt dat ze op die momenten
vaak tot zelfbeschadiging komt. Ze is vooral boos naar aanleiding van dingen in de buitenwereld en ze uit dit ongecontroleerd naar zichzelf of naar anderen. We gaan hiermee
aan het werk door Sarah te leren haar boosheid op een
andere manier te uiten. Bij Sarah blijkt het scheuren van
oud papier tot snippers haar te kunnen helpen.
Vervolgens kijken we naar de onderdelen zelfcompassie en
verbondenheid. De laatste illustreren we met behulp van
cirkels waarbinnen Sarah zichzelf in het midden moet tekenen, om daarna in verschillende cirkels daar omheen de
voor haar belangrijke mensen in kaart te brengen: hoe dichterbij, hoe belangrijker. Hieruit blijkt dat Sarah haar familie
het meest belangrijk vindt, maar dat er bijvoorbeeld ook

De laatste test voor Sarah is de notendop test. Sarah krijgt
een A4tje per tien levensjaren (in haar geval dus twee).
Midden over de vellen (horizontaal/liggend) heb ik als voorbereiding al een lijn getrokken: dit is Sarah’s levenslijn. Nu
vraag ik haar om onder de lijn alle nare gebeurtenissen te
plaatsen, hoe naarder hoe lager op het papier. Soms vraag
ik extra toelichting. Als Sarah klaar is met alle nare gebeurtenissen (deze moeten met EMDR bewerkt gaan worden),
dan vraag ik haar afsluitend om boven de levenslijn alle bijzonder positieve herinneringen een plaats te geven (bruikbaar binnen RDI of cognitive interweaves). Dit lukt Sarah
inmiddels prima en ik vertel haar dat we de keer erna met
de EMDR van start zullen gaan!

Afloop
Ik heb hierna EMDR kunnen doen en veel van haar klachten
zijn verdwenen. Daarnaast heb ik het team uitleg gegeven
over trauma en dissociatie, over hoe ze haar in het ‘nu’ kunnen halen en hoe ze haar het prettigste kunnen begeleiden.
Dat maakt dat ze nu beter functioneert, minder wegloopt/
zwerft, minder automutileert en ook beter slaapt. Ze heeft
geleerd beter met spanningen om te gaan en kan zichzelf
geruststellen of geruststelling zoeken bij anderen (begeleiders). Ik zie haar momenteel nog in een lagere frequentie
om haar proces verder te begeleiden.

EMDR op de klippen

De Levende dode
Door Hans-Jaap Oppenheim

foto Dafna Zwarts

In de meeste gevallen kan een EMDR-behandeling succesvol worden afgerond, mits het
protocol wordt gevolgd. Maar soms lukt het niet om de gewenste verandering te bereiken, of
zelfs maar in gang te zetten. Deze rubriek biedt de gelegenheid om ‘mislukte’ behandelervaringen met lezers te delen. Op verzoek van de redactie bijt Hans-Jaap Oppenheim als eerste
de spits af.

“Nou, succes ermee”, klonk het cynisch toen ik tijdens
de intakevergadering me opwierp om een 48-jarige,
van oorsprong Marokkaanse man te gaan behandelen.
Hij leed onder de gevolgen van een auto-ongeluk dat
maar liefst 26 jaar geleden had plaatsgevonden. Al 26
jaar heeft hij nachtelijke herbelevingen, is hij hyperalert,
schokt zijn lichaam bij het minste of geringste, heeft hij
hoofdpijn en komt hij zijn huis nauwelijks meer uit. Hij
had al vele mislukte behandelingen (opnames, pillen en
praten) gericht op depressie, hoofdpijn en angsten achter de rug; maar de man had nog nooit een echte traumabehandeling gehad, laat staan EMDR. Appeltje eitje
dus, zo vaak kreeg ik niet meer de kans om weer eens
een type I trauma te behandelen.

Bij binnenkomst was de vermoeidheid in zijn blik het eerste dat me opviel, daarbij keek hij dof uit zijn ogen. Over
het ongeluk kon of wilde hij niet veel vertellen, want
onmiddellijk liep de spanning op. Wel werd duidelijk dat
hij destijds, behalve een hoofdwond, geen lichamelijke
schade had overgehouden. Hij vertelde me dat er voor
het auto-ongeluk geen ervaringen van betekenis hadden
plaatsgevonden; hij was voor het ongeluk een gelukkig
mens, echtgenoot en vader. Na uitvoerige uitleg over de
(lichamelijke) gevolgen van traumatisering en over de
EMDR-procedure, besloten we om de volgende zitting
meteen te gaan starten. Hij was blij dat er eindelijk iemand hem eens niet probeerde te sederen met pillen en
huilend gaf hij aan dat hij al 24 jaar dood was. Wat een
schande toch dat deze man nooit eerder naar behoren
is behandeld.
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Het filmpje van het auto-ongeluk is kort: een auto van
rechts die vanuit het niets tevoorschijn komt, de klap,
zijn hoofd tegen de voorruit, ambulance, ziekenhuis, en
dezelfde dag weer naar huis. Bij het zoeken naar het targetbeeld begint het lichaam heftig te schokken, de patiënt begint met zijn armen om zich heen maaien, ramt
daarbij een paar keer op de muur naast hem, en zijn
rechter been lijkt pompend te remmen. Ik begin onmiddellijk met afleiden, laat hem al snel mijn hand vasthouden en, nadat hij mijn afleidende vingers al een tijd niet
meer kan volgen, pak ik zijn beide handen vast en knijp
er alternerend in. Ondertussen praat ik op hem in: “Je
bent nu veilig, het is 2013, het zijn lichamelijke herbelevingen, het is oud zeer.”
De schokken worden steeds heviger. Zo nu en dan staat
hij in een reflex op en valt dan bijna voorover. Een keer
wil hij weglopen en ik kan hem met moeite tegenhouden. Met alle macht probeer ik hem weer in het hier en
nu te krijgen. Uiteindelijk lukt dat. De man is doorweekt
en ik niet veel minder. Het schokken gaat nog een tijdje
door, hij excuseert zich daarvoor. Ik leg hem nogmaals
uit hoe dat kan. De man begint te huilen en omhelst me
met gestrekte armen. Hij geeft aan veel vertrouwen in
mij te hebben. Niet geheel overtuigd van mezelf heb ik
toch maar het gebeuren positief geëtiketteerd: “Het is
zwaar maar er is nu al het een en ander verwerkt.” De
man is bereid om volgende week door te gaan.

Nachtmerries
De volgende zitting geeft hij aan erg veel nachtmerries
te hebben gehad en erg gespannen te zijn. Ik leg hem uit
dat hij door de toppen van de angst/paniek heen moet
en het beste door kan gaan. Ter bescherming laat ik hem
op een mat op de grond zitten en ook zijn de muren
naast en achter hem bedekt met matten. Ik heb besloten om, naast de oogbewegingen, ook gebruik te maken
van de koptelefoon met klikjes. Het werkgeheugen moet
immers maximaal belast worden. Op zoek naar een stilstaand beeld laat ik hem weer de film vertellen, maar opnieuw slaat de paniek onmiddellijk toe. Hij rukt de koptelefoon van zijn hoofd en gooit hem weg. Zijn lichaam
begint weer heftig te schokken en zijn rechter hand lijkt
als een gek een denkbeeldige versnellingspook heen en
weer te schuiven. Mijn afleidende vingers volgt hij al lang
niet meer. Ik ga over op tappen op zijn knieën. Als ik hem
iets te hard aanraak of iets van het ritme afwijk, schokt
het lichaam. Na vijftien minuten stop ik. Opnieuw druipt
het zweet van zijn gezicht en zijn er grote natte plekken
op zijn shirt zichtbaar. Totaal uitgeput verlaat hij de kamer, mij in verbijstering achterlatend.

De derde zitting zou niet veel anders verlopen. Er waren een paar conclusies die ik na afloop moeiteloos kon
trekken: op deze wijze verder gaan had geen zin; ik had
niet zo zonder meer met het basisprotocol moeten beginnen; je hebt PTSS en PTTS+, oftewel een enkelvoudig
trauma kan tot beschadigingen leiden die de diagnose
PTSS te boven lijken te gaan; ik heb een lesje bescheidenheid gekregen.

‘Successieve approximatie’
Hoe het verder ging? De behandeling is nog bezig. We
zijn drie zittingen alleen maar bezig geweest om een
extern plaatje van het ongeluk te construeren, waar hij
zonder totale paniek naar kan kijken. In eerste instantie
heb ik hem met twee autootjes het ongeluk laten uitbeelden. De eerste twee keer gooide hij de andere auto
woest weg nog voordat hij deze op zijn auto kon laten
botsen. Pas de derde keer, toen ik hem zijn auto vanuit
een ander perspectief het kruispunt liet naderen, kon hij
laten zien hoe de andere auto op hem botste. De SUD
daarbij was 10.
De zitting daarop hebben we op Google Maps en met
behulp van Streetview gekeken naar de plek waar het
ongeluk heeft plaatsgevonden. Helemaal zeker wist hij
het niet meer, maar op het moment dat er een bepaald
kruispunt naderde, begon zijn lichaam ineens wild te
schokken en gilde hij dat het daar was en hij wilde opstaan. Snel draaide ik het Streetviewperspectief om zodat het kruispunt van de andere kant zichtbaar was en
kon hij weer zitten. Ik heb foto’s van de twee perspectieven van het kruispunt gemaakt en meegegeven met de
opdracht om er de komende week dagelijks meerdere
keren een minuut naar te kijken: eerst die vanuit ‘de andere kant’ en als dat zou lukken daarna de andere vanuit
het herbelevingsperspectief.
De zitting daarop meldde hij dat hij zich iets rustiger
voelde en dat hij nog maar met lichte schokken van het
lichaam naar beide plaatjes kon kijken. Binnenkort, als
hij het weer aandurft, gaan we door met EMDR.
Ben je ook bereid om in EM over je ervaringen met een
‘mislukte’ behandeling te schrijven? Stuur een mail naar
I.A.E.Bicanic@umcutrecht.nl
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Client’s Perspective
Door Henriëtte van der Zee en Femke van de Linde

Deze rubriek is voor mooie, aangrijpende, interessante of enthousiaste uitingen van cliënten over
hun EMDR-therapie. Het kan gaan
om een omschrijving van hoe iemand de EMDR-sessie of de therapie heeft beleefd, een gedicht of
een kunstige uiting in de vorm van
beelden.

beurtenis in een aparte ballon. Ze visualiseerde dat ze de
ballon met haar zusje mee naar huis nam, wat haar een
goed gevoel gaf. Vervolgens vroeg ze zich af wat ze met
de andere ballonen aan moest vangen. Op de suggestie
‘gewoon loslaten ?’, liet Bonneke deze ballonnen los en
liet ze meevoeren door de wind. Dit luchtte haar op en
ze voelde diepe lichamelijke ontspanning.
Na afloop van de behandeling schreef Bonneke dit gedicht over deze sessie:

EMDR
Bonneke had last van een negatief zelfbeeld. We werkten ‘rechtsom’ vanuit de kernopvatting ‘Ik ben de mindere’. Bonneke selecteerde meerdere gebeurtenissen
als bewijsmateriaal, waarbij één van de ervaringen een
motoraanrijding was, waarbij haar zusje gewond raakte.

Bonneke, toen zeven jaar oud, speelde op straat met
haar zusje. Haar moeder had gevraagd om goed op het
zusje te passen. Op een onoplettend moment werd het
zusje aangereden door een motor. Ze vloog als een
pop door de lucht en kwam met een
harde klap neer, bewusteloos en
gewond. Volwassenen
schoten te hulp en namen
de regie over. Ze brachten het zusje
naar huis, waar ze een aantal dagen in
bed verpleegd moest worden. Niemand
keek om naar Bonneke…

Zoals een klok de tijd wegtikt,
Zijn herinneringen op afstand gezet.
Najagende gedachten tot
Kleurige ballonnen getransformeerd.
Losgelaten, zweven zij weg van mij.
Meegenomen door de wind
Laten zij slechts stipjes achter
In mijn brein.
Mijn hoofd voelt ruim en licht,
Mijn hart zwelt op,
Mijn longen krijgen lucht.
Een loden last is weggenomen.
Vrij...
Eindelijk.

Voor Bonneke was het
naarste plaatje dat ze haar
zusje als een pop in de lucht
zag hangen. De NC was: ‘Het is
mijn schuld, ik had beter moeten opletten’. We startten
met klikjes, zoals dat in 2011 nog gebruikelijk was.

		

Tijdens de sessie visualiseerde Bonneke veel. Ze plaatste haar door de lucht vliegende zusje in een ballon die
haar zou beschermen. Toen er vervolgens allerlei nare
plaatjes voorbij kwamen, stopte Bonneke elke nare ge-

Wil je graag iets van jouw cliënt in deze rubriek zien,
dan kun je contact opnemen met Femke van de Linde (lindepraktijk@gmail.com). De bedoeling is dat je
er zelf een inleidend stukje bij schrijft.

Illustratie Luca van Vliet

Bonneke, april 2011
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Een mooie EMDR-ervaring
bij een verwaarloosd kind
Door Judith van Vliet
Toen ik Arjen voor het eerst zag,
was hij een gesloten jongetje van
11 jaar. Het viel me direct op dat hij
een enorm horloge droeg. Hij was
net een maand in een pleeggezin,
nadat hij gedwongen uit huis was
geplaatst. Hij had zijn verstandelijk
gehandicapte en psychisch belaste

vader noodgedwongen, zonder afscheid te nemen, moeten verlaten.
Arjen had veel liefde ervaren, maar
de chaos en radeloosheid van zijn
vader leidden ook tot verwaarlozing, en op momenten deed hij
gevaarlijke uitingen naar zijn zoon.
Deze vader is een man met grote

problematiek, dat zijn eveneens
grote hart omringt. Het horloge van
Arjen stond mijns inziens symbool
voor zijn grote controlebehoefte,
die hij had ontwikkeld door de chaos thuis. Hij regelde thuis altijd de
zaken en zorgde ervoor dat hij tiptop op tijd, met zijn haar goed in de

Casus

plooi, overal op tijd verscheen. Met
zijn moeder had hij sporadisch contact; ze woonde in het buitenland
en ‘had het niet zo op tijd’.

koken aan gevoelens van onzekerheid, wat zich uitte in huil- of boze
buien, op voor hem onhandige tijden, wat hem sociaal onzekerder
maakte. Via de stabiliteit in zijn
nieuwe woonomgeving, gestructureerde afspraken met zijn ouders,
en speltherapie kwam zijn emotieregulatie beter op orde, en kon hij
iets meer taken overdragen aan
een volwassene.
De verandering was ook zichtbaar
in zijn horloges. Deze veranderden
regelmatig. Na verjaardagen, kermis
of Sinterklaas werd het exemplaar
vaak vervangen door een kleinere
uitgave. Hierbij veranderde subtiel
het belang van tijd en kon de laksheid van een beginnende adolescent ook een kans krijgen. Maar zijn
huilbuien bleven. Vooral als hij dacht
dat iemand boos op hem was, als
hij een slechte prestatie leverde op
school, of tijdens sport. Zijn negatieve zelfopvatting werd dan geactiveerd. De positieve ontwikkeling
maakte dat Arjen meer woorden
voor zijn binnenwereld kreeg, en zo
kon hij ook bewust zijn negatieve
zelfopvatting verwoorden: “Ik ben
stom.” Hij merkte inmiddels dat kinderen vriendschap met hem wilden
sluiten en ook meisjes begonnen interessant voor hem te worden. Zijn
hulpvraag werd actief en concreet.
Op de middelbare school wilde hij
geen huilbuien meer. Hij wilde graag
EMDR.

Arjen imponeerde als een wijs, af
en toe betweterig, soort opaatje:
met ‘wijze’ uitspraken waarin hij
de leiding kon nemen en mij kon
wijzen op regels en overschrijdingen, bijvoorbeeld als ik een minuut
te laat kwam voor de therapie. Hij
was dan subtiel verwijtend en kon
ervoor zorgen dat ik ook de klokken op kantoor weer eens opwond.
Hij was weinig in contact met zijn
gevoel, totdat hij ineens kon over-

Na de uitleg, het van mij horen van
ervaringen, en het lezen en bespreken van de folder, wilde hij deze
methode wel proberen. Hij had
haast: het was 5 voor twaalf voor
de start van de middelbare school.
Rechtsom gingen we. Het krachtigste bewijs formuleerde hij, rekening
houdend met zijn loyaliteitsgevoel,
als “mijn vader raakte mij met een
mes.” In een aparte sessie met de
vader, pleegouder en ikzelf (hij koos

illustratie Luca van Vliet

er zelf voor hier niet bij aanwezig te
zijn), werd deze gebeurtenis door
zijn vader geformuleerd als: “Ik had
het niet altijd goed gedaan; het was
moeilijk.” Dit bood enige verontschuldiging voor hem toen hij deze
uitsprak via zijn pleegouder hoorde.
De EMDR bestond uit drie sessies
(van elk 60 minuten). In de therapie
zelf kwam geen boosheid op. Hierop heb ik bewust doorgevraagd via
korte stukjes psycho-educatie en
cognitive interweaves, met steeds
de bewoordingen dat Arjen van
zijn vader kan houden, maar ook
boos kan zijn op diens gedrag. Arjen werd boos en formuleerde dit
verbaal krachtig met respect voor
zichzelf en voor zijn ouder. Daarop
werd zijn vader in het beeld klein
en hij groot. De associaties na de
boosheid waren heel ontroerend,
boden hem rust en bewezen de vader-zoon liefde en de goede, doch
beperkte, mogelijkheden van de vader. Hij was, na het steken van zijn
zoon, radeloos geweest waarbij hij
geen troost had kunnen bieden en
geen medische zorg had geregeld.
Hij was huilend in een hoek gaan
zitten en Arjen had hem gerustgesteld. De laatste associatie, waarna
de SUD 0 was, sprak hij met warme
verwondering uit: “Mijn vader haalt
mijn knuffelbeer en geeft hem aan
mij!”
Na de behandeling kreeg Arjen zijn
leven emotioneel en sociaal beter
op orde en bij het afscheid bleek
dat hijzelf verrast was dat hij al een
aantal weken geen horloge meer
droeg!
Hierna stopte de kindtherapie. Er
volgde follow-up bij de ouderbegeleider. Daarbij bleek Arjen heel gezond de planning met zijn huiswerk
en de sport te doen. Bij een timeout in zijn sport was hij gewiekst
precies op tijd weer in het veld!
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Supervisievraag
Ad de Jongh beantwoordt in deze rubriek weer uiteenlopende supervisievragen

Uitvalsverschijnselen bij een meisje
na EMDR
Mijn vraag betreft een 9-jarig meisje dat

mensen die een ernstig ongeluk hebben

Antwoord

aangemeld is voor EMDR. Ze heeft ten ge-

gehad, reageren met (visuele) herbele-

Fijn dat het zo goed is afgelopen. Zijn al

volge van een elektrische schok uitvals-

vingen van de gebeurtenis; soms gaat dit

haar klachten weg? Wat je vraag betreft:

verschijnselen gehad en kon niet meer

gepaard met pijn en fysieke reacties zoals

ja het komt voor dat de traumatische be-

lopen. Ze is drie weken lang opgenomen

misselijkheid en uitvalsverschijnselen (die

levingen als te heftig, en dus als bedrei-

en onderzocht, waaruit bleek dat er geen

had ze namelijk ook tijdens de schok). In

gend worden ervaren; een probleem met

neurologische oorzaak voor de uitval

dat opzicht zijn het lichamelijke manifes-

de timing of afstemming met de conditie

was; het beeld werd verklaard vanuit

taties van het verwerkingsproces. ‘The

van de patiënt. Dat is ook in dit geval goed

conversie. De periode in het ziekenhuis

body keeps the score’, is een befaamde

mogelijk. Alhoewel dat natuurlijk lastig is

was voor haar naar en verwarrend.

uitspraak van Bessel van de Kolk omtrent

te beoordelen vanaf hier.

Na ontslag uit het ziekenhuis ging het

dit fenomeen.

langzamerhand weer beter en ze kon na

Stabiliseren staat meestal synoniem voor

Reactie

een paar weken weer lopen. Wel was ze

niet aan de verwerking beginnen en

Ja, de aanmeldingsklachten (angst en ver-

vanaf de ziekenhuisopname sterk prikkel-

wordt nogal eens ingegeven door angst

mijding als gevolg van het ongeluk) en de

baar, bovendien kreeg ze last van heftige

van de therapeut. In dit geval zou ik door-

conversieklachten zijn voorbij. Wel heeft

hoofdpijn en er ontstonden concentra-

gaan met de behandeling tot de trauma-

ze nog veel last van hoofdpijn wat ik met

tieproblemen, terwijl ze voor de opname

tische situatie in het geheel is verwerkt.

behulp van het EMDR-pijnprotocol heb

goed functioneerde.

Het is bijzonder en soms schrikken, maar

behandeld. Tijdens de sessies verdwijnt

Tijdens de eerste sessies bleek ze goed

wel noodzakelijk...

de hoofdpijn, maar eenmaal thuis komt
het weer net zo hard terug. Dus de EMDR-

te kunnen vertellen wat er gebeurd was.
Ook kon ze het ‘ziekenhuisfilmpje’ voor

Reactie (naschrift)

behandeling bij deze klacht is wat arbitrair

zich zien en een target selecteren. Bij het

Het is al weer een tijd geleden. Ik heb

en ik denk erover om haar hiervoor te ver-

opstarten van EMDR vond ze het moei-

destijds nog eenmaal een EMDR-sessie

wijzen naar een specialist.

lijk om naar het plaatje te kijken, maar

geprobeerd. Het meisje was helaas na

de eerste EMDR-sessie verliep naar mijn

de eerste keer door de ‘verlammings-

Antwoord

idee goed (SUD was 10 en daalde naar 9).

verschijnselen’ erg bang geworden voor

Dank je. Mooi succesje. Dat pijnprotocol

Tot mijn schrik belde haar moeder de

EMDR en ze had enorm veel weerstand.

is inderdaad niet eenvoudig. Moet je toch

dag erna op met de mededeling dat ze

Na de tweede sessie namen de klach-

een soort van specialist in zijn...Carlijn de

sinds de avond na de sessie opnieuw niet

ten in steeds ernstiger mate toe, en ze

Roos en Yanda Rood geven daar work-

meer kon lopen; dezelfde verschijnselen

vertoonde ook uitvalverschijnselen. On-

shops in. Wil je echt goed worden in dit

waren terug. Het duurde twee dagen tot

danks mijn uitleg en aanmoediging (ook

type van behandelingen, dan is het heel

het weer bijtrok. Mijn vraag is of ik deze

van haar ouders) weigerde ze pertinent

verstandig die te volgen.

reactie kan zien als een (verlate) abreac-

de EMDR-behandeling voort te zetten.

tion, of dat dit meisje toch nog niet toe is

Uiteindelijk ben ik stabilisatiewerk gaan

aan EMDR en ik eerst meer aan stabilisatie

doen, met goed resultaat. Na een aantal

Reactie na enkele maanden

met haar moet gaan werken. Ik neig zelf

maanden heeft ze haar verhaal kunnen

De behandeling is inmiddels afgesloten

naar het laatste. Eerlijk gezegd durf ik ook

vertellen met behulp van het Junior Write

en het meisje is goed opgeknapt. De

niet verder te gaan met EMDR. Is dit een

protocol. Dat heb ik gecombineerd met

combinatie van interventies (haar het

juiste inschatting?

EMDR via tappen en ze heeft zich geluk-

verhaal laten schrijven en bij de naarste

kig goed hersteld.

momenten bilaterale stimulatie toepas-

Antwoord

Naar aanleiding van deze casus heb ik

sen) was een try-out, maar heeft blijkbaar

Tijdens EMDR, maar soms ook na een

me wel afgevraagd of de EMDR-ervaring

goed gewerkt!

behandeling zoals EMDR, kunnen zich

in het begin mogelijk te overweldigend

intrusieve beelden opdringen. Zo kunnen

was voor haar brein. Komt dat vaker voor?

Supervisievraag

Man met enorme boosheid:
oogbewegingen schieten te kort
Ik hoop dat je me op weg wilt helpen

weinig afleiden ook al doe je je best om de

was hij er niet over begonnen tegen

met een patiënt van mij. Het gaat om

uitslagen zo wijd mogelijk, en de hand-

mij), maar erover als het ware gaan re-

een jonge man met een traumatische

bewegingen zo snel mogelijk te doen. In

flecteren. Ik zie hem morgen en zal de

jeugd. De NC is ‘Ik ben machteloos’. De

dat geval gebruik je de koptelefoon erbij,

onregelmatige klikjes toevoegen.

situatie is dat zijn vader zijn slaapkamer

dus naast de handbewegingen, als een

binnenkomt. Hij is zelf dan nog maar vijf

extra belastende taak. Je kunt daarvoor

Antwoord

jaar oud. De vader kijkt geschrokken om-

de onregelmatige klikjes, als je die nog

Ja, inderdaad. Stel nu dat als jij hem

dat zijn zoon nog wakker blijkt te zijn. En

niet hebt, downloaden van de site www.

vraagt door middel van een cognitive in-

mijn patiënt beseft dat zijn vader nu ook

emdropleidingen.nl. Je vraagt de patiënt

terweave zich voor te stellen dat hij zijn

weet, dat hij weet, dat deze vader net

dan ook daar naar te luisteren. Die kun je

vader vermoordt, en dat plaatje wordt

zijn zus seksueel heeft misbruikt.

gewoon tijdens de hele zitting door laten

SUD=0 en zijn woede naar zijn vader

We hebben er nu een EMDR-sessie op-

lopen. Heb je hier iets aan?

wordt minder (zijn woedegevoelens

zitten. We zijn met het volgen van mijn

naar zijn vader heeft hij dus onder con-

hand begonnen. Hij lijkt er echter niet

Reactie

trole en hij vindt zijn vader na de EMDR

voldoende door afgeleid. Hij voelde

Zijn kernopvatting is dat niemand te

interventie bijvoorbeeld alleen nog zie-

enorm veel woede opkomen (naar zich-

vertrouwen is. Dit heeft ertoe geleid dat

lig), zou de kans dan meer of juist minder

zelf en naar zijn vader), en deze wilde

hij woede als zijn beschermingsmecha-

zijn dat hij zijn vader iets aandoet?

maar niet zakken. Er bleef alleen maar

nisme ziet, waarvan hij nu zegt dit nooit

meer woede opkomen. Hij wist zich

los te zullen laten (wat te begrijpen valt

Reactie

maar net te beheersen. Ter afsluiting

vanuit zijn referentiekader).

Als de SUD inderdaad richting 0 zou

heb ik onder meer geprobeerd hem wat

We hebben diverse ‘bewijsmaterialen’ op

gaan, zou dat zeker het gevolg zijn.

afstand te laten nemen van zijn woede,

een rij gezet, (van zijn overtuiging dat nie-

Ik heb nu oogbeweging en klikjes tege-

maar dat lukte niet.

mand te vertrouwen is) en zijn dus nu be-

lijk aangeboden. Dit was dus de tweede

Aan het einde liet hij zien dat hij heel veel

gonnen met de eerste ervaring daarvan

EMDR-sessie. De SUD bleef gedurende

controle over zijn oogspieren heeft: hij

met behulp van EMDR te bewerken.

de hele sessie even hoog. Qua inhoud

kon zijn ogen heel snel kort heen en weer

Bij dit plaatje (dat zijn vader in zijn slaap-

ging het bijna alleen over woede. Het

bewegen (zoiets heb ik nog nooit gezien).

kamer staat nadat hij zijn zus heeft mis-

enige verschil met de eerste keer vond

Mijn vraag is: moet ik doorgaan of zal ik

bruikt) kwam er veel woede boven, en dit

ik dat de woede bij hem minder zicht-

er eerst aan werken dat hij zijn woede

zakte niet. Hij gaf aan dat hij in staat was

baar was (de eerste keer waren de ade-

meer onder controle krijgt? In het da-

zijn vader te vermoorden.

ren in zijn nek bijvoorbeeld opgezet). Ik

gelijks leven heeft hij daar namelijk veel

Vervolgens zij hij dat, als hij dat tijdens de

ben echter bang dat de SUD de komen-

moeite mee. Ik ben bang dat hij een

therapie zou uitwerken, hij niet kon ga-

de keren ook niet zakt, en dat hij met

keer te ver zal gaan, als ik zo doorga.

randeren dat hij dit niet in het echt zou

een SUD van 10 zijn vader per ongeluk

doen. In dit geval durfde ik hem daar niet

tegen het lijf zou kunnen lopen.

Antwoord

verder op door te laten gaan, want ik

Als de woede wordt aangestuurd door ge-

weet dat hij agressie in het echte leven

Antwoord

beurtenissen (‘plaatjes’) uit het verleden,

niet uit de weg gaat (al heeft hij nooit ie-

Als je op de woede zelf – en op de plek waar

dan kan deze aansturende werking van-

mand vermoord, zegt hij).

die in zijn lichaam zit – focust, moet het

uit het verleden teniet worden gedaan,

Nu ik het zo opschrijf, realiseer ik me

goed komen. Is het niet deze keer, dan wel

door het verwerken ervan. Dat is altijd de

dat hij wel door had kunnen gaan op de

de volgende. Kijk nog even goed naar hoe je

eerste keus. Ik zou dat pad verder inzet-

gedachte dat hij zijn vader zou kunnen

de back to targets doet. Laat je hem steeds

ten. Maar begrijp ik goed dat je ook nog

vermoorden, wanneer hij het plan ver-

focussen op wat er (nu) in het plaatje te zien

maar een enkele zitting hebt gedaan? Je

der in zijn hoofd zou uitwerken. Dan zou

is? Pas op dat je ook weer niet te veel af-

bent gewoon nog (lang) niet klaar. Niet zo

hij zich dus niet gaan voorstellen hoe hij

leiding aanbiedt, en dat de herinnering wel

snel opgeven; maak dit target nu eerst af.

zijn vader vermoordt (want dat wilde hij

in zijn werkgeheugen blijft tijdens het

Het kan zijn dat de oogbewegingen te

zich schijnbaar niet voorstellen, anders

aanbieden van de taken.
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Angst voor het zien van eigen vagina
Ik heb een Surinaamse vrouw van 24 jaar
onder behandeling. Ze heeft angst voor
gaten waar je niet doorheen kunt kijken.
In het plafond van de wachtkamer zitten
ook dergelijke gaatjes en daar zat ze te
wachten toen ik haar haalde, strak voor
zich uitkijkend om vooral het plafond
met haar blik te mijden.
Haar probleem ligt op seksueel gebied,
omdat ze niet naar haar eigen vagina
durft te kijken (tevens een gat waar je
niet doorheen kunt kijken), laat staan
eraan te voelen, om nog maar helemaal
niet te spreken over eventuele penetratie door haar vriend. Ze heeft een isla-

blij. Ze was ten eerste naar de Brazilian

zijn dat dit de oorzaak was van haar mis-

mitische achtergrond en mag voor het

wax shop gegaan om haar vagina beter

selijkheid, met de daarbij komende ang-

huwelijk eigenlijk geen gemeenschap

te kunnen bekijken. Ze was heel blij hoe

stige gedachten dat ze niet weet wat

hebben. Ze is inmiddels van dat idee

het er uit zag en verbaasd dat het gaatje

er zou gebeuren als ze zich overgeeft

afgestapt en wil graag met haar vriend

zo klein was, terwijl ze zich haar vagina-

aan haar opwinding en er geen controle

vrijen en ook coïtus hebben. Ze zou wel

ingang als een enorm gat had voorge-

over heeft.

kunnen vrijen, zolang haar vriend maar

steld. Binnen twee zittingen dus een

Er is dus sprake van twee disfuncties:

niet met zijn vinger in de buurt van de

fikse stap voorwaarts.

anorgasmie en vaginisme. Zonder dat er

ingang van haar vagina komt.

Nog steeds bestaat er een diepe angst

penetratie heeft plaatsgevonden of dat

De angst voor het zien van haar vagina

bij de gedachte iets in haar vagina in

ze überhaupt met een vinger in haar va-

speelt vanaf haar vierde jaar. Ze zat zon-

te brengen. Een stukje van een wat-

gina heeft proberen te voelen, zegt ze

der onderbroek met gespreide beentjes

tenstaafje inbrengen is al erg eng. We

met volle overtuiging dat ze te nauw is

op het bed van haar moeder en keek in

hebben een flashforward gedaan waar-

en dat het niet gaat lukken. De kans dat

de spiegel van de linnenkast. Ze schrok

bij ze zich voorstelde een vinger of een

het zo zal verlopen is wel aanwezig na-

toen ze haar vagina zag. Ze vond het er

stukje van haar vinger in te brengen. Het

tuurlijk. Haar moeder heeft vermoedelijk

zo raar uitzien: het was rood van kleur

rampscenario was dat ze zo bang zou

ook aan het ontstaan van haar angsten

waardoor ze haar clitoris voor iets bloe-

zijn wat ze zou voelen in haar vagina dat

bijgedragen. Ze heeft daar overigens

derigs aanzag, en er zat een gat. Naast

ze in paniek zou raken en flauw zou val-

geen beeld bij. Ze heeft een vriend die

dit probleem heeft haar moeder haar

len. De SUD daalde snel van 10 naar 0.

veel begrip heeft en bij wie ze zich pri-

doodsbang gemaakt voor de ontmaag-

Hoe het verder is verlopen met oefenen

ma voelt. Wat kan ik nu het beste doen?

ding. Mijn patiënt is vooral bang dat het

weet ik nog niet. Ze mailde me voor de

Ingaan op haar misselijkheid tijdens de

pijn doet zoals haar moeder dat regel-

komende zitting een andere moeilijk-

toenemende opwinding, of verder gaan

matig heeft medegedeeld. Behalve de

heid: ze heeft problemen met opgewon-

met het voorbereiden op penetratie met

gebeurtenis die ik net heb omschreven,

den raken. Mogelijk omdat ze tot nu

een flashforward? Dit alles natuurlijk in

heeft ze eigenlijk geen nare ervaringen

toe niet de juiste stimulatie heeft kun-

combinatie met andere interventies als

op seksueel gebied.

nen vinden van haar vagina, vanwege

psycho-educatie, cognitieve therapie en

We hebben de nare gebeurtenis, waar-

de bovenstaande problemen. Onlangs

mogelijk bekkenbodemtherapie. Heb je

bij ze op bed haar vagina ziet, inmid-

probeerde ze te masturberen. Ze werd

een advies?

dels behandeld en dat verliep prima. In

erg opgewonden maar tegelijkertijd ont-

no time was de SUD van 9 naar 0. Als

zettend misselijk, en wel zo erg dat ze
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opdracht had ik haar meegegeven zelf

dacht te moeten overgeven. Ze was hier

Ja, prima, dit moet wel lukken. Let er

thuis met een spiegel naar haar vagina

nogal van overstuur geraakt. Er is een

echter op dat het bij een flashforward

te gaan kijken en ze was van mening dat

grote kans dat haar bekkenbodem en

echt om een (ultieme) ramp moet gaan.

ze dit aan kon. De week erna was ze erg

de rest van haar lichaam zo gespannen

Dus nog een (of meer) stappen verder
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dan wat je nu beschrijft als beeld: wat

gemeenschap denkt. Jij zegt: “Daar

ben machteloos’ toe. Ik weet zeker dat

gebeurt er in het ergste geval als ze

heeft ze geen beeld van.” Dat kan in fei-

als dat plaatje SUD=0 is en het dus uit

haar vinger in haar vagina steekt? Of

te niet het geval zijn, anders zou ze die

haar hoofd is, het vrijen ook makkelijker

(nog erger) wat gebeurt er als er een ge-

angst namelijk niet hebben. Die wordt

zal gaan.

slachtsdeel in haar vagina komt? Door

namelijk aangestuurd door een eng

de informatie die haar moeder heeft

schrikbeeld dat in haar hoofd zit, dat

Reactie

verstrekt over ontmaagding, en hoe dat

kan niet anders. Soms moet je de pati-

Dank voor je advies. Inmiddels gaat het

in z’n werk gaat als je vagina te nauw

ënt daar echt over doorzagen. Dikwijls

goed met mijn patiënt. Ik heb de voorge-

is, zijn er vast allerlei enge beelden en

vinden mensen het namelijk lastig om

stelde flashforward gedaan. Het verliep

fantasieën gebracht in het hoofd van

zo’n beeld te maken. Je kunt natuurlijk

prima. Kort daarna mailde ze dat ze tot

jouw patiënt. Die moeten er weer uit.

ook een ander, minder bedreigend, ka-

een orgasme kon komen. Na de EMDR-

Dat kan in dit geval heel goed met be-

der gebruiken, bijvoorbeeld: “Als je een

zittingen bleek bekkenbodemtherapie

hulp van een flashforward. Ik merk dat

nachtmerrie zou hebben over je vagina/

toch nog geïndiceerd. Dit heeft haar

deze behandelstrategie juist op het

een penetratie, waar zou die dan over

geholpen beter te leren ontspannen. Pe-

terrein van de seksuele problemen uit-

gaan?” Dat is vast een schrikbeeld van

netratie is nu mogelijk. Twee disfuncties

stekend werkt. Op het moment dat de

bloed en onbeschrijfelijke pijn (of afwij-

zijn verholpen. Hoe mooi kan het zijn?

flashforward neutraal aanvoelt, worden

zing!). Voor je flashforward neem je het

die beelden niet meer geactiveerd als ze

meest bedreigende aspect als stilstaand

bijvoorbeeld aan haar ‘gat’ of geslachts-

plaatje en pas je standaard de NC ‘Ik

Een beeld van suïcide voor ogen
Ik heb een wat oudere vrouw in be-
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emoties en fysieke reacties, maar al vrij

handeling. Haar dochter heeft een paar

Hier hoef je echt niet bang voor te zijn.

snel daalde de SUD en werd het beeld

maanden geleden suïcide gepleegd

Als ze dit beeld regelmatig voor zich

lichter en zachter. Sindsdien heeft zij

door zich op te hangen. Mijn patiënte

heeft, dan zit het al lang in haar hoofd.

geen last meer van dit beeld en kan ze

heeft dat niet gezien, maar ze heeft zich

Elke dag heeft ze er immers last van en

ook weer in het bos lopen zonder het

wel een vaag beeld gevormd van hoe

lijdt ze eronder. Alleen probeert ze het

nare beeld voor zich te zien.

dat er uit zal hebben gezien. Ze houdt

steeds weg te klikken. Dat helpt niet,

Daarnaast zijn we aan de slag gegaan

zich redelijk staande en weet haar ge-

het komt juist harder terug: het zoge-

met beelden binnen het domein schuld

voelens vaak ook weg te houden. Een

naamde rebound effect. Je hoeft haar

(de vragende ogen van haar dochter een

jaar of twintig geleden heeft ze wel ge-

alleen maar te helpen dit plaatje weer

week voor haar suïcide) en met zelf-

durende een periode depressieve klach-

concreet in gedachten te nemen. Je

waardering. Via deze plaatjes kwam zij

ten gehad. Als ze nu bijvoorbeeld in het

bent zo opgestart. Immers, de NC is

onder meer uit bij haar eigen jeugdjaren

bos loopt, ziet ze soms wel beelden van

standaard ‘Ik ben machteloos’. De PC

en bij alles wat zij voor haar dochter had

de ophanging, maar ze kan die ook weg-

is dus ‘Ik kan het (plaatje) aan’ en die

gedaan. Door dit brede perspectief op

houden. Ze geeft zelf aan dat ze graag

kun je dus overslaan. Dit soort, in feite

de situatie ontstond er weer ruimte in

EMDR wil, ook als ingang om meer bij

niet bestaande, maar geconstrueerde

het rouwproces, en voelde zij een last

haar gevoelens te komen. Ik twijfel zelf

plaatjes verdwijnen met EMDR vaak als

van haar schouders vallen. De therapie

nog over de indicatie en ook welk beeld

sneeuw voor de zon. Doe maar snel. Ze

is goed afgerond en het heeft mij ge-

dan het meest geschikt is. Bijvoorbeeld

zal je eeuwig dankbaar zijn!

leerd dat je niet te bang hoeft te zijn om
naar gruwelijke beelden te gaan.

het beeld van hoe ze denkt dat het eruit
heeft gezien, maar die is dus nog niet zo

Reactie

concreet, en ik merk dat ik ook huive-

We hebben gewerkt met een beeld dat
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rig ben om er, als het ware, een nieuw

zij gevormd had van hoe haar dochter

Gaaf!

beeld bij te creëren.

zich opgehangen moest hebben. Dit
ging aanvankelijk gepaard met heftige
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EMDR bij dementie: doen!
Bij mij in de instelling zijn er vragen rond

gen gaat lijden. Het limbisch systeem,

nog door verzorgenden op hun ‘eigen

de behandeling van dementerende be-

dat nog prima werkt, wordt voortdurend

verantwoording’

jaarden die te maken hebben met on-

geactiveerd. En dat wordt niet minder

ken), of nog ernstiger. Zoals je terecht

verwerkte trauma’s, die naar boven

en alleen maar erger. Een traumabehan-

opmerkt, kunnen we bij die mensen

komen. Hieronder een stukje mailwisse-

deling is dan geïndiceerd.

waarschijnlijk niet veel meer bereiken

ling over dit onderwerp.

Er is weinig reden om aan te nemen dat

met EMDR.

een neurobiologische ‘wet’ - en de ef-

Maar het scheelt nogal erg welke vorm

“Mijn ervaring is dat het merendeel van

fecten als gevolg van het belasten van

van dementie er speelt. Bij een vascu-

de dementerende patiënten last heeft

het werkgeheugen - niet zal opgaan

laire dementie zijn patiënten zich in het

van oude herinneringen die weer boven

bij iemand met deze problemen. Het

algemeen veel meer bewust van hun

komen, en daar kunnen inderdaad ook

trauma zit voordurend frontaal in het

cognitieve achteruitgang en bijkomen-

wel eens traumatische herinneringen tus-

werkgeheugen en het enige wat je hoeft

de problematiek, dan bij een dementie

sen zitten. Ik ken geen literatuur over het

te doen is dit te belasten. Het kan zijn

van het Alzheimer-type. Ik kan me zo

onderwerp, maar vanuit de praktijk vrees

dat de patiënt al zo ver weg is in het de-

voorstellen dat EMDR misschien eerder

ik dat EMDR bij deze doelgroep weinig zin

menteringsproces dat de instructies van

voor deze mensen iets kan betekenen

heeft. Mensen verliezen langzaamaan de

EMDR niet worden begrepen, maar als

dan voor de typische ‘Alzheimers’ (mis-

grip op hun cognities en dus op hun hele

dat wel kan, en de patiënt geeft aan last

schien tenzij ze nog aan begin van hun

leven bij zo’n dementeringsproces, en het

te hebben van akelige herinneringsbeel-

ziekte staan).

kost ze al meer dan genoeg energie om

den, dan is dementie geen contra-indi-

Tot slot vraag ik me nog af hoe je het

zich te kunnen blijven handhaven. In mijn

catie. Juist niet. Want de patiënt struc-

ziet aangaande het werkgeheugen van

optiek is het beter om te zorgen voor veel

tuur bieden en helpen bij het omgaan

de dementerende patiënt? Je refereert

structuur in de omgeving zodat het zich

met de dagelijkse realiteit, dat is een

hiernaar in je reactie. Ik doe veel neu-

staande houden vergemakkelijkt wordt.

loffelijk streven, maar dit wordt toch al-

ropsychologisch onderzoek en zie dan

Ik doe om die reden geen EMDR bij de-

leen maar makkelijker als de patiënt niet

heel vaak dat dementerenden uitvallen

menterenden. In ons team wordt er,

meer de hele dag door wordt geteisterd

op taken die (werk)geheugenfuncties

volgens mij, soortgelijk over gedacht.”

door herbelevingen van oud zeer?

pretenderen te meten, ook bij begin-

Wat is jouw deskundige mening hier-

Gewoon EMDR doen. Niet bang zijn. In

nende dementie.

over?

het ergste geval gebeurt er niets en in
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worden

aangespro-

het gunstigste geval is je patiënt je eeu-
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wig dankbaar.

Ja, wat het werkgeheugen betreft is de

Eigenlijk heel jammer dat er zo terug-

grootte van het werkgeheugen niet be-

houdend wordt gedaan over het toe-

Reactie

langrijk. Je kunt bij hele jonge kinderen

passen van EMDR bij mensen die de-

Dank je. Hoopgevend dat je nog zoveel

en mensen met een verstandelijke be-

menteren. Ik word daar altijd een beetje

toepassingsmogelijkheden

voor

perking immers ook heel goed EMDR

verdrietig van.

EMDR bij deze doelgroep. Misschien

doen. Afhankelijk van waar de schade

Mensen kunnen gedurende hun leven al-

moet ik mijn mening hierover wat gaan

zit (CVA) of hoe ernstig de hersencel-

lerlei verschrikkingen meemaken, maar

herzien.

len zijn aangedaan (Alzheimer) zal men

ze proberen de herinneringen eraan weg

Ik denk dat wij allen in deze mailwis-

goed of minder goed presteren op een

te stoppen of eronder te houden mid-

seling misschien een ander beeld voor

test waarvan beweert wordt dat het

dels de onderdrukkende werking van de

ogen hebben van een dementerende

werkgeheugencapaciteit meet. Bij een

frontale cortex. Over de jaren heen, als

patiënt, waardoor ik er waarschijnlijk

beter functionerend persoon, wat be-

de functie daarvan wordt aangetast door

anders in sta. Bij de afdeling ouderen zie

treft het kunnen uitvoeren van werk-

verouderingsverschijnselen, een CVA of

ik een scala aan mensen met dementie

geheugentaken, zul je meer moeite

Alzheimer, kunnen de herinneringen

voorbij komen, in allerlei vormen en in

moeten doen om de herinnering erin

steeds meer een rol gaan spelen in het

allerlei stadia van hun ziekte. Mensen

te krijgen, en minder moeite hoeven te

dagelijks leven van de patiënt, waardoor

die soms zo ziek zijn dat ze je in een ge-

doen om iemand af te leiden om EMDR

deze steeds meer onder die herinnerin-

sprek niet goed meer begrijpen (en dan

te laten slagen. Je zult dus je werkge-

ziet
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heugentaak aan je patiënt moeten aan-

voorhand wat temperen. Mogelijk kan,

werking daarvan zijn kwaliteit van leven

passen. Dat betekent in praktische zin

gezien het beschadigde brein van uw

sterk kunnen verbeteren. Snel beginnen.

dat je meestal geen oogbewegingen

vader, het therapie-effect wat tegenval-

zult gebruiken, maar simpele klikjes of

len. Bij uw vader is namelijk het brein
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taps.

niet intact. De zeer uitgebreide ischae-

Hierbij de brief die ik zojuist naar de be-

mische (lees veroorzaakt door zuurstof-

handelend geriater heb geschreven.

Er zijn wel eens eerder vragen geweest

tekort) restafwijkingen die op de MRI

over dit onderwerp. Hierbij een vraag

van de hersenen zijn geconstateerd,

Op verzoek van mijn ouders laat ik u bij

omtrent een casus van enkele jaren ge-

wijzen (ook volgens het verslag van de

deze weten dat het effect van de EMDR-

leden.

radioloog) op evident weefselverval. Ik

behandeling zeer goed is. Hoewel mijn

vraag me dus af of deze EMDR-methode

ouders eveneens sceptisch waren over

voor uw vader (nog wel) passend is, om

deze behandelvorm, zijn zij nu zeer te-

de traumatische ervaringen te verwer-

vreden over het behaalde resultaat:

EMDR bij je eigen dementerende vader

ken.

mijn vader voelt zich vanaf het eerste

Mijn vader wordt binnenkort 85 jaar en

Daar heb ik geen sluitend antwoord op,

moment van een last bevrijd en ervaart

bij hem is vasculaire dementie vastge-

en daarvoor zult u te rade moeten gaan

nu een ‘neutraal’ gevoel rondom zaken

steld. Ondanks zijn dementie kan hij nog

bij een specialist op dit gebied. Vermeld

gerelateerd aan mijn ongeval. Zoals hij

sterk geëmotioneerd raken bij de herin-

u in dergelijke gesprekken dan wel dat

zelf zegt:“Vroeger hoefde maar iemand

neringen aan het ongeval dat hem nu

uw vader lijdt aan Vasculaire Dementie,

de naam van mijn zoon te noemen, en

meer dan dertig jaar geleden is overko-

wat wezenlijk kan zijn voor een dergelij-

ik begon al te huilen”, terwijl hij daar

men. De oorzaak van deze problemen is

ke therapeut ter inschatting van moge-

nu met mij en met anderen op een pas-

volgens mij tweeledig:

lijkheden en te verwachten successen.

sende manier over kan praten. Een posi-

1) de emotionele labiliteit die kan pas-

Succes.

tieve bijwerking is dat er nu ook binnen

sen bij de neurologische schade van zijn

het gezin weer gesprekken mogelijk zijn

vasculaire dementie,

Volgens mij is EMDR een behandelings-

over dit onderwerp met de andere kin-

maar ook

methode die relatief gemakkelijk is toe

deren, die mijn vader helpen zijn schuld-

2) het niet verwerkt hebben van het

te passen, met een zeer groot, positief

gevoelens beter een plek te geven.

trauma.

effect, ongeacht de tijd die verstreken is

Dit leidt ertoe dat ook mijn moeder,

Mijn vader huilde namelijk altijd al ge-

t.o.v. het te behandelen trauma en on-

naast de andere beleidsmaatregelen

makkelijk als er over het ongeluk ge-

geacht de leeftijd van de patiënt (stap

die in overleg met u zijn ingezet (w.o.

sproken werd. Daarnaast is er ook nu

1 van de internationale richtlijnen voor

schoonmaakster, dagbehandeling), ook

met hem over te spreken zonder dat hij

behandeling van psychisch trauma).

meer verlichting ervaart omdat mijn

in huilen uitbarst.

Volgens mij kan EMDR nog steeds een

vader nu daadwerkelijk minder huilt.

Sinds ik EMDR heb ontdekt (en het po-

zinvolle behandeling zijn voor mijn va-

De keren dat hij nog huilt, is het beter

sitieve effect zelf ondervonden heb),

der, en het zou hem dat nog een stuk

invoelbaar en stopt hij ook gemakkelijk.

heb ik wel over deze methode met mijn

‘emotionele rust’ kunnen geven in de

Daarnaast blijven natuurlijk de cognitie-

ouders gesproken, maar ze hebben het

hem resterende tijd. Om die reden gun

ve beperkingen (m.n. het korte termijn

vooralsnog afgehouden. Nu zou mijn va-

ik mijn vader in ieder geval het voordeel

geheugen voor tijd) duidelijk merkbaar.

der er wel mee aan de slag willen, maar

van de twijfel om EMDR te ondergaan.

Kortom, hoewel ik verbetering met

het is de vraag of dat met zijn ‘bescha-

Mijn vraag aan u is of u zich in deze ge-

EMDR weliswaar verwachtte, moest dat

digde’ brein nog wel zinvol/effectief is.

dachtegang kunt vinden?

in de praktijk met mijn vader nog blijken.

Voor een genuanceerdere beschrijving

Nu, na 2 sessies ervaart mijn vader nau-

ben ik zo vrij om naar de reactie van de
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welijks meer posttraumatische stress-

behandelend geriater te verwijzen aan

Geen enkel probleem. Je ziet vanzelf

klachten. Daarmee ben ik zeer tevreden

wie ik enige tijde geleden dezelfde vraag

waar het gaat werken. Als hij last heeft

over het bereikte resultaat en wil ik u

had voorgelegd.

van deze gebeurtenis, betekent dit dat

danken voor uw steun.

deze herinnering nog in een intact geMet dit besef van mogelijke beperkin-

deelte van zijn brein zit. Omdat bij de-
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gen is behandeling met EMDR altijd

mentie, en de ontremming die daar het

Wat fijn dat het goed is gekomen met

het proberen waard. Ik wilde vooral het

gevolg van kan zijn, de oude herinnerin-

je vader en dat het ‘wondertje’ weer is

optimisme wat ik leek te bespeuren op

gen zich steeds meer opdringen, zal ver-

geschied. Heel veel sterkte bij alles.
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EMDR bij schuld na de dood
van een vriend
Een man van rond de veertig komt bij

Bijna verslechterd. Er is veel onrust

ding van de kinderen bleven aanhouden

mij in verband met grote opvoedings-

en woede in hem en hij ontloopt de

en daarom heb ik ze verwezen naar

problemen met zijn zoontje van elf. De

thuissituatie. Zijn zoon irriteert hem

gezinstherapie. Hij heeft via zijn werk

zoon is al overal geweest en heeft di-

in zeer grote mate. Wat te doen en

agressietraining gevolgd, dat werkte

verse labels opgeplakt gekregen. Zijn

hoe verder?

wel op zijn werk, alleen thuis werkt het

vader is vaak thuis vanwege overspan-

niet….

nenheid. De zoon moet het dan ontgel-

Antwoord

den. De moeder is depressief en kan

Dit is een klassiek ‘instinkertje’. In een

Antwoord

haar kinderen niet aan.

situatie waarin ‘dood’ een rol speelt, zijn

Ik had als laatste suggestie aan je mee-

Als ik aan deze vader vraag of hij altijd

er altijd twee targets: een van mach-

gegeven dat je mogelijk een target had

al een kort lontje had, vertelt hij dat dit

teloosheid achterin het verhaal en een

gemist. Heb je nog kans gezien dat tar-

is ontstaan na een vechtpartij toen hij

van schuld voorin. Je hebt op het mach-

get te processen?

twintig jaar was. Zijn vrouw zegt dat

teloosheidtarget ‘schuld’ geplakt, en

haar man elke keer als hij ‘overspannen’

het typische schuldplaatje heb je nog

Reactie

is met dit verhaal komt. Toen hij twintig

niet getarget. Dat is namelijk het plaatje

Nee, die kans heb ik niet gekregen. Het

jaar was, is hij namelijk een keer een

waarop het antwoord van de vraag ‘heb

voelt erg onaf zo. Het was een heel ge-

avondje gaan stappen met een vriend,

je wel eens gedacht, had ik maar?’, te

zin met ‘korte lontjes’. Zelfs de hond

waarbij een vechtpartij ontstond met

zien is. Snap je wat ik bedoel? Dat is het

had een kort lontje, en ze hadden ook al

andere jongens. Op weg naar huis kwa-

plaatje dat de aanleiding van deze ellen-

zoveel hulpverlening achter de rug. Erg

men ze een van die jongens weer tegen

dige gebeurtenis was, en dus achteraf

triest, zeker voor de kinderen die alle-

en mijn patiënt zei: “We pakken hem”,

gezien het schuldgevoel verklaart; een

maal labels en medicijnen krijgen.

en ze gingen er op af. Plotseling klonk

plaatje waarin hij een verkeerde beslis-

Ik heb nu naar aanleiding van je vraag

er een knal, zijn vriend zakte in elkaar

sing nam, of een goede juist heeft na-

nog even contact opgenomen. Ze krij-

en zei: “Ik krijg het zo koud.” Hij stierf in

gelaten. In dit geval waarschijnlijk het

gen binnenkort dagdeelopname met

de armen van mijn patiënt. Hij vertelt dit

plaatje waarop te zien is dat hij zegt:

het hele gezin. De kinderen zouden nu

met veel emotie en zegt steeds: “Ik heb

“Jongens, kom op, we gaan matten.” In

gediagnosticeerd zijn met O.D.D, ADHD

die vader zijn zoon ontnomen.”

‘Vraagbaak EMDR’ wordt dit probleem

en Autisme! De vader heeft het erg druk

Ik stel hem voor EMDR te gaan doen.

uitgebreid uitgelegd.

en ontvlucht het gezin; als er op een of

Plaatje: vriend sterft in zijn armen. De

Let er nog even op dat je bij het posi-

andere manier stress is, komt het trau-

NC: ‘Ik ben schuldig’; de PC: ‘Ik kon er

tief afsluiten in principe altijd het iden-

ma weer boven. Hij wil daar als het rus-

niets aan doen’. Redelijk snel daalt de

titeitsniveau wilt. Dus als hij zegt: “Ik

tiger is nog wel aan werken, en neemt

SUD van 9 naar 3 en het plaatje wordt

kon me beter concentreren dan ooit”,

dan contact met mij op.

heel vaag. Positief afsluiten: “Ik kon me

dan vraag jij: “wat voor mensen zijn

beter concentreren dan ooit.” In de vol-

dat die dat kunnen?” En dan antwoordt

Antwoord

gende sessie daalt de SUD naar 2 en in

hij waarschijnlijk met: “Dat is een sterk

Nou zeg, wat een lastige situatie. Dat

de daarop volgende sessie naar 0. Een

iemand.” En dan zeg jij: “concentreer

laatste klinkt in ieder geval nog wel

bijkomend effect is dat hij allerlei (po-

je daar op.” Dit gaat vast goed lukken.

hoopgevend. Ik hoop echt dat hij het

sitieve) herinneringen uit zijn jeugd te-

Heel veel succes.

doet. Ik maak me nog wel zorgen over

rugkrijgt. Hij zegt: “Mijn schuldgevoel is

de zorg voor de kinderen, in ieder geval
dat zoontje. Die zal ook wel een paar

“Kom op, we gaan matten”). Ik liet hem

Reactie naar aanleiding van
de vraag hoe het verder is afgelopen

ook een future template doen: dat was

Ik heb het gezin al lange tijd niet meer

op dat hij wordt mishandeld door zijn

een plaatje van de ontmoeting met de

in behandeling. Bij alle sessies zakte zijn

vader. Vanaf dit jaar is er een meldcode

ouders van de overleden vriend.

SUD wel naar 0, echter zijn woede nam

kindermishandeling. Misschien kun je,

De situatie blijkt echter niet verbeterd.

weinig af. De problemen rond de opvoe-

of moet je hier nog iets mee …?

weg, maar toch heb ik wel twee keer
aanleiding gegeven tot vechten (Hij riep:

niet zo leuke plaatjes in zijn hoofd hebben, vermoed ik. Ik maak uit het verhaal
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Kind van zeven heeft geen plaatje
Ik heb een vraag over een meisje van

zaken. Toen ze hoorde dat haar moeder

het ziekenhuis zou worden opgeno-

zeven: zij kan geen ‘plaatje’ aangeven!

in de sloot was geraakt en bijna was

men. Daarover pratend benoemde ze

Haar vriendinnetje is een paar jaar ge-

verdronken, heeft ze daar direct plaat-

ineens een grote hond waar ze ook

leden overleden en nu is ze bang dat

jes van in haar hoofd gemaakt. Iedereen

nog bang voor was (!)

ook haar ouders iets zal overkomen,

doet dat nu eenmaal. Fantasieplaatjes,

Ik heb met haar de plaatjes op een

dus durft ze niet meer af te spreken

dat wel, maar precies die plaatjes moet

rij gezet: “Oké, je noemde mama die

of naar feestjes te gaan. Als ze aan

je hebben. De NC is dan standaard ‘Ik

een bijna-ongeluk had met de auto in

haar vriendinnetje denkt, zegt ze te-

kan er (dwz. indringend beeld) niet te-

de sloot; je noemt mama die naar de

gen zichzelf: “Ik heb nog een heel le-

gen’. De PC mag je dan overslaan, dus

huisarts moet en je noemt de grote

ven te gaan, dus IK voel me blij...en

je kunt direct beginnen!

hond: wat is nu het naarst om naar

mijn vriendinnetje niet meer.” Als ik er

Overigens in Vraagbaak EMDR staan

te kijken?”

naar vraag, ontkent ze overigens zich

heel veel antwoorden op vragen, ook:

“Mama die in het ziekenhuis ligt”, ant-

op een bepaalde manier schuldig te

‘Als een patiënt geen plaatje heeft...’

woordde ze. Daar ben ik vervolgens

voelen. Ze herinnert zich dat de be-

mee aan de slag gegaan. Ze tekent

grafenis ‘mooi was’ en dat ze het de

Reactie

haar moeder in bed aan een infuus.

eerste drie nachten na het overlijden

Ik dacht dat het een plaatje zou wor-

Al vertellend komt ook nog haar ge-

van haar vriendinnetje heel erg vond,

den over het overlijden van haar

dachte aan haar overleden opa er tus-

maar dat ze daarna kon denken dat

vriendinnetje, omdat ze dat ook als

sendoor...(!)

haar vriendinnetje nu misschien ook

eerste noemde en daarbij begon te

“Oké, wat is nu het naarst?”

juist wel blij is, nu ze geen pijn meer

huilen. Maar inderdaad, haar huidige

“Toch mama.”

heeft: iets dat haar moeder haar

angst is nu dat haar ouders iets over-

Ze kan de spanning goed aangeven.

heeft uitgelegd. Daarnaast is ze bang

komt....

Deze gaat van SUD 7 naar 0. Tussendoor valt me op dat ze een heel verhaal

dat haar ouders iets overkomt omdat
haar moeder een keer op weg naar

Antwoord

voor zich ziet, in verhalende vorm (en

haar werk in een slootje is gereden.

Ja, kijk altijd naar de klachten van de

toen, en toen), van iedereen die in het

Het meisje was hier niet bij en zegt

patiënt. Dat moet het uitgangspunt zijn,

ziekenhuis misselijk wordt, haar moe-

er ook geen beeld bij te hebben. Of-

van welke interventie dan ook. Succes!

der die uit haar bed komt om te helpen, artsen die komen en van ook haar

tewel: best wel aanknopingspunten,
maar vooral gedachten en geen con-

Reactie

vader die helpt, etc.

creet plaatje...

Ja, je hebt helemaal gelijk! Normaal

Ik heb haar terug gehaald door te vra-

werk ik uiteraard altijd zo, maar om-

gen: “En wat ervaar je nu?”

Antwoord

dat ik nu met EMDR aan de slag ging,

“Dat het fijn is om dit allemaal te vertel-

Ik vroeg me af hoe oud ze was toen haar

zocht ik enthousiast naar een herin-

len”, zei ze toen. Er kwam net daarvoor

moeder in het slootje reed? Als kinderen

nering waarvan ik dacht dat die ver-

een positieve wending in haar verhaal

jonger zijn dan vier jaar hebben ze er

werkt moest gaan worden....oeps,

en na dit terughalen, begon ze op-

meestal geen herinneringsbeelden meer

beginnersfout!

nieuw over misselijke mensen die zich
verwonden. Terug naar target bleek de

van. Maar natuurlijk heeft ze wel andere
plaatjes! Ze is bang dat haar ouders iets

Reactie (vervolg)

SUD van 7 naar 0 te zijn gegaan. Daar-

zal overkomen. Als je vraagt: “Wat zou

Zoals beloofd hierbij een berichtje

na ging haar PC (‘Ik kan het aan!’) van 4

je ouders dan kunnen overkomen?”, dan

over hoe het is gegaan met mijn pa-

naar 7. Ze was zichtbaar moe, maar gaf

zal ze een plaatje in haar hoofd maken,

tiënt. Bij het begin van de sessie gaf

ook aan zich rustig te voelen en wees

en dat is dan je target.

ze aan dat ze nog wel iets extra’s had

naar de plek op haar borst waar ze zich

Misschien een misverstand: het gaat er

dat ze nu lastig vond als beeld. Dat

bij aanvang misselijk voelde. Thuis was

bij EMDR niet om of je daadwerkelijk

was het angstwekkende beeld dat

ze nog een paar dagen moe, huilerig en

iets hebt meegemaakt, maar om welke

haar moeder naar de huisarts moet,

boos. Daarna ging het beter. Vanmid-

mentale representaties klachten veroor-

hetgeen haar de angst gaf dat ze in

dag zie ik haar weer.
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forward: “Stel dat mama in het zie-

zijn het klachten die geworteld zijn in

Oké, fijn. Het loopt. Er zijn twee dingen

kenhuis komt.” Dit target hebben we

(herinneringen

waarop je echt goed moet letten:

behandeld en de SUD ging vrij snel

Het is nu belangrijk precies die herin-

1. Houd in de gaten wat de klachten zijn.

van 7 naar 0 en ook de VOC ging van

neringen te vinden die de klachten aan-

Het is niet zo zeer de bedoeling om het

4 naar 7.

sturen, waarbij jij de hypothese hebt dat

kind te laten kiezen wat zij het meest

De week hierna bleek dat zij een

als die gebeurtenis zich niet zou hebben

naar vindt, maar het gaat er om die tar-

aantal dingen zelf heeft gedurfd, zo-

voorgedaan, zij ook niet deze klachten

gets uit te kiezen die relevant zijn voor

als alleen met een vriendinnetje blij-

zou hebben. Dus in dit geval: wanneer

haar klachten. Dus eerst moet jij bepa-

ven wachten, terwijl de ouders even

(met welke gebeurtenis) is de angst om

len welke klachten er op de voorgrond

iets gingen ophalen; alleen met haar

bij de oma te logeren begonnen? Daar-

staan. Jij bepaalt de targets (waarvan jij

broer in de caravan blijven, terwijl

naast is het belangrijk om door te vra-

als deskundige immers weet dat ze re-

haar moeder de hond uitliet, en met

gen waar zij precies bang voor is, wat

levant zijn) en niet het kind. Leidt dus

een ander, dus zonder ouders naar de

er zo erg aan is om bij deze oma te lo-

het kind in die richting onder jouw re-

film gaan! Haar ouders zijn hier heel

geren. Is zij bang dat haar moeder dan

gie. Zie Praktijkboek EMDR: Links-om

positief over.

iets overkomt?

procedure.

Bij het navragen van de tijdlijn blijkt

Let op: bij kinderen van zeven jaar zijn

2. Veel kinderen en ook volwassenen,

nu dat het beeld van de moeder in

tijdsbesef en logisch redenatievermo-

gaan door het protocol met associa-

het ziekenhuis toch weldegelijk een

gen nog maar net in ontwikkeling. Zij

tieketens van: “….en toen, en toen, en

herinnering geweest kan zijn. Haar

denken vaak nog associatief, kunnen

toen, en toen gebeurde er dit.” We noe-

moeder blijkt namelijk opgenomen te

herinneringen niet goed in de tijd plaat-

men dit horizontaal associëren. Dat is

zijn geweest in een astmacentrum,

sen en al helemaal niet het verband

dus goed. We halen bij EMDR het kind

toen mijn patiëntje drie jaar oud was.

tussen de klacht en relevante herinne-

er niet uit omdat je als therapeut vindt

Haar moeder vertelde me nu dat haar

ringen aangeven. Betrek dus altijd de

dat het anders moet. Terug naar target

dochter destijds boos was op de ver-

ouders bij het verkrijgen van informatie

ga je alleen als er niets opkomt, als er

pleegkundige die opnieuw het infuus

voor het maken van de tijdlijn en de ca-

geen veranderingen meer zijn, of na een

bij haar had aangebracht. Haar doch-

susconceptualisatie.

minuut of vijf. Hetzelfde geldt voor het

ter was namelijk verteld: “Als het in-

voorbeeld waarbij de associaties qua

fuus er uit is, mag mama weer naar

Reactie

inhoud van positief naar negatief gaan.

huis.” (!)

Het gaat inmiddels goed met mijn

Ook dat is nog steeds verandering. Dus

Ik hoor nu dat zij nog steeds in paniek

patiënt! Na mijn vorige verslagje heb

doorgaan in plaats van back to target.

raakt wanneer wordt voorgesteld dat

ik nog een situatie met EMDR aange-

Oké?

ze bij oma mag gaan logeren, en dat

pakt die voor haar van invloed was

ze in paniek raakt wanneer ze wordt

op het afspreken met vriendinnetjes,

Reactie

uitgenodigd bij het vriendinnetje dat

namelijk een voorval met een vader

Dank je. Ja, we hebben de videoband

een grote hond thuis heeft... Ik ben

van een vriendinnetje die in boosheid

van deze behandeling in de terug-

nog even aan het puzzelen wat een

hard had geschreeuwd, waarna zij

komdag besproken en daarbij bleek

goede volgende stap kan zijn.

bang is geworden.

aan)

gebeurtenissen.

dat ik te vroeg naar de herinnering

Tijdens de desensitisatie kwamen

heb gevraagd. Dus voordat precies

weer het ziekenhuis en beelden van

duidelijk was welke gebeurtenis de

Antwoord

de operatie naar boven. Dit heb ik zo

klachten had veroorzaakt. Het loopt

Met EMDR behandel je klachten. Daar

gelaten. In de weken hierna durfde zij

bij mijn patiënt nogal door elkaar, dus

zoek je vervolgens targetherinneringen

meer. Ze had een heel lijstje aan din-

beter een tijdlijn maken!

bij die je kunt desensitiseren. Dat heb

gen die ze had gedurfd en zelfstandig

Inmiddels ben ik weer een stukje

je nu gedaan met betrekking tot de

had gedaan. Ik heb nog een ouder-

verder. We hebben gefocust op het

angsten rondom de moeder. Dat gaat

begeleidingsgesprek gevoerd, omdat

herinneringsbeeld van de moeder in

nu een stuk beter. Nu blijken er andere

het voor haar ouders moeilijk leek

het ziekenhuis, omdat de herinnering

klachten op de voorgrond te staan. Zijn

om met haar ‘mee te groeien’, haar

aan deze gebeurtenis ook de week

dit nieuwe klachten of dezelfde klach-

los te laten en haar af en toe het be-

daarvoor heftige klachten had opge-

ten (angst om alleen te zijn zonder ou-

nodigde duwtje in de goede richting

roepen. Maar eigenlijk was hierdoor

ders) die slechts op een andere manier

te geven. Ik heb nu met haar nog een

de eerste aanpak meteen een flash-

worden gepresenteerd? In ieder geval

gesprek gehad over het ziek zijn van

Supervisievraag
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Reactie (half jaar later)
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Het bleek te gaan om haar kennis over

Ik heb geen contact meer gehad met

Dit is een mooi resultaat.

de ziekte (astma) van haar moeder. Zij

het gezin, dus ik ga er vanuit dat de

Gefeliciteerd, joh!

had het idee dat haar moeder vreem-

positieve

de toevallen zou kunnen krijgen (niet

voortgezet. Er waren, vanwege een

reëel). We hebben afgesproken dat

nieuwe spannende ziekenhuisopna-

haar moeder haar op begrijpelijke wij-

me, aanvankelijk wel weer wat span-

ze gaat uitleggen wat er wel, en wat

nende momenten voor het gezin,

er niet aan de hand is. We hebben nu

maar het meisje leek zich daar steeds

enkel nog een follow-up gesprek ge-

goed doorheen te slaan.

ontwikkeling

zich

heeft

Met dank aan Carlijn de Roos voor
aanvullend commentaar

pland. Dus ik denk dat we een heel
eind gekomen zijn!

Een kind met injectieangst
dien heeft hij steeds meer nodig om

van de huisarts gaan zitten (heeft de-

rustig te blijven tijdens het prikken.

zelfde kleur als ziekenhuis en dan kan

Daarnaast reageert hij agressief als

hij bij zijn moeder tussen de benen

iemand hem vasthoudt, ook tijdens

gaan zitten zoals ook bij het prikken

spel. Hij heeft in het Radboud eenma-

gebeurt). We doen hem ook de band

lig EMDR gehad, maar deze therapeut

om de arm. Die wordt nu niet meer

zei dat hij te prikkelgevoelig was en

gebruikt (zijn moeder houdt zijn arm

dat het niet zou werken.

stevig vast) omdat hij heftig op de

Duidelijk is dat het domein controle

band reageert. Ik leg hem uit dat we

is. Het opzoeken van het target is

op deze manier zijn hersenen probe-

moeilijker. Hierbij speelt zijn forse

ren te helpen de goede herinnering te

prikkelgevoeligheid een rol. Hij heeft

vinden en dat je door dingen te voe-

wel medicatie, maar een lage do-

len kan helpen. Hij beschrijft dan wel

sering (anders eet hij te weinig, wat

met details de targetsituatie. Ik zoem

gevaarlijk is met zijn CF). Ook is zijn

bewust in op details: “Wie heeft er

intrinsieke motivatie beperkt (“Het

ziekenhuiskleding aan (drie mensen)

gaat toch goed nu?”). Hij ontkent het

en welke kleur t-shirt had M aan (pe-

nu vervelend te vinden om geprikt te

dagogisch medewerker)?” Ook hou ik

Ik zou eigenlijk eens supervisie moe-

worden, want ‘ik weet er toch niets

af en toe bewust zijn been even vast,

ten nemen, maar het komt er niet

meer van’. Ik merk echter dat dit zijn

omdat dat toen ook gebeurde.

van. Nu krijg ik een 9-jarige jongen

houding is om zich staande te hou-

Ik merk dat er geen associatieketen

verwezen die bekend is met ADHD

den. Het maakt het echter wel lastig.

op gang komt. Hij laat zich snel aflei-

en Cystic Fibrosis (CF). Hij is doorver-

In overleg met hem en zijn moeder

den door dingen in de kamer of door

wezen door een oudcollega die de

hebben we een priksituatie genomen

fantasie. Hij lijkt zoveel coping te heb-

ADHD diagnose heeft gesteld. Deze

voordat hij gesedeerd werd. Deze

ben ontwikkeld dat hij er ‘niet ingaat’.

jongen moet een uur rijden voor de

hebben we besproken, en er is een

Ik heb doorgezet en ben 45 minuten

behandeling bij mij. Hij is voor zijn CF

tekening gemaakt. Target is het mo-

doorgegaan. Het positieve is wel dat

onder behandeling bij het Radboud-

ment dat iedereen hem vast heeft en

hij moe was in zijn hoofd; er is dus

ziekenhuis in Nijmegen. De reden van

hij niet los kan komen. Ik merk echter

wel iets gebeurd. Hij zegt dat SUD

de verwijzing is dat hij niet meer te

niet dat er arousal ontstaat, maar ben

0 is, maar die was al 0 volgens hem

prikken is, wat door zijn CF helaas

toch gewoon doorgegaan. Hij was

want… hij vindt het wel goed zo.

wel regelmatig nodig is. Momenteel

wel iets moe naderhand, maar verder

In overleg met zijn moeder heb ik

wordt hij gesedeerd tijdens het prik-

niets. We hebben afgesproken dat we

besproken dat we vandaag zijn ba-

ken, maar dit is niet wenselijk. Boven-

volgende keer op de behandelbank

byverhaal zouden bespreken. Hij is
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Reactie

misselijk (wat ik, gezien het verhaal

al geopereerd en veel geprikt. Ik heb

inderdaad nu echt de supervisie op-

begrijp). Het joeg heel veel angst aan.

door de moeder een verhaal laten

pakken, maar ja… tijd hè. En meestal

Hij weigerde verder te gaan. Omdat

maken en dit zelf herschreven. Dit

kom ik er wel zelf uit.

hij nog een andere herinnering had

hebben we vandaag gedaan. Hierbij

Wat betreft je opmerking van de band

die we zouden bewerken (brand in

ontstaat duidelijk lading. Ik heb het

om doen: jij noemt het exposure,

huis), hebben we afgesproken eerst

gewoon voorgelezen met afleidende

maar zo heb ik het niet ingezet. Ik ge-

die te doen. Hij zou dan kennis ma-

stimulus. Daarna een fotoboek beke-

bruik soms de lichamelijke sensatie

ken met de methodiek, ik zou de wer-

ken. Hierbij is wel duidelijk arousal

om het kind te helpen in het goede

krelatie verstevigen, en hij zou meer

zichtbaar tijdens het verhaal. Gezien

geheugennetwerk te komen. Ik merk

vertrouwen krijgen. Na een keer was

zijn korte spanningsboog, konden we

dat sommige kinderen veel moeite

de brand klaar en vorige week de ver-

het verhaal maar een keer doen. Ik

hebben om in mijn kamer terug te

slikervaring. Omdat hij moeite had bij

wilde dit nog een keer herhalen.

gaan, omdat het natuurlijk een rot

de herinnering te komen, heb ik hem

Mijn vraag aan jou is: heb je nog tips

gevoel geeft en soms als overwel-

voorgesteld licht op zijn keel te druk-

en ideeën? Ik heb namelijk het gevoel

digend ervaren wordt. Ik merk in de

ken, zodat hij zou voelen wat hij toen

dat we wel een stuk, maar niet alles

praktijk dat zo’n lichamelijke sensatie

voelde. Hierna waren we eigenlijk zo

hebben gepakt, maar weet niet hoe

werkt. Ik benoem wel altijd (“Weet je

klaar en hij is nu weer begonnen met

we bij de prikangst moeten komen.

nog hoe die band op je arm voelde

eten. Ik vraag me af of het zonder die

Met zijn moeder heb ik wel bespro-

toen?”) om te voorkomen dat ze niet

lichte druk op de plek ook zo snel zou

ken om hem vast te houden, ook als

terugschieten en vanuit het hier en nu

zijn gelukt, omdat hij echt bang was

hij los wil. Dan weet je namelijk vol-

blijven terugkijken. Ik dacht ook dat

zich weer zo misselijk te gaan voelen.

gens mij zeker dat je in het goede

dit in een van de cursussen een keer

Kortom, ik begrijp wat je bedoelt,

netwerk zit. Ze geeft aan hier veel

besproken is.

maar ik gebruik deze methode soms

moeite mee te hebben en ik eigenlijk

met succes, maar wel met oog voor

ook. Daarnaast speelt natuurlijk mee

Antwoord

dat hij nog steeds geprikt zal moeten

Ik snap het wel: je probeert het trauma

worden, waarin hij ook machteloos is.

te activeren en theoretisch is het zo gek

Antwoord

Anders ga ik de future template doen

nog niet, maar het kan ook dat het als

Leuke behandeling. Maar juist bij zo’n

en dan de exposure.

aversief wordt ervaren en er vermij-

zogenaamde stikfobie is EMDR-the-

controle voor de patiënt.

dingsgedrag ontstaat. Alsof de thera-

rapie gericht op zijn flashforward een

Antwoord

piepraktijk ineens niet meer veilig is.

prachtige aanvulling op de rest van je

Ik heb veel opmerkingen, maar dat is

Ik zou het met herinneringen (of EMDR

toolkit. Probeer deze strategie in deze

misschien te lastig en te lang nu op af-

gericht op zijn flashforward) doen. Die

casus eens uit…

stand en met email. Ik denk niet dat het

blijken vrijwel altijd te activeren. Als

handig is om hem vast te houden en een

het tenminste de herinneringen zijn

Reactie

band om te doen etc. Dat is een vorm

die je moet hebben en die de klachten

Ik heb net het jongetje en zijn vader

van exposure die meestal niet werkt,

verklaren. Als een herinnering moeilijk

gezien. Vorige week hebben we nog

omdat dit opnieuw machteloosheid ver-

vindbaar is, of als die wel toegankelijk

een keer het verhaal gelezen, om-

oorzaakt en de geheugensporen in zijn

is maar geen spanning oproept, moet je

dat we eerst wat praktische zaken

hoofd verder versterken. Exposure doe

je natuurlijk eerst afvragen of je wel een

moesten regelen. Zijn moeder gaf aan

je aan een neutrale stimulus en niet aan

goede te pakken hebt.

dat hij daarna op school even heeft
moeten huilen, maar zelf ontkent hij

een voor ieder vervelende situatie (controleverlies).

Reactie

dit. Onduidelijk is of dit samenhangt

Ik denk dat je nu een flashforward moet

Het klopt dat het heel nauw werkt

met de EMDR. Daarna had hij gym.

doen. Als je dat gedaan hebt, kun je

omdat het snel als aversief ervaren

Er werd een pakspelletje gedaan. Hij

pas de future template doen. Heb je de

wordt. Ik merk dat indien ik kinde-

heeft heel knap aangegeven niet mee

Vraagbaak EMDR al? Daarin staat be-

ren hier de controle over geef, (“het

te willen doen, maar helaas moest hij

schreven hoe je die flashforward doet.

kan je helpen om…”) dit wel helpt. Ik

van de leerkracht toch. Dit liep mis

Als je daar niet uit komt, laat dat even

had vorige week een jongen die niet

toen een jongen hem vast pakte. Dit

weten. En snel met supervisie beginnen.

meer at nadat hij zich had verslikt. In

zijn dingen waar ik later moeilijk op

eerste instantie ging het goed met

terug kan komen met hem, omdat hij

vertellen, toen werd hij echter heel

ze ontkent of bagatelliseert. Ik ga wel

Supervisievraag
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De moeder vraagt hier zelf behande-

controlebehoefte door het doen van

opnemen om uit te leggen waarom

ling voor, dus ik zoek voor haar een

lichaamsgerichte oefeningen. Om de

deze spelletjes zo moeilijk zijn, hele-

goede EMDR-therapeut.

motivatie te versterken heb ik een be-

maal op de ochtend van de therapie.

Moeilijk momenteel is natuurlijk dat

loningssysteem toegevoegd waarbij

Ik heb hem voorbereid op de flash-

deze jongen waarschijnlijk geprikt

moeilijke oefeningen (blinddoek voor

forward. Vandaag zijn we aan de slag

moet gaan worden, wij nog niet klaar

en zijn moeder praat met hem op af-

gegaan, maar ik merk dat ik niet ver-

zijn, en zijn ouders zich hebben voor-

stand door de ruimte) meer punten

der kom. Enerzijds hangt dit samen

genomen hem niet nogmaals op de-

opleveren. Hierin heb ik steeds de fo-

met zijn ADHD, anderzijds is het ook

zelfde manier te laten prikken. Kort-

cus gelegd op controle, wat helpt om

duidelijk afweer. Hij kan en wil er niet

om een parallelproces: ik begin me

iets spannends te doen, en dan zie je

aan denken. Hij lijkt krampachtig de

net zo machteloos te voelen als de

dat je dat zelf kan controleren. Van-

controle vast te houden (wat nou net

ouders en hun zoon.

uit daar hebben we ook oefeningen

zijn probleem is) en ik zie geen moge-

Ik heb zitten nadenken over het ver-

gedaan om te focussen (in zitkussen

lijkheden hem daarin te bereiken. Ra-

volg nu, ervan uitgaande dat zijn ge-

liggen, seconden tellen (tot minuut)

tioneel volgt hij mijn uitleg en wil hij

zondheid niet maakt dat hij inderdaad

en ik leid hem af. Indien hij tussen de

graag meewerken, maar gevoelsma-

binnenkort geprikt gaat worden.

55 en 65 komt, krijgt hij een punt ex-

tig kan hij het niet aan. Voorafgaand

tra). De laatste keer huilde hij bij de

aan de EMDR heb ik veel gewerkt
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laatste oefening, waarbij niet duidelijk

aan coping: oefening gebaseerd op

Ik zou je graag willen helpen, maar het

was wat er gebeurde. Later bleek dat

mindfullness. Ook dit was moeizaam

is toch wat lastig zo op afstand, ook om-

hij zo verdrietig en gefrustreerd was

gezien zijn ADHD. Daarnaast heb-

dat ik de dynamiek van het kind graag

geweest, dat hij zich had laten aflei-

ben we de emotieregulatie versterkt

voor me zie. Kun je de volgende keer

den (ik ging hem kietelen op zijn arm)

door enerzijds meer zicht op de eigen

geen video-opname maken en die dan

en daardoor ver over de minuut heen

emoties te geven, en anderzijds op

met een supervisor bespreken? Ik be-

was gegaan. Hij vindt het gewoon zo

oorzaak-gevolg en controle mogelijk-

grijp dat het toch een vorm van trial en

moeilijk. Ook de stem van zijn moe-

heden. Ofwel, waar kun je ingrijpen

error is met dit kind. Dit is echt iets wat

der helpt hem sterk. Daarnaast is hij

en wat kan je doen?

je op video moet zien om gerichte aan-

zelf ook veel vaardiger geworden in

Zodra ik stop met de flashforward en

wijzingen te geven.

het kijken wat helpt (als ik hem af-

me richt op de ontspanningsoefening,

Heb je al eens een RDI met dit kind ge-

leid door hem rond te slepen over de

zie ik een ander jongentje dat nog

daan? Is hij daar gevoelig voor? Deze

vloer, sluit hij nu zijn ogen). Dit geeft

steeds erg beweeglijk en afleidbaar

interventie is gericht op het versterken

kracht en vertrouwen.

is, maar wel kan volgen. Bij het afslui-

van de positieve netwerken en brengt

Deze oefeningen bij elkaar maken dat

tend spelletje dat ik met hem doe is

hem wellicht in een rustiger gemoeds-

zijn ouders thuis merken dat hij min-

hij weer volledig geconcentreerd en

toestand, gezien zijn ADHD en ook om-

der strak in zijn vel zit. Vandaag ben

worden zijn vader en ik volledig in-

dat ontspanning hem blijkbaar goed

ik met de flashforward begonnen. Hij

gemaakt. Achteraf neemt zijn vader

doet. Als dat lukt, kan hij de RDI gebrui-

heeft moeite de film te beschrijven,

mij in vertrouwen en dan blijkt dat

ken om vervolgens met jou de flashfor-

maar ik kan hem daarbij helpen om-

zijn ouders zich ongerust maken over

ward te doen (“Welke eigenschap heb

dat ik weet hoe het gaat. Vervolgens

zijn gezondheid. Hij hoest te veel, en

je nodig om je te kunnen concentreren

kan hij aangeven wat het moeilijkste

de enige manier om te weten of het

op je fantasieplaatje, waarop te zien is

moment is. Het lukt zowaar om hier

verkeerd zit is bloed prikken. Boven-

wat er zou kunnen gebeuren; de situatie

tien minuten mee bezig te zijn, waar-

dien wordt steeds duidelijker wat de

waar je echt als de dood voor bent?”).

bij ik zie dat het hem raakt (de arousal

impact van zijn CF voor de ouders is.

Het is maar een idee… Veel succes

neemt toe). Daarna is het klaar en zijn

Ook zijn moeder geeft aan het niet

weer bij deze lastige casus.

aandacht is weg. Volgende keer ga

meer aan te kunnen (hierbij doelt ze

ik verder, maar het mooie is dat het

op het prikken). Ze is boos op ieder-

Reactie

zichtbaar is dat hij het nu kan toelaten

een die hun kind dit heeft aangedaan

Het is weer even geleden, maar ik wil-

en er mee aan de slag kan. Super om

(“Ze hebben mijn kind beschadigd”),

de je toch laten weten hoe het is ver-

te zien!

ook al begrijpt ze alle goede bedoelin-

lopen. Een RDI had ik in het verleden

Moeilijk vind ik wel het maken van

gen. Ook is ze boos op zichzelf dat ze

al eens gedaan, maar daar is hij niet

een plan voor het definitieve prik-

het heeft laten gebeuren. Kortom ook

gevoelig voor. Ik heb gedurende de

ken. Ooit zal hij toch weer echt ge-

systemisch speelt er van alles mee.

afgelopen periode gewerkt aan zijn

prikt moeten worden, maar wanneer
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ga je dat doen? Je wilt natuurlijk niet

niet lukt’. Je kunt wel alvast een beeld

en enorm snel afgeleid, lukt het niet

de kans lopen dat het mis gaat, maar

krijgen van het effect van je interventie

om het gewone protocol te gebrui-

ik kan dat ook niet voorkomen. Heb

door een soort van proefsessie te doen.

ken. We gebruiken een verhaal waar-

jij adviezen daarin? Stel dat het mis-

Kun je een injectienaald van een arts of

bij hij achteraf kan aangeven wat nu

loopt, moet ik dan de arts adviseren

tandarts lenen, zodat je kan zien wat

nog het meest vervelende is, en dan

het te stoppen (niet prikken) of juist

zijn reactie er op is na de geslaagde

focussen we daar op....

doorzetten (toch doen) met in mijn

flashforward-interventie. Je kunt in zijn

Ook heb ik de EMDR-kit besteld, wat ik

ogen risico op hernieuwde trauma-

vinger prikken, net onder de huid. Zo

een hele duidelijke meerwaarde vind.

tisering (weer machteloos)? Begin

doe ik het altijd. Daar voel je bijna niets

Ik gebruik voor hem de koptelefoon

je met een kleine prik (een griepprik

van, maar dan heb je toch zijn reactie

omdat de buzzers hem te veel aflei-

bijvoorbeeld) of direct met een bloed-

even gezien.

den. Omdat de geluiden van deze kit

afname? Mogelijk moet hij binnen-

anders zijn dan van degene die ik had,

kort voor narcose (onderzoek longen)

Reactie

zie ik zelfs hierin de meerwaarde. Hij

waarbij ze zowel de griepprik kunnen

Het is een tijd geleden dat ik je heb

noemde dit zelf ook. Oogbewegingen

geven als de bloedprik kunnen doen,

laten weten hoe het met deze casus

zijn waarschijnlijk ook te afleidend.

en dan hebben we ook heel veel tijd.

is. Ik ben nog steeds bezig. Wat be-

Bovendien varieer ik soms in tempo.

Houdt hij dan echter wel vast wat we

treft de flashforward, ik ken de wer-

Hij kan na afloop wel benoemen wat

geleerd hebben? Ik bedoel de werking

king. Ik heb hem onlangs gedaan bij

nu nog het meest vervelende beeld

van EMDR zal niet afnemen, maar de

een jongen die extreem angstig werd

is, waarop we vervolgens inzoomen,

copingvaardigheden raken mogelijk

als zijn moeder met het vliegtuig weg

maar er komt niet echt een associa-

wel meer op de achtergrond.

ging. Ik vond het een lastige omdat je

tieketen op gang. Zijn moeder geeft

inderdaad de ergste fantasie laat be-

wel terug dat hij vermoeid is, en soms

Antwoord

schrijven (hij beschrijft een crash en

ook met lichamelijke klachten rea-

Ik zou nu eerst even doorgaan met

ziet zijn moeder onder het bloed lig-

geert, na de EMDR (misselijk, hoofd-

EMDR gericht op zijn flashforward.

gen), maar ik kreeg inderdaad terug

pijn). Kortom er is beweging.

Ik twijfel of je deze strategie niet ver-

dat het werkt.

Daarnaast hebben we uitgebreid stil

ward met de future template. Even voor

Dit heb ik ook bij deze jongen gedaan,

gestaan bij het waarom van de prik-

de zekerheid: een flashforward is een

maar hij geeft aan dat hij geen ramp-

ken voor zijn CF, om de motivatie te

rampfantasie, zijn worst nightmare: een

fantasie heeft over het prikken. Het

versterken. Het is natuurlijk ook bela-

geconstrueerd plaatje waarop te zien is

wordt steeds duidelijker dat het de

chelijk om je pijn te laten doen, terwijl

wat het ergste is dat hij denkt dat hem

pijn is waarop hij in de paniek schiet.

het (in jouw ogen) niet nodig is. Waar-

zal overkomen, als hij geprikt gaat wor-

We hebben de vingerprik gebruikt (bij

om zou je dat willen leren doorstaan?

den (geen kant opkunnen, enorme pa-

gebrek aan naaldje wat jij voorstelde)

Daarnaast hebben we de pijn in per-

niek, flauwvallen, bloedvaten met spui-

en vanaf het moment dat de prik te

spectief gezet. Hoeveel pijn doet het

tend bloed, etc.). De NC is in dat geval

voelen was (nog geen bloed te zien),

eigenlijk? Hoe lang doet het eigenlijk

standaard ‘Ik ben machteloos’ (ten op-

schoot hij in een paniekaanval. Het

pijn? Hoe lang blijf je het voelen? ....

zichte van deze rampfantasie). Kijk even

mooie van dit voorval was dat ik di-

Ook dit deed hem veel. Hij is onlangs

of je het nog een keer tien minuten kunt

rect opnieuw psycho-educatie heb

naar de OK geweest, en dus hoeven

doen of misschien zelfs langer, nu hij

kunnen geven, en hij heeft kunnen er-

we voorlopig niet te prikken.

er aan gewend is. Je bent daar immers

varen dat het al na drie minuten weer

We hadden eerst een stappenplan

nog niet mee klaar. Ik heb nu een serie

rustig was. Hij was enorm trots.

met een datum wanneer we naar het

patiënten gezien met een injectiefobie

Omdat hij zo gegroeid is (wat betreft

ziekenhuis zouden gaan voor bloed-

die, na een geslaagde EMDR gericht op

controlebehoefte), hebben we op-

prikken, maar dit hebben we los ge-

de flashforward, geen enkele vorm van

nieuw EMDR gedaan op oude beel-

laten. We hebben geëxperimenteerd

exposure meer nodig hadden en direct

den. Hij kon de gebeurtenissen nu

met verhoging van de ADHD-medica-

een prik konden ondergaan. Dus eerst

zelf benoemen, en we hebben deze

tie, vanuit de gedachte dat als je zo

even dit traject afmaken. Daarna een

in een piramide gezet, zodat het voor

prikkelgevoelig en afleidbaar bent, je

future template installeren en daarna

hem ook duidelijk werd hoe het zijn

ook je bange gedachten moeilijker uit

de zogenaamde video check (zie Prak-

uiteindelijke angst beïnvloedt. Tijdens

je hoofd krijgt en de EMDR ook moei-

tijkboek EMDR). Ik zou me daarom nu

de EMDR is er een heel duidelijk ver-

lijker is. Hierin hebben we eigenlijk

nog helemaal geen voorstellingen gaan

schil te merken. Hij kan het laten ge-

nauwelijks effect gemerkt. Wel heb

maken over de mogelijkheid ‘dat het

beuren. Omdat hij sterk associatief is

ik standaard winegums voor hem,
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om hem te kunnen belonen voor zijn

vervolgens een plan gemaakt waarmee

hoofd, dan gaat deze vorm van exposure

inspanningen. ‘Benzine tussendoor’

hij aan de slag gaat. Kortom, nog geen

(aan de UCS) niet lukken. Integendeel,

noemen we dit.

happy ending, maar wel vooruitgang

het is een negatief gedragsexperiment:

We hebben de mogelijkheid van hyp-

en vanuit vertrouwen in de methode

hij leert opnieuw dat datgene wat hij

nose besproken, maar vanuit het Rad-

stap voor stap verder gaan.

vreest gebeurt.

boud wordt gezegd dat zijn prikkelge-

Nogmaals de tip: snel supervisie zoe-

voeligheid zo groot is, dat hij niet in
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ken. Deze casus is er erg geschikt voor

trance te brengen is.

Dank je voor je uitgebreide bericht. Je

en de patiënt verdient het.

Daarnaast heb ik bij zijn moeder de

hebt al heel veel gedaan en het komt

EMDR gedaan. Dit was praktischer en

vast goed, maar wat ik je nog even mee

Reactie

zij had moeite om met een nieuwe

wil geven is dat het niet een juiste re-

Ik veronderstel juist wel een rampfan-

therapeut te starten. Ik heb haar vier

denering is om te veronderstellen dat

tasie, maar hij ontkent hem. Ik heb let-

keer gezien en dit heeft veel ruimte

hij geen rampfantasie heeft, als hij wel

terlijk pijn genoemd, of pijn die nooit

gegeven.

angstig is. Dat is namelijk per definitie

meer ophoudt, maar die ontkent hij.

Momenteel heeft haar zoon als huis-

wel zo, en die irrationele fantasie is ook

Hij zegt wel dat het niet goed gaat,

werk mee de ergste nachtmerrie rond-

nog eens cruciaal als het om de aan-

maar het blijft bij die opmerking en er

om het prikken als verhaal op te schrij-

sturing van zijn klachten gaat. Als hij

is geen beeld of verhaal bij. Daarom

ven. Tijdens de sessie komt hij namelijk

angst voor pijn heeft, is dat zijn ramp-

heb ik hem ook huiswerk mee ge-

niet verder dan dat het niet goed gaat

fantasie. Als je in zijn vinger gaat prik-

geven om daar een verhaal over te

en het nog een keer moet. Dan zegt hij

ken en de rampfantasie (van een on-

schrijven.

wel: “Dat kan ik niet, vind ik te moei-

draaglijke pijn en enorme terror die niet

lijk.” Dit heb ik met hem uitgewerkt en

te beheersen is) zit nog gewoon in zijn

Beschouwende reactie van
Carlijn de Roos

kingsproces loopt). Dat vergroot de

de geïdentificeerde herinneringen te

kans op medewerking. De herinnering

desensitiseren, en het effect ervan

In de casus komt naar voren dat EMDR

bij deze jongen lijkt volop geactiveerd

op de actuele klacht te evalueren. Zo

mogelijk niet zou kunnen werken om-

en hoeft niet nog extra geactiveerd te

is het belangrijk in de intake bij angst

dat deze jongen te prikkelgevoelig is.

worden door bijvoorbeeld een band

voor injecties, op directieve wijze door

De prikkelgevoeligheid wordt ener-

om zijn arm te doen.

te vragen naar waar het kind bang

zijds toegeschreven aan de ADHD,

Bij de inzet van de verhalenmethode

voor is. Kinderen melden dat niet uit

anderzijds aan het willen vermijden

is de mogelijkheid om de voor de

zichzelf en kunnen het vaak ook niet

van de herinnering. Mijn ervaring met

klacht relevante herinnering(en) te

goed verwoorden. Als blijkt dat hij

de toepassing van EMDR bij kinderen

activeren ook niet maximaal benut,

bang is voor de pijn, kun je bijvoor-

met ADHD is dat EMDR juist goed bij

omdat de behandelaar het verhaal

beeld vragen: “Wanneer heb jij zo’n

deze doelgroep werkt. De spannings-

heeft herschreven en voorgelezen.

pijn gehad dat je weg wilde en je daar-

boog is over het algemeen korter,

Voor behandelaren is het lastig om

na nooit meer een prik wilde?” De ge-

maar het associëren gaat uitstekend.

het verhaal met de juiste emotie en

dragsmatige reactie op de pijn (trau-

Daarom vermoed ik dat een deel van

intonatie voor te lezen. Ouders kun-

marespons) ligt voor het kind en zijn

de prikkelgevoeligheid bij deze jon-

nen dat veel beter, ook al omdat hun

ouders verser in het geheugen dan

gen tijdens de EMDR-sessie onder-

eigen geheugennetwerk geactiveerd

de pijn zelf. Een dergelijke vraag leidt

deel uit maakt van het traumatische

wordt en zij verbonden zijn met hun

dan ook meestal tot (een) concrete

herinneringsnetwerk (fysieke herbe-

kind. Door ouders actief te betrekken,

herinnering(en). Een flashforward is

leving, letterlijk weg willen, net als

wordt hun gevoel van competentie

een goed alternatief als er geen ingrij-

die keer toen de pijn onverdraaglijk

versterkt. Kortom ook daar is winst te

pende herinneringen te identificeren

was). Dit is een reden om de sessie

behalen.

nog strakker te structureren, door te

zijn, en mogelijk werkt de flashforward wel sneller bij prikangst in plaats

gaan met de EMDR-procedure en niet

Bij iedere casus is een casusconceptu-

van het eerst desensitiseren van oude

uit te wijken naar andere technieken.

alisatie nodig die zowel door het kind

herinneringen. Dat weten we nog niet.

Hierover vooraf uitleg geven is van

als door de ouders onderschreven

Wetenschappelijk onderzoek zal dat in

belang, omdat het kind dan snapt wat

wordt. Een gezamenlijk vertrekpunt

de toekomst uitwijzen.

de behandelaar doet en wat er in zijn

als het ware, van waaruit hypothesen

hoofd en lijf gebeurt (hoe het verwer-

getoetst worden door systematisch
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EMDR bij vastgelopen
rouw: enkele interweaves
Graag wil ik je de volgende casus
voorleggen: het gaat om een vrouw
van Indonesische afkomst die een
jaar of acht geleden plotseling haar
man door een hartstilstand is verloren. Zij maakte mee dat hij zich ’s
avonds beroerd voelde, wat zij bagatelliseerde als een griepje. Later kon
ze niet snel een arts te pakken krijgen
en uiteindelijk is hij in het ziekenhuis
overleden. Toen hij overleed is zij in
paniek weggelopen en ze heeft ook
geen afscheid kunnen nemen. Er is
veel angst en schuldgevoel. Zij is iemand die sterk somatiseert en grote
moeite heeft haar gevoelens onder
woorden te brengen. Ze is behoorlijk
stressgevoelig en vlucht steeds weg
in lichamelijke klachten. Haar leven
staat al acht jaar stil. Er hebben zich
inmiddels al meerdere psychiaters op
haar stuk gebeten, onder andere met
medicatie. De laatste psychiater heeft
haar naar mij verwezen voor een EMDR-behandeling.
Het was een zeer moeizaam verlopende EMDR-therapie omdat zij in
het begin alle mogelijke manoeuvres
maakte om uit het proces te blijven.
Uiteindelijk met veel geduld, en haar
de regie gevend, zijn we nu aanbeland bij het beeld van haar man op
het bed in het ziekenhuis, waarbij zij
wegloopt. Met verschillende cognitive interweaves weten we uiteindelijk de lading van 10 naar 4 terug te
brengen. Ze voelt zich inmiddels niet
meer schuldig, kan zien dat ze zelf in
paniek was en daarom was weggelopen, en dat haar man, als hij had geweten dat zij in paniek was, haar dat
absoluut niet kwalijk zou hebben genomen. Het machteloze gevoel dat zij
had bij het zien van het akelige beeld
van haar man, en het idee daarbij dat

Supervisievraag
hij op dat moment zo verschrikkelijk

Andere interweaves die kunnen helpen

Ik: “Doe dat maar nu, wat je toen ei-

leed, zijn beide ook veranderd. Dit

zijn:

genlijk had willen doen, maar niet

omdat ze nu ziet dat hij waarschijnlijk

Hoe zou je die vrouw kunnen troosten?

kon.”

op dat moment al dood was en hij dat

Wat zou je tegen haar zeggen om haar

Patiënt: “Dat voelt wel veel beter ja,

niet meer voelde.

gerust te stellen (of te ontschuldigen)?

maar dat heb ik niet gedaan. Had ik

Waar ze nu nog last van heeft (een

‘Wat (welke geruststellende woorden)

dat maar gedaan, dan had ik me veel

plaatje met een SUD van 4) is de ra-

zou hij tegen je zeggen als hij jou nu zou

beter gevoeld.”

deloze, machteloze vrouw die zij ziet.

kunnen zien, en ziet dat jij hier nog zo

De lading bij dit beeld zakt niet. Heb jij

veel last van hebt?’

een idee welke cognitive interweave

Het lijkt allemaal niet het gewenste
effect te hebben.

ik nu zou kunnen gebruiken om ook

Ik denk dat je met dit type van inter-

Vervolgens heb ik haar gevraagd of

deze lading weer verder te laten zak-

weaves in combinatie met stug door-

haar man, als hij nu zou zien dat zij er

ken? Zij zegt dat ze na de vorige zit-

gaan een eind kan komen.

nog steeds veel last van heeft dat zij

ting heel boos was, maar dat zou nu

dat niet heeft gedaan, haar dat kwalijk

weer onder controle zijn. Ze kan ab-

Gebruik in ieder geval ook de interwea-

zou nemen. Daarop antwoordt zij met

soluut niet aangeven wat haar boos

ve:

een volmondig nee. Op mijn vraag:

maakt, of boos heeft gemaakt. Of

‘Als hij het nog zou kunnen horen (daar

“Wat zou hij zeggen tegen je als hij je

moet ik het meer zoeken in een inter-

boven), wat zou je nog tegen hem willen

zo zou zien?”, geeft zij als antwoord:

weave gericht op het feit dat het nu

zeggen?’…………. ‘Zeg dat maar tegen

“Dat het zo goed is.” Deze interventie

achter de rug is?

hem’..[set]

heb ik meerdere keren herhaald. Ze

Antwoord

Reactie

het maar meer zo moet zien. Dat al

Wat een mooie casus voor EMDR. Heb

Vandaag heb ik mijn patiënt weer ge-

haar lichamelijke klachten te maken

je gedacht aan een paar targets die ik

zien. Het is met haar echt een kwestie

hebben met haar zelfverwijt: “Ik moet

zie? Dat wil zeggen:

van lange adem. Ze zegt vaak afspra-

er maar eens anders over gaan den-

1. Het moment dat ze de klachten van

ken af vanwege ziekte en vertoont

ken.” Het voelt nog dubbel voor haar.

haar man bagatelliseerde (mogelijk

veel vermijdingsgedrag, dus het zal

Uiteindelijk is de SUD nog steeds 4,

toch: zelfverwijt, bijvoorbeeld: ‘Ik

nog even duren voordat dit stuk is

maar er lijkt toch weer een kleine

ben schuldig’)

afgerond. Ik mag ook geen oogbe-

doorbraak te zijn. Ook na de vorige

2. Niet de arts te pakken kunnen krij-

wegingen doen, want daar krijgt ze

keren hielp het als ze over deze inter-

gen (vermoedelijke NC: machteloos-

hoofdpijn van en dat wil ze absoluut

venties thuis ging nadenken. Ze voelt

heid)

niet (al na 2 sets!).

absoluut wel dat er sinds het begin al

3. Het weglopen in paniek (vermoe-

Vandaag ben ik weer gestart met het

veel lading af is. Zoals ik al zei: het zal

delijk zelfbeeld NC, bijvoorbeeld: ‘Ik

beeld dat zij in paniek is bij het bed

wel een zaak van lange adem wor-

ben een lafaard’)

waarop hij (dood) ligt. Het is naar om

den, maar ik houd je op de hoogte!

geeft vervolgens aan dat ze inderdaad

4. Geen afscheid nemen (NC, ‘Ik ben

haar machteloosheid te zien en de

machteloos’ of ‘Ik ben een slecht

schuld te voelen over het feit dat ze

Antwoord

mens’)

niets heeft gedaan. De SUD blijft enige

Nee, ik heb weinig toe te voegen. Dit is

tijd hangen op 4.

het beste dat je (voor haar) kunt doen.
Dit soort processen gaan nu eenmaal

Wat je interweaves betreft, zou ik dengebruikt in het geval van machteloos-

Hierbij een overzicht van het
beloop met mijn interweaves:

heid (machteloze woede):

Ik: “Wat komt er op?”

ken aan de typische interweaves die je

Patiënt: “Zelfde beeld.”
‘Wat zou je nu doen als je dit opnieuw

Ik: “Als je het over zou kunnen

zou overkomen?’

doen……..etc. ?”

Als je het over zou kunnen doen, hoe

Patiënt: “Dan had ik hem getroost en

zou je het nu aanpakken?.....’doe maar

gerustgesteld.”

net alsof’ [set]

Ik: “Wat zou je zeggen?”
Patiënt: “Dat hij niet bang hoeft te
zijn.”

zo snel als ze kunnen. Dit komt beslist
goed.
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Woord van de secretaris
Beste leden,
Aspirant lidmaatschap wordt na afronding van de vervolgcursus niet automatisch omgezet naar gewoon lidmaatschap.
Dit moet je zelf aanvragen via het aanvraagformulier op de website. Hetzelfde geldt voor vermelding van je naam op de
verwijslijst. Dit moet je zelf aanvragen via het aanvraagformulier op de website. Aan deze service zijn (geringe) kosten
verbonden.
Is jouw e-mail- en/of woonadres onlangs gewijzigd of heb je andere vragen? Graag een e-mail sturen naar het secretariaat: vereniging@emdr.nl
Namens het secretariaat,
Hellen Hornsveld

Agenda Vereniging EMDR Nederland
De Vereniging EMDR Nederland organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar leden,
zoals drie keer per jaar een Netwerkavond met presentaties over EMDR. De toegang daarvan is gratis voor leden. Nietleden die een door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde opleiding hebben gehad, hebben toegang tegen
betaling en alleen indien er plaats is (leden hebben voorrang). Daarnaast worden er incidenteel ook workshops georganiseerd. Meer informatie over de genoemde activiteiten, alsmede de algemene voorwaarden en klachtenprocedure
zijn te vinden op de website www.emdr.nl.
Landelijke netwerkavonden			
Tijd: Zaal open om 19.00 uur. Start programma om 19.30 uur
						
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden met een
						geaccrediteerde opleiding: €25,00 ter plaatse te voldoen.
						
Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort .
Regionale Netwerkavonden			
Het Bestuur van de Vereniging EMDR Nederland heeft besloten 		
						
de EMDR-Netwerkavonden niet meer uitsluitend in Midden 		
						
Nederland te houden, maar ook in het Noorden en Zuiden, om
						
leden tegemoet te komen die anders wel erg ver moeten reizen. 		
						
Geselecteerde presentaties zullen op tournee gaan door het land.
Congressen 		
12 april 2014		
EMDR Congres 2014 (Nijmegen)
			
12-29 juni 2014		
EMDR Europe conference in Edinburgh: www.emdr2014.eu
Workshops 		
11 april 2014		
Preconference workshop
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Overige scholingsactiviteiten
(niet door VEN georganiseerd, wel accreditatie verleend)
		
Datum

Titel

WAAR

24-1-2014

EMDR bij preverbaal trauma

Psy-zo!, Groningen

27-1, 17-3, 17-4-2014

Protocol Woede, Wrok en Wraak door Herman Veerbeek

Utrecht

28-1, 24-2 en 24-3-2014

Drieluik EMDR Nuenen

Psy-zo!, Nuenen

13-2-2014

Protocol Woede, Wrok en Wraak

Psy-zo!, Groningen

14-2, 25-4 en 6-6-2014

Drieluik EMDR Groningen

Psy-zo!, Groningen

21-2, 22-2-2014

Behandeling van complexe dissociatieve stoornissen

BIPE, België

12-3, 26-3, 9-4-2014

Gecompliceerde rouw, diagnostiek en behandeling

RINO, Utrecht

24-3-2014

Slapende honden wakker maken (A. Struik)

27-3-2014

Complex trauma: diagnostiek en behandeling

1-4-2014

Dissociatie, structurele dissociatie en dissociatieve
stoornissen bij kinderen (A. Struik)

30-5 en 30-6-2014

Write junior

Psy-zo!, Groningen

26-9 en 3-10-2014

Werken met getraumatiseerde gezinnen

Psy-zo!, Groningen

23-10-2014

Stabilisatie en interweaves (Psy-zo)

Psy-zo!, Groningen

Opleidingen (EMDR Basistraining, EMDR Vervolgtraining) worden niet door VEN georganiseerd. Een agenda van erkende
opleidingen vindt u op de website www.emdr.nl)

Nieuwe practitioners
LID-ID

NAAM

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

32268

Mw.

C.R. Reenders

UTRECHT

r.reenders@xmsnet.nl

Practitioner K&J

31955

Dhr.

M.W.H.B. Creusen

WEERT

hofvijf@gmail.com

Practitioner K&J

31329

Dhr.

J.J. Schoot

ZWOLLE

jjschoot@kpnmail.nl

Practitioner

32385

Mw.

M. Geurink

LEIDEN

mattygeurink@gmail.com

Practitioner

32056

Mw.

M.J.M.H. Hermans

MELICK

j.katzenbauer@home.nl

Practitioner K&J

32006

Mw.

K. Koopman

NAARDEN

info@praktijkdebovenkamer.nl

Practitioner

31950

Mw.

C.J. van Dam

ARNHEM

cdamjazz@cs.com

Practitioner

31521

Dhr.

F.J.H.M. Smets

MOLENHOEK

f.smets@dichterbij.nl

Practitioner K&J

32553

Mw.

V.L.C. Austen

HULSBERG

vera_austen@hotmail.com

Practitioner K&J

31256

Mw.

M. Kootte

GRONINGEN

m.kootte@lentis.nl

Practitioner

32022

Mw.

J.H. Hoekzema

AMERSFOORT

jenneke.hoekzema@ziggo.nl

Practitioner K&J

31448

Mw.

M.L. Bulten

UTRECHT

marion_bulten@hotmail.com

Practitioner K&J

Nieuwe supervisoren
LID-ID

NAAM

30160

Mw.

J.M.E.P. Janssen

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

MALDEN

info@psychotherapiemalden.nl

Supervisor
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Achtste Congres
Vereniging EMDR Nederland
Het is ons een waar genoegen om te kunnen aankondigen dat zaterdag 12 april 2014 het ACHTSTE nationale congres
van de Vereniging EMDR Nederland plaatsvindt in de Vereeniging te Nijmegen. Accreditaties die worden aangevraagd (en bij het 7e congres verleend werden): VEN, VGCt, Herkwalificatie Eerstelijnspsychologen NIP, Vereniging voor
Psychiatrie en de FGzP.
Noteer deze datum nu in je agenda!
Het voorlopige congresprogramma start in ieder geval met een bijzondere keynote-lezing van Carlijn de Roos en Yanda
van Rood over EMDR bij somatoforme stoornissen. We zijn nog in gesprek met een internationale spreker voor de
tweede keynote. Voor de workshops die na de keynote-lezingen op het congres zullen plaatsvinden zoeken we nog
bijdragen.

Call for Papers * Call for Papers * Call for Papers
Zoals ook in voorgaande jaren vindt de VEN het belangrijk om naast de bekende sprekers ook nieuwe gezichten een
podium te bieden om hun EMDR-ervaringen en inzichten te presenteren.
Jullie worden van harte uitgenodigd om op één A-4tje (maximaal 350 woorden) een voorstel voor een workshop of lezing (bij voorkeur met videofragmenten) te e-mailen naar: sjef.berendsen@ivp.nl. Duur: maximaal 1 uur + 15 minuten
voor vragen. Stuur ook een voorstel in wanneer je een kortere bijdrage hebt, deze kan mogelijk gecombineerd worden
met andere inzendingen.
Tips voor workshops of lezingen:
• Bijzondere toepassingen van EMDR of bijzondere casuïstiek en videofragmenten daarvan kunnen de basis zijn voor
een geslaagde presentatie.
• De meeste toehoorders zijn therapeuten die graag willen weten ‘hoe doe je dat nou?’ m.b.t. deze casuïstiek of
toepassing van EMDR.
• Alleen de praktijk laten zien is echter onvoldoende: om er echt wat van te kunnen leren is theoretische onderbouwing c.q. achtergrond noodzakelijk.
• De meeste toehoorders zijn therapeuten met ervaring. Vermijd daarom elementaire informatie over diagnostiek
(o.a. DSM 5-criteria) en het EMDR basisprotocol.
• De meeste deelnemers zijn therapeuten en geen onderzoekers. Als je onderzoeksresultaten presenteert, besteed
dan ruim aandacht aan de praktische implicaties hiervan en bespreek slechts kort de methoden van onderzoek.
• De congres commissie biedt verdere ondersteuning bij de voorbereiding als dit een eerste VEN congres presentatie
is.
• Sluitingstermijn: 19 januari 2014
Na de sluitingstermijn zal de congrescommissie zo spoedig mogelijk laten weten of en hoe jouw bijdrage in het congresprogramma past.
De congrescommissie

25 YEARS OF EMDR

EDINBURGH 2014
15 t h E U R O P E A N C O N F E R E N C E

26-29 JUNE 2014
CONFERENCE OPENING KEYNOTE:

Dr Francine Shapiro

LOOKING FORWARD
TO THE FUTURE

www.emdr2014.com

CALL FOR ABSTRACTS
The Scientific Committee of the 15th EMDR Europe Conference invites you to submit an
abstract for the Edinburgh Conference 26th – 29th June 2014.
The deadline for submission is: 13th January 2014
Electronic submission is encouraged however for those with special needs then a paper
version can be sent to:
Dr Derek Farrell - Senior Lecturer in Psychology
University of Worcester, Psychological Sciences, Henwick Grove, Worcester WR2 6AJ
T: 01905 542443 E: d.farrell@worc.ac.uk
Notification of Acceptance will be made by 13th March 2014

Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA Utrecht
www.emdr.nl
vereniging@emdr.nl

