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Overige scholingsactiviteiten 
(niet door VEN georganiseerd, wel accreditatie verleend)

DATUM TITEL WAAR

6-10, 3-11 en 27-11-2014 Workshop Protocol Woede Work en Wraak door Herman 
Veerbeek

Utrecht

26-9 en 3-10-2014 Werken met getraumatiseerde gezinnen Psy-zo

7-10, 4-11, 2-12-2014 Drieluik EMDR Psy-zo

23-10-2014 Stabilisatie en interweaves Psy-zo

29-10, 19-11, 3-12-2014 EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking GITP

31-10-2014 Leertheoretische visie en cognitieve basisvaardigheden 
voor EMDR-therapeuten (eendaagse workshop)

Ster opleidingen

5-11, 10-12-2014 en 
7-1-2015

Stabilisatie Complexe PTSS Rino

3-9, 17-9 en 1-10-2014 Gecompliceerde rouw Rino

20-11-2014 Update EMDR Basisprotocol (eendaagse workshop) Ster opleidingen

11-2, 4-3 en 11-3-2015 Gecompliceerde rouw Rino

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. Niet-leden 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 informa-

tie over de genoemde activiteiten, alsmede de algemene voorwaarden en klachtenprocedure zijn te vinden op de website 

www.emdr.nl.

Agenda Vereniging EMDR Nederland 

Landelijke netwerkavonden 17 september 2014

Elan Shapiro (psychotherapeut en EMDR Trainer uit Israel)

Lezing: interventies na recent trauma en het door hem ontwikkelde 

R-TEP protocol (Recent Traumatic Episode Protocol)

Tijd: Zaal open om 19.00 uur. Start programma om 19.30 uur

Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden met een 

Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort , (vlakbij station) 

www.eenhoornamersfoort.nl 

Workshops 19 september 2014

Workshop Elan Shapiro R-TEP (Amersfoort)
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Gewoon doorgaan
Op 12 april 2014 vond het achtste VEN-congres plaats 
in Nijmegen. Met drie Nederlandse keynotes en vele 
interessante presentaties is dit congres enthousiaster 
ontvangen dan ooit tevoren. De boodschap ‘Gewoon 
doorgaan’ kwam met name uit de inspirerende en en-
thousiasmerende keynote van David van den Berg naar 
voren, waarin de voorlopige resultaten van de T-TIP 
(Treating Trauma in Psychosis)-studie werden gepre-
senteerd. ‘Gewoon doorgaan’ onderstreept het belang 
en de noodzaak om evidence based traumabehande-
ling ook bij complexe patiëntengroepen aan te bieden, 
zoals patiënten met psychose en schizofrenie, die ook 
een PTSS hebben. Daarnaast is de boodschap tijdens be-
handeling zich zoveel mogelijk tot het EMDR-protocol te 
beperken en de verleiding om in te gaan op de ruis van 
comorbiditeit en dagelijkse stress te weerstaan. David’s 
take home message: “de patiënten kunnen het aan, nu 
wij nog.” Kortom, een oproep aan ons allen om ook pa-
tiënten met ernstige psychische ziektebeelden gewoon 
traumabehandeling aan te bieden en te starten, indien 
zij dit nodig hebben. 

Wetenschappelijk onderzoek en EMDR Europe 
prijs
In Edinburgh waren negentig Nederlanders aanwezig 
bij de vijftiende EMDR Europe Conference. De door Ne-
derland georganiseerde research track had een centra-
le plaats in het programma gekregen. Het symposium 
was geplaatst in de hoofdzaal en tolken vertaalden de 
inhoud voor het internationale publiek. Ook heeft het 
Nederlandse onderzoeksteam de resultaten van de lo-
pende onderzoeken, tijdens een besloten bijeenkomst 
op verzoek van Francine Shapiro, persoonlijk aan haar 
gepresenteerd. Zij gaf aan onder de indruk te zijn van 
de kwaliteit van de studies en van de hoeveelheid en 
variëteit van het onderzoek dat momenteel op Neder-
landse bodem wordt verricht. 
Terwijl het oranje in de zaal toenam ter voorbereiding op 
de voetbalwedstrijd Nederland-Mexico, ontving Paul de 

Bont de Francine Shapiro prijs voor zijn artikel ‘Treating 

PTSD in patients with psychosis: a within-group control-

led feasibility study examining the efficacy and safety of 

evidence-based PE and EMDR protocols’ dat hij in 2013 
samen met Agnes van Minnen en Ad de Jongh heeft ge-
schreven. Francine Shapiro reikte hem persoonlijk de 
prijs uit en benadrukte dat de inzet van traumabehande-
ling bij deze complexe, vaak opgegeven patiëntengroep 
een paradigmashift is in het veld, vooral vanwege het feit 
dat deze groep veilig en effectief behandeld kan worden 
voor PTSS. Ze bedankte hem voor zijn grensverleggende 
werk. Van harte gefeliciteerd met je prijs, Paul! We zijn 
trots op je!

Toegankelijkheid wetenschappelijke artikelen
De toegankelijkheid van de opgedane kennis uit EMDR-
studies neemt toe. Via www.emdrmagazine.nl zijn de 
geselecteerde wetenschappelijke artikelen die zijn sa-
mengevat in het EMDR Magazine toegankelijk voor onze 
leden. Maar ook voor degenen die niet in EMDR zijn op-
geleid, is de kennis uit de klinische praktijk en het weten-
schappelijk EMDR-onderzoek nu beter toegankelijk. Na 
jarenlange onderhandelingen met het bestuur van EMDR 
Europe is twee jaar geleden het Journal of EMDR Prac-
tice and Research een zogenaamd ‘open access journal’ 
geworden. Dat betekent dat iedereen die geïnteresseerd 
is in EMDR, ongeacht vooropleiding of setting (klinische 
praktijk of universiteit), toegang heeft tot de meest re-
cente informatie over EMDR (voor leden via de website 
www.emdr.nl beschikbaar). Nederland heeft van alle lan-
den het grootste aantal leden die collectief een abonne-
ment op Journal of EMDR Practice and Research hebben. 
Er was een enorme toename van het aantal downloads 
nadat het journal open access werd; op dit moment on-
geveer 70.000 per jaar. Dit brengt dit tijdschrift op de 
tweede plaats van Springer VS wat betreft het aantal 
downloads. De grote aantallen geven de enorme, en nog 
steeds groeiende, wereldwijde belangstelling voor EMDR 
weer. 

Woord van 
de voorzitter

1



EMDR bij kinderen
De laatste tijd staat EMDR bij kinderen meer in de be-
langstelling. Zo zal het EMDR Magazine vanaf dit num-
mer meer supervisiecasuïstiek van EMDR bij kinderen 
gaan plaatsen en zijn de EMDR-kinderfilms ontwikkeld. 
Met de PR-commissie is een plan gemaakt voor de pu-
bliekelijke lancering van de films. Op het EMDR Europe 
congres is de in het Engels vertaalde kinderfilm plenair 
gepresenteerd en enthousiast ontvangen. De VEN stelt 
het beeldmateriaal tegen een symbolische vergoeding 
beschikbaar voor de andere EMDR-verenigingen. Na ver-
taling van de tekst of synchronisatie van de stemmen in 
de gewenste taal, kunnen ook zij de film gebruiken om 
getraumatiseerde kinderen te informeren over EMDR-
therapie als een eerste-keuze traumabehandeling. Het 

lijkt erop alsof –in ieder geval in Nederland- de strijd tus-
sen diverse traumabehandelingen naar de achtergrond 
raakt en er meer wordt ingezet op het gezamenlijke doel 
om kinderen en volwassenen een evidence based trau-
mabehandeling aan te bieden. Een goede ontwikkeling 
die zal bijdragen aan onze kennis over het bevorderen 
van herstel na traumatisering.

Een inspirerende nazomer toegewenst,

Carlijn de Roos
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

In de Volkskrant van 24 mei is aandacht besteed aan 
angst voor (tand)artsen. Naast een bijdrage van Ad de 
Jongh, vertelde Dorine van Woerden, medisch psycho-
loog in het AMC, over EMDR als behandeloptie bij deze 
problematiek.
Bron: Volkskrant (2405)

In de Margriet van 30 mei stond een artikel over zomer-
fobieën, waarvoor onder andere Debbie Been is geïnter-
viewd. De rol die EMDR in de behandeling van fobieën 
kan spelen is hierin ruimschoots aan de orde gekomen.
Bron: Margriet (3005)

Klinisch psycholoog Paul de Bont kreeg tijdens het Eu-
ropese EMDR congres in Edinburgh de Francine Shapiro 
Award uitgereik door Francine Shapiro zelf. Het is de 
prijs voor beste wetenschappelijke publicatie op EMDR-
gebied. Het artikel met de titel ‘Prolonged exposure and 

EMDR for PTSD in patients with psychosis. A randomized 

multiple baseline controlled study’ werd vorig jaar ge-
publiceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Behavior 
Therapy; de medeauteurs zijn Agnes van Minnen en Ad 
de Jongh.

Op 6 april zond de VPRO het eerste deel van ‘Bikkels’ uit. 
In deze aflevering ging het over Indy’s vader die lijdt aan 
PTSS en daardoor vaak boos is. Het is terug te zien via 
uitzending gemist.
Bron: VPRO televisie (0604)

Naar aanleiding van de vliegtuigramp in Oekraïne heeft 
Sjef Berendsen, VEN bestuurslid, interviews gegeven aan 
RTL Nieuws en Radio 1 over wat de omgeving richting 
nabestaanden kan doen. De komende tijd zal duidelijk 
worden welke mogelijkheden kunnen worden benut om 
EMDR in te zetten als (vroeg)interventie na rampen zoals 
deze.
Bronnen: RTL Nieuws en Radio 1

In augustus is een nieuwe 10-delige serie gestart bij de 
NTR over psychiatrische aandoeningen getiteld ‘Doe 
even normaal’. In de tweede aflevering op 19 augustus 
is een EMDR behandeling getoond, te bekijken via Uit-
zending Gemist.
Bron: www.psychischegezondheid.nl

Arianne Struik

Op 21 juni stond in De Telegraaf een artikel over het 
werk van Arianne Struik in Australie bij Aboriginal kinde-
ren, die zij onder andere met EMDR behandelt. 
Bron: De Telegraaf (2106)

EMDR in de media
Tekst: Debbie Been   Foto: Arianne Struik
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‘Eigenlijk moet ik 
een keer…’, en 
vervolgens komt 
het er niet van; 
dat is een be-
kend verschijn-
sel. Zo wind ik 
mij er al tijden 
over op dat er, 

volgens sommige actualiteitenprogramma’s, zoveel 
getraumatiseerde veteranen en politieagenten al 
jarenlang rondlopen met PTSS. Alsof er geen ade-
quate hulp zou zijn voor deze groepen. Ik was al 
een tijd van plan hierover in gesprek te gaan met 
de bedrijfsarts van de regionale politie, met wie 
we samenwerken binnen mijn instelling, en haar te 
vragen waarom agenten en rechercheurs met trau-
magerelateerde klachten, die naar bijvoorbeeld de 
Politiepoli worden verwezen, niet standaard EMDR 
krijgen. Maar zoals dat vaak gaat, ik heb het te druk, 
er is geen directe noodzaak, of ik vergeet het ge-
woon weer even. En ineens wordt het onderwerp 
op een regenachtige zondag weer actueel als er 
thuis twee natgeregende mannen plaats nemen aan 
de eettafel. 

Mijn geliefde heeft, als vrijwilliger, sluiswachterdienst bij de 
kleine sluis naast zijn huis, samen met Bart, iemand uit het 
dorp. Maar er komt geen enkele boot langs, want het re-
gent pijpenstelen en de harde wind blaast de bloesem van 
de kastanjebomen. De twee mannen komen daarom thuis 
even koffie drinken en gevulde koeken eten. Nu zitten zij in 
blauw sluiswachtertenue tegenover mij aan de grote tafel, 
waaraan ik zojuist zat te werken. We raken aan de praat 
en Bart, een aardige man met bruine kop en stekeltjes-
haar, vertelt dat hij bij de politie werkt. Hij doet echter geen 
dienst meer als agent op straat, want hij heeft al twintig 
jaar een PTSS, zo vertelt hij, opgelopen door geweldsinci-
denten die hij meemaakte tijdens zijn werk. Hij zegt dat het 
niet veilig zou zijn voor de omgeving als hij op straat zou 
werken, want dan komt “het beest naar boven.” Hij schiet 
vol en maakt met zijn hand een beweging alsof er iets op-
laait tussen zijn buik en zijn keel. Hij heeft er jaren geleden 
wel hulp voor gehad, maar de emoties zitten nog hoog. Ik 
vraag of hij bekend is met EMDR, maar hij heeft er nog nooit 
van gehoord. Ik leg in een notendop uit wat het inhoudt. 

Hij begrijpt het meteen, en het lijkt hem wel wat. “Er lopen 
op het werk veel, vooral jonge agenten rond met psychi-
sche klachten zoals PTSS”, vertelt hij. Het duurt vaak lang 
voordat daar hulp voor is geregeld, als ze die al krijgen. Ik 
spreek mijn verbazing daarover uit. Hoe kan het dat, in een 
organisatie waar PTSS als beroepsziekte eindelijk is erkend, 
er geen snelle en adequate hulp voorhanden is? Bart ver-
telt dat ze zo hun eigen kanalen voor hulpverlening hebben 
bij de politie. Daar verlopen de processen vaak traag. “Er 
zijn binnen de politie ook bedrijfsondersteunende teams: 
de BOT’s”, zegt hij. “Dat is ván collega’s vóór collega’s.” Dat 
klinkt goed, denk ik bij mezelf, en vraag hoe dat zit. Bart 
neemt nog een hap van zijn gevulde koek en legt uit: “De 
agenten die in een BOT zitten, herkennen als het goed is, 
de psychische klachten bij hun (vaak jongere) collega’s, en 
proberen die met hen bespreekbaar te maken. Dan kunnen 
ze hun collega verwijzen naar een bedrijfsarts, die weer kan 
doorverwijzen naar instellingen die werken voor de politie.” 
Maar blijkbaar krijg je daar in eerste instantie dus geen 
EMDR, concludeer ik. 
“Agenten worden onder andere aangenomen op hun zelf-
redzaamheid”, vertelt Bart. “De hele dag ben je aan het la-
veren tussen de wet, je persoonlijke inschatting van een 
overtreding of een incident, en de persoon van dader of 
verdachte. Dat hoort bij het politievak en het vraagt veel 
van een mens.” Misschien zorgt die zelfredzaamheid er ook 
voor dat de agenten niet snel om hulp vragen, denk ik bij 
mezelf. 
We nemen nog een kop koffie en eten de rest van de ge-
vulde koeken op. “Daarnaast is er bij de politie geen goed 
beleid voor psychische klachten”, vindt Bart. Dit heeft vol-
gens hem te maken met de vele veranderingen in de or-
ganisatie. Omdat ik zelf nogal van aanpakken ben, jeuken 
mijn handen om de agenten die dat nodig hebben op korte 
termijn met EMDR te behandelen. Bij Skils doen we tevens 
aan hulp bij re-integratie, dus kunnen we zo twee vliegen in 
een klap slaan. Mooi toch? Misschien ben ik hiermee iets te 
optimistisch en voortvarend, maar het lijkt Bart een goed 
idee als ik in elk geval contact opneem met hun bedrijfsarts. 
Ik ga dat nu écht doen…….. 

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 arbeidsgerela-

teerde problematiek. Zij doet daar ook EMDR-behandelingen. Tevens 

werkt zij als supervisor bij PsyQ.

Een blauwe zondag
Tekst: Marjolein Geldermans
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Vijf vragen aan... 
Gerrie Douma
In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ wordt een meer of minder bekend VEN-lid aan u voorgesteld.

Tekst: Rowina de Bas   Foto: Hester Douma

Gerrie Douma is behandelaar, supervi-
sor, opleider en adviseur. Zij werkt van-
uit een systemisch ontwikkelingsper-
spectief in haar eigen praktijk en bij een 
instelling in het noorden van het land 
op de afdeling acute dagbehandeling.

In het vorige EMDR Magazine stelde Jan de Vries 
in deze rubriek een vraag aan jou: “Wat maakt 
dat jouw voorkeur steeds meer uitgaat naar 
het behandelen van volwassenen in plaats van 
kinderen?”
“Het ligt iets genuanceerder. Ik werk vanuit een sys-
temische visie en ben van mening dat het geïsoleerd 
behandelen van kinderen weinig zin heeft. In mijn ei-
gen praktijk zie ik vaak dat kinderen intergeneratio-
neel belast worden met de onverwerkte trauma’s van 
hun ouders of andere belangrijke volwassenen in hun 
leven. Daarom vind ik het belangrijk om volwassenen 
te behandelen. Kinderen kunnen daar indirect van pro-
fiteren. Vanuit mijn werk in de jeugdpsychiatrie heb ik 
veel ervaring opgedaan met de onderliggende patronen 
van kindermishandeling. Traumabehandeling bij ouders 
kan preventief werken en toekomstige klachten bij hun 
kinderen voorkomen. Bij elke getraumatiseerde ouder 
die zich individueel bij mij aanmeldt, ben ik me bewust 
van eventuele risico’s op kindermishandeling, ook als er 
een heel andere hulpvraag is dan de opvoeding of het 
trauma. Als ik vermoed dat het kind last gaat krijgen van 
de bagage van de betreffende ouder, dan neem ik dat 
mee in mijn behandelstrategie. Vaak zien hulpverleners 
alleen het perspectief van het kind of alleen dat van de 

volwassene. Ik behandel kinderen, jongvolwassenen en 
volwassenen vanuit een breder perspectief, dus met oog 
voor de context en de relaties van de persoon.” 

Hoe combineer jij EMDR met de systeemtheo-
retische kijk?
“Ik zie behandelingen als steentjes die je in het water 
gooit. Elke goede interventie brengt beweging met zich 
mee. EMDR is een enorme steen, zoals een hunebed-
kei, die een groot verschil kan maken. Stel bijvoorbeeld 
dat het gedrag of karakter van een kind de moeder doet 
denken aan de ex-partner en vader van het kind, door 
wie zij zelf mishandeld is; de kans is aanwezig dat die 
moeder deze frustratie uitageert op het kind. Wat je als 
behandelaar kunt doen, is met EMDR de trauma’s van de 
moeder behandelen, waarmee tevens het ageren stopt. 
Een ander voorbeeld is van een vader met een zoon met 
ASS (Autisme Spectrum Stoornis): in de ouderbegelei-
ding kwam naar voren dat de vader moeite had met het 
rigide gedrag van zijn zoon. Hij vertelde me dat hij zich er 
vreselijk aan stoorde. Bij doorvragen gaf hij aan dat het 
hem deed denken aan zijn moeder, door wie hij als kind 
was mishandeld. Hij moest altijd alles doen op de manier 
van zijn moeder. Anders werd hij gestraft. Ik heb deze 
man met drie EMDR-sessies behandeld. De EMDR was 
gericht op de herinneringsbeelden van de mishandelin-
gen door zijn moeder. Het had een mooi resultaat! Er 
ontstond weer ruimte bij deze patiënt om het rigide ge-
drag van zijn zoon te zien als aspecten van ASS. Hij kon 
zijn zoon daardoor positiever benaderen. Zo werk ik dus 
van groot naar klein: ik maak een systeemanalyse van de 
interactionele situatie waarin de patiënt zich bevindt en 
vervolgens kies ik de krachtigst mogelijke interventies, 
waaronder EMDR.”
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Wie of wat is jouw grootste EMDR-inspiratie-
bron?
“Voor het toepassen van EMDR bij complexe problema-
tiek heb ik veel bij moeten leren en ben ik de VEN dank-
baar voor het bieden van een podium aan inspiratiebron-
nen zoals Kathy Steele en Andrew Leeds. Maar om te 
beginnen is mijn supervisor Carlijn de Roos een inspira-
tiebron geweest. Ik vind haar echt een kanjer. Ze heeft 
me geleerd dat een theoretische onderbouwing en het 
secuur uitvoeren van het protocol heel belangrijk zijn, 
en tegelijkertijd ook dat je als EMDR-behandelaar out-of-

the-box moet kunnen denken om creatieve oplossingen 
te vinden voor problemen waar je tegen aan loopt bij 
het behandelen van kinderen en gezinnen. Dat ik zowel 
kinderen als volwassenen behandel, is een enorme ver-
rijking in mijn werk. In de volwassen patiënt herken ik al 
snel het kind. Als er bij een patiënt sprake is van trauma 
in de kindertijd, kan ik zien dat de persoon is vastge-
lopen in het ontwikkelingsstadium waarin dat trauma 
plaatsvond. Dat geeft me aanknopingspunten voor de 
behandeling. Het zou mooi zijn als behandelaren die al-
leen met volwassenen werken, tevens ervaring op doen 
in werken met kinderen. Als er kinderen in het geding 
zijn, is dat voor mij een reden om een tandje bij te zetten 
in de behandeling. Ik heb ervaren dat kinderen ook voor 
ouders een bron van inspiratie zijn. Ouders kunnen bo-
ven zichzelf uitstijgen qua veerkracht, om het voor hun 
kinderen beter te maken. Ik maak daar in de behandeling 
natuurlijk gebruik van. Dat doe ik door met de ouders te 
bespreken wat ik zie en hoor van hun kinderen, en zo 
maak ik de verbinding. Ik zeg dan bijvoorbeeld: ‘Je hebt 
iets om voor te vechten’ en ‘dat kan jij alleen’. Ik spreek 
ze dus aan op hun ouderlijke verantwoordelijkheid op 
een positieve manier. Soms is een congruente benade-
ring niet voldoende en slagen ouders er niet in om, door 
de beslagen bril van hun eigen problematiek, de behoef-
ten van hun kind nog helder te zien.”

Wat was jouw meest waardevolle EMDR-leer-
ervaring?
“Mij valt op dat je met EMDR gelijk tot de kern kunt ko-
men en heel snel een steen kunt verleggen. De behan-
deling van die vader met zijn zoon met ASS is daar een 
goed voorbeeld van. Acht jaar nadat ik hem met EMDR 
had behandeld, nam hij via LinkedIn weer contact met 
mij op. Een conflict tussen de moeder van het gezin en 
deze zoon was zo geëscaleerd dat het leidde tot een 
breuk in hun contact. De moeder kon het niet meer 
opbrengen om het contact te herstellen. Zij worstelde 
met haar eigen verleden. Hun andere kind, een dochter, 
gleed af door verslavingsproblematiek. Ik zag het conflict 

met de zoon als een symptoom van het onderliggende 
conflict van de volwassene. Je kunt kinderen met een 
probleem pas duurzaam helpen, als het trauma van de 
ouders daar niet tussen staat. Ik heb tegen ze gezegd: ‘Ik 
zie dit probleem als een geheel. Jullie zoon kan niet ge-
holpen worden, als jullie je dochter niet zien. We moeten 
dus een metaplan maken voor het hele gezin.’ Vervol-
gens heb ik ze gedurende een langere periode laagfre-
quent gezien in verschillende samenstellingen. De vader 
kwam soms alleen, soms met zijn vrouw, of hij bracht 
zijn zoon of dochter naar mij. Eens per jaar zat ik bij hen 
thuis aan de keukentafel. 
Het gaat nu goed met alle gezinsleden en met het gezin 
als geheel, maar het begon allemaal met die drie keer 
EMDR bij de vader, acht jaar eerder. Doordat hij toen 

EMDR heeft gehad, in plaats van alleen maar ouderbe-
geleiding volgens de richtlijnen, had hij nu de kracht om 
weer hulp in te schakelen. Ik ben eigenwijs geweest en 
heb gedaan wat ik dacht dat goed was. De EMDR was 
daarbij een minimale individuele interventie, maar met 
opvallend effect op relationeel en intergenerationeel ge-
bied. Het EMDR-mes snijdt aan twee kanten: curatief en 
preventief, óver generaties heen. Het heeft mij geleerd 
dat complexe problematiek niet automatisch vraagt 
om complexe oplossingen, en dat EMDR staat voor de 
kracht van de eenvoud en voor een rotsvast vertrouwen 
in het zelf herstellend vermogen van mensen.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Yvonne Rosman. De afgelopen jaren heb ik een cursus 
lichaamsgericht werken bij haar gevolgd en ze heeft me 
veel geleerd op dit gebied. Haar wil ik de vraag stellen: 
‘Hoe kan de effectiviteit van EMDR worden versterkt 
door lichaamsgericht werken en andersom?’ ” 

“Je kunt kinderen met 
een probleem pas 

duurzaam helpen als 
het trauma van de 

ouders daar niet 
  tussen staat” 
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Carlos is 7 jaar en woont met zijn 

Nederlandse moeder en Spaanse 

vader in Spanje. Rond zijn eerste jaar 

kreeg hij twee broertjes, een tweeling, 

die vijf weken te vroeg, in het zieken-

huis werden geboren. Toen Carlos met 

zijn grootmoeder Nana mee mocht 

om te gaan kijken, zag hij door het 

glas zijn moeder en vader, elk met 

een kind op de arm. Carlos begon te 

huilen, zijn moeder zag dat en Nana 

voelde hoe hij verstrakte. 

Carlos was daarna regelmatig ziek en zijn ontwik-
keling verliep moeizaam. Hij kreeg twee jaar lang 
begeleiding van een psycholoog. Hij was vaak boos, 
moe en verdrietig en hij heeft langere tijd buitens-
huis niet willen praten. De grootmoeder had ge-
hoord over EMDR bij preverbaal trauma en vroeg of 
dit iets voor Carlos zou kunnen zijn. Ze was er van 
overtuigd dat Carlos was veranderd van vrolijk naar 
teruggetrokken, na het bezoek in het ziekenhuis. Ze 
liet het verschil zien aan de hand van foto’s. 
Via e-mail nam ik de geschiedenis van Carlos nog 
een keer met zijn moeder door, en we maakten een 
afspraak voor EMDR. We bereidden per e-mail de 
sessie voor. Ik vroeg haar het verhaal van te voren 
zo uit te schrijven, dat ze het tijdens de sessie met 
zoveel mogelijk beelden zou kunnen vertellen, ter-
wijl Carlos naar haar zou luisteren en tegelijkertijd 
zijn aandacht zou richten op de klikjes die door een 
koptelefoon worden aangeboden. 

Doosje met herinneringen
Carlos en zijn moeder zijn naar Nederland gekomen voor 
de EMDR-behandeling. Om Carlos uit te leggen wat we 
gaan doen, gebruik ik een juwelendoosje met twee ver-

Carlos 
en zijn 

verdwenen
ouders

Casus

Tekst en foto’s: Janni Dekker
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diepingen. Aan de binnenkant van 
het deksel zit een spiegeltje waarin 
Carlos zichzelf kan zien. De boven-
ste verdieping bestaat uit drie vak-
jes en daaronder een onverdeelde 
ruimte. Ik vertel Carlos dat het een 
doosje is waar je herinneringen in 
kunt doen. De hele fijne herinnerin-
gen in het linkervakje. Als voorbeeld 
van een fijne herinnering geeft hij 
de Efteling en voetballen met Papa. 
Hij schrijft deze woorden op en 
stopt ze in het betreffende vakje. 
Het middelste vakje is bestemd 
voor de gewone herinneringen. Hij 
noemt hier als voorbeeld ‘tanden-
poetsen en naar bed gaan’, en ook 
deze schrijft hij op en stopt ze in 
het vakje. Ik vertel hem dat in het 
rechtervakje de nare herinneringen 
zitten die naar het onzichtbare on-
derste laatje gaan, als we ze goed 
bekijken. Van die laatste soort herin-
neringen kan Carlos geen voorbeeld 
geven. Mama wel. Ze vertelt over 

de blijdschap die ze voelde toen 
Carlos geboren werd, en over hun 
leuke leven met z’n drietjes. Maar 
ook over de turbulentie die ont-
stond als gevolg van de komst van 
de tweeling, en over hoe Carlos niet 
bij hen mocht zijn omdat de twee-
ling nog te klein was, en het gebrek 
aan aandacht voor hem daardoor, 
en tenslotte over zijn boosheid en 
verdriet. 
Carlos zit dicht bij mama, luistert 
naar haar en naar de klikjes. Op de 
vraag wat nou het naarste was om 
te horen, kan hij geen antwoord 
geven. Ik vertel hem dat ik, net als 
hij, heb geluisterd naar mama en 
dat misschien wel het naarste voor 
hem was dat hij dacht dat Mama 
en Papa weg waren toen hij ze zag 
met elk een ander kind op de arm. 
Hij knikt. Als reactie op de vraag of 
Mama en Papa nog steeds weg zijn, 
breekt hij en schudt ontkennend 
zijn hoofd. Mama troost hem, stelt 

hem gerust, vertelt hoe speciaal hij 
voor hen is en waarom zoiets nooit 
meer zal gebeuren. Daarna sluiten 
we de sessie af.
De moeder van Carlos mailde hierna 
hoe blij ze was te zien dat hij niet 
blokkeerde, hoe goed hij de dingen 
had weten te benoemen en zijn 
emoties had weten te tonen. Hij was 
nu lekker open. Ze vertelde dat ze 
het superfijn had gevonden en er 
was ook een last van haar afgevallen. 

Zes weken later schrijft ze dat het 
goed gaat met Carlos. Ze vindt hem 
losser en heeft het idee dat hij wel 
lekker in zijn vel zit. Hij praat ook 
wat meer. Ze had hem gevraagd of 
hij zich nu wat beter voelt, maar dat 
vindt hij zelf niet zo merkbaar. Zijn 
moeder voegt hieraan een smiley 
toe en eindigt met: “Ik vond het ook 
een fijne ervaring.”
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De protocollencommissie is opgericht op 8 januari 2011 
tijdens een supervisorendag van de VEN, na een voorstel 
om de protocollen nader te bekijken en bij te schaven. 
Franka Groote meldde zich met een aantal anderen als 
vrijwilligster aan. In het beginjaar was de commissie nog 
erg op zoek naar de juiste vorm. Aan de ene kant wilden 
ze de schrijvers van de protocollen en de opleiders zo 
veel mogelijk ontlasten, en aan de andere kant was het 
ook nodig ze erbij te betrekken en samen te evalueren. 
“Het eerste jaar heeft daardoor voornamelijk bestaan uit 
de ontwikkeling van een werkwijze, die zich in de loop 
van de tijd steeds verder heeft verfijnd”, zegt Franka. 
“Vorig jaar tijdens de evaluatieronde ging het al best 
goed, en dit jaar nog beter.”
Naast Franka Groote bestaat de huidige commissie uit 
Indra Spierts, Tilly Koolstra en Marion van Schaik. Ze ver-
gaderen één of twee keer per jaar, daarnaast vindt er 
veel email-overleg plaats. Franka heeft het gevoel dat ze 
erg zinvol werk kan doen: “We verfijnen de protocollen 
steeds verder, zodat ze nog beter aansluiten bij de pati-
ent en de therapeut, uiteraard zonder de inhoud geweld 
aan te doen.” 

Werkwijze
De commissie werkt periodiek. Elk jaar na de zomer start 
de evaluatieperiode. Er gaat dan een email uit naar alle 
supervisoren met de vraag om feedback te geven op de 
meest recente versies van alle protocollen. Dat geldt ook 
voor alle beoordelingsformulieren voor de basisopleiding 
en de practitionersopleiding en alle andere bijkomende 
papieren, zoals de casusconceptualisatieformulieren. 
Van alle ontvangen feedback maakt de commissie een 
overzicht. Hierover vindt tijdens een speciale vergade-
ring een evaluatie plaats. “Je kunt het niet iedereen naar 
de zin maken, maar we kijken wel welke opmerkingen 
het meest voorkomen. We zijn op zoek naar het ‘gou-
den gemiddelde’. Daar doen we een wijzigingsvoorstel 
voor, dat vervolgens naar de protocollenschrijvers gaat 
voor een inhoudelijke controle. De protocollen moeten 
inhoudelijk in essentie hetzelfde blijven, zodat ze voor 
onderzoeken gebruikt kunnen blijven worden. Inhoude-
lijk wordt er eigenlijk alleen iets veranderd als er weten-
schappelijke evidentie voor is.” 
Zo heeft tijdens de afgelopen periode onder meer de 
positie van de oogbewegingen binnen de protocollen in 

Commissie slijpt de 
protocollen ook dit 
jaar nauwkeurig bij
Tekst: Judith Westra   Foto: Tilly Koolstra

Binnen de VEN bestaat sinds 2011 een protocollencommissie die de verschillende 

protocollen kritisch volgt en waar nodig bijstellingsvoorstellen doet. Voorzit-

ter Franka Groote vertelt hoe besluiten ontstaan, hoe de commissie werkt en op 

welke belangrijke punten de protocollen zijn bijgesteld. 
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de aandacht gestaan. “Maar de meeste veranderingen 
zijn aanpassingen in de formulering, zodat de patiënt 
het beter begrijpt, of in sommige gevallen ook zodat de 
therapeut beter begrijpt hoe hij of zij het naar de patiënt 
moet brengen. De veranderingen zijn op alle protocol-
len van toepassing. Als het goed is, zou de feedback elk 
jaar minder moeten worden, omdat veel feedback al ver-
werkt is.”
Op dit moment herschrijven de protocollenschrijvers 
ook alle protocollen waar nog geen kinder- en jeugdver-
sie van is. Daarmee gaan ze vervolgens proefdraaien. 
“Daarop verwachten we eind 2014 meer feedback. De 
uitdaging daarbij is de vertaalslag voor kinderen te ma-
ken, zonder dat de inhoud verandert. Als er iets veran-
dert in het volwassen protocol, dan moet ook het jeugd-
protocol worden herzien.”

Er is geen internationaal overleg over protocollen. Het 
Nederlandse protocol wijkt zodanig af van het internati-
onale, dat internationale samenwerking ook niet is opge-
komen bij de protocollencommissie. Voor zover Franka 
weet, bestaat er in andere landen zelfs geen protocol-
lencommissie. “In Nederland zijn we intensief met EMDR 
bezig en al best ver, verder dan in veel andere landen. Er 
wordt op een vrij hoog conceptueel niveau nagedacht 
over EMDR. Er ligt nog wel een vraag bij de commissie, of 
een wens, om de protocollen in andere talen te vertalen. 
Ook zijn de twee Belgische supervisoren altijd uitgeno-
digd bij het Nederlandse supervisorenoverleg. In België 
is EMDR kleinschaliger.” 

Veranderingen
Er zijn veel veranderingen aangebracht in de afgelopen 
periode. “Wat veel EMDR-therapeuten het meest opval-
lend zullen vinden, is dat de formulering bij de negatieve 
cognitie en de positieve cognitie veranderd is in twee 
‘routes’. Er is een duidelijker onderscheid waaraan je 
kunt herkennen dat het om de domeinen Machteloos-
heid en Veiligheid gaat, of dat het om de domeinen Zelf-
waardering en Schuld gaat. Die domeinen kun je daar-
door makkelijker herkennen, iets dat voorheen voor 
veel therapeuten een struikelblok bleek. Verder zitten er 
veel andere woordkeuzes en zinsneden in. Het protocol 
‘linksom’ is in opbouw aangepast aan de volgorde waar-
op er daadwerkelijk gewerkt wordt, zodat het logischer 
is geworden. De flashforward is bovendien toegevoegd. 

Het RDI-protocol bevatte nog de afleidende stimulus die, 
vanwege nieuwe uit onderzoek verkregen inzichten, er-
uit is gehaald.” 
De commissie sluit met haar werk aan bij de wensen 
van supervisoren, schrijvers en trainers en eventuele an-
deren, zoals momenteel bij de wensen van kinder- en 
jeugdsupervisoren, welke zijn opgepakt door de schrij-
vers van de kinder- en jeugdprotocollen. De commis-
sie heeft vooral een ondersteunende en controlerende 
functie, en als de protocollen effectief zijn en er komen 
geen nieuwe bevindingen vanuit onderzoek, dan heeft 
de commissie minder te doen. 

Mogelijk wordt het evalueren in de toekomst eens per 
twee jaar. “Het uitgangspunt is dat je zoveel mogelijk 
het standaardprotocol gebruikt bij de diverse problema-
tiek, en dit niet als aparte protocollen benoemt zoals in 
Amerika. Het standaardprotocol is goed onderzocht dus 
laten we daar zo dichtbij mogelijk blijven. Als er vanuit 
onderzoek een aanwijzing voor een protocolaanpassing 
komt, dan zullen we dit meenemen en met de auteurs 
en protocollenschrijvers bespreken. Er zijn verschillende 
strategieën om te komen tot targetselectie. Dit heeft ge-
resulteerd in wat wij noemen het linksom en rechtsom 
protocol, maar we blijven werken met het standaardpro-
tocol.”
“Leden kunnen het de protocollencommissie laten we-
ten als ze tegen moeilijk werkbare delen qua formule-
ring, lay-out en dergelijke aanlopen”, besluit Franka. 
“Mochten leden inhoudelijke protocolvragen hebben, 
dan kunnen ze terecht bij supervisoren en trainers.”

Franka Groote is psychotherapeut
en GZ-psycholoog en werkt inmiddels acht jaar 
in haar eigen praktijk in Noord-Drenthe. Daarvoor 
vervulde ze uiteenlopende functies in de GGZ en 
deed steeds meer op het gebied van onderwijs en 
supervisies, zowel voor de VGCt als binnen de VEN. 
Ze volgde de eerste opleiding door Francine Sha-
piro in Amsterdam en behoort tot de allereerste 
lichting EMDR-therapeuten in Nederland.

“Op zoek naar het 
gouden gemiddelde” 
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Tekst: Marijke Feijtel   Foto: Dafna Zwarts
 

Een tijdje geleden behandelde ik een AMA (Alleenstaan-
de Minderjarige Asielzoekster) van 17 jaar uit Sierra Le-
one. Zoals vele AMA’s die bij ons onder behandeling zijn, 
had zij last van heftige angsten die gepaard gingen met 
vermijdingsklachten, paranoïde denkbeelden, herbele-
vingen, nachtmerries, concentratieproblemen, depres-
sieve klachten en ontheemding… kortom PTSS, depres-
sie en identiteitsproblematiek.
In de behandeling waren we inmiddels zo ver dat we aan 
traumaverwerking konden beginnen. Er was ook een ze-
kere haast bij, want ze zou binnenkort 18 jaar worden 
en daarna zou ze vermoedelijk niet meer in onze regio 
mogen verblijven. Deze kinderen moeten dan namelijk 
de ‘kleine wooneenheden’ (KWE) waarin ze met begelei-
ders verblijven, weer verlaten. Als hun asielaanvraag nog 
niet in orde is – wat vaak voor komt - gaan ze terug naar 
een asielzoekerscentrum ergens in het land.
Als 3-jarige heeft ze op een slagveld beide ouders ver-
loren; ze beschrijft de dode mensen om haar heen. De 
krijgsheer van de tegenpartij heeft haar daarna geadop-
teerd, maar vervolgens zijn haar adoptieouders ook om-
gekomen in de oorlog. Als 12-jarig meisje was zij belast 
met de verantwoordelijkheid over belangrijke papieren, 
en daarmee vluchtte ze. 
Zij had veel last van nachtmerries, voortdurende alert-
heid en wantrouwen naar mannen. Deze klachten waren 
met name gerelateerd aan de groepsverkrachting die ze 
tijdens haar vlucht had moeten ondergaan. De veilige 
plek was haar kamer in de KWE.
We besloten om ‘de nachtmerrie-voedende verkrach-
tingservaring’ aan te pakken. Ik had haar verteld dat we 
met haar beelden zouden werken, dat ze nu hier veilig 
was, en niet alles per se hoefde te vertellen; ze vond het 
spannend, maar we begonnen.

Tijdens de desensitisatiefase gebeurde er iets, waar ik 
niet op had gerekend. Midden in het associatieproces 

vertelde ze hoe ze vastgepakt werd, en terwijl ze dat 
deed, ging haar rechterhand naar haar linkerarm en 
daarop pakte ze haar arm vast, precies zoals ze toen 
werd vastgegrepen. De sensatie van de aanraking op 
haar arm (ook al deed ze het zelf) bracht een enorme 
herbeleving teweeg. Ze raakte in paniek, schoot vol woe-
de en rende de kamer uit. Ik ging achter haar aan en riep 
haar, maar ze sloot zich op het toilet op. Dit betekende 
voor mij dat ze weer in het hier en nu was en zich kon 
oriënteren. Al pratende liet ze zich vervolgens overreden 
om uit de wc te komen, terug naar mijn kamer, waar ze 
angstig om zich heen keek.
Ze was zo enorm geschrokken (en ik zelf ook wel, maar 
ik snapte wat er gebeurd was) dat ze niet meer verder 
wilde met EMDR. Ik legde haar uit dat wat er zojuist was 
gebeurd heel naar voor haar was en dat het een herbe-
leving was die getriggerd werd door de aanraking, maar 
het was duidelijk dat deze ervaring voor haar slechts een 
herhaling was van het controleverlies van toen. 

Daarna heb ik haar nog een aantal keren gezien waarbij 
we, op haar uitdrukkelijk verzoek, geen traumaverwer-
king meer deden, maar ons alleen hebben gericht op het 
vergroten van de veiligheid in het hier en nu.
Vervolgens werd ze overgeplaatst naar een asielzoekers-
centrum in Friesland. Ze wilde zelf nog in behandeling 
blijven, maar het was onverantwoord om haar hiervoor, 
zonder begeleiding tweehonderd kilometer heen en ook 
weer terug te laten reizen. Het was ook niet haalbaar.
Het enige wat ik achteraf kan bedenken is dat haar ge-
hele situatie (ze had ook nog geen verblijfsvergunning) 
toch al zo beangstigend en bedreigend voor haar was, 
en dat zij er geen invloed op had. Ik blijf het eeuwig jam-
mer vinden dat het zo is gegaan. Misschien herkent een 
collega EMDR-therapeut dit verhaal?
Ik hoop dat hij of zij dit meisje dan alsnog heeft kunnen 
helpen!

Gedeelde machteloosheid
EMDR op de klippen

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 ‘mis-
lukte’ behandelervaringen met lezers te delen.

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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Het kostte wat moeite om tot een afspraak te komen, vanwege Jackie 

June’s drukke leven met werk, promotie en twee jonge kinderen, 

maar uiteindelijk is het gelukt. Op een zonovergoten Amsterdams 

terras aan het water praten we over traumabehandeling bij 

vluchtelingen en asielzoekers. 
 

EMDR en 
transculturele 
behandeling van 
vluchtelingen en 
asielzoekers
Hoe denken en werken collega’s die vanuit een bepaalde therapeutische invalshoek EMDR toepas-
sen? In de komende afleveringen van EMDR Magazine leest u een interview dat een kijkje in de 
therapeutische keuken biedt. In dit nummer een interview met Jackie June ter Heide over EMDR 
en transculturele behandeling van psychotrauma. 

Tekst: Marjolein Geldermans   Foto’s: Nienke Hofstede en Marjolein Geldermans

Jackie June ter Heide is klinisch psycholoog, GZ psycholoog en EMDR practitioner; zij werkt als behandelaar en onderzoeker bij 

Stichting Centrum ’45, onderdeel van Arq (expertgroep voor psychotrauma). Tevens is zij daar coördinator van de ontwikkellijn 

complex trauma en zij behandelt politieagenten op de dagkliniek. Zij studeerde theologie aan de Universiteit van Cambridge vooraf-

gaand aan haar opleiding psychologie.
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Effect van EMDR bij vluchtelingen
Jackie June doet promotieonderzoek naar het effect van 
EMDR bij vluchtelingen, in vergelijking tot stabilisatie. Een 
belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat het veilig is 
om bij vluchtelingen meteen te beginnen met EMDR. Be-
handelaars hoeven niet bang te zijn voor decompensatie. 
Verder blijkt dat stabilisatie en EMDR even effectief zijn 
in het verminderen van traumagerelateerde klachten. En 
dat, terwijl trauma-gerichte therapie doorgaans veel meer 
klachtenvermindering geeft dan stabilisatie. Wat zou daar 
de verklaring voor kunnen zijn? “EMDR werkt te weinig; 
datgene wat EMDR werkzaam maakt bij andere doelgroe-
pen, slaat bij deze doelgroep (ernstig getraumatiseerde 
asielzoekers en vluchtelingen) minder aan. We weten nog 
niet precies waar hem dat nou in zit. De mensen die wij 

met EMDR behandelden, deden wel netjes wat we van ze 
vroegen, en ze gingen met hun ogen heen en weer, maar 
het leek alsof ze de essentie niet konden pakken. De ne-
gatieve cognities die geformuleerd zijn in de ik-vorm hel-
pen bij deze doelgroep mogelijk ook onvoldoende om het 
proces vorm te geven, omdat het trauma zo collectief is. 
In de taal is EMDR individualistisch, maar dat is niet altijd 
realistisch bij deze doelgroep omdat het bij hen niet om ‘ik’ 
gaat, maar om ‘wij’. De vluchtelingen die wij onderzoch-
ten, hebben in een sociale gemeenschap geleefd die heel 
belangrijk voor ze was, en die zijn ze kwijt geraakt. Het 
hele dorp, en daarmee de sociale context, is weggevaagd. 
Ze zijn veelal hun familie en hun werk verloren. Al na drie 
voorbereidende sessies beginnen met EMDR, zoals wij in 
ons onderzoek hebben gedaan, is mogelijk voor sommi-
gen te snel. Dan heb je nog geen overeenstemming bereikt 
over de behandeling en ken je de patiënt nog niet goed ge-
noeg. Toepassing van een protocol en het gebruik van een 
techniek lijkt dus bij deze doelgroep onvoldoende. Mogelijk 
speelt ook een rol dat deze mensen, door hun positie, in 

zulke onzekere omstandigheden leven. Daarnaast is het 
soms lastig met de taal; we gebruiken een tolk of doen de 
behandeling in het Frans of Engels.” 

NET is cultuursensitief
Bij Centrum ’45 wordt behalve EMDR, ook BEPP (Beknopte 
Eclectische Psychotherapie voor PTSS) en NET (Narrative 

Exposure Therapy) toegepast. “We hebben de effectiviteit 
van NET binnen onze organisatie, de derde-lijns GGZ, niet 
onderzocht. Het mooie van NET is echter wel dat deze be-
handeling cultuursensitief is. Veel mensen in onze behan-
delsetting willen graag hun verhaal kwijt, het is belangrijk 
voor ze om gehoord te worden. Bij NET gebeurt dit bij uit-
stek. Nadat er psycho-educatie is gegeven, waardoor ze 
begrijpen wat de behandeling inhoudt, wordt tot in detail 

hun geschiedenis besproken. Er wordt ingezoomd op sen-
saties en er is dus veel exposure. Bij het reconstrueren van 
het verhaal is er niet alleen aandacht voor de trauma’s, ook 
de goede ervaringen tellen mee.”
Kort gezegd wordt er een levenslijn gemaakt door een stuk 
touw op de grond te leggen en daar stenen (grote en klei-
ne), en bloemen op te leggen. De stenen zijn de nare ge-
beurtenissen, de bloemen zijn de mooie ervaringen. “Som-
mige mensen moeten veel moeite doen om een bloem 
te vinden. Er was eens een Afrikaanse jongen die zoveel 
narigheid had meegemaakt, dat er geen enkele bloem leek 
te zijn in zijn leven. Maar na lang zoeken bedacht hij dat 
hij eens een flesje cola van iemand had gekregen. Dat was 
voor hem een bloem. Mensen ervaren de werkwijze van 
NET veelal als prettig. Het maakt hen minder machteloos, 
want ze kunnen in actie komen door stenen en bloemen 
uit te zoeken en die een plaats te geven. Alle ervaringen 
die samen de levensgeschiedenis vormen, worden door 
de therapeut opgetekend, en daar wordt een document 
van gemaakt. Dit krijgen de mensen mee aan het eind van 

“Bij PTSS gaat het 
vaak niet alleen om 

het trauma, maar ook 
om het gebrek aan 

erkenning” 

16



de behandeling.” Het document is een soort getuigenis van 
de onderdrukking, de bedreiging en het geweld die ze in 
hun land hebben meegemaakt en kan ook in een juridische 
context worden gebruikt in de strijd tegen het schenden 
van mensenrechten. “Bij PTSS gaat het vaak niet alleen om 
het trauma, maar ook om het gebrek aan erkenning. Het 
meest werkzame ingrediënt bij NET lijkt het vertellen en 
gehoord worden.” 

Bij BEPP is er veel ruimte voor verdriet
Naast NET wordt bij Centrum ’45 ook BEPP ingezet als 
traumabehandeling. Deze therapie beslaat zestien sessies 
en bestaat uit exposure, betekenisgeving en integratie. 
Jackie June heeft, behalve een training in NET, ook een 
training gevolgd in het toepassen van BEPP. “Bij vluchtelin-
gen is er veel rouw. De mensen zijn zo ontworteld en hun 
banden zijn zó verbroken, dat het verdriet heel groot is. 
Het mooie van BEPP is dat er voor dat verdriet veel ruim-
te bestaat.” Uit effectiviteitsonderzoek blijkt dat BEPP en 
NET allebei effectief zijn bij psychotrauma. “Maar wat als 
traumatisch wordt gezien, is per cultuur verschillend. Uit 
onderzoek bleek bijvoorbeeld dat Tibetanen die gevraagd 
werd te benoemen wat ze als het meest traumatisch er-
voeren, antwoordden dat ze de ontering van hun heilig-
dommen traumatischer vonden dan de martelingen die ze 
hebben ondergaan. Vernietiging van dingen die verbonden 
zijn met hun religie, dát is waar het trauma uit bestaat.” 

Voorkeur voor EMDR bij de politie 
We staan tijdens het interview ook stil bij de behandeling 
van politieagenten met (vaak meervoudig) psychotrauma. 
Zij worden bij de Politiepoli (onderdeel van Arq) behandeld 
met BEPP. Jackie June vertelt dat zij bij de behandeling van 
getraumatiseerde agenten de voorkeur geeft aan EMDR. 
“Omdat het zo snel en effectief is. Maar sommigen hebben 
er behoefte aan iets te leren van hun trauma, of willen er 
betekenis aan geven. Daar biedt BEPP expliciet de moge-
lijkheid toe.” Jackie June brengt wel de nuancering aan dat 
er bij EMDR eveneens ruimte is voor betekenisgeving, door 
de verandering van cognities. “Als de agenten bij ons in de 
dagkliniek komen voor behandeling van PTSS, hebben ze 
de BEPP al gehad tijdens hun poliklinische behandeling, en 
heeft er onvoldoende herstel plaats gevonden. Bij ons krij-
gen ze dan nog EMDR.” 

Jeruzalem
Nog voor haar opleiding psychologie studeerde Jackie June 
theologie aan de Universiteit van Cambridge, waarna ze 
een poosje in Jeruzalem woonde. “Het bijzondere is dat 
werkelijk alle stenen in deze stad oud zijn, en de geuren 
en kleuren zijn er heel specifiek. Jeruzalem bestaat uit vier 

wijken, waaronder een Joodse- en een christelijke wijk. Ik 
woonde in de Arabische wijk. In elke wijk zijn weer andere 
voorschriften voor bijvoorbeeld de kleding. Voordat ik de 
deur uit ging, bedacht ik altijd door welke wijken ik zou 
lopen en wat ik dan aan zou moeten trekken. Ik vond het 
leuk daarmee bezig te zijn. Tijdens de theologiestudie leer 
je waar anderen in geloven en daar met respect mee om 
te gaan. Je ontwikkelt een rustige en betrokken houding 
tegenover mensen die anders denken. Neutraal zijn en niet 
oordelen helpt om je af te stemmen op anderen. Theologie 
helpt dus ook om contact te maken.”
“Het is natuurlijk niet haalbaar, maar je zou als behande-
laar van mensen uit andere culturen bekend moeten zijn 
met die regio’s. Ook om gericht onderzoek te kunnen doen 
en antwoorden te vinden op de vraag wat die mensen echt 
helpt en waarom bijvoorbeeld EMDR zoals wij dat nu toe 
passen, te kort lijkt te schieten bij vluchtelingen en asiel-
zoekers met PTSS. We zouden het ze zelf moeten vragen. 
Dat past ook in het oplossingsgericht denken. Er komt een 
hoofdstuk in het nieuwe Handboek voor EMDR over de be-
handeling van deze groep.” 

Groei en bloei
Op mijn vraag hoe ze zelf omgaat met het grote leed van 
de getraumatiseerde vluchtelingen antwoordt Jackie June 
dat ze goed bestand is tegen de vreselijke verhalen. Ze 
vindt het echter wel moeilijk als de patiënten, ondanks 
de behandeling, niet opknappen. Jackie June maakt een 
vergelijking met haar vierjarige zoon, wiens ontwikkeling 
zo snel gaat en die groeit en bloeit. “Veel van de mensen 
die ik zie bij ons op de afdeling, kunnen niet meer groeien 
of bloeien, ze lijken wel stil te staan. Alsof ze niet kunnen 
doorgaan met hun leven. Er zijn teveel verliezen geweest 
en ze zijn teveel onthecht.” 
Ik vraag Jackie June welke boodschap zij zou geven aan 
collega’s voor de behandeling van deze populatie. “In elk 
geval is het van belang met een open en geïnteresseerde 
houding naar vluchtelingen te kijken”, zegt ze. “Dat ver-
breedt je blik. Stel je niet alleen op als psychotherapeut, 
maar maak contact door bijvoorbeeld ook iets over jezelf 
te vertellen. Dat vinden ze vaak fijn.”  
We nemen afscheid. Jackie June gaat terug naar haar kin-
deren en ik stap weer op de fiets. We lijken even in een 
andere wereld te zijn geweest.
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Een casus met positieve herinneringsbeelden 
en flashforwards
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tekst: Sabine Tjon Pian Gi en Hellen Hornsveld
 
Inleiding 
In het boek ‘EMDR Scripted protocols’ van Luber (2010) 
staan enkele protocollen van Jim Knipe, onder de titel 
‘Het behandelen van patiënten met disfunctionele po-
sitieve affecten’. Knipe heeft deze protocollen ook in 
Nederland geïntroduceerd (VEN workshops 2008; 2012) 
en kreeg hiervoor veel belangstelling en waardering. De 
vier protocollen uit dit boek zijn gericht op de volgende 
fenomenen: ‘de neiging om NIET aan je trauma te wer-
ken’, ‘uitstelgedrag’, ‘vasthouden aan een onbeantwoor-
de liefde’ en ‘de obsessie met zelfdestructief gedrag’. 
Knipe heeft het in deze publicaties over ‘disfunctionele 
positieve affecten’ omdat ze op de korte termijn iets 
positiefs opleveren (zoals ‘verbondenheid met je denk-
beeldige geliefde’ en ‘niet de pijn van je trauma voe-
len’), maar op de lange termijn vooral nadelen kennen. 
Knipe licht toe dat hij deze protocollen vooral gebruikt 
bij patiënten die ambivalent staan tegenover ‘gezonde’ 
behandeldoelen. De motivatie om van de klachten af te 
komen wordt bij deze patiënten overschaduwd door de 
positieve aspecten van het disfunctionele gedrag. Knipe 
gebruikt in deze gevallen EMDR om beelden met een 
(disfunctionele) positieve emotionele lading te verzwak-
ken, zodat de 
motivatie om te veranderen in de gewenste richting toe-
neemt. Zo nodig kan daarna relevant negatief (trauma-
tisch) materiaal met EMDR worden bewerkt.

Dit gebruik van EMDR bij disfunctionele positieve affec-
ten en beelden borduurt voort op het Adaptive Informa-

tion Processing (AIP) model van Francine Shapiro (2001). 
Dit model gaat ervan uit dat oogbewegingen het natuur-
lijke, zelfhelende verwerkingssysteem activeren en sti-
muleren. Psychopathologie (in de breedste zin van het 
woord) wordt in dit model gezien als resultaat van grote 
en kleine ontwrichtende ervaringen, die ten tijde van de 
gebeurtenis disfunctioneel zijn opgeslagen (‘frozen me-

mories’). EMDR stimuleert het verwerkingsproces van 
disadaptief naar adaptief. 
Inmiddels is er veel meer bekend over de werkingsme-
chanismen van oogbewegingen. Zo blijkt dat oogbewe-
gingen (en andere afleidende taken) hun werking voor 
een groot deel te danken hebben aan het feit dat ze het 
werkgeheugen belasten, en zodoende een herinnering 
(blijvend) minder levendig en minder emotioneel opslaan 
(de Jongh e.a., 2013; van den Hout en Engelhard, 2012)1. 
Omdat de herinnering minder levendig en minder naar is 
(geworden), komt de informatieverwerking op gang, en 
mogelijk niet andersom. 

In diverse studies is aangetoond dat ook gewone posi-
tieve herinneringen minder positief worden door aan de 
herinnering te denken en gelijktijdig oogbewegingen uit 
te voeren (Barrowcliff, Gray, Freeman & MacCullouch, 
2004; Engelhard, Uijen & van den Hout, 2010; Hornsveld 
et al, 2010; van den Hout, Muris, Salemink & Kindt, 2001). 
Dit is niet in overeenstemming met het AIP model van 
Shapiro, maar wel met de werkgeheugentheorie. Het feit 
dat aangename herinneringen minder aangenaam wor-
den door EMDR, betekent dat we kritisch moeten kijken 
naar het gebruik van oogbewegingen tijdens procedures 
als het ‘installeren van een veilige plek’ en de Resource 

Development Installation (RDI)-procedure. Hier is het 
maar de vraag of oogbewegingen de betreffende hulp-
bron niet eerder verzwakken dan versterken. In ieder 
geval is de toegevoegde waarde van oogbewegingen 
tijdens positief geheugenmateriaal nooit aangetoond 
(zie ook Hornsveld, De Jongh & Ten Broeke, 2012). In Ne-
derland is om die reden door EMDR-trainers (Beer et al, 
2011)de richtlijn aangepast, die voorschrijft geen oogbe-
wegingen meer toe te passen bij ‘de veilige plek’ en de 
RDI-procedure. Echter, het feit dat positieve herinnerin-
gen minder positief worden na oogbewegingen maakt 
het bewust desensitiseren van positieve geheugenre-
presentaties wel opnieuw interessant, als deze lijken bij 
te dragen aan de klachten. 
In dit artikel beschrijven we het behandelverloop van 
een 40-jarige vrouw die zich meldt met depressieve 
klachten. Tijdens de anamnese blijkt dat zij al veertien 
maanden last heeft van liefdesverdriet. Zij denkt gedu-
rende het grootste deel van de dag aan haar ex-minnaar, 
gelooft – tegen beter weten in – dat het nog goed komt 
en stuurt hem meerdere tekstberichtjes per dag. Zij past 
qua ambivalentie en disfunctioneel positief affect pre-
cies in het profiel dat Knipe beschrijft in zijn protocol: 
‘EMDR to clear the pain of unrequited love’ (Knipe, 2010). 
In deze casus starten we met het protocol van Knipe.

Casus
Petra is een 40-jarige vrouw. Ze is getrouwd en heeft 
vier kinderen. Ze heeft last van inslaapproblemen, een 
sombere stemming, verminderde concentratie en ge-
voelens van waardeloosheid. Ze denkt voortdurend aan 
haar minnaar (Henk), die zij nu al meer dan een jaar niet 
meer ziet. Alles doet haar aan hem denken (muziek, de 
telefoon, bepaalde plekken in de stad) en als ze aan hem 
denkt, moet ze huilen. 
Petra heeft een slecht huwelijk met weinig intimiteit. Ze 
had gedurende acht maanden een buitenechtelijke rela-
tie met Henk, waarin zij zich erg gezien en gewaardeerd 
voelde. Haar klachten begonnen nadat Henk deze relatie 
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veertien maanden geleden plotseling verbrak. Henk is 
eveneens getrouwd; hij zou aanvankelijk bij zijn vrouw 
weggaan, maar heeft uiteindelijk toch gekozen voor zijn 
vrouw. Sinds de relatiebreuk droomt Petra van hereni-
ging, ze zoekt obsessief contact met hem, zonder dat 
Henk hierop reageert. Petra stuurt hem meerdere be-
richtjes per dag en kijkt continue op haar smartphone. 
Wanneer ze ziet dat Henk online gaat, is dit voor haar 
een teken dat hij nog van haar houdt. Het beheerst haar 
hele denken, doen en laten. Ze vindt dat een leven zon-
der Henk geen zin heeft en denkt dat ze nooit gelukkig 
zal kunnen zijn zonder hem. Petra denkt vaak aan de 
goede tijden die ze met Henk heeft gehad. Ze koestert 
mooie herinneringen, maar voelt tegelijkertijd ook pijn, 
gemis en eenzaamheid omdat de relatie is gestopt. Dan 
moet ze huilen.

Behandelverloop sessie 1-4. Socratische dia-
loog
Petra wil graag minder somber zijn en minder huilbuien 
hebben (hulpvraag). Zij gaat er in het eerste gesprek nog 
van uit dat het goed zal komen met de relatie, maar ik 
(Sabine Tjon Pian Gi) heb mijn twijfels. Dankzij doorvra-
gen en socratische dialoog komt Petra er in een aantal 
sessies steeds meer achter dat haar hoop op een her-
eniging niet terecht is en dat haar klachten vermoedelijk 
niet zullen verminderen, zolang zij aan deze valse hoop 
vast blijft houden. Tijdens de vierde sessie is zij nog 
steeds ambivalent maar ook gemotiveerd om beter te 
worden, zelfs als zij daarvoor haar ex-minnaar los moet 
laten. 

Hoe nu verder? Volgens Knipe is het verlangen naar 
Henk een disfunctioneel positief affect en de klachten 
(huilbuien en depressieve klachten) zullen verdwijnen 
door het desensitiseren van de geïdealiseerde beelden, 
omdat deze de pijn van het gemis activeren. Dit klinkt 
enigszins logisch. Bekeken vanuit het Nederlandse 
Linksom-Rechtsom model (ten Broeke, de Jongh, Oppen-
heim, 2008) valt vooral op dat de klachten een duidelijk 
beginpunt kennen, en dus zal de EMDR in eerste instan-
tie gericht zijn op de herinnering aan het moment dat 
Henk de relatie beëindigde (kerngebeurtenis, Linksom). 
Petra zegt echter geen specifieke nare herinnering aan 
deze gebeurtenis te hebben. Vooral het gemis en het 
verlangen zitten haar dwars. We besluiten te starten met 
het protocol van Knipe.  

Sessie 5-7. Protocol ‘EMDR to clear the pain of 
unrequited love’ (Knipe, 2010)
Bij beelden met een positief affect maakt Knipe geen 

gebruik van negatieve en positieve cognities, omdat dit 
gevoelens van schaamte zou activeren (Knipe, 2005). 
Verder gebruikt Knipe de Level of Positive affect (LoPa)2 
in plaats van de SUD. Hieronder volgt een verslag waar-
bij we het protocol van Knipe zoveel mogelijk letterlijk 
volgen.

Therapeut: “Klopt het dat je begint te denken aan de 

goede tijden met Henk en dat het dan omslaat naar pijn 

en verdriet? Na alles wat er is gebeurd, zou je dan willen 

dat er een manier was om niet meer te verlangen naar 

Henk?”

Toelichting: Goede afstemming over het doel is belang-
rijk omdat de patiënt - hoewel ze van de klachten af wil - 
ambivalent staat tegenover het loslaten van de ‘relatie’. 
Na afloop van de eerste vier sessies was Petra zo ver dat 
ze deze vraag met ‘ja’ kon beantwoorden.

Therapeut: “Vandaag gaan we hiermee aan de slag door 

middel van EMDR. Vind je dat goed?”

Petra: “ja.”

Therapeut: “Haal een stilstaand beeld voor je van de fijn-

ste tijd met Henk. Een beeld dat staat voor de liefde en 

de positieve gevoelens die je nog steeds voor Henk hebt. 

Wat zie je op het beeld?”

Petra: “Ik zie ons samen wandelen in het bos; hij houdt 

mijn hand vast en fluistert lieve woordjes in mijn oor.”

LoPa (Level of Positive affect): Therapeut: “Houd het 

plaatje voor je, en als je er nu naar kijkt hoeveel is de 

drang nu nog om aan de relatie met Henk vast te houden 

van 0 tot 10? 0 Is helemaal geen drang en 10 is hele erge 

drang.” 

Petra: “Ja, dat is wel een 10”(zegt ze lachend).
Therapeut: “Welk gevoel komt er bij je op als je naar het 

plaatje kijkt?” 

Petra: “Innige liefde.” 

Therapeut: “Waar in je lichaam voel je dit het sterkst?”

Petra: “In mijn buik.” 

Therapeut: “Kijk naar het plaatje, voel de innige liefde, 

voel het in je buik en volg mijn vingertoppen.”

Therapeut: “Wat komt er op?”

Petra: “Ik mis hem zo”, zegt ze huilend.
Therapeut: “Concentreer je erop.”… set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Het was zo fijn met hem.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Ik ben ook wel een beetje boos eigenlijk.”
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Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ie niet zo met mij om had mogen gaan.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat het toch wel pijn doet.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat het heel eenzaam maakt dat gevoel.” (ze 
heeft tranen in haar ogen)
Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

nu op?”

Petra: “Dat ik eigenlijk niet eenzaam ben.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik eigenlijk veel meer waard ben dan de shit-

zooi waar ik nu in zit.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik mijn tijd zit te verdoen met die stomme 

telefoon.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Ik moet echt stoppen.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Het is genoeg geweest.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Totaal een hele berusting in dit gedoe.” 

Therapeut: “Houd het plaatje voor je. En als je er nu naar 

kijkt, hoeveel is de drang nu nog om aan de relatie met 

Henk vast te houden van 0 tot 10? 0 Is helemaal geen 

drang en 10 is hele erge drang.”

Petra: “Een 6.”

Therapeut: “Voelt het beter nu het een 6 is in plaats van 

een 10?”

Petra: “Ja, dat het mooi was, maar dat het vooral WAS!”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik niet meer afwachtend ga zitten afwach-

ten.” 

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik van nu af aan zelf bepaal wat er gaat ge-

beuren en hoe het gaat gebeuren.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra (lachend): “Girlpower.”

Therapeut:… “Gaan we weer even naar het plaatje kij-

ken… Houd het plaatje voor je. En als je er nu naar kijkt, 

hoeveel is de drang nu nog om aan de relatie met Henk 

vast te houden van 0 tot 10? 0 Is helemaal geen drang en 

10 is hele erge drang.”

Tijdens de eerste sessie, waarin Petra het targetbeeld 
‘hand in hand in het bos ’ selecteert, gaat de LoPa van 
10 naar 5. In de tweede sessie daalt de LoPa naar nul.
Na het eerste beeld gedesensitiseerd te hebben, lijkt 
Petra meer toegang te hebben tot realistische en ge-
zonde informatie en cognities. Ze ziet in dat het kijken 
op haar telefoon geen zin heeft en dat ze meer waard 
is dan zich vast te houden aan de relatie met Henk. Ze 
voelt zich over het algemeen beter, maar heeft ook nog 
steeds huilbuien en blijft Henk bestoken met berichtjes, 
ondanks dat Henk nooit een berichtje terug stuurt noch 
enige blijk van contact geeft. Er komen een hoop ande-
re positieve herinneringen naar boven, die ze enerzijds 
koestert en waar ze anderzijds van in de war raakt. In 
de daaropvolgende EMDR-sessies behandelen we deze 
nieuwe positieve beelden. Bij aanvang van sessie 8 lijkt 
er weinig vooruitgang in te zitten, en er komen weer 
nieuwe beelden op, waardoor ook de huilbuien blijven 
bestaan.

Sessie 8 en 9. EMDR Linksom 
Er zijn nog steeds klachten (huilbuien -de frequentie is 
wel verminderd-, en milde depressieve klachten) en we 
besluiten te vervolgen met ‘Linksom’. Op de y-as staan 
de depressieve klachten en het verlangen naar Henk, op 
de x-as zetten we de ervaringen neer die een begin of 
toename van deze klachten representeren. Eigenlijk is er 
maar één relevante ervaring op de x-as, en een knik in 
de curve, namelijk het uitgaan van de relatie. Hier passen 
we het standaard EMDR-protocol toe. In het targetbeeld 
is te zien hoe Henk bij een kop koffie zegt dat hij beslo-
ten heeft om voor zijn vrouw te kiezen en geen contact 
meer met Petra wil. Petra ziet zichzelf aan de andere 
kant van de tafel zitten (NC= ‘Ik ben niets waard’, PC= ‘Ik 
ben oké’, VOC= 3). Hoewel Petra aanvankelijk zei dat zij 
geen specifiek nare herinneringen had aan deze gebeur-
tenis, blijkt de SUD opvallend hoog, namelijk 9. De sessie 
verloopt als een normale, succesvolle EMDR-sessie; de 
SUD daalt van 9 naar 0. Tijdens de desensitisatiefase van 
dit targetbeeld voelt Petra haar eenzaamheid die ze al 
jarenlang ervaart en de tekortkomingen binnen haar ei-
gen relatie. Ze ervaart gemis van erkenning van zichzelf 
als aantrekkelijke vrouw. Wanneer de SUD daalt, krijgt 
zij meer toegang tot haar gezonde en reële gedachten 
als: ‘Het doet pijn, maar ik kan er niks aan veranderen, 
ik ga me erbij neerleggen en mijn eigen leven leiden.’ De 
huilbuien zijn na deze sessie (in tegenstelling tot na de 
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sessies met de positieve targets) nagenoeg verdwenen. 
Gezien de (blijvende) klachtenreductie lijkt het erop dat 
de huilbuien (klacht) direct aangestuurd werden door 
(het niet kunnen verwerken, accepteren van) de relatie-
breuk, en mogelijk ook de confrontatie met de onmacht 
in haar eigen huwelijk. 

Hoewel de huilbuien wegblijven, blijft de hoop dat de re-
latie goed komt aanwezig. Niet zo heftig als eerst, maar 
Petra houdt nu vast aan de belofte die Henk ooit heeft 
gedaan tijdens de relatie: “Over vier jaar, als mijn kind 

groter is, ga ik bij mijn vrouw weg voor jou.” Hoewel 
de belangrijkste aanmeldklachten - de huilbuien en de 
sombere stemming - grotendeels verdwenen zijn, blijft 
Petra hoop houden op een hereniging met Henk in de 
toekomst, blijft ze kijken op haar telefoon of hij online is, 
en blijft zij hem berichtjes sturen. 

Effecten van de behandeling tot nu toe 
Ik vraag Petra welke sessies voor haar gevoel het mees-
te hebben bijgedragen aan het verminderen van haar 
klachten. Zij mailt: “Het gaat goed met me. Ik onder-

neem weer dingen voor mezelf en laat mijn activiteiten 

en stemming niet meer afhangen van Henk. Ik kijk meer-

dere keren per dag op mijn telefoon, maar ik heb geen 

huilbuien meer. Ik hoop dat de relatie met Henk goed 

komt, maar het is nu behapbaar. Het uitwissen van de 

positieve plaatjes hebben hierbij geholpen, maar hier-

bij hoefde ik niet zo te huilen. Met name het negatieve 

plaatje heeft me geholpen, want dat doorleefde ik meer.” 

Sessie 10-12. Positieve en negatieve toekomst-
beelden (flashforwards)
Petra idealiseert nog steeds een toekomst met Henk en 
ze wil er niet aan denken hoe haar leven er zonder hem 
zou uitzien. Naar aanleiding van de hernieuwde aan-
dacht voor flashforwards (Engelhard, 2010; 2011) en de 
mogelijkheden hiervoor met EMDR (Logie & De Jongh, 
2014), vraag ik door op deze toekomstbeelden. Er blij-
ken inderdaad duidelijke affectgeladen beelden in beide 
richtingen aanwezig te zijn: een positief beeld (wens-
beeld) dat Petra omschrijft als: “Dat we in bed liggen, 

ik met mijn hoofd op zijn borst”, en een negatief beeld 
(rampscenario): “Onverzorgd en lelijk in mijn eentje ach-

ter de ontbijttafel.” 

In de lijn van Knipe’s gedachtegang zou het positieve 
beeld mogelijk voorrang moeten genieten: in zijn visie 
worden de klachten bij een onbeantwoorde liefde in 

Hij houdt van mij

“Denkt aan..“
Herinnering

Toen Hier en nu

emotie
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stand gehouden door de ‘positive urge’: de drang om 
aan de relatie vast te houden, of de drang om hem lief 
te hebben. Ik besluit echter te starten met het rampsce-
nario als target, vanuit de gedachte dat disfunctioneel 
gedrag toch eerder aangestuurd wordt door het vermij-
den van negatieve situaties, dan het verlangen naar po-
sitieve. 
De SUD gaat bij het rampscenario in één sessie van 9 
naar 0. Gedurende deze sessie voelt Petra dat ze niet 
alleen is, dat haar kinderen en vriendinnen van haar hou-
den, en dat zelfs haar man haar steunt. Petra loopt in 
het beeld weg van de keukentafel en zegt: “Ik heb de 

eenzaamheid zelf in de hand.” 

De sessie wordt positief afgerond met: ‘ik ben sterk’ en 
‘ik kies voor mezelf’, en ‘ik ben het waard’. Petra’s ramp-
scenario triggert ook nog een nare herinnering uit haar 
jeugd. Het is het beeld van een klein meisje, alleen hui-
lend met haar pop voor de tv. Petra herkent een soort 
verlammende eenzaamheid. Dit nare beeld nemen we in 
de volgende sessie als relevant target. Tijdens de sessie 
ontstaan bij Petra de volgende inzichten: “Ik ben nooit 

echt alleen, want ik heb mezelf nog. Ik ben ‘t waard. Ik ga 

voor mezelf zorgen, niet meer afwachten dat een ander 

dat voor me doet. Ik ga van het leven een feestje maken 

in plaats van de droefenis waar ik nu in zit.” Petra geeft 
na deze twee sessies aan dat er letterlijk een zware last 
van haar is afgevallen. Ook is er een gedragverandering 
opgetreden waarin zij beter voor zichzelf zorgt. Ze zet 
kaarsjes voor zichzelf neer en heeft oude hobby’s weer 
opgepakt. Daarnaast geeft ze aan veel minder eenzaam-
heidsgevoelens te ervaren dan voorheen en nu ook min-
der berichtjes naar Henk te sturen. 

Hoewel de klachten (huilbuien en depressieve klachten) 
fors zijn afgenomen, blijf ik me afvragen waarom Petra 
– hoewel in mindere mate – berichtjes blijft sturen. Ik 
bespreek dit met haar. Samen veronderstellen we dat 
ze bewust of onbewust blijft vasthouden aan een mo-
gelijke hereniging met Henk, om niet geconfronteerd te 
worden met problemen in haar huidige relatie, en een 
beslissing om hier iets aan te doen voor zich uit te kun-
nen schuiven. 
De behandeling zou zich nu kunnen richten op de rela-
tieproblemen. Petra was daarvoor ook wel gemotiveerd, 
maar we wilden - uit nieuwsgierigheid - toch ook kijken 
wat er zou gebeuren als we onze EMDR-pijlen op het 
positieve toekomstbeeld zouden richten (een zogeheten 
positieve flashforward). Dit beeld is namelijk niet reëel: 
Petra overschat de kans dat de relatie nog goed komt. 
Dus net als bij een gewone flashforward (rampscenario) 
is er ook sprake van kansoverschatting. Petra blijft hoop 

houden. Omdat haar hoop gekoppeld is aan het beeld in 
de toekomst, is het aannemelijk dat die hoop verdwijnt 
en de realiteit toegankelijk wordt, als het romantische 
beeld in de toekomst (positieve flashforward) wordt ge-
desensitiseerd. In dit beeld ziet Petra zichzelf liggen op 
de borst van Henk. Ik vraag: “Welke uitspraak over jezelf 
of over je relatie met Henk doet het verlangen nog ver-
der toenemen?”3 (Markus & Hornsveld, 2013) Dit is voor 
Petra de uitspraak: “Wij horen bij elkaar.” De LoPa gaat 
in deze sessie van 10 naar 0 en Petra zegt het volgende 
tijdens de desensitisatiefase: “Ik ben boos op mezelf dat 

ik hier zo lang aan vasthoud. Ik wil niet met een man zijn 

die me zo aan het lijntje houdt. Ik wil zelf gelukkiger wor-

den en dat kan als ik stop met kijken op mijn telefoon. 

Ik sta nu in de realiteit: ik weet dat hij niet voor me gaat 

kiezen, anders had hij dit allang gedaan. De verliefdheid 

is over en ik ga geen troost meer vinden bij hem. Al die 

tijd is mijn man bij me gebleven, dus dat zegt wel iets 

over hem, hoe hij mij steunt. Ik ga troost bij de juiste 

mensen zoeken.” We sluiten de sessie positief af: ‘ik ben 

onafhankelijk.’ Petra stuurt na deze sessie bijna geen 
berichtjes meer.

Effecten van de negatieve en positieve flash-
forwards 
Ik vraag Petra welke van de laatste sessies voor haar ge-
voel meer hebben geholpen in het verminderen van haar 
klachten: de sessie gericht op het negatieve beeld bij de 
keukentafel, of de sessie gericht op het positieve beeld 
bij Henk op zijn borst? Zij mailt: “Ik heb geen bewijs of zo, 

maar gevoelsmatig heeft dat positieve plaatje van een 

toekomst met Henk me meer geholpen. Daarna voelde 

ik ook echt dat Henk niet voor me gaat kiezen en kon ik 

mezelf niet langer voor de gek houden.” 

Beschouwing 
In deze casus zijn achtereenvolgens met EMDR behan-
deld: positieve herinneringen (á la Knipe), negatieve her-
inneringen (met ‘Linksom’), een negatief toekomstbeeld 
(flashforward) en een positief toekomstbeeld (positieve 

flashforward). Elk onderdeel in de behandeling leek bij 
te dragen aan een vermindering van klachten, of op zijn 
minst aan een vergroting van inzicht of motivatie om te 
veranderen. 
Wanneer is nu het behandelen van positieve targets 
echt zinvol? En moeten we dan herinneringen of toe-
komstbeelden nemen? Op grond van de literatuur en 
onze eigen ervaringen met onder andere verslaving en 
eetstoornissen, en op grond van deze casus komen wij 
tot de volgende overwegingen: We kunnen ons goed 
voorstellen dat het desensitiseren van positieve herin-
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neringen vooral interessant is als deze herinneringen de 
klachten echt lijken aan te sturen. We denken dan vooral 
aan appetitief gedrag (gericht op beloning en positieve 
ervaringen) zoals cocaïnegebruik, gokken, stelen, kopen 
en bepaalde vormen van seksueel afwijkend gedrag, zo-
als exhibitionisme en voyeurisme. In leertheoretische 
termen gaat het om gedrag dat in stand wordt gehouden 
door positieve gevolgen, of door verwachte positieve ge-
volgen die toegevoegd worden. ‘Relatief normale’ belo-
nende situaties kunnen ook die functie krijgen, zoals de 
topsporter die – de uitputting nabij – blijft streven naar 
een herhaling van eerder geluksgevoel bij de overwin-
ning. Een depressieve podiumkunstenaar is door een 
EMDR-collega succesvol met EMDR behandeld door zijn 
verlangen naar applaus te temperen, door de betreffen-
de geheugenrepresentatie als target voor EMDR te ne-
men. Zelfs een verslaafde crimineel is gestopt met crimi-
nele activiteiten, nadat hij zijn ideaalbeeld van aanzien 
en geld met bijbehorende geheugenrepresentatie ‘ik zie 

mezelf in een dikke witte Mercedes’ middels EMDR is 
gedesensitiseerd (door Sabine Tjon Pian Gi). Het lijkt er 
op dat het desensitiseren van een positief toekomst-
beeld vooral effectief is als de gevoelsmatige inschatting 
van de kans irreëel is (overschat wordt), waardoor het 
disfunctionele gedrag onterecht aantrekkelijker lijkt dan 
het in realiteit is. Met andere woorden: het verlangen 
naar een Olympische medaille is mogelijk makkelijker te 
desensitiseren dan het verlangen naar een sigaret. 

Tot nu toe hebben we het gehad over een echt verlan-
gen, een drang naar iets wat belonend is voor de patiënt. 
Lastiger is het als de patiënt ‘verlangen’ voelt dat vooral 
gericht is om iets te vermijden, zoals wij veronderstel-
len bij uitstelgedrag, ‘niet aan je trauma willen denken’ 
of agressief gedrag. Petra heeft liefdesverdriet. Het 
desensitiseren van positieve beelden uit het verleden 
heeft dan mogelijk niet veel zin. Henk blijft een gewel-
dige man met wie zij een geweldige tijd heeft gehad. 
Het denken aan Henk en het sturen van berichtjes wordt 
niet in stand gehouden, omdat het zo aantrekkelijk en 
positief belonend is. Het lijkt er meer op dat zij dit doet 
omdat zij de relatiebreuk niet goed kan accepteren en 
niet weet hoe het verder moet in haar huidige relatie. 
Het denken aan de goede tijden met Henk en het sturen 
van berichtjes lijken voort te komen uit de wens om de 
relatie te herstellen en om de realiteit van een slecht 
huwelijk te vermijden. In deze optiek zou de behande-
ling zich bij voorkeur moeten richten op het verwerken 
van het slecht-nieuwsgesprek met Henk. Ook volgens de 
linksom werkwijze kom je hier op uit. 
Maar wat als de patiënt helemaal niet gemotiveerd is 

om daar aan te werken? Net zoals een verslaafde pa-
tiënt nog helemaal niet kan besluiten om definitief te 
stoppen, omdat het middel zo lekker is? In dat geval 
zou begonnen kunnen worden met het desensitiseren 
van het aantrekkelijke positieve beeld, met als doel het 
negatieve materiaal meer toegankelijk te maken. Dit is 
inderdaad onze ervaring met het verminderen van eet-
buidrang na desensitisatie van bijbehorende beelden: na 
het desensitiseren van eetdrang opwekkende beelden, 
komt het verdriet, de eenzaamheid of het traumatisch 
materiaal boven (Beer en Hornsveld, 2009; Hornsveld en 
Ten Broeke, 2010). Ook zou het desensitiseren van posi-
tieve beelden kunnen helpen om datgene wat vermeden 
wordt, of de traumatische informatie die niet toeganke-
lijk is, meer toegankelijk te maken. Dit was het geval bij 
Petra die via deze weg haar traumatisch beeld (eenzaam 
en alleen als kind voor de tv) opriep. Ook bij conversie-
klachten en bij patiënten bij wie niet precies duidelijk is 
wat ze vermijden, zou dit een ingang kunnen zijn. 
Als je Knipe goed leest, ontdek je dat hij niet beweert 
dat het behandelen van de positieve targets voldoende 
zou zijn, hoewel kant en klare protocollen voor onbe-
antwoorde liefdes, uitstelgedrag en zelfvernietigend ge-
drag anders doen vermoeden. Bovendien verwarrend bij 
Knipe is dat hij dit onderscheid tussen verlangens ergens 
naar toe (appetatief, drugs, geld, seks) en verlangens er-
gens van weg (niet aan je trauma hoeven denken, uit-
stelgedrag, etc.) niet maakt. Ten slotte is Knipe slordig 
in zijn terminologie: hij gebruikt verlangens, affecten en 
beelden door elkaar. Dit wordt versterkt door zijn analy-
tische achtergrond, waardoor hij elke vorm van vermij-
dingsgedrag ‘afweer’ noemt, zodat er een verscheiden-
heid aan EMDR- protocollen, gericht op het verminderen 
van allerlei soorten afweer, ontstaat. Een en ander geeft 
de indruk dat alles wat ongewenst is, met oogbewegin-
gen ‘ge-EMDRd’ kan worden. 
Nu we meer weten van werkingsmechanismen en meer 
oog hebben voor flashforwards, kunnen we veel gerich-
ter zoeken naar affectgeladen geheugenrepresentaties. 
‘Linksom’ en ‘Rechtsom’ zijn zoekstrategieën die vooral 
gericht zijn op het identificeren van negatieve targets. Bij 
sterk ambivalente gevoelens, bij drangproblematiek en 
ijdele hopen is het zinvol om ook te kijken naar positieve 
geheugenrespresentaties. 

Deze casus heeft ons geleerd dat het tackelen van po-
sitieve targets niet ten koste mag gaan van negatieve 
targets, maar wel aanvullend ingezet kan worden bij 
appetatief gedrag of als een manier om traumatisch 
materiaal toegankelijk te maken, wanneer dit niet voor 
handen is. Omdat mogelijk de positieve kansoverschat-
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ting disfunctioneel gedrag in stand kan houden, zit er 
misschien nog wel meer muziek in het bewerken van 
positieve toekomstbeelden (positieve flashforwards) 
dan van positieve herinneringen.

Met dank aan Erik ten Broeke voor zijn waardevolle sug-
gesties. 

Noten

1 Je zou kunnen zeggen dat Shapiro in haar model meer nadruk legt 

op het reprocessen als werkingsmechanisme (de R uit EMDR en het 

adaptive uit het AIP model), terwijl het wat betreft de oogbewegingen  

mogelijk toch in eerste instantie gaat om het desensitiseren van de 

levendigheid en emotionaliteit (de D uit EMDR), waardoor de reproces-

sing beter op gang komt.

2 Knipe definieert een level of positief affect (LoPa) als de drang om aan 

de relatie te willen vasthouden (positive urge). Ook noemt hij het later 

het positieve gevoel om de ander nog steeds lief te hebben en het 

positieve gevoel om aan de relatie te willen vasthouden. Hij gebruikt 

de begrippen door elkaar.

3 De NC en PC zijn in principe bij positieve flashforwards hetzelfde als bij 

negatieve flashforwards: NC= ‘ik ben machteloos’ (ten aanzien van dit 

beeld) en de PC = ‘ik kan het beeld aan’ (accepteren dat het niet reëel 

is). Het benoemen van de NC en PC zou echter weinig toevoegen aan 

de positieve lading, het verlangen.

 Vandaar dat dit hier achterwege wordt gelaten en gezocht wordt naar 

een uitspraak die het verlangen juist doet toenemen.
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Tekst: Femke van de Linde   Foto: Dafna Zwarts

Dit jaar is het precies vijfentwintig jaar geleden dat 
Francine Shapiro haar eerste artikel schreef over 
EMDR. Deze therapievorm werd wereldwijd bekend, 
hoewel zij nog niet overal adequaat wordt toegepast. 
Tijdens het Internationale congres in Edinburgh sprak 
Shapiro gedreven over EMDR-therapie.
 
Vijf jaar geleden interviewde Joany Spierings je 
in Amsterdam. Wat zijn sindsdien voor jou de 
belangrijkste ontwikkelingen?
“Het mooiste vind ik de uitbreiding van de Humanitarian 

Assistance Programs (HAP) wereldwijd en de samen-
werking met de Verenigde Naties. Daarbij ben ik blij met 
de erkenning die de World Health Organisation (WHO) in 
2013 aan EMDR heeft gegeven, door deze therapie op te 
nemen in de WHO-richtlijnen als voorkeursbehandeling 
voor PTSS bij volwassenen. Dit opent vele deuren: het 
stelt de HAP in staat om EMDR-therapie dáár te krijgen 
waar dit het hardst nodig is. De WHO heeft ook duidelijk 
de verschillen met Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 
weergegeven. Bij EMDR is er geen huiswerk, het kan 
kortdurend zijn en op opeenvolgende dagen plaatsvin-
den, en is snel ter plaatse toepasbaar na rampen. Bo-
vendien hoeven patiënten niet gedetailleerd over de 
gebeurtenis te vertellen, waardoor mensen het gemak-
kelijker aangaan. Ik ben erg blij met deze erkenning en 
met de toewijding van de HAP-collega’s die er ‘pro bono’ 
tijd en energie in steken om het lijden van getraumati-
seerde mensen wereldwijd te verlichten. 
Het idee was altijd dat EMDR-therapeuten mensen in 
nood wilden helpen. We zien dat nu gebeuren in Azië, 

“It’s only as good as 
the hands that use it”

Interview met Francine Shapiro
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waar ‘het EMDR-zaadje’ middels HAP-trainingen is ge-
plant. Hartverwarmend om te zien dat collega’s samen-
werken vanuit landen die elkaar doorgaans als vijanden 
beschouwen en dat bijvoorbeeld therapeuten uit India 
en Pakistan samen aan tafel zitten in het bestuur van 
EMDR-Azië. Op het eerste Aziatische congres zag ik hoe 
gemakkelijk er werd samengewerkt, zonder de lands-
grenzen de samenwerking te laten bepalen.”

EMDR-therapie wordt inmiddels bij veel meer 
problematiek ingezet dan alleen bij PTSS. Voor-
zag je dat toen je vijfentwintig jaar geleden 
begon?
“Ik zag direct wat ik ermee kon doen bij grote groepen 
mensen, maar omdat het te mooi leek om waar te zijn, 
moest ik eerst aantonen dat het werkte. Daarvoor richt-
te ik me op een homogene klinische populatie: mensen 
met PTSS. 
Het Adaptive Information Processing-model (AIP) geeft 
therapeuten de ruimte om ervaringen aan te pakken die 
de basis vormen voor alle pathologieën die niet biolo-
gisch of genetisch zijn, of zijn veroorzaakt door letsel. 
Het AIP-model gaat ervan uit dat nare gebeurtenissen 
onverwerkt zijn opgeslagen in het brein, samen met 
de bijbehorende nare emoties, fysieke sensaties en ge-
dachten. EMDR zorgt ervoor dat die informatie alsnog 
wordt verwerkt. De oude herinnering wordt vervangen 
door een nieuwe, en bij het opslaan van die herinnering 
zijn de nare emoties en fysieke sensaties niet langer 
aanwezig. Bij onderzoek van Carlijn de Roos rapporteer-
den sommige mensen met chronische fantoompijn niet 
alleen dat de klachten verminderden, maar ook dat de 
pijn geheel verdween. Dat is nooit eerder aangetoond! 
Je kunt de oorspronkelijke pijn niet meer zien als zenuw-
pijn, wel als onverwerkte informatie. Dit heeft potentie 
voor de behandeling van chronische pijn in het alge-
meen, voor slachtoffers van landmijnen, verkeersslacht-
offers en iedereen die lijdt aan fantoompijn. Het biedt 
miljoenen mensen de mogelijkheid minder te hoeven 
lijden, zonder daar medicatie voor te gebruiken. 
Hetzelfde geldt voor depressies: vaak worden antide-
pressiva voorgeschreven, terwijl recent onderzoek laat 
zien dat het AIP-model ook hier opgaat: als de vroegere 
negatieve levenservaringen die de klachten veroorzaken 
worden verwerkt, verdwijnt de depressie. Er zijn zelfs 
onderzoeken die hetzelfde aantonen bij bipolaire proble-
matiek: casestudies waarin patiënten na de EMDR-the-
rapie op eigen initiatief hun lithiumgebruik stopten, zon-
der dat de klachten terugkwamen. Zaken waarvan werd 
gedacht dat het alleen kon worden onderdrukt met me-
dicatie, blijken blijvend te kunnen veranderen. Ook psy-

chose: het zou voor een groot deel genetisch zijn, maar 
eigenlijk is dat idee achterhaald. Alle diagnoses bestaan 
uit groepjes symptomen en in therapie moeten we zoe-
ken naar de negatieve life-events die deze symptomen 
hebben veroorzaakt.” 

In Nederland wordt EMDR veelvuldig gebruikt. 
In de Verenigde Staten ligt dat anders, hoe leg 
je dat uit?
“In de Verenigde Staten was CBT ‘de heersende partij’. 
Mede door de eerste slechte onderzoeken naar EMDR 
- waarvan later werd gezegd dat je ze niet serieus mocht 
nemen - was er veel weerstand vanuit die hoek. Men-
sen blijven vaak bij dát wat het meest comfortabel voelt: 
‘that’s human nature’. Het gevolg is echter wel dat veel 
mensen nog onnodig lijden.
Beleidsmakers zijn vaak niet getraind in EMDR. In de 
studies waarop het beleid voor veteranen in de VS is 
gestoeld was maar veertig procent van de veteranen 
hersteld van de PTSS door de geboden CBT-therapie. 
Ikzelf verwonder me erover dat er niet wordt nagedacht 
over de resterende zestig procent: die mensen heb-
ben ook gezinnen die onder de klachten lijden. In de VS 
wordt geen geld meer uitgetrokken voor onderzoek naar 
EMDR-therapie bij oorlogsveteranen, terwijl zich vanuit 
deze groep 22 mensen per dag suïcideren! Het pro-
bleem is dat veel veteranen al een ineffectieve behande-
ling hebben gehad, waardoor ze weinig hoop hebben dat 
het werkt. Ze zien het vaak als eigen falen en voelen zich 
waardeloos, wat de wanhoop vergroot. Ik zou graag het 
tij zien keren en ik hoop dat er vanuit Europa zulk goed 
onderzoek wordt gedaan, dat de beleidsmakers in de VS 
niet om de effectiviteit van EMDR heen kunnen.” 

Werkgeheugentheorie 
“Vanuit Nederland komt meer onderzoek dan uit alle an-
dere landen samen. Ik ben degenen die hierin het voor-
touw hebben genomen daar erg dankbaar voor. Neder-
landse onderzoeken hebben zeker aangetoond dat het 
werkgeheugen één van de belangrijke mechanismes is 
voor de werking van EMDR. Het is echter niet het enige 
mechanisme. Er zijn zeker tien randomized controlled 

studies die de effecten aantonen van de orienting-res-

ponse theorie en die de theorie dat EMDR veel over-
eenkomsten vertoont met de functie van de REM–slaap, 
ondersteunen. Als we starten met teveel belasting van 
het werkgeheugen en vanuit daar de link maken naar de 
REM-processen, krijg je nieuwe inzichten door de asso-
ciaties die omhoog komen. Deze zijn heel voorspelbaar 
vanuit de REM. Dat er verschillende mechanismes op-
treden op verschillende momenten in het proces is be-
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langrijk. Ik zie dat niet als probleem: we zitten als mens 
immers behoorlijk complex in elkaar.” 

In Nederland wijken we wat af van het origi-
nele protocol. We gaan bijvoorbeeld terug naar 
het plaatje, waar je in het originele protocol 
teruggaat naar de herinnering. Hoe zie je dat?
“We verwerken het beeld zoals het oorspronkelijk in de 
hersenen lag opgeslagen, samen met de negatieve emo-
ties, fysieke sensaties en overtuiging. Als het ‘proces-

sing’ is gestart, gaan we door het kanaal van associaties 
en vormen we alsnog de verbindingen die destijds niet 
gemaakt konden worden. Vanuit de veranderde herin-
nering ga je een nieuw kanaal in en kom je tegen wat 
nu belangrijk is, een beeld met bijbehorende emoties die 
op dat moment het meest relevant zijn. Als je je tot één 

plaatje beperkt, kan het zijn dat je sommige kanalen laat 
liggen en dat je de kern mist van wat er verwerkt moet 
worden. Ik heb beelden van de hersenen waarop je kunt 
zien dat honderden miljoenen neuronen verbinding ma-
ken met elkaar. Eén ervaring kan veel terreinen beïnvloe-
den: hechting, gevoel van eigenwaarde, het maken van 
contact… ik weet niet hoe die individuele herinneringen 
moeten veranderen, maar ik wil wel de informatiever-
werking dusdanig stimuleren dat alle benodigde ver-
bindingen kunnen worden gemaakt. Het is prettig als je 
vanuit het beginbeeld bij andere gebieden uitkomt: die 
generalisatie zorgt ervoor dat je niet ervaring na ervaring 
hoeft te bewerken. 
Ik vind verder dat alle acht fases van het protocol toege-
past moeten worden, ook de ‘preparation-phase’. Ook al 

duurt de veilige-plek oefening vijftien minuten: het geeft 
patiënten het vertrouwen dat ze de nare gevoelens tus-
sen de sessies door kunnen verdragen.”

Zoals je weet worden er veel verschillende 
‘tools’ gebruikt om de bilaterale stimulatie te 
doen. Hoe kijk jij daarnaar?
“Zelf gebruik ik het liefst gewoon mijn vingers. Alleen: 
ik doe dat niet acht uur per dag. Als je er een carpaal 
tunnel syndroom van krijgt, begrijp ik dat je liever iets 
anders gebruikt. Omdat onderzoek aantoont dat oogbe-
wegingen het meest effectief zijn, vind ik dat je die moet 
gebruiken. Hoewel je met andere vormen van bilaterale 
stimulatie volop kunt variëren, denk ik toch dat de oog-
bewegingen het beste werken. Het is goed om hierin de 
onderzoeksuitkomsten te volgen. Ik hoor wel eens dat 
clinici aan patiënten vragen wat ze het liefst willen, maar 
de patiënt kan zelf natuurlijk niet weten wat het beste 
werkt. Zo vinden patiënten klikjes soms prettig omdat ze 
het plaatje dan goed kunnen blijven zien. En dát is niet 
de bedoeling. Vanuit dat plaatje moeten de gedachten, 
gevoelens en beelden juist veranderen: ‘let whatever 

happens, happen’. 
Er gebeurt momenteel erg veel via internet. Het is be-
langrijk dat we mensen goed voorlichten via tijdschrif-
ten, websites, blogs en tv-programma’s om ze te laten 
weten dat EMDR een goede, werkzame therapie is, die 
wetenschappelijk aangetoond effectief is. Verwijzen 
naar goed opgeleide therapeuten is hierin essentieel. 
EMDR moet goed worden toegepast en ‘It’s only as good 

as the hands that use it’. Ik vind het heel erg dat som-
migen denken zomaar EMDR-therapie te kunnen uitoe-
fenen: je gaat ook geen hersenoperatie uitvoeren omdat 
je toevallig een goed keukenmes hebt, dus waarom zou 
je EMDR-therapie doen, alleen omdat je vingers hebt? In 
de VS bestaan veel ‘MacDonalds- trainingen’, zoals ik ze 
noem, door bedrijven die van tweedaagse trainingen rijk 
willen worden. Dat is misleidend, óók voor de therapeu-
ten die onterecht denken goed te zijn opgeleid. 
Tot slot wil ik laten weten dat ik erg dankbaar ben met 
het enthousiasme en de toewijding van de Nederland-
se wetenschappers die zo goed bezig zijn: hartverwar-
mend. Fijn om te weten dat EMDR-therapie in goede 
handen ligt.”

Vijf jaar geleden interviewde Joany Spierings Francine Shapiro in 

Amsterdam. De video van dit interview is te vinden op You tube via 

de link https://www.youtube.com/watch?v=8GUd5hhnkVE

“Mensen blijven vaak 
bij dát wat het meest 

comfortabel voelt: 
‘that’s human 

nature’. Het gevolg 
is echter wel dat veel 
mensen nog onnodig 

lijden” 
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1. Welk trauma beschrijft Francine Shapiro in 
de case study van haar allereerste artikel?
In dit artikel uit 1989, twee jaar na het verhaal van ‘the 
walk in the park’, beschrijft Francine Shapiro een casus van 
een mevrouw die het slachtoffer is van seksueel geweld 
(verkrachting). Het artikel bevat ook de eerste beschrijving 
van de procedure die zij toen nog EMD noemde. Shapiro, F. 

(1989). Eye movement desensitization: A new treatment for 

post-traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy 

and Experimental Psychiatry, 20, 211-217

2. Wie is de ‘uitvinder’ van de werkgeheugen-
theorie?
Alan Baddeley. Voor een mooi overzicht zie: Baddeley, 

A.D. (1998). Human memory: Theory and practice. Need-

ham Heights, MA: Allyn & Bacon.

3. Hoeveel leden zal de VEN hebben op 5 mei 
2014?
2524.

4. In welke belangrijke richtlijn is EMDR vorig 
jaar (2013) voor het eerst terecht gekomen?
Die van de World Health Organization (WHO): Guidelines 

for the management of conditions that are specifically 

related to stress. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/

NBK159725/

5. Hoeveel procent van de VEN-leden is EMDR 
Europe Practicioner?
18,4 procent.

6. Welk voorwerp diende als basis voor het 
rechtsom-linksom model?
Een bierviltje.

7. Wat is het verschil tussen een flashforward 
en een future template?
Een instinkertje, een flashforward is een rampfantasie 
en een future template is een procedure binnen EMDR 
waarbij de patiënt een blauwdruk van hoe hij of zij zich 
in een toekomstige situatie zou willen gedragen, in ge-
dachten neemt, waarna de therapeut tegelijkertijd een 
PC (‘Ik kan het aan’) installeert (VOC=7). EMDR kan zich 
wel richten op de rampfantasie en die desensitiseren 
(SUD=0). Dan spreken we van een ‘flashforward proce-

dure’.

8. Uit hoeveel letters bestaat de naam van de 
procedure voordat deze in EMDR werd omge-
doopt?
Hier zijn twee antwoorden mogelijk: Eye Movement De-
sensitization (26 letters) en EMD (3 letters).

9. Welke EMDR-trainers verzorgden in Neder-
land de eerste EMDR-trainingen?
Francine Shapiro en Gerald (Gerry) Puk.

10. Hoe heet de procedure die je bij de behan-
deling van liefdesverdriet kunt gebruiken om 
het plaatje, waarop het ultieme verlangen in 
beeld is gebracht, te desensitiseren? 
De Positieve Flashforward Procedure.

Antwoorden Nationale EMDR-Quiz
EMDR-Quiz

winnares Annemieke Driessen
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Tekst: Hayo Lasschuijt   Foto: Dafna Zwarts
 
Ter gelegenheid van het uitkomen van het eerste Ne-
derlandstalige boek over Narratieve Exposure Therapie 
(NET): Levensverhalen en Psychotrauma, organiseerde 
Stichting Centrum ’45 onlangs het Arq voorjaarssympo-

sium NET. Het boek, dat zowel de theorie als de praktijk 
beschrijft, is geschreven door Ruud Jongedijk, psychiater 
en directeur Zorg & Innovatie van Centrum ’45. 

Tijdens het symposium kwam als eerste de ‘founding 

mother’ van NET, Maggie Schauer uit Duitsland, aan het 
woord. Zij benadrukte het belang van de integratie van 
ervaringen (het belang van context), omdat hierdoor 
weer zin en betekenis ontstaan. Vervolgens sprak Selma 
Leydesdorff, hoogleraar oral history & culture, die een 
boek heeft geschreven over haar interviews met de we-
duwen van Srebrenica. Zij vertelde, zoals dagvoorzitter 
Gersons zei, ‘over de ruimte rond het lint’: de culturele 
context van trauma, het belang van de materiële om-
standigheden en het hebben, of juist ontbreken, van een 
toekomstperspectief. (Een interview met Selma Leydes-
dorff verschijnt in het volgende nummer van EM).
Tenslotte sprak de Zuid-Afrikaanse hoogleraar Yvonne 
Sliep over narratief theater. Hierbij wordt collectief her-
stel nagestreefd, door vertrouwensbanden te herstel-
len in een getraumatiseerde gemeenschap met zowel 
slachtoffers als daders. Zij hecht er belang aan om op-

lossingen te gebruiken die de gemeenschap zelf in haar 
geschiedenis heeft ontwikkeld. Verder waren er work-
shops die verschillende specifieke thema’s onder de 
loep namen. 

NET
NET is ontwikkeld in Uganda voor de behandeling van 
vluchtelingen met veel en ernstige trauma’s, opgedaan 
in (burger-) oorlogsgebieden. In dit land is ook het eerste 
wetenschappelijke effectiviteitonderzoek uitgevoerd. NET 
wordt door de auteur beschouwd als een kortdurende, 
evidence-based therapievorm, die onder de trauma-
gerichte cognitieve gedragstherapie kan worden ge-
schaard. De drie therapeutische pijlers van NET zijn: 
exposure aan de traumatische gebeurtenissen, (gestruc-
tureerde) ‘narratieve therapie’, waarbij een reconstruc-
tie van het levensverhaal plaatsvindt, en tenslotte ver-
slaglegging van het levensverhaal dat eventueel als een 
getuigenis kan worden gebruikt. Deze pijlers zijn nauw 
met elkaar verbonden. 

Narratieve Exposure Therapie probeert traumatische 
herinneringen te verwerken, door deze te verbinden met 
contextinformatie van zowel de traumatische gebeurte-
nis zelf als van de eigen levensgeschiedenis. Na diag-
nostisch onderzoek en voorlichting wordt een levenslijn 
gemaakt van een touw of een lint door er stenen (de 
traumatische gebeurtenissen) en bloemen (de mooie ge-

Narratieve 
Exposure 
Therapie

Reportage

Verslag van een symposium
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beurtenissen) op te leggen. Vervolgens wordt de levens-
lijn chronologisch doorlopen: zowel de traumatische, 
door middel van exposure, als de mooie gebeurtenissen 
door er kort bij stil te staan. Bij NET verloopt exposure 
anders dan bij imaginaire exposure. De gebeurtenis 
wordt als een verhaal verteld in de verleden tijd, vanuit 
de gedachte dat de gebeurtenis een onderdeel is van de 
gehele levenslijn. Daarnaast vindt de exposure uitslui-
tend gedurende de sessie plaats, en niet daarbuiten in 
de vorm van huiswerk. De patiënt vertelt eerst wat aan 
de traumatische gebeurtenis vooraf ging en vervolgens 
over het begin van de gebeurtenis, de crisis, de afloop 
en de tijd na de gebeurtenis (toen het ‘voorbij’ was). Zo 
vindt een reconstructie plaats tot in de allerkleinste de-
tails. Na elke sessie wordt een verslag geschreven dat 
tijdens de volgende sessie door de patiënt wordt voor-
gelezen. Zo kan de therapeut vaststellen of voldoende 
exposure heeft plaats gevonden.

Onderzoek
Voor deelname aan NET bestaan geen contra-indicaties. 
Vooralsnog is, met betrekking tot de effectiviteit van 
NET, het meeste onderzoek verricht onder getraumati-
seerde vluchtelingen. NET is zowel bij kinderen als bij 
volwassenen onderzocht. Ook is er onderzoek gedaan 
bij bejaarde Roemeense slachtoffers van het Ceauescu-
regime, die een chronische PTSS hebben. Een kantteke-
ning hierbij is dat een groot deel van de studies die tot 

nu toe zijn gepubliceerd, zijn uitgevoerd door de ontwik-
kelaars van NET zelf. Een vergelijkend onderzoek met 
andere traumagerichte therapieën heeft nog niet plaats 
gevonden. 

NET blijkt een behandelvorm die goed toepasbaar is 
in verschillende culturen. Het lijkt daarom in ieder ge-
val een belangrijke aanvulling bij de behandeling van 
getraumatiseerde vluchtelingen en patiënten met een 
niet-westerse, culturele achtergrond en met een voor-
keur voor een ‘verhalende behandeling’.
Het was kortom, een inspirerende dag over een inspire-
rende therapievorm die nog zeker niet af is.

Uitgeverij Boom heeft één exemplaar van Levensverhalen en Psycho-

trauma t.w.v. 37,50 euro te vergeven. Ben je geïnteresseerd? Mail dit 

dan voor 1 oktober naar vereniging@emdr.nl. 

De winnaar krijgt het boek thuis gestuurd.
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Tekst: Renée Beer   Illustraties film: Richard Raaphorst

Hoera, ze zijn er: filmbeelden van en voor kinderen 
over EMDR. Hoe vaak is niet gevraagd aan de VEN en 
de K&J- trainers: “Hebben jullie een voorlichtingsfilm-
pje met een kind of een puber, om te laten zien aan 
verwijzers of collega’s?” Ontwikkeling van voorlich-
tingsmateriaal was broodnodig.
 
Op initiatief van Dafna Zwarts, en ondersteund door de K&J- 
trainers, werd het bestuur gevraagd een voorlichtingsfilm 
voor kinderen te maken. Het bestuur ging in op dit voorstel 
en in overleg met productiebedrijf de Haaien werd besloten 
tot het produceren van drie korte filmpjes. Er is een filmpje 
gemaakt over de behandeling van een kind met klachten 
als gevolg van een eenmalige gebeurtenis (‘Marleen’) en 
een tweede over EMDR bij een puber met andere psycho-
pathologie dan PTSS als gevolg van chronische traumatise-
ring (‘Milan’). Om te benadrukken dat EMDR geen wonder-
middel is, verdwijnen bij Milan niet alle klachten in één klap. 

Het derde filmpje is een compilatie van kinderen van ver-
schillende leeftijden die vertellen over hun ervaringen met 
EMDR (‘de Musketiers’). 

Redactieteam
The making of was een tijdverslindend, uiterste precisie ver-
gend, boeiend en creatief proces, waar wij het afgelopen 
half jaar met veel plezier aan werkten. Het redactieteam 
bestond uit Dafna Zwarts (K&J supervisor), Femke van de 
Linde (supervisor en als lid PR commissie betrokken bij de 
productie van eerdere voorlichtingsfilms van de VEN), Car-
lijn de Roos (bestuursvoorzitter en K&J-trainer) en Renée 
Beer (K&J-trainer). 

Het is belangrijk te beseffen dat aan het filmen van de be-
handeling van kinderen bezwaren kleven. Kinderen - en hun 
ouders - kunnen wel toestemming geven, maar overzien 
veelal niet de mogelijke consequenties op lange termijn. 
Om alle mogelijke ethische dilemma’s te omzeilen, kozen 
we voor getekende filmpjes van de behandelingen. Met 

The Making of de EMDR kinderfilms: 
Milan, Marleen en de Musketiers
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deze vorm creëerden we de mogelijkheid om het verloop 
van een EMDR-sessie te laten zien aan kinderen, zodat we 
ze een indruk konden geven van wat ze konden verwach-
ten. De ‘Musketiers’ zijn geworven via leden van de VEN. 

Scripts
De scripts voor de filmpjes over Marleen en Milan wer-
den geschreven door het redactieteam. De redactieleden 
schaafden net zo lang aan de scripts totdat iedereen ze op-
timaal vond. De scripts zijn ter fiattering aan het bestuur 
voorgelegd. Een spanningsveld was nogal eens het vinden 
van een goede balans tussen het doel van de films (boei-
ende en begrijpelijke voorlichting voor kinderen die in aan-
merking komen voor EMDR) en een correcte, zo volledig 
mogelijke, weergave van het protocol.
Vervolgens werden tekeningen gemaakt om de scripts te 
visualiseren. Richard Raaphorst verdient een eervolle ver-
melding vanwege de prachtige tekeningen die hij heeft ge-
maakt (zie cover). Bij de viewing raakten we allemaal onder 
de indruk van de kwaliteit van de tekeningen en hun sterke 

effect. De tranen stonden in onze ogen. Maar ook waren er 
suggesties voor aanpassing. Er volgde opnieuw een inten-
sief proces van schaven, nogmaals kritisch kijken en verder 
schaven. 

Op de opnamedag voor de Musketiers kwamen vijftien kin-
deren opdagen. Het was hartverwarmend om te zien en 
te horen hoe open zij vertelden over hun ervaringen met 
EMDR. Fragmenten zijn door het productiebedrijf geselec-
teerd en geordend in vier blokjes: gebeurtenissen, klachten, 
beschrijving behandeling en resultaten. 

De navelstreng is doorgeknipt. Marleen en Milan zijn tot le-
ven gebracht en zowel redactieteam als bestuur wensen 
hen - samen met de Musketiers - een lang leven, waarin 
zij veel andere kinderen, pubers, ouders en collega’s zullen 
voorlichten over de waarde van EMDR.

Vanaf het najaar is de film te zien op www.emdr.nl.

The Making of de EMDR kinderfilms: 
Milan, Marleen en de Musketiers
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Tekst: Matty Geurink en Iva Bicanic   
Foto’s: ByRyan Photography

Tijdens het jaarlijkse EMDR congres werd voor de 
tweede keer een research track georganiseerd, waar 
zeven onderzoekers hun bevindingen presenteerden. 
Deze bijdrage geeft een overzicht van de verschillende 
onderzoekspresentaties. 

Net zoals vorig jaar waren er weer twee prijzen: ‘De 
Pluim’ voor een goede presentatie van uitstekend en 
vernieuwend onderzoek ging naar David van den Berg 
voor T-TIP: een groot onderzoeksproject naar trauma-
behandeling bij psychose. Daarnaast won Carlijn de 
Roos ‘Tegenwind’: de aanmoedigingsprijs voor goed 
onderzoek dat in niet-academische suboptimale om-
standigheden tot stand is gebracht.
 
Het nut van oogbewegingen bij positief afsluiten
Suzy Matthijsen, werkzaam bij Altrecht als GZ-psycho-
loog in opleiding tot klinisch psycholoog, onderzocht in 
een experiment bij studenten of oogbewegingen bij po-
sitief afsluiten meerwaarde hebben. Aangetoond is dat 
werkgeheugenbelasting door oogbewegingen emotio-
neel positief beeldmateriaal minder levendig en minder 
emotioneel maakt. Suzy vroeg zich af of oogbewegingen 
niet zelfs contraproductief werken bij positief afsluiten. 
Als emotioneel positief beeldmateriaal minder levendig 

en emotioneel wordt door oogbewegingen, waarom zou 
dat dan niet gelden voor positief verbaal materiaal, zoals 
de uitspraak ‘Ik ben sterk’? In haar experiment vond zij 
geen verschil tussen de condities. Oogbewegingen lijken 
geen positief, maar ook geen negatief effect te hebben 
op de geloofwaardigheid van het verbale materiaal bij 
positief afsluiten. 

EMDR versus schrijftherapie bij kinderen met 
PTSS na eenmalig trauma
Carlijn de Roos, coördinator van het Psychotraumacen-
trum Kinderen en Jeugd van GGZ Rivierduinen, voerde 
bij zeven GGZ-instellingen een RCT uit waarin zij EMDR 
vergeleek met WRITE Junior, een cognitief gedragsthe-
rapeutische schrijftherapie interventie voor de behan-
deling van PTSS bij kinderen en adolescenten, en een 
wachtlijstconditie. De behandelgroep bestond uit kin-
deren tussen acht en achttien jaar, die zich aangemeld 
hadden bij GGZ met PTSS, na een eenmalige traumati-
sche ervaring. In beide behandelcondities kregen de 
kinderen minimaal zes behandelsessies van 45 minuten. 
Metingen vonden voor en na de behandeling plaats en 
vervolgens drie maanden en een jaar na de behandeling. 
Beide behandelingen bleken ongeveer even effectief, 
maar EMDR bleek efficiënter dan schrijftherapie. Kort-
om, er waren significant minder behandelsessies nodig, 
als EMDR werd gebruikt. Opvallend was niet alleen dat 
de kinderen opknapten van de behandelingen, maar dat 

Research track EMDR congres 2014
Spannende onderzoeksresultaten op jaarlijks congres

Yanda van Rood, Ad de Jongh en David van den Berg met “De Pluim“
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eveneens verschillende psychische klachten van de ou-
ders (PTSS, depressie, en stressklachten die gerelateerd 
waren aan het ouderschap) verminderden.

Flashforwards bij tandartsfobie
Daan Coenen heeft in het kader van zijn masterscriptie 
Tandheelkunde bij het Academisch Centrum Tandheel-
kunde Amsterdam onderzoek gedaan naar de toege-
voegde waarde van flashforwards bij behandeling van 
tandartsfobie. Zevenendertig tandartsfobici werden ran-
dom toegewezen aan twee condities. De ene conditie 
bestond uit één EMDR-sessie van zestig minuten, waar-
in het ultieme rampscenario van de patiënt aangepakt 
werd (flashforward), gevolgd door twee behandelses-
sies bij een gespecialiseerde angsttandarts. In de andere 
conditie kregen patiënten drie sessies bij de in angst-
klachten gespecialiseerde tandarts. 
De hypothese was dat de patiënten in de EMDR-conditie 
het beter zouden doen. Dit bleek niet het geval. Het zou 
kunnen dat flashforwards geen toegevoegde waarde 
hebben. Evengoed is denkbaar dat het ontbreken van 
een effect verklaard kan worden door de hoge drop-

out in de studie, de geringe omvang van de steekproef 
of doordat de EMDR flashforward-behandeling langer 
dan zestig minuten moet duren om effect te sorteren. 
In een aantal gevallen had de SUD van de flashforward 
nog geen 0 bereikt. Daarnaast zou gebrek aan effect ook 
verklaard kunnen worden uit het feit dat in de studie 
achteraf bleek dat de flashforwards in veel gevallen, in 
technische zin, niet optimaal waren uitgevoerd. 

Effect van oogbewegingen op craving
Marianne Littel doet aan de Universiteit Utrecht onder-
zoek naar de onderliggende cognitieve en neurobiolo-
gische processen van EMDR. Zij voerde twee experi-
menten uit om te onderzoeken of oogbewegingen de 
levendigheid en emotionaliteit van middelgerelateerde 
beelden, en daaraan gerelateerde craving, kunnen ver-
minderen. In het ene experiment rapporteerden rokende 
studenten minder levendigheid van rookgerelateerde 
beelden na oogbewegingen. De beelden riepen ook min-
der craving bij hen op. Marianne had verwacht dat het 
effect van oogbewegingen groter zou zijn wanneer er 
een stopintentie was, maar dat bleek niet uit te maken. 
Mogelijk heeft dit te maken met een vloereffect, omdat 
er bij de onderzochte groep studenten geen sprake is 
van ernstige verslavingsproblematiek.
Diëtende en niet-diëtende studentes, en andere vrou-
wen kregen in het andere experiment de opdracht zich 
in te beelden dat ze iets eten. De ene helft kreeg daarbij 
oogbewegingen en de andere helft niet. De uitkomst-

maat was hun snackkeuze. De niet-diëters rapporteer-
den een grotere afname van hun craving naar voedsel na 
oogbewegingen, dan de diëters. Beide groepen neigden 
na oogbewegingen tot een gezondere snackkeuze. De 
effect sizes waren klein in beide experimenten. De ex-
perimenten zijn met name interessant, omdat ze laten 
zien dat zelfs in laag-afhankelijke niet-klinische groepen 
oogbewegingen al effect hebben op levendigheid en cra-

ving. 

T-TIP: Effect van traumabehandeling op herin-
neringen 
Berber van der Vleugel is als behandelaar werkzaam 
binnen het FACT-team van GGZ Noord-Holland Noord. 
Daarnaast doet zij binnen T-TIP onderzoek naar de be-
handeling van PTSS bij mensen met een psychotische 
stoornis. Ze onderzocht wat er bij psychotische patiën-
ten met PTSS aan herinneringen verandert, na behande-
ling met EMDR dan wel Prolonged Exposure (PE). Hier-
voor maakte zij gebruik van de Memory Characteristics 

Questionnaire (MCQ; Hagenaars et al., 2009), die onder 
andere vraagt naar de hoeveelheid sensorische details, 
negatieve cognities en emoties die door de herinnerin-
gen worden opgeroepen. EMDR en PE werd gegeven aan 
respectievelijk 55 en 53 patiënten. De vragenlijst werd 
ingevuld aan het begin en het einde van de eerste ses-
sie, aan het begin van de tweede sessie en aan het einde 
van de laatste sessie. De resultaten lieten een enorm 
effect over tijd zien voor EMDR: op elk volgend meet-
moment werd de score met betrekking tot levendigheid 
en emotionaliteit lager. Deze resultaten komen overeen 
met de eerdere bevindingen uit lab- en klinische studies, 
dat levendigheid en emotionaliteit in no time dalen na 
EMDR. In vergelijking met de PE-groep, nam de levendig-
heid meer af in de EMDR-groep, maar dit effect blijkt niet 
gerelateerd aan de behandeluitkomst. PE en EMDR zijn 
even effectief in de behandeling van PTSS, maar de weg 
erheen is verschillend. EMDR is wel tijdsefficiënter, om-
dat de PE-conditie meer therapietijd inneemt vanwege 
het huiswerk. 

T-TIP: Effect van traumabehandeling op PTSS 
David van den Berg werkt als behandelaar en onderzoe-
ker bij Parnassia Den Haag en is als zodanig verbonden 
aan de T-TIP studie.
Trauma en psychose komen samen voor: 12,4 procent 
van de patiënten met een psychotische stoornis heeft 
co-morbide PTSS. Hoewel er geen enkel empirisch be-
wijs is dat traumabehandeling gevaarlijk zou zijn voor 
psychotische patiënten, krijgen de meesten geen ade-
quate behandeling. In T-TIP is de effectiviteit en veilig-
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heid van EMDR en Prolonged Exposure (PE) onderzocht 
bij deze patiëntengroep, in vergelijking met een wacht-
lijst (WL).
In de RCT kregen 155 patiënten met een psychotische 
stoornis en co-morbide PTSS EMDR, PE of WL toegewe-
zen. Deze patiënten hadden gemiddeld al zeventien jaar 
lang hinder van de klachten. De traumabehandeling van 
acht sessies gedurende tien weken richtte zich op de 
belangrijkste instandhoudende trauma’s. In de EMDR-
conditie ging de behandelaar pas naar het volgende tar-
get als de SUD naar 0 was gedaald. Deelnemers in EMDR 
en PE hadden een sterkere afname in PTSS-symptomen 
dan die in WL. Tevens verloren deelnemers in EMDR en 
PE ook vaker de diagnose PTSS gedurende de behande-
ling dan die in WL (resp. 57 procent en 60 procent versus 
28 procent). Deze effecten bleken constant bij follow-up 
na zes maanden. De drop-out lag in alle condities rond 
de twintig procent: dit is in lijn met gemiddelde uitval-
percentages in de behandeling van PTSS. De conclusie 
is dat praten over trauma veilig is voor psychotische 
patiënten en dat EMDR en PE even effectief zijn in het 
verminderen van PTSS.

T-TIP: Effect van traumabehandeling op bij-
werkingen
Paul de Bont presenteerde de voorlopige resultaten van 
de RCT naar de ‘bijwerkingen’ van PTSS-behandeling bij 
patiënten met een psychotische stoornis. Hij werkt als 
klinisch psycholoog bij het FACT-Boxmeer van GGZ Oost-
Brabant en is onderzoeker in het T-TIP onderzoek.
De algemene gedachte onder clinici over de toepassing 
van traumabehandeling bij psychotische patiënten is dat 
hun klachten zullen toenemen door exposure. Daardoor 
worden mensen met psychotische klachten altijd bui-
tengesloten van PTSS-behandelingen. Deze negatieve 
verwachting kan definitief ontkracht worden door de 
bevindingen uit het T-TIP onderzoek, die aangeven dat 
zowel PTSS als psychose klachten (met name wanen) af-
nemen direct na EMDR of Prolonged Exposure (PE) en bij 
zes maanden follow-up. De belangrijkste conclusie is dat 
psychotische patiënten met PTSS niet slechter worden 
van EMDR of PE. Na traumabehandeling (ongeacht EMDR 
of PE) werden er, vergeleken met de wachtlijstconditie, 
geen verschillen gevonden ten aanzien van het beleven 
van wanen, het horen van stemmen, de intensiteit van 
depressieve klachten, en/of het sociaal functioneren. If 
anything, dan kan gesteld worden dat psychosepatiën-
ten verbeteren na traumabehandeling, net zoals alle an-
dere patiënten. Waarschijnlijk draagt het opknappen van 
de PTSS bij aan het opknappen van de psychose.

Carlijn de Roos met “Tegenwind“
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Tekst: Suzy Matthijssen en Erik ten Broeke
 
In het vorige EMDR magazine stond een interview met 
Ethy Dorrepaal en Kathleen Thomaes, auteurs van het 
stabilisatieprogramma ‘Vroeger en Verder’. Wij delen 
met hen de sterke betrokkenheid bij de zorg voor de pa-
tiëntengroep voor wie dit programma is ontwikkeld, en 
de behoefte om therapeuten te voorzien van informatie 
waarmee ze in de praktijk uit de voeten kunnen. Daar-
naast vinden wij dat zij een uitstekende aanzet hebben 
gegeven om een best-mogelijke-behandeling voor deze 
doelgroep te ontwikkelen en te onderzoeken. Niettemin 
menen we dat er reden is om stil te staan bij de indruk 
die bij lezers van EMDR Magazine op basis van het in-
terview kan zijn ontstaan, namelijk dat een uitgebreide 
stabilisatiefase - meer in het bijzonder het programma 
‘Vroeger en Verder’ – een noodzakelijke of zelfs voldoen-
de behandeling is voor patiënten met complexe PTSS 
(CPTSS) en een comorbide persoonlijkheidsstoornis.
 
Onze eerste reactie heeft betrekking op de suggestie dat 
uit het onderzoek naar het effect van ‘Vroeger en Ver-
der’, toegevoegd aan ‘Treatment As Usual’ (TAU; waar-
van traumagerichte interventies geen deel uitmaken), 
zou blijken dat dit programma een meerwaarde heeft 
ten opzichte van TAU alleen. Echter, het gerapporteerde 
verschil tussen de beide condities (‘Vroeger en Verder’ 
plus TAU vergeleken met TAU) is statistisch niet signi-
ficant: beide condities bleken even effectief. Dat is des 
te opvallender aangezien de patiënten in ‘Vroeger en 
Verder’ naast TAU gedurende twintig weken, twee uur 
extra behandeling kregen. De meerwaarde van het sta-
bilisatieprogramma leek vooral naar voren te komen in 
de grotere afname van PTSS-symptomen en niet zozeer 
de CPTSS-symptomen, terwijl dat laatste nu juist werd 
beoogd. De behandeling met ‘Vroeger en Verder’ heeft 
voorts als doel de patiënt zodanig te stabiliseren dat een 
traumagerichte behandeling (zoals imaginaire exposure 
of EMDR) kan worden ingezet. Op zijn minst geeft dat 
de suggestie dat gerichte traumabehandeling vooraf zou 
moeten worden gegaan door een stabilisatiefase, omdat 
anders de traumabehandeling niet zou (kunnen) slagen. 
Evenals in een andere studie (Cloitre et al., 2010), op ba-
sis waarvan dezelfde suggestie tot officiële richtlijn voor 
de behandeling van complexe PTSS is verheven (Cloitre 
et al., 2012), wordt echter geen vergelijking gemaakt 

met een behandelgroep waarbij direct traumabehande-
ling wordt ingezet, dus zonder stabilisatie vooraf. Over 
de waarde, laat staan de noodzaak, van een stabilisa-
tieprogramma voorafgaand aan traumabehandeling kan 
dan ook vooralsnog weinig worden gezegd.

Het tweede punt waarop wij reageren is de uitspraak 
dat de behandeling ‘Vroeger en Verder’ goed lijkt te 
matchen met patiënten met CPTSS én persoonlijkheids-
problematiek, welke lijkt te zijn gebaseerd op de lagere 
drop-out van deze patiënten in deze studie vergeleken 
met andere studies. Maar dit zegt niet per se iets over 
het effect. Een nadere analyse laat een reductie zien van 
PTSS- en CPTSS-symptomen bij de meest ernstige, ‘hoog 
dissociatieve, hoog posttraumatische stress-groep’. 
Maar ook hier is er geen vergelijking gemaakt met een 
traumagerichte behandeling zonder voorafgaande stabi-
lisatie-interventies. 

Tot slot: wij pleiten uiteraard niet voor een roekeloze in-
zet van traumagerichte interventies, maar wel voor een 
‘can do’ - attitude waar het gaat om traumabehandeling 
bij mensen met (C)PTSS: ‘Ja, tenzij’ in plaats van het te 
soms nog sterk ingeburgerde ‘nee, tenzij’. Ook al lijken 
Dorrepaal en Thomaes die ‘ja, tenzij’-opstelling met ons 
te delen, een vooralsnog wetenschappelijk onvoldoende 
onderbouwd enthousiasme en daardoor te sterke na-
druk op de noodzaak van stabilisatie voorafgaand aan 
traumabehandeling, kan leiden tot onnodige terughou-
dendheid bij de behandeling van complexe PTSS-patiën-
ten met een gerichte traumabehandeling. Er is dan ook – 
en Dorrepaal en Thomaes zien dat niet anders - dringend 
behoefte aan een RCT waarin CPTSS-patiënten worden 
toegewezen aan twee condities: traumabehandeling of 
traumabehandeling voorafgegaan door stabilisatie. Al-
leen dan kan de meerwaarde van stabilisatie daadwer-
kelijk worden onderzocht en kan er gefundeerd advies 
gegeven worden aan therapeuten die zorg dragen voor 
deze uitdagende groep patiënten. 

Suzy Matthijssen is klinisch psycholoog in opleiding en werkzaam bij 

het Pieter Baan Centrum en Altrecht. Daarnaast is zij bezig met een 

promotietraject gericht op EMDR.

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en als cognitief gedragsthera-

peut en opleider CGt en EMDR, vrijgevestigd in Deventer/Bathmen.

Ingezonden reactie op het interview 
‘Vroeger en Verder en de behandeling 
van complexe PTSS’
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Tekst: Judith van Vliet

U kent ze ongetwijfeld ook: jongeren die veel gamen. 
Proberen met ze in gesprek te raken over de emoties, 
beweegredenen en de effecten ervan, kan snel leiden 
tot fricties in de werkrelatie. De jongere vindt dat hij 
een zeurende ouder tegenover zich heeft. Daarbij kan 
gamen ook al snel de generatiekloof tonen tussen de 
jongere en de - slechts met PacMan opgegroeide en 
Wordfeud spelende - ‘oude bes’ van een therapeut. In 
onderstaande casus behandel ik een dergelijke jonge-
re via onder andere EMDR gericht op zijn flashforward. 
Hiermee vermindert de hang tot gamen en - minstens 
zo belangrijk - ontstaat er meer ingang tot het gesprek 
over de dynamiek die onderliggend is aan het gamen. 

 
Op de ochtend na de netwerkavond over flashforwards 
van Ad de Jongh tref ik Calvin: uitgebreid gapend en 
met een duidelijk vermoeid gezicht. Hij vertelt dat hij 
gisteravond, zoals vele avonden, niet kon stoppen met 
gamen. Ik heb meerdere hypothesen over het waarom 
van dit gedrag. De factoren zijn ook al vaker onderwerp 
van gesprek geweest. Calvin en ik delen de mening dat 
deze factoren bijdragen aan zijn agressie, onzekerheid 
en somberheid. Ik besluit een EMDR-behandeling toe te 

passen op een positieve flashforward: die van de ultie-
me gamekick. 
 
Calvin is een tot in de puntjes verzorgde jongere. Ik kan 
met gemak empathie voor hem voelen, net als dat bij 
zijn familieleden, docenten en werkgever steeds weer 
gebeurt. Zijn ijdele-, rationaliserende- en ‘stoere bink’-
afweer is goed te snappen. Hij is al jaren hard bezig om 
zijn kwetsbaarheid te verhullen, zich niet meer te laten 
krenken en machteloosheid te voorkomen. Dit komt 
voort uit een geschiedenis van huiselijk geweld, KOPP 
(Kind van Ouder met Psychische Problematiek) en een 
aantal pestervaringen. Er is sprake van sterke reactieve 
traumatisering via het zich buitengesloten voelen van 
zijn gezinsleden, omdat hij als Benjamin het minst direct 
getroffen zou zijn door het huiselijk geweld. Ook is zijn 
stressregulatiesysteem fors van slag geraakt. Hij heeft 
zich op de been gehouden door een vechtersbaas te 
zijn, door de liefde voor zijn moeder en waarschijnlijk 
door de actieve traumata in zijn jeugd. Hij is achteruit ge-
gaan na een forse gewelddadige ruzie met zijn moeder; 
zij is zijn meest dierbare houvast. Calvin heeft zichzelf 
daarin sterk negatief geassocieerd met zijn vader. Inmid-
dels kunnen we spreken over zijn angst en schaamte en 
kan hij meer reflecteren over zijn agressie.

Flashforward bij een positief target 
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De ergste herinnering betreft de ruzie met zijn moeder. 
Dit hebben we al behandeld. Hoe nu verder? Er ligt nog 
van alles. Linksom, rechtsom, rechtdoor. Er is veel moge-
lijk. Ik besluit me te richten op de vermoeidheid omdat 
Calvin met zijn non-verbale gedrag van gapen, onderuit 
hangen en er ook moe uitzien, mij blijkbaar iets duide-
lijk wil maken. Er blijkt sprake van een crisisdeadline op 
school. Om te voorkomen dat ik als een oude zemelaar 
overkom en teveel in een moederrol terecht kom, geef ik 
hem controle en probeer therapeutische ruimte te cre-
eren door hem te vragen of we het over de schoolpro-
blemen kunnen hebben. Hierbij geef ik uitleg over hoe 
dit hem zou kunnen helpen, met daarin erkenning voor 
zijn last en moeite met betrekking tot school. Want dit is 
toch wel een serieus probleem waarbij hij zijn toekomst 
ziet wankelen. 
Bij het uitvragen van zijn ritme qua huiswerk en slapen, 
blijkt het gamen sterk op de voorgrond te staan. Ik laat 
me bijscholen over zijn game, om zijn kick beter te kun-
nen begrijpen en aan te kunnen sluiten. We maken een 
kosten-batenlijst, waaruit de kosten van het probleem-
gedrag als winnaar naar voren komen. Daarna blijkt er 
goed overleg mogelijk over zijn gamegedrag en het lek-
kere gevoel dat hij daarbij ervaart. Ik bied psycho-edu-
catie en acceptatie en normalisering over de gezonde 
hang naar adrenaline aan, zeker bij zijn waarschijnlijk 
genetisch bepaalde, en vanuit geschiedenis verhoogde, 
behoefte aan arousal. 

‘Kickbeeld’
Bij mij komt mijn ‘kick’ van de netwerkavond over flash-

forwards naar boven. Ad de Jongh sprak niet alleen over 
flashforwards van het type ‘ultieme schrikbeeld’, maar 
ook over het ultiem lekkere kickbeeld. (Deze toepassing 
bij bijvoorbeeld verslaving wordt onder andere door Hel-
len Hornsveld onderzocht.) Ik vraag Calvin daarom naar 
zijn ultieme kick. Hij heeft in het spel ooit een enorme 
kickervaring gehad. Dit streeft hij opnieuw na. Als ik hem 
vraag hier een plaatje van te maken, ziet hij het direct 
voor zich: hij voelt opnieuw de energie in zijn buik en 
handen, zichtbaar aan zijn vastberaden blik, voldane 
glimlach, en zijn handen die hij tot vuisten balt. Ik vertel 
hem dat we hier de kick van af gaan halen ten behoeve 
van schoolsuccessen, en dat hij en zijn toekomst dit 
waard zijn, verwijzend naar zijn eigen kosten-batenlijst. 
Hij kan dan ook voor zichzelf en zijn gezin bewijzen dat 
hij emotioneel en fysiek sterk is en volwassen genoeg 
om eindelijk als jongste telg ook volwaardig gezinslid te 

zijn (en volwaardig lotgenoot). Ik meld hem dat we niet 
de kick van zijn hobby af zullen halen, alleen van de ver-
slavende hang. 
En go! Ik raak zelf ook in een energieke vibe. Ik doe er 
snel wat cognitieve interweaves bij, overigens zonder 
dat er sprake van looping is. Ik wil namelijk de ruimte die 
ontstaat door de verminderde kick vullen met positieve 
input voor zijn zelfbeeld (dat zou hem ook weer wat 
geld kunnen schelen voor de zeer dure kleding en ac-
cessoires die hij draagt, terwijl er nauwelijks geld is voor 
schoolspullen; toch nog wat moederlijke interventies). 
De kick van het plaatje gaat van 10 naar 0 (gevraagd tus-
sen de 10 en 0). 

Na een week zie ik hem terug. “De ene dag is lastiger 
dan de andere”, vertelt hij. “Het is nog knap moeilijk. 
Het verschil is dat ik gedurende de afgelopen week niet 
meer in slaap viel op school. ’s Nachts kon ik beter in 
slaap komen, omdat het gamen zich niet meer aan mij 
opdrong als ik eenmaal in bed lag; daarom kon ik de pc 
uitlaten.” 

Dit vind ik een leuke, energieke toepassing van EMDR. 
Bovendien geeft het systemisch ingang doordat zijn 
moeder eindelijk voelt dat er meer echt contact mogelijk 
is met haar zoon en dat ‘die therapeut’ tenminste ook 
haar zoon ‘aanpakt’ rondom het gamen. 

Afrondende fase
Inmiddels zijn er ruim twee maanden verstreken sinds ik 
bovenstaande tekst typte. De behandeling is in de afron-
dende fase. Terugkijkend op de wel- en niet werkende 
onderdelen daarbij, concluderen we beiden positief over 
de inzet van EMDR op het gamen. Zo voelde Calvin zich 
gehoord in zijn lol en redenen tot gamen, in plaats van 
bekritiseerd, en ik ervoer daarna meer ingang om ver-
der te spreken over een aantal belangrijke redenen tot 
gamen, zoals vermijding van nare affecten en onzeker-
heid bij het aangaan van meer zelfstandigheid. Beiden 
bemerkten we dat de verlaagde arousal ten aanzien van 
het onderwerp gamen maakte dat we meer in contact 
kwamen. 

Judith van Vliet is psychotherapeut, GZ-psycholoog en EMDR-practi-

tioner. Ze werkt in een GGZ-instelling en daarnaast in een vrijgeves-

tigde praktijk. 
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Tekst: Evita Philipsen, Hilde van Gronsveld, 
John Kersten en Sabine Tjon Pian Gi
 
Tijdens een fantastische workshop van de altijd inspi-
rerende en energieke Joany Spierings wist zij ons van 
minuut tot minuut te boeien. Zij veroorzaakte een con-
stante ‘orienting response’ door vernieuwende elemen-
ten en verrassingseffecten toe te passen. We hebben 
erg gelachen, veel nieuws geleerd en vooral onze crea-
tiviteit ontdekt. De leus van Joany: ‘Hoe minder contro-
lebehoeftig hoe groter de creativiteit’, hebben we gelijk 
die avond in praktijk gebracht. 
Wij therapeuten vragen ons al jaren af hoe het komt dat 
er zo’n discrepantie bestaat tussen de sterk verminder-
de lijdensdruk van de patiënt na EMDR en de daarbij ont-
brekende appreciatie voor de therapeut. We verbazen 
ons telkens weer over het wonderbaarlijke resultaat van 
EMDR; onze patiënten des te minder. Die kunnen zich 
de ramp of de klachten na de EMDR-behandeling nau-
welijks meer voor de geest halen. Vandaar dat we het 
volgende aanvullende protocol hebben ontwikkeld om 
niet gedemoraliseerd te raken en om de passie en de 
bezieling van ons als therapeut te behouden. Natuurlijk 
ook om er voor te zorgen dat er geen EMDR-therapeuten 
ten onder gaan aan het succes van EMDR! Dus zeker bij 
dreigende overbelasting adviseren we onderstaand pro-
tocol toe te passen. 

1. Volg eerst het gehele basisprotocol met de patiënt.
2. Sluit positief af voor de patiënt. 
Th: “Wat is het meest positieve dat je het afgelopen uur 
over jezelf m.b.t. het thema hebt geleerd?”
Pat: “Dat ik moedig ben.”
Th: “Zeg in gedachten tegen jezelf: ‘ik ben moedig’, con-
centreer je erop.”
…SET (werkgeheugenbelasting)…

3. Na het positief afsluiten voor de patiënt, ga je door 
met de positieve afsluiting voor de therapeut. Hier mag 
je een zeer directieve stijl gebruiken!
Th: “Wat is het meest positieve dat je het afgelopen uur 
over je therapeut met betrekking tot het thema hebt ge-
leerd?”
Pat: “Dat jij goed je werk doet.”
Th: “Dat klopt, en wat zegt dat over de therapeut als per-
soon? Hoe noem je zo iemand?”
Pat: “Uhm, tja hoe noem je zo iemand?”
Th: “Een redder bijvoorbeeld.” (pas hier de directieve 

bejegening toe, bij uitblijven van een spontane respons)

Pat: “Ja een redder.”
… SET (werkgeheugenbelasting)…  

Th: “Is er nog iets positiefs dat bij je op komt?”
Pat: “Nou…”
Th: (bij twijfel direct weer een directieve aanpak!) “Welke 
aan de therapeut toe te schrijven positieve eigenschap-
pen komen er nog meer op, als je kijkt naar waar je nu 
staat na de EMDR-sessie?”
Pat: “Uhm.”
Th: (houd vol!) “Hoe zou je jouw beste vriend/vriendin 
noemen als die zoiets waadevols brengt in je leven. 
Moeder Theresa of..”
Pat: “God.”
Th: “Heel goed, concentreer je erop!”

Het protocol is nog in volle ontwikkeling, dus graag reac-
ties over de klinische praktijk. Een RCT zal dit komende 
jaar gestart worden, en er is reeds een subsidie-aan-
vraag gedaan bij de wetenschapscommissie van de VEN.

Met lachende groet, 

Het creatieve team: Evita Philipsen, Hilde van Gronsveld, 
John Kersten en Sabine Tjon Pian Gi

Ook jij kunt 
positief afsluiten 
na EMDR!
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SIGnificant

De SIG EMDR en Autisme Spectrum Stoornissen 
(ASS) deelt graag haar kennis en ervaring. De in de 
klinische praktijk opgebouwde deskundigheid is in-
middels gebundeld in een lijst met praktische ‘tips 
and trics’. Deze lijst vat de ontwikkelde knowhow 
van EMDR bij autisme bondig samen en is inmiddels 
ook beschikbaar voor het Engelstalige werkveld. De 
klinische observaties en ervaringen zijn echter nog 
nooit onderzocht. Esther Leuning en Ella Lobregt 
staan daarom beiden in de startblokken om te be-
ginnen aan een eigen onderzoek, en dat vanuit een 
aantal prikkelende hypothesen over de werkzaam-
heid van EMDR bij autisme.

In de praktijk
Drie jaar geleden werd in de Nieuwsbrief al aandacht 
besteed aan de SIG ASS, die destijds zeven jaar bestond. 
Dit jaar bestaat deze SIG dus al tien jaar. Esther Leuning 
lacht: “Is dat zo? Daar zijn we helemaal niet mee bezig. 
We hebben wel een hele actieve tijd gehad.” De lijst met 
‘tips and trics’ is uitgediept in twee hoofdstukken, die 
worden opgenomen in het Praktijkboek EMDR deel 2 en 
in het EMDR Kinder- en jeugdboek onder redactie van 
Carlijn de Roos en Renée Beer. “In het werken met EMDR 
bij autisme springt een aantal zaken in het oog”, vertelt 
Esther: “Het zoeken naar de juiste afleidende stimulus 
vraagt meer aandacht dan bij andere patiënten; de oog-
bewegingen zijn vaak een te grote afleiding, waardoor ze 
niet tot verwerken komen. Soms komen er hele bijzon-
dere lichamelijke sensaties naar boven en is het zoeken 
naar de reden. Je moet echt met iemand gaan oefenen.” 
Wanneer er problemen zijn in de communicatie met de 

patiënt, zijn meer aanpassingen nodig. “In de behande-
ling betrek je vaak anderen die de persoon goed kennen. 
En het is goed om kennis te hebben van het kinder- en 
jeugdprotocol, ook als je met volwassen patiënten met 
autisme werkt.”
In haar werk ziet Esther dat EMDR een bekende behan-

delvorm is geworden. Vroeger moest ze haar collega’s 
wijzen op de mogelijkheden, nu komen ze naar haar toe. 
“Er is meer bekendheid, minder huivering. De comorbide 
PTSS binnen autisme wordt sneller herkend. Voorheen 
was alles gericht op stabilisatie, nu gaan we ervan uit dat 
het toch goed is om te gaan behandelen.”

Overlap
Over de relatie tussen trauma en autisme hebben Esther 
Leuning en Ella Lobregt meerdere ideeën. Eén daarvan 
is dat mensen met autisme meer kans lopen op het op-
doen van beschadigende ervaringen. “De wereld is voor 

“Wat je bij trauma 
ziet gebeuren, 

ervaren mensen 
met autisme vaak 

dagelijks” 
Esther Leuning

‘Trauma en dagelijkse 
verwarring’
De reikwijdte van EMDR bij autisme 
Tekst: Gea Procee   Foto’s: Nienke Hofstede
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hen minder voorspelbaar”, zegt Ella: “Ze kunnen situa-
ties niet goed duiden en de sociale aansluiting lukt min-
der goed. Daardoor worden ze overvraagd en doen ze 
teleurstellingen op in het leven, waarbij pestervaringen 
er met kop en schouders bovenuit steken.” 
Esther beaamt dat: “Oorzaak- en gevolgrelaties kunnen 
ze niet goed overzien, omdat ze zo gericht zijn op details 
en niet begrijpen hoe iets sociaal in elkaar zit. Dingen 
overkomen hen dus, zonder dat ze snappen waar het 
vandaan komt. Het ‘controledomein’ is heel snel aange-
tast. Feitelijk is dat ook wat mensen die een trauma heb-
ben opgelopen, vertellen: ‘Ik had het niet verwacht, het 
kwam helemaal plotseling’. Dus wat je bij trauma ziet 
gebeuren, ervaren zij vaak dagelijks.” 
Ella Lobregt gaat daarom het effect van EMDR op symp-
tomen van PTSS en ASS bij volwassenen met ASS on-
derzoeken. De SVL (Schokverwerkingslijst), de SRS-A 
(Screeningslijst voor Autisme) en de BSI (Brief Symptom 

Inventory), zullen worden afgenomen om het effect van 
EMDR-therapie te meten. “Ik includeer bewust ook men-
sen die geen full blown PTSS hebben, omdat we eigenlijk 
nog niet weten hoe potentieel beschadigende gebeur-
tenissen zich bij ASS manifesteren. Het is denkbaar dat 
iemand met ASS veel last heeft van relatief weinig PTSS-
symptomen. Ook spelen er vermoedelijk relatief veel 
‘kleine t-trauma’s’, waardoor mensen niet voldoen aan 
het A1-criterium van PTSS.” 
Ella veronderstelt dat de aanwezigheid van traumage-
relateerde klachten vaak over het hoofd wordt gezien 
bij mensen met ernstige psychiatrische stoornissen. “Dit 
wordt diagnostic overshadowing genoemd. Ik denk dat 
dit ook bij autisme aan de orde is, omdat er een zekere 

‘Trauma en dagelijkse 
verwarring’

Esther Leuning
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overlap te zien is in de symptomatologie; die zit bijvoor-
beeld in de hyperarousal, de prikkelgevoeligheid van 
mensen met autisme.” Ook angstklachten, en met name 
de sociale angst overlappen elkaar. Ella herinnert zich 
haar eerste EMDR-patiënte: een jonge vrouw met au-
tisme die heel sociaal angstig was. “Ze bleek bang voor 
onbekende mannen. De moeite met sociale situaties 
was jarenlang gezien als onderdeel van autisme, terwijl 
er een ervaring van seksueel misbruik onder schuil ging. 
Van de behandeling knapte ze zo op, dat ik toen al be-
sloot dat ik dat graag eens verder wilde onderzoeken. 
Mensen met PTSS kunnen vaak minder goed mentalise-
ren. Dat probleem is bij autisme van jongs af aan al aan-
wezig. De oorsprong van deze symptomen is natuurlijk 
helemaal anders, maar als je iemand voor je hebt bij wie 
het autisme in het oog springt en je vergeet de trauma-
geschiedenis na te vragen, dan loop je het risico PTSS 
over het hoofd te zien.” 

Dagelijkse verwarring
Beide onderzoekers en andere SIG leden, viel in hun kli-
nische praktijk op dat de kernsymptomen van autisme 
milder lijken te worden na EMDR-therapie. Een patiënt 
vertelde aan Esther dat hij de indruk had dat zijn infor-
matieverwerking beter werd: hij zag meer, hoorde meer 
en nam meer kleur waar. Ook een moeder van een pa-
tiënt vertelde dat ze er niets van begreep, maar dat het 
leek alsof haar zoon minder star was. ‘Voorheen zou hij 
uit zijn dak zijn gegaan als hem werd gezegd dat hij iets 
anders moest doen. Nu kon hij uit zijn eigen gelijk stap-
pen.’
Esther Leuning veronderstelt dat die verbeteringen in 
informatieverwerking en rigiditeit weleens te herleiden 
zouden kunnen zijn tot een verbeterde samenwerking 
van hersendelen door EMDR-therapie. Zij heeft recent 

“Er is een behoorlijke 
kans dat je PTSS over 

het hoofd ziet, als 
autisme in het oog 

springt” 
Ella LobregtElla Lobregt
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een literatuuronderzoek gedaan. “De literatuur over 
autisme gaat tegenwoordig over het concept ‘intercon-

nectivity’. De hypothese is dat bepaalde hersendelen 
bij autisme niet voldoende met elkaar communiceren. 
Dat heet ‘underconnectivity’. In de literatuur over EMDR 
wordt uitgegaan van drie verklaringsmodellen: de eer-
ste is de oude Adaptive Information Processing (AIP) 
hypothese van Shapiro. De tweede is de Interhemisphe-

ric Interaction hypothese (Propper & Christman, 2008; 
Bergmann, 2010) en als derde kennen we de werkge-
heugenhypothese, waar wij in Nederland zo dol op zijn. 
Voor de Interhemispheric Interaction hypothese is nog 
onvoldoende bewijs, sterker nog, er bestaat bewijs te-
gen deze hypothese. Maar de concepten ‘underconnec-

tivity’ en ‘interhemispheric interaction’ passen naar mijn 
mening naadloos op elkaar. EMDR-therapie zou mogelijk 
dus iets kunnen doen in de samenwerking tussen de 
verschillende hersendelen, waardoor het grote tekort 
van mensen met autisme iets bewerkt wordt.” Esther 
lacht, “nou, hoe interessant is dat?” 
Om dit te toetsen gaat Esther onderzoek doen bij men-
sen met autisme zonder PTSS. “We gaan EMDR dan in-
zetten op de dagelijkse verwarring. We nemen situaties 
als target waarvan mensen in die week verward, boos 
of verdrietig zijn geraakt. Je hoopt dan dat er in de sa-
menwerking tussen hersendelen iets wijzigt. We meten 
of dat op de kernsymptomen iets doet.” 
Ella Lobregt vindt de hypothese van Esther boeiend en 
gedurfd. “Esther roeit tegen de stroom in, maar zo ont-
staan nieuwe dingen! Mijn onderzoek zit eigenlijk een 
stap ervoor. Ik ga primair kijken of na EMDR-therapie 
traumagerelateerde klachten verminderen bij mensen 
met ASS. Mochten zij minder autismekenmerken rappor-
teren, dan vermoed ik dat dit vooral die autismesymp-
tomen zijn, die een zekere overlap vertonen met PTSS. 
Ook kan er sprake zijn van een indirect gevolg: doordat 
mensen rustiger worden in hun hoofd, manifesteren 
gedragskenmerken van autisme zich milder. Ik kan nog 
niet zeggen of er neurobiologisch iets verandert en of 
autisme zelf minder wordt.”

Waar staan we dan over vier jaar?
Ella Lobregt: “Het toepassingsgebied van EMDR gaat al-
leen maar breder worden. Dat zien we nu al gebeuren. Ik 
hoop dat de koudwatervrees, die ik soms toch nog wel 
bij behandelaren zie, dan weg is en dat mogelijke onder-
behandeling van trauma verleden tijd is. We verzamelen 
gaandeweg steeds meer kwalitatieve gegevens over de 

toepassing van EMDR bij autisme. Daarin heeft de SIG 
ASS al veel werk verzet.” 
Esther Leuning vult aan: “Ik hoop dat er over een paar 
jaar een aantal artikelen ligt waarin de effecten van 
EMDR bij autisme wordt onderbouwd, en dat er meer sa-
menwerking is met het buitenland. Zowel in Nederland 
als in andere landen zijn vooral case reports geschreven. 
Ik hoop dat we met elkaar tot meer onderzoek gaan ko-
men op dit gebied, en daarnaast dat we veel mensen 
met ASS van hun nare herinneringen kunnen bevrijden, 
door kennis over te dragen aan zoveel mogelijk behan-
delaren!”

Esther Leuning is samen met Petra Spuijbroek contact-
persoon van de SIG EMDR en ASS. Zij is als gz-psycholoog 
en cognitief gedragstherapeut verbonden aan Karakter 
en werkzaam in de kliniek en polikliniek voor Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie in Nijmegen. Zij is EMDR-practitioner.
Het literatuuronderzoek naar de werkingsmechanismen 
van EMDR en autisme is aangeboden aan het Journal 

of Autisme and Developmental Disorders. Vanaf januari 
2015 gaat Esther een pilotstudie doen naar de effecten 
van EMDR op kernsymptomen van ASS. Het onderzoek 
wordt begeleid door Martine van Dongen-Boomsma en 
Wouter Staal (Karakter UC/Radboud Universiteit). 

Ella Lobregt werkt bij Dimence als gz-psycholoog in op-
leiding tot specialist. Ze doet haar onderzoek in het ka-
der van de KP-opleiding. Dit onderzoek naar de effecten 
van EMDR bij autisme en trauma doet zij vanuit het Cen-
trum voor Ontwikkelingsstoornissen van GGZ-instelling 
Dimence in Deventer in samenwerking met een aantal 
particuliere praktijken, allen leden van de SIG ASS. Ella 
wordt begeleid door Bram Sizoo, Ad de Jongh en Lies-
beth Mevissen. 
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Tekst: Hellen Hornsveld

Op 15 en 16 maart 2014 gaf Robert Miller in Washin-
ton DC een workshop over het door hem ontwikkelde 
‘Feeling State Addiction Protocol’. Dit protocol gaat 
over disfunctioneel gedrag, zoals eetstoornissen, ver-
slaving aan een middel, en problemen met de impuls-
controle. De belangrijkste bewering van Miller is dat 
mensen niet verslaafd zijn aan (ongezond) gedrag of 
aan een (ongezond) middel, maar aan het (gezonde) 
positieve gevoel erachter. 

Elke verslaving (aan een middel, aan een gedrag) heeft on-
derliggend een normaal gezond verlangen. Dit verlangen 
naar bijvoorbeeld ‘er bij horen’, ‘waardevol zijn’ of ‘speci-
aal zijn’, geeft een positief gevoel als het wordt bevredigd, 
zeker als het verlangen erg groot is. Naarmate het verlan-
gen groter is en de positieve ervaring sterker, is er meer 
kans dat de positieve ervaring als een positieve kernge-
beurtenis blijvend in het geheugen wordt opgeslagen. 
Het gaat om gewone, zeer positieve herinneringen voor 
zover deze nog niet disfunctioneel zijn en zo lang ze niet 
tot klachten leiden. Als een positieve emotionele beleving 
heel sterk is, kan de herinnering ‘gefixeerd’ zijn opgesla-
gen, dat wil zeggen: robuust tegen verandering. Net zoals 
negatieve gebeurtenissen blijvend negatief kunnen zijn. 
De disfunctionaliteit is vaak het gevolg van het feit dat het 
sterk positieve gevoel gekoppeld is geraakt aan een be-
paald gedrag, zoals een prijs winnen, of een wedstrijd, veel 
geluk hebben, seks hebben, boos worden of het gebruik 
van stimulerende en verdovende middelen. Vaak door het 
ontbreken van andere mogelijkheden om aan gewone ge-
zonde verlangens te voldoen.
Door een sterk positieve ervaring (of door meerdere soort-
gelijke ervaringen samen) is het fijne gevoel gekoppeld ge-
raakt aan bepaald gedrag. Een seksuele verovering voor-
spelt (is gekoppeld aan) bijvoorbeeld ‘er bij horen’. Omdat 
het gevoel erbij te horen zo’n diep verlangen herbergt, en 
er kennelijk zo weinig andere manieren zijn om dit verlan-
gen te bevredigen, zijn er voortdurend seksuele veroverin-
gen nodig om ‘er bij te horen’. Een seksverslaafde is dus 
niet verslaafd aan seks, maar is voortdurend op zoek naar 
een herhaling van het fijne gevoel van er bij te horen; hij 
is Feeling State Addicted: “The real need is for the healthy 
desires, not the destructive desires.”, beweert Miller.

Als Miller spreekt van Feeling State, gaat het hem om de 
combinatie van gedrag en positief gevoel, ook al doet de 
term anders vermoeden, en ook al gebruikt hij zelf de ter-
men ‘positive feeling’en ‘feeling state’ ook door elkaar. 
Ik zou het liever gewoon ‘disfunctional positive memory’ 
noemen. De disfunctionaliteit zit hem dus niet zo zeer in 
de disfunctionele cognities (zoals bij negatieve herinnerin-
gen), maar aan de koppeling met een disfunctioneel ge-
drag.
De veronderstelling van Miller is dat deze koppeling moet 
worden verbroken om van de (gedrags-)verslaving af te 
komen, en dat dit bereikt kan worden met EMDR. In het 
protocol gaat hij eerst op zoek naar de meest positieve 
aspecten van het gedrag. Een gokker vraag je wat het fijn-
ste moment is van het gokken. Je laat de patiënt vertellen 
en meestal zie je al aan een twinkeling in de ogen wat het 
fijnste aspect is.
Tijdens zijn workshop laat Miller zien hoe hij dat deed bij 
een rookverslaafde die zegt dat roken zo fijn is, omdat 
het rust geeft. Hij vraagt goed door en dan blijkt dat rust 
betekent: ‘ik ben oké’. Dan gaat hij op zoek naar herin-
neringen die representatief zijn voor de koppeling tussen 
roken en oké zijn, liefst een eerste herinnering. Dat doet hij 
met de floatback-methode: een in de VS gebruikelijke me-
thode  om op zoek te gaan naar relevante herinneringen, 
waarbij je gebruik maakt van affect-bridging (in plaats van 
‘ons’ Linksom-Rechtsom model). Wij zouden hier dus een 
‘positieve linksom maken’, een tijdlijn waarin de koppe-
ling tussen het gedrag en het positieve gevoel is ontstaan 
en versterkt. Overigens is mijn ervaring dat dit met rokers 
juist niet zo goed lukt, een cocaïneverslaafde heeft veel 
vaker uitgesproken positieve ervaringen.
In principe kan elk gedrag aan elk positief gevoel gekop-
peld worden. Bij dezelfde rookverslaafde patiënt van Miller 
komt ook nog een andere koppeling naar voren: hij rookt 
veel in de auto, en bij doorvragen blijkt dat roken gekop-
peld is aan een gevoel van vrijheid en autonomie.
Daarna leg je – weer via de floatback-methode - een re-
latie met de oorspronkelijke behoefte, zodat voor de pa-
tiënt goed duidelijk is waar de verslaving voor staat. De 
behoefte aan vrijheid heeft er bijvoorbeeld mee te maken 
dat deze patiënt altijd voor zijn zieke broertje heeft moe-
ten zorgen. En het verlangen naar ’ik ben oké’ komt voort 
uit het minderwaardig voelen ten opzichte van zijn vader. 
Het is niet nodig om deze trauma’s ook eerst te bewerken. 

Workshop Robert Miller over het 
‘Feeling State Addiction Protocol’
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Dat doe je later, en alleen zo nodig, en als die hulpvraag 
er ook is.

De koppeling tussen het gevoel en het gedrag
Miller gaat in het protocol weer terug naar de Feeling 

State (seks en erbij horen; roken en vrijheid, de koppel-
herinnering) wat je met EMDR kunt bewerken. Je vraagt 
niet naar associaties. Dat zou onnodig afleiden (in zijn film-
pjes doet Miller dat overigens wel). Na elke set vraag je 
opnieuw of de relatie tussen het gevoel en het gedrag nu 
meer, minder of gelijk is gebleven. Je gaat net zo lang door 
totdat het fijne gevoel en het gedrag niet meer aan elkaar 
gekoppeld ‘voelen’.
Als de koppeling verzwakt, word het onderliggende oor-
spronkelijke verlangen, als het goed is, meer voelbaar. 
Seks is dan geen oplossing meer om ‘er bij te horen’, en 
dat wordt pijnlijk duidelijk. Deze pijn behandelen (met 
traumaverwerking) en zoeken naar alternatieve gedra-
gingen (sociale vaardigheidstraining), is dan een logische 
vervolgstap. Dit is natuurlijk uiteindelijk ook de kern van 
elke verslavingsbehandeling. De traumaverwerking bij Mil-
ler gaat op de Amerikaanse manier via de NC (wij zouden 
spreken van een kernopvatting) en dan weer floatback.
De roker uit het voorbeeld van Miller had bijvoorbeeld als 
kernopvatting ‘Ik ben niet de moeite waard’. Na floatback 
kwam hij op een verjaardag uit, waarbij zijn ouders zijn 
verjaardag waren vergeten. Die herinnering kon vervol-
gens netjes worden gedesensitiseerd. Bij deze ene ge-
beurtenis bleef het in dit voorbeeld. Het was wel mooi 
om in het filmpje te zien hoe deze man inderdaad voor 
het eerst echt goed besefte hoe hij voortdurend aan het 
zoeken was geweest om zich de moeite waard te voelen, 
en hoe waardevol het was om die verjaardagsscène met 
EMDR te behandelen. Wij zouden het onderliggende nega-
tieve zelfbeeld met ‘Rechtsom’ behandelen.
De conclusie van Miller is dat de persoon niet verslaafd 
is aan nicotine of aan het roken, maar dat het roken een 
middel is om aan normale basisbehoeften te voldoen, zo-
als oké zijn en een autonoom individu zijn. Kennelijk weet 
de persoon dit niet op andere, normale manieren te berei-
ken. Daarom komt verslaving zoveel voor bij emotioneel 
kwetsbare personen.
Miller richt zich niet op abstinentie, zeker niet bij gedrags-
verslavingen: iemand mag best in het casino nog eens een 
gokje wagen; hij zegt vooral het ongezonde verlangen te 
kunnen temperen. Miller richt zich hiermee faliekant te-
gen de in Amerika ijzersterke AA-beweging. 

Beschouwing 
Ik vind Millers’ ideeën over het behandelen van ‘positive 

feeling states’ zeer interessant en we hebben er in Ne-
derland ook al positieve ervaringen mee opgedaan. Ik zie 
brede toepassingsmogelijkheden. Het is iets nieuws en 
voegt iets toe aan bestaande (EMDR) verslavingsprotocol-
len. Het past mooi bij de nieuwe ontwikkelingen over het 
werkgeheugen, waarin duidelijk en meermalen is aange-
toond dat EMDR ook werkt bij positieve herinneringen. 
Mijn experimenten met patiënten met een eetbuistoor-
nis (die ik blootstelde aan het eetbuivoedsel, en daarbij 
een verwerkingsproces op gang probeerde te brengen 
met EMDR (Beer & Hornsveld, 2009)) kan ik nu ook beter 
in een kader plaatsen. Patiënten zeiden vaak: de chocola 
was mijn beste vriend, maar sinds die EMDR biedt het me 
geen troost meer. Met andere woorden (de woorden van 
Miller): ‘de koppeling tussen eten en bijvoorbeeld ‘er bij 
horen’ is verbroken’. Mensen realiseren zich (wat ze ver-
standelijk al wisten) dat het niet gaat om het eten, maar 
om de eenzaamheid of het verlangen naar intimiteit, zoals 
een patiënte zei: “Het voelt nu stom en belachelijk om te 
gaan eten, als ik me eenzaam voel.”
In vergelijking met bestaande EMDR-protocollen gericht 
op verslaving, is het bijzondere dat Miller niet de craving 
of de drang zelf neemt als target, maar goed en scherp 
op zoek gaat naar het verlangen achter het verlangen, en 
daar targets bij zoekt. Vaak komt dit vanzelf naar boven als 
je craving als target neemt (Markus en Hornsveld, in druk), 
maar deze methode lijkt toch scherper en dus effectiever. 
Volgens mij is dit niet eerder door iemand zo beschreven.

Tot slot: In de casus ‘EMDR bij liefdesverdriet’ (Tjon & 
Hornsveld, zie elders in dit nummer) zou je het sms-gedrag 
als ingang kunnen nemen voor het FSAP protocol. Moge-
lijk zou het zo zijn gegaan. Petra vertelt dat het fijne aan 
sms-en is, dat ze zich op het moment van verzenden even 
met hem verbonden voelt. Daarna heeft ze spijt. Eerst 
wordt via floatback de behoefte aan verbinding geëxpli-
citeerd, daarna wordt ingezoomd op een kenmerkende 
koppelervaring tussen sms-sturen en het zich verbonden 
voelen. Dit wordt de target voor EMDR, net zo lang tot de 
geloofwaardigheid van de verbinding 0 voelt. 

Referenties
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Zie ook: www.fsaprotocol.com

Op 12 en 21 november geven Hellen Hornsveld en Wiebren Markus een eendaagse masterclass over het pro-
tocol EMDR en verslaving. Het protocol is vrij beschikbaar via de ledenpagina van www.emdr.nl. Via de VEN 
mail volgt nadere informatie over het inschrijven voor de masterclass.
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Tekst: Iva Bicanic  
Foto: Dafna Zwarts

In de rubriek ‘EMDR over 
de grens’ staat telkens 
een interview met een 
professional van één van 
de EMDR-beroepsvereni-
gingen buiten Nederland. 
De Spaanse Dolores Mos-
quera (41 jaar) is betrok-
ken bij Asociación EMDR 
España als één van de 
zes EMDR-trainers. Zij 
is klinisch psycholoog/
psychotherapeut met 
een privépraktijk: The 
Institute for the Study of 
Trauma and Personality 
Disorders. Dolores heeft 

vele boeken op haar naam staan en is bij VEN-leden 
bekend vanwege haar inspirerende presentaties op 
Europese EMDR-congressen en op ons nationale EM-
DR-congres enkele jaren geleden. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met EMDR?
“Mijn opleiding is niet chronologisch verlopen. Ik ben 
‘achterwaarts’ opgeleid en heb een beetje van alles 
gedaan. In 2005 volgde ik de EMDR-training. Ik werkte 
toen (en nog steeds) met patiënten met persoonlijk-
heidsstoornissen die vreselijke trauma’s hadden meege-
maakt, en ik was op zoek naar een interventie waarmee 
ik met het trauma-deel aan de slag kon. In EMDR vond ik 
zoveel meer dan dat! Inmiddels ben ik behandelaar, su-
pervisor en onderzoeker op het gebied van persoonlijk-
heidsstoornissen en complexe PTSS. Naast in mijn eigen 
praktijk, werk ik binnen speciale behandelprogramma’s 
van de Spaanse overheid voor daders en slachtoffers 
van huiselijk geweld.”

Wanneer is de Spaanse EMDR-vereniging ont-
staan?
“In 1998 werd de eerste EMDR-training gegeven voor, 
toen nog, acht mensen. Tegenwoordig worden er vier-
honderd mensen per jaar opgeleid. De Asociación EMDR 

España werd in 2004 opgericht. De vereniging telt 1400 
leden, dat zijn uitsluitend psychologen en psychiaters. 
Het ledenaantal groeit opvallend snel.”

Wat doet de vereniging voor die 1400 leden?
“De vereniging, onder voorzitterschap van Francisca Gar-
cía Guerrero, is opgebouwd conform de richtlijnen van 
EMDR Europe. Leden worden geïnformeerd over de laat-
ste stand van zaken, krijgen korting en kunnen op lijsten 
met gekwalificeerde therapeuten worden geplaatst. De 
voorzitter vertaalt voor de leden bijdragen die voor leden 
interessant kunnen zijn zoals nieuwe presentaties op 
Europese EMDR-congressen. Er is een onderzoeks- en 
opleidingscommissie, maar nog geen publiciteitscom-
missie of zogenaamde Special Interest Groups (SIGs) zo-
als die in Nederland bestaan. Met de Nederlandse EMDR 
Vereniging bestaat een goede relatie met wederzijdse 
interesse voor elkaar, maar verder niets officieels.” 

Wat zijn uitdagingen voor EMDR in Spanje?
“EMDR groeit snel in Spanje. Dat is een positieve ontwik-
keling. Maar het is belangrijk dat EMDR ook meer be-
schikbaar komt binnen de public services, en niet alleen 
in eigen praktijken. De Spaanse gezondheidszorg wordt 
gekenmerkt door een strikte scheiding tussen privé- en 
publieke zorg. Privézorg wordt geleverd door particu-
liere ondernemingen zoals eigen praktijken, terwijl de 
publieke zorg wordt geleverd door de Spaanse overheid. 
De publieke zorg is vergelijkbaar met de zorg in Neder-
land: iedereen die op een of andere wijze een premie af-
draagt, heeft recht op aanspraak op de publieke gezond-
heidszorg in Spanje. Alle zorg is daarin inbegrepen. Maar 
de publieke zorg is minder toegankelijk en kent lange 
wachttijden. Voor wie meer zekerheid en luxe wenst, 
biedt de private gezondheidszorg in Spanje uitkomst.”

Waarvoor zou je subsidie voor toekomstig 
EMDR-onderzoek willen gebruiken?
“Ik denk meteen aan de toepassing van EMDR bij jonge 
daders in detentie. De meeste collega hulpverleners zijn 
geen fan van deze moeilijke doelgroep, maar veel van de 
daders hebben als kind traumatische ervaringen meege-
maakt. Ik geloof oprecht dat EMDR een duurzame oplos-
sing kan bieden om op termijn de cyclus van geweld te 
doorbreken.”

“Belangrijk dat EMDR ook beschikbaar 
is binnen public services”
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Tekst: Renée Beer

EMDR is nu ook opgenomen in de databanken ‘Effec-
tieve interventies huiselijk geweld’, (www.huiselijk-
geweld.nl) en ‘Effectieve sociale interventies’, beide 
van Movisie, kennisinstituut sociale vraagstukken. Zie 
http://www.movisie.nl/esi/eye-movement-desensiti-
zation-reprocessing-emdr. 

Bij de vermelding wordt verwezen naar de databank 
van het Nederlands Jeugd Instituut, waarin EMDR al 
sinds 2007 te boek staat met het keurmerk ‘goed on-
derbouwd’. Hiermee krijgt EMDR expliciet erkenning als 
een interventie, die succesvol kan worden ingezet voor 

behandeling van klachten die zijn ontstaan ten gevolge 
van huiselijk geweld.
Er zijn de afgelopen jaren verschillende databanken inge-
steld om zowel het gebruik van bestaande succesvolle, 
of onderzochte (jeugd)interventies als de ontwikkeling 
van nieuwe -en het vaststellen van de effectiviteit- te 
stimuleren. Daartoe wordt relevante informatie toegan-
kelijk gemaakt voor het brede publiek van professionals 
(behandelaren), consumenten (patiënten) en financiers. 
Afhankelijk van de hoeveelheid gepubliceerd buiten-
lands en Nederlands effectonderzoek, krijgen interven-
ties het keurmerk ‘goed onderbouwd’, dan wel ‘effectief 
volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen’.

EMDR in nog meer databanken

De EMDR Research Foundation stimuleert en faciliteert 
wetenschappelijk onderzoek naar EMDR, onder andere 
door toekenning van subsidie aan (jonge) onderzoekers. 
Subsidie kan worden aangevraagd voor het verrichten 
van onderzoek zelf, maar ook voor het consulteren van 

experts en voor reiskosten om de verspreiding van on-
derzoeksresultaten op internationale congressen moge-
lijk te maken. Kijk voor meer info op www.emdrresear-
chfoundation.org.

Subsidie voor onderzoek door de 
EMDR Research Foundation

In EMDR Magazine nummer 4 zijn enkele namen onder 
foto’s op pagina 43 verkeerd geschreven. De juiste spel-
ling is: Marjan de Haan en Geke Konijnenberg.

In het Estafette-interview Vijf vragen aan … Jan de Vries 
in EMDR Magazine 04 is helaas een deel van de tekst 
onjuist afgedrukt en een ander deel weggevallen. Op de 
website emdrmagazine.nl is het volledige artikel te le-
zen.

Rectificatie
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Oostenrijks onderzoek doet vermoeden dat EMDR 
een effectieve behandeling is bij patiënten met een 
tandartsfobie. Na drie EMDR-sessies was er al een 
reductie in angst en vermijding, die aanhield bij drie, 
en twaalf maanden follow-up. Het effect van de be-
handeling was groter dan bij gebruikelijke cognitief 
gedragstherapeutische behandelingen bij angst 
voor tandheelkundige ingrepen.

Angst voor de tandarts komt veel voor. Zo’n vier procent 
van de bevolking lijdt zelfs aan een tandartsfobie volgens 
de DSM-IV-criteria. Exposure-in-vivo is een bewezen ef-
fectieve behandeling bij een enkelvoudige fobie zoals 
een tandartsfobie, maar er is ruimte voor verbetering. 
Opvallend is dat 87 procent van de patiënten met deze 
fobie aangeeft dat de angst begonnen is met een nare 
ervaring bij de tandarts. Mogelijk wordt bij hen die herin-
nering met andere nare tandartservaringen opnieuw ge-
activeerd bij confrontatie met de tandarts en leidt dit tot 
angst en vermijdingsgedrag. Exposure-in-vivo lijkt met 
name bij tandartsfobici met veel PTSS-achtige klachten 
geen optimale behandeling. Een traumagerichte behan-
deling zoals EMDR is wellicht meer passend. 

32 Patiënten met een tandartsfobie kregen na rando-
misatie drie EMDR-sessies van negentig minuten, of ze 
werden op een wachtlijst geplaatst. De EMDR richtte 
zich op de eerste, ergste en meest recente vervelende 
tandartservaring. In beide groepen vond een voor- en na-
meting plaats. De wachtlijstconditie ontving na de name-
ting alsnog drie EMDR-sessies. De behandelgroep had 
een follow-up-meting na drie, en na twaalf maanden. 

Deze studie is belangrijk omdat het een van de weini-
ge randomized clinical trials is naar de effectiviteit van 
EMDR buiten het terrein van PTSS. Het belangrijkste 
resultaat was dat de meerderheid (83 procent) na be-
handeling weer regelmatig de tandarts bezoekt. Hoewel 
deze resultaten veelbelovend zijn, is vervolgonderzoek 
met een groter aantal proefpersonen, directe vergelij-
king tussen EMDR en exposure, en follow-up-metingen 
in alle condities nodig om definitieve uitspraken te kun-
nen doen over de effectiviteit van EMDR bij tandartsfo-
bie.

S. Doering, M. C. Ohlmeier, A. de Jongh, A. Hofmann & V. Bisping (2013). 

Efficacy of a trauma-focused treatment approach for dental phobia: a ran-

domised clinical trial, European Journal of Oral Sciences, 121, 584-593. 

Angst voor de tandarts minder door 
EMDR

Samenvattingen wetenschappelijke artikelen
door Matty Geurink 

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl
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Duitse onderzoekers voerden een systematische 
review uit naar wetenschappelijke publicaties over 
EMDR bij chronische pijn. Hoewel er nog te weinig 
goed uitgevoerde studies gedaan zijn om definitieve 
uitspraken te kunnen doen, lijkt EMDR effectief in 
het reduceren van pijnintensiteit. 

De onderzoekers vonden slechts twee gecontroleerde 
studies naar EMDR bij chronische pijn met in totaal tach-
tig patiënten en tien observationele studies bij in totaal 
116 patiënten. EMDR leidde tot een afname van pijnin-
tensiteit en in mindere mate ook tot afname van angst 
en depressie. Het lijkt erop dat EMDR bij chronische pijn 
een direct effect heeft op de corticolimbische proces-
sen die een rol spelen bij pijnwaarneming. Cognitieve 
gedragstherapie (CGT) lijkt daarentegen vooral effect te 
hebben op hogere cognitieve hersenfuncties die een rol 
spelen in het omgaan met pijn. Een deel van het effect 
van EMDR lijkt daarnaast te berusten op vermindering 
van de affectieve lading van de pijn en op vermindering 
van de lading van aan de pijn gekoppelde eerdere (pijn)

ervaringen. 
De onderzoekers vonden grote verschillen in effect size 
tussen de studies. Dit zou verklaard kunnen worden door 
verschillen in de aandoening die onderzocht werd, ver-
schillen in trainingsniveau van de therapeuten, verschil-
len in protocollen en targets en door verschil in de lengte 
van de behandeling. Sommige studies hanteerden een 
speciaal pijnprotocol waarbij de EMDR-behandeling zich 
direct op de pijn richtte. In andere studies werden de aan 
de pijn gekoppelde herinneringen met het basisprotocol 
gedesensitiseerd. Beide werkwijzen lijken effectief en 
het is nog onduidelijk wanneer, welke aanpak het beste 
werkt. Bij chronische pijn lijkt EMDR een veilige behan-
deling waarbij het van belang is minstens zes sessies 
aan te bieden. EMDR heeft geen nadelige gevolgen voor 
patiënten, behalve soms een tijdelijke toename van pijn.

J. Tezarz, S. Leisner, A. Gerhardt, S. Janke, G.H. Seidler, W. Eich & M. Hartman 

(2014).Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

treatment in chronic pain patients: a systematic review. Pain Medicine, 15: 

247–263. doi: 10.1111/pme.12303

Een Iraans quasi-experimenteel onderzoek doet 
vermoeden dat studenten met angst om te spreken 
in het openbaar baat hebben bij behandeling met 
EMDR. Na zeven EMDR- sessies rapporteerden de 
studenten minder fysiologische angstsymptomen 
en meer vertrouwen om te spreken. 

Angst om te spreken in het openbaar is een veel voorko-
mende vorm van een sociale fobie. Er is enige evidentie 
dat systematische desensitisatie, cognitieve herstruc-
turering en vaardigheidstraining interventies zijn, die 
kunnen helpen om dergelijke angst te verminderen. De 
auteurs stellen dat het effect van EMDR op spreekangst 
nog weinig onderzocht is. 
De onderzoekers randomiseerden dertig vrouwelijke 
studenten met spreekangst over twee condities. De ene 
helft van de studenten kreeg zeven EMDR-sessies en 
de andere helft kreeg geen behandeling. Hoewel de on-
derzoekers significante verschillen vonden tussen beide 
groepen, maken ze in het artikel niet duidelijk op welke 
wijze de traumatische ervaringen, die in relatie zouden 

staan tot de spreekangst, zijn geselecteerd. In beide 
groepen vond een voor- en nameting plaats met zelfrap-
portagelijsten voor angstklachten en zelfvertrouwen. 
Een follow-up meting vond niet plaats. De behandelaar 
was tevens de onderzoeker. Om harde uitspraken te 
kunnen doen over de effectiviteit van EMDR bij spreek-
angst, zouden de onderzoekers in de toekomst een con-
trolegroep moeten includeren. 

J. Aslani, M. Miratashi & L. Aslani (2014), Effectiveness of Eye Movement 

Desentization and Reprocessing Therapy of public speaking anxiety of uni-

versity students, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 29-32

EMDR bij chronische pijn onder de loep 

EMDR effectief bij spreekangst
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Foto: LiliGraphie / Shutterstock.com 

Britse onderzoekers stelden in experimenteel on-
derzoek vast dat de prestatie op een episodisch 
autobiografische geheugentaak verbeterde na oog-
bewegingen. Deze hadden echter geen invloed op 
de prestatie in een semantische autobiografische 
geheugentaak. 

69 Proefpersonen werden gerandomiseerd over drie 
condities: horizontale oogwegingen, verticale oogbewe-
gingen en naar een punt staren. Na dertig, zestig of ne-
gentig seconden van oogbewegingen of staren, volgde 
een taakje. Er waren drie taakjes: een episodisch auto-
biografisch, een semantisch autobiografisch en een niet-
autobiografisch semantisch geheugentaakje. In de con-
ditie van de episodische autobiografische taak moesten 
de proefpersonen gedurende negentig seconden zo veel 
mogelijk herinneringen opnoemen die betrekking had-
den op concrete gebeurtenissen tussen hun vijfde en 
elfde levensjaar, en tussen hun twaalfde en achttiende 
levensjaar. Het semantische autobiografische taakje 
was het zo veel mogelijk namen van vriendjes en lera-
ren noemen uit diezelfde tijdvakken. Het derde taakje 
bestond uit simpelweg zo veel mogelijk voorbeelden 
noemen van een bepaalde semantische categorie, zoals 
transportmiddelen.
Alleen bij het episodisch geheugentaakje was de presta-

tie beter als er eerst horizontale oogbewegingen hadden 
plaatsgevonden. De proefpersonen konden na horizon-
tale oogbewegingen meer herinneringen opnoemen. Het 
effect was na negentig seconden oogbewegingen het 
sterkst, maar ook bij dertig en zestig was het aanwezig. 

De bevindingen waren conform de verwachtingen van 
de onderzoekers op basis van de hemisferische-inter-
actietheorie. Volgens deze theorie is interactie tussen 
beide hersenhelften belangrijk voor het episodisch ge-
heugen. Horizontale oogbewegingen zouden deze inter-
actie bevorderen. Er zijn ook aanwijzingen dat horizonta-
le oogbewegingen de zoekstrategie naar herinneringen 
binnen een hersenhelft efficiënter maken, doordat de 
interactie tussen anteriore en posteriore hersengebie-
den toeneemt. Hoe het precies komt dat horizontale 
oogbewegingen het episodisch geheugen bevorderen, 
blijft dus nog onduidelijk. Nader onderzoek zal dit moe-
ten uitwijzen. 
Aangenomen kan worden dat het gevonden effect van 
oogbewegingen op het episodisch geheugen ook tijdens 
EMDR optreedt en dat het een deel van het effect van 
EMDR verklaart.

A. Parker, A. Parkin & N. Dagnall (2013). Effects of saccadic bilateral eye 

movements on episodic and semantic autobiographical memory fluency. 

Frontiers in Human Neuroscience. 7:630, DOI: 10. 3389/fnhum.2013.00630 

Horizontale oogbewegingen bevorderen 
episodisch geheugen

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl
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Experts uit verschillende landen op het gebied van 
dissociatieve stoornissen hebben een reeks van 
drie artikelen over dit onderwerp geschreven, met 
het doel een brug te slaan tussen de structurele dis-
sociatietheorie en EMDR. In dit tweede artikel van 
de reeks gaan zij in op de stabilisatiefase. 

Volgens de auteurs is er consensus onder 
experts over de noodzaak om bij complexe 
traumagerelateerde stoornissen zoals disso-
ciatieve stoornis, complexe PTSS en border-
line persoonlijkheidsstoornis, een fasegerichte 
behandeling toe te passen. Veilige en effectieve 
EMDR-behandeling zou bij deze stoornissen altijd 
een grondige stabilisatie vooraf vereisen. 
Bij trauma treedt er volgens de structurele dissociatie-
theorie een splitsing op in het zelf: in een traumadeel 
(EP of emotional part) en een deel dat zich bezighoudt 
met continuering van het dagelijks leven (ANP of appa-

rently normal part). Als er sprake is van meer en volledi-
ger splitsing in ANP (‘s) en EP (‘s), en wanneer EP’s een 
duidelijker ik-besef hebben, achten de auteurs een gron-
dige stabilisatiefase voorafgaand aan traumaverwerking 
noodzakelijk. Deze stabilisatiefase beoogt dan het da-
gelijks leven te verbeteren, integratieve vermogens 
en de window of tolerance te vergroten, interne 
samenwerking tussen deelpersoonlijkheden tot 
stand te brengen en vaardigheden aan te leren 
waarmee patiënten beter met PTSS-klachten 
en dissociatieve klachten om kunnen gaan. In 
het artikel worden allerlei interventies vanuit 
de structurele dissociatietheorie beschreven, 
die hiervoor ingezet kunnen worden. 
Het artikel gaat helaas niet in op onderlig-
gende wetenschappelijke evidentie voor de 
consensus onder experts over de inhoud, nood-
zaak en effectiviteit van de beschreven fasege-
richte behandeling bij dissociatieve stoornissen. Er 
is op dit gebied nog nauwelijks onderzoek gedaan. 

O. van der Hart, M. Groenendijk, A. Gonzalez, D. Mosquera & R. Solomon 

(2013), Dissociation of the personality and EMDR therapy in complex 

trauma-related disorders: applications in the stabilization phase, Journal of 

EMDR Practice and Research, 7, 81- 94.

Stabilisatiefase in de behandeling van 
dissociatieve stoornissen toegelicht
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Nederlandse onderzoekers toonden in een experi-
ment met studenten aan dat oogbewegingen, al-
leen bij emotionele herinneringen, de levendigheid 
van die herinnering verminderen. Emotioneel neu-
trale, levendige herinneringen behielden na oogbe-
wegingen hun levendigheid.

De onderzoekers opperen twee verklaringen voor hun 
bevinding: de eerste verklaring past binnen de werkge-
heugentheorie en behelst dat emotioneel neutrale her-
inneringen simpelweg te weinig werkgeheugenbelasting 
genereren om het effect van oogbewegingen te laten 
optreden. 
De tweede verklaring gaat buiten de werkgeheugen-
theorie: mogelijk is het niet alleen van belang dat een 
herinnering het werkgeheugen voldoende belast, maar 
moet de herinnering ook voldoende emotioneel beladen 
zijn om na toepassing van de oogbewegingen in min-
der levendige vorm te kunnen worden opgeslagen. We 
herinneren ons emotionele gebeurtenissen beter dan 
neutrale gebeurtenissen, en dit lijkt te komen door be-

tere opslag van emotionele stimuli. Noradrenerge acti-
vatie gedurende de perceptie van emotioneel materiaal 
zorgt voor deze betere opslag. Dit zou betekenen dat, 
wanneer bijvoorbeeld bètablokkers de noradrenerge ac-
tivatie zouden blokkeren, te verwachten is dat oogbe-
wegingen hun effect op de levendigheid van emotionele 
herinneringen verliezen. We slaan de door oogbewegin-
gen vervaagde herinneringen dan immers niet in hun 
nieuwe vorm in het langetermijngeheugen op. Dit type 
van onderzoek zou kunnen uitwijzen welke van de twee 
genoemde verklaringen juist is.
Traumatische herinneringen zijn altijd emotioneel, maar 
gedurende een EMDR-sessie verliezen ze hun emotio-
naliteit. De onderzoekers vermoeden dat wanneer de 
emotionaliteit van een herinnering eenmaal onder een 
bepaalde grens is gezakt, oogbewegingen hun toege-
voegde waarde verliezen. 

M.A. van den Hout, M.B. Eidhof, J. Verboom, M. Littel & I.M. Engel-

hard (2013). Blurring of emotional and non-emotional memories by 

taxing working memory during recall. Cognition and Emotion, DOI: 

10.1080/02699931.2013.848785

Veel clinici hanteren een psychotische stoornis als 
contra-indicatie voor de behandeling van PTSS con-
form de richtlijnen. Ook in onderzoek worden pati-
enten met een psychotische stoornis vrijwel altijd 
geëxcludeerd. Onderzoeksbevindingen van Paul de 
Bont, klinisch psycholoog bij GGZ Oost-Brabant, la-
ten zien dat uitsluiting van psychotische patiënten 
in behandeling en onderzoek van PTSS geheel onte-
recht is. 

De Bont behandelde tien psychotische patiënten met 
een comorbide PTSS na randomisatie met EMDR of ima-
ginaire exposure, zonder enige stabilisatie vooraf. Beide 
behandelmethodes bleken veilig en effectief. De pati-
enten raakten niet psychotisch of anderszins uit even-
wicht door de traumabehandeling. Maar liefst zeven van 
de tien patiënten voldeden na maximaal twaalf behan-
delsessies niet meer aan de criteria voor PTSS. Er was 
een relatief lage drop-out van 20 procent, die mogelijk 

verklaard kan worden uit het feit dat er juist geen sta-
bilisatie werd toegepast. Resultaten uit eerdere studies 
suggereren dat drop-out juist tijdens stabilisatie plaats-
vindt. Patiënten met een psychotische stoornis blijken 
veel baat te hebben bij traumabehandeling, wanneer zij 
last hebben van PTSS.
Trauma komt veel voor bij psychotische patiënten. Tus-
sen de 50 en 98 procent van de patiënten rapporteert 
minstens één traumatische ervaring. Schattingen van de 
prevalentie van PTSS lopen uiteen van 12 tot 29 procent. 
Met name ernstig trauma in de kindertijd, zoals seksu-
eel misbruik, vormt een belangrijke oorzakelijke factor 
in het ontstaan van psychose. Trauma in de kindertijd 
verdrievoudigt zelfs de kans op een psychose. 

P. A. J. M. de Bont, A. van Minnen & A. de Jongh (2013), Treating PTSD in pa-

tients with psychosis: a within-group controlled feasibility study examining 

the efficacy and safety of evidence-bases PE and EMDR protocols. Behavior 

Therapy, 44, 717-730.

Oogbewegingen uitsluitend effectief bij 
emotionele herinneringen 

Psychose onzinnig als contra-indicatie 
voor traumabehandeling 
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Een groep Nederlandse clinici heeft een arti-
kel geschreven over EMDR conceptualisatie en 
behandeling bij psychotische klachten zoals 
stemmen en wanen. 

Als er bij psychotische patiënten sprake is van ge-
beurtenissen die herbeleefd worden (comorbide 
PTSS), kan direct het EMDR basisprotocol ingezet 
worden. Bij psychotische klachten kan linksom 
of rechtsom geconceptualiseerd worden. De au-
teurs leggen aan de hand van casuïstiek helder uit 
wanneer en hoe je EMDR ‘linksom’ en ‘rechtsom’ 
bij psychotische klachten kunt toepassen. Daar-
naast beschrijven ze een derde methode, die zich 
rechtstreeks op de psychotische imagery richt. 
Hieronder vallen rampzalige toekomstvoorstellin-
gen (flashforwards) en andersoortige emotioneel 
beladen imaginaire voorstellingen. Uit onderzoek 
blijkt dat nare imagery frequent voorkomt bij psy-
chotische patiënten en vaak een hoge lijdensdruk 
veroorzaakt. 
De auteurs pleiten voor een goede inbedding van 
EMDR binnen een cognitief gedragstherapeutische 
behandeling voor psychose. EMDR bij psychotische 
klachten vereist dat een patiënt ergens het besef 
heeft dat de psychotische belevingen niet reëel 
zijn. Wanneer dit besef geheel ontbreekt, bevelen 
de auteurs aan om te beginnen met cognitieve 
interventies. In veel gevallen zullen na de EMDR-
behandeling nog gedragsexperimenten volgen om 
de klacht helemaal onder controle te krijgen. 
Een aantal regelmatig voorkomende problemen bij 
EMDR met psychotische patiënten komt in het arti-
kel aan de orde, zoals een beperkt werkgeheugen, 
lage emotionele expressie en problemen met het 
maken van oogbewegingen met daarbij de oplos-
singen die de auteurs daarvoor gevonden hebben.
EMDR bij psychotische klachten wordt op dit mo-
ment op effectiviteit onderzocht. 

D.P.G van den Berg, B.M. van der Vleugel, A.B.P. Staring, P.A.J. de 

Bont en A. de Jongh (2013). EMDR in psychosis: guidelines for 

conceptualization and treatment, Journal of EMDR Practice and 

Research, 7, 208- 224.

EMDR conceptualisatie en behandeling 
bij psychose 
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Supervisievraag

Proces wil niet op gang komen

Mijn vraag betreft een 31-jarige Turkse man die begin 2012 

ernstig is mishandeld toen hij met zijn partner op stap wilde 

gaan. Hij heeft zijn vrouw in hun auto geduwd en deze op 

slot gedaan. Hij is vervolgens door zes personen ernstig mis-

handeld en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis 

in Venlo gebracht. Van daaruit ging hij naar Maastricht voor 

een operatie. Door de verwondingen (aangezichtsfracturen 

en schedelbasisfractuur) heeft hij 2,5 liter bloed verloren. 

Hij geeft aan zich weinig meer te herinneren van wat er is 

gebeurd. Wel kan hij zich twee gezichten zeer goed voor de 

geest halen. Wanneer hij mensen tegenkomt die op deze 

twee personen lijken, krijgt hij nare herinneringen aan wat 

er toen is gebeurd. Hij rapporteert slaapproblemen, gaat 

rond 23.00 uur naar bed, ligt dan uren wakker en slaapt uit-

eindelijk maximaal twee tot drie uur. Hij staat ’s nachts veel 

op en loopt dan door het huis. Hij ervaart onrust, trillende 

benen en heeft nachtmerries. Hij droomt veel over ‘alleen 

achter blijven’ en het overlijden van zijn vrouw. Sinds die 

tijd ervaart hij geen plezier meer, hij noemt het ‘overleven’ 

en hij probeert er het beste van te maken. Ook is hij al een 

half jaar niet meer op stap geweest, terwijl hij dat eerst heel 

graag deed. Zijn vrouw wil nog wel, maar hij is bang. Ook 

mijdt hij spiegels en wordt hij niet graag geconfronteerd 

met het litteken op zijn hoofd. Hij ervaart bovendien kracht-

verlies in zijn lichaam en besteedt dingen (sjouwwerk) die 

hij eerst zelf deed, daarom nu uit. Daarnaast rapporteert hij 

prikkelbaarheid, sneller boos zijn en overgevoeligheid voor 

auditieve prikkels (tikken van horloge wanneer hij probeert 

te slapen).

Er hebben twee EMDR-sessies plaatsgevonden. Hij blijkt 

in werkelijkheid weinig nachtmerries te hebben. Deson-

danks zijn de slaapproblemen onverminderd aanwezig en 

hij maakt een sombere indruk. Als eerste komen wij tot het 

targetbeeld waarbij hij zichzelf op straat ziet liggen tijdens 

de mishandeling. Opvallend is dat ik weinig spanning bij 

hem bespeur tijdens het scherp zetten en de desensitisatie. 

Hij geeft in de associaties telkens en consequent aan dat er 

niets verandert, en bij back-to-target dat de SUD maximaal 

blijft. Aangezien ik vermoed dat er mogelijk meer lading zit 

bij een ander targetbeeld, breng ik dit samen met hem in 

kaart. Zijn grootste angst is dat hij in de nabije toekomst 

opnieuw door de daders gepakt wordt, omdat hij aangifte 

tegen hen heeft gedaan. Het plaatje waarop te zien is wat 

het ergste is wat er had kunnen gebeuren (hijzelf dood lig-

gend op de plek waar hij mishandeld werd) vindt hij naar-

der om naar te kijken dan het oorspronkelijke targetbeeld. 

Tijdens de desentisatie gebeurt echter hetzelfde als eerder. 

Hij geeft wederom aan dat er niets verandert. Er lijkt sprake 

van blocking. Meerdere keren terug naar back-to-target le-

vert eveneens geen verandering op. Doorvragen en cogni-

tieve interweaves geven wel nieuwe associaties:

“Wat zie je nu voor je?”, “Wat voel je in je lichaam?”, “Ben 

je overleden?”, “Wat zou je met ze willen doen, of tegen ze 

willen zeggen?” 

Ook interweaves gericht op zijn angst om alsnog gepakt te 

worden leveren geen daling op van de SUD, waarbij hij blijft 

aangeven dat er niets verandert.

Zijn hoofdklachten zijn depressieve klachten (hij heeft het 

gevoel geen toekomst te hebben door de gebeurtenis) en 

een gevoel van onveiligheid in de gemeente waar hij woont 

(angst om ‘gepakt’ te worden). Er lijkt geen sprake van her-

senschade als gevolg van de mishandeling. Het is echter 

niet uitgesloten dat er toch ook sprake is van cognitieve 

achteruitgang in vergelijking tot zijn premorbide functione-

ren.

Mijn vraag is wat ik zou kunnen doen om het proces dat 

telkens lijkt te blokkeren en niet op gang lijkt te komen, vlot 

te trekken? Stug doorgaan ondanks dat ik zelf weinig lading 

waarneem, of een flashforward op het ultieme rampscena-

rio toepassen (‘gepakt’ worden: volgens hem is het reëel 

dat dit gebeurt)?

Zou er tevens sprake kunnen zijn van een rouwreactie als 

gevolg van de mishandeling? Zo ja, kan ik dit ook met EMDR 

behandelen?

Antwoord
Misschien is het targetbeeld onjuist gekozen. Dat wil 

zeggen: toen (de gebeurtenis zelf) was natuurlijk naar, 

maar de emotionele lading van de herinnering aan deze 

gebeurtenis is momenteel te gering. Als er desondanks 

wel klachten zijn, dan moet er een ander moment in die 

herinnering zijn die wel lading heeft: een ander aspect 

van dezelfde herinnering. Misschien is het goed om je 

patiënt nog eens te vragen ‘de hele film’ in gedachten 

na te lopen, en hem te verzoeken aan te geven welk(e) 

plaatje(s) momenteel nog naar zijn - of beter: het naarst 

zijn - om op te roepen, of naar te kijken. Kortom, mis-

schien moet je nog eens beter zoeken naar een nieuw 

target, in ieder geval een die momenteel nog wel emoti-

oneel beladen is. 

Tip: probeer de ‘rechtdoormethode’ eens. Kijk wat het 

thema is dat op de voorgrond staat: is er sprake van 

Beantwoord door: Ad de Jongh
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machteloosheid of boosheid? Welk plaatje roept die 

machteloosheid of boosheid het sterkst op? Is er sprake 

van schaamte of verdriet? “Welk plaatje is het meest 

schaamtevol om te aanschouwen?” Of: “Door welk plaat-

je op te roepen voel je dit verdriet maximaal?” (is dat wat 

jij een ‘rouwreactie’ noemt?). Is er sprake van zelfverwijt: 

welk plaatje activeert dat zelfverwijt dan het best? Neem 

dat plaatje in gedachte. Het thema is dan je NC. Het gaat 

dus steeds om het vinden van de angel. 

Als hij daarover werkelijk niets kan aangeven, dan is het 

ook niet onaannemelijk dat hij angst heeft om iets te ont-

sluiten waarvan hij erg emotioneel zou kunnen worden. 

Dan zou de hypothese zijn dat hij zich eenvoudigweg 

niet durft te concentreren op een van de plaatjes, omdat 

hij bang is dat hij niet in staat is de emoties die daardoor 

worden opgeroepen te hanteren en in bedwang te hou-

den. Er is sprake van angst voor de angst, ofwel angst 

voor controleverlies: reacties die soms het verwerkings-

proces van de patiënt volledig plat leggen. Opmerkingen 

van de patiënt als “Er komt niks op” en “Dit lukt niet” 

zijn in dit kader typerend. Het is voor een EMDR-thera-

peut een typische valkuil om inhoudelijk naar zulke reac-

ties van de patiënt te luisteren en dan te denken dat de 

procedure niet voldoende werkt. Het lijkt misschien wel 

of het proces is gestopt, maar in feite gaat het hier om as-

sociaties. Het beste wat je als therapeut kan doen, in het 

geval dat de patiënt zegt zich niet meer te kunnen con-

centreren, is simpelweg te reageren met: “Concentreer 

je op die gedachte (of dat onvermogen)”. Vervolgens kun 

je deze associatie en de daaropvolgende associaties vol-

gen en deze werkwijze stug volhouden. 

Reactie
De angst voor controleverlies stond inderdaad voorop in het 

niet op gang komen van het proces. Hij gaf desgevraagd aan 

niet meer terug te willen denken aan de mishandeling. Hij 

wilde een foto die na de mishandeling van hem is gemaakt 

niet terugzien, omdat dit te confronterend voor hem zou 

zijn. Daarnaast leek hij ook de EMDR-procedure niet goed 

te begrijpen. De woorden ‘machteloosheid/hulpeloosheid’ 

en ‘gevaar’ leken hem niets te zeggen. Hij maakte tevens 

een dermate depressieve indruk (hij sliep al maanden nau-

welijks, zonder dat hij frequente nachtmerries had), dat ik 

hem tussentijds heb doorverwezen naar een huisarts voor 

een medicatieconsult. Wat betreft zijn actuele klachten 

stonden boosheid ten aanzien van het niet gestraft zijn van 

de daders en het feit dat ze hem zonder aanleiding ernstig 

hebben mishandeld en angst (dat hij opnieuw mishandeld 

wordt als hij naar buiten gaat), op de voorgrond. 

Ik heb toen een aantal maal geprobeerd om het EMDR-pro-

ces opnieuw op gang te brengen, waarbij ik de volgende 

targetbeelden heb gebruikt: 

1.  Hij ziet zichzelf op de grond liggen terwijl hij ziet dat 

de daders hem schoppen (vanuit actuele boosheid en 

angst).

2.  Het ergste wat er had kunnen gebeuren: overlijden als 

gevolg van de mishandeling (gezien zijn angst dat hij op-

nieuw mishandeld zou kunnen worden, als de daders 

hem opnieuw tegenkomen) 

3.  De foto die na de mishandeling genomen is (hij durfde 

zichzelf maanden lang niet aan te kijken in de spiegel, 

omdat hij zich schaamde voor de littekens en omdat hij 

bang was voor intrusies die hierbij op zouden kunnen 

treden). 

Er kwam echter wederom weinig lading naar voren en hij 

rapporteerde steeds dezelfde associaties. Zijn onderliggen-

de boosheid en angst leken het proces telkens te blokkeren 

evenals het niet begrijpen van de instructies/procedure. 

Ik ben uiteindelijk, voor het eerst sinds ik met EMDR werk, 

overgestapt op imaginaire exposure (IE). Ik heb vier sessies 

met hem doorlopen, voordat ik de behandeling over moest 

dragen (gezien mijn vertrek bij de instelling) aan een col-

lega. Bij de toepassing van IE zag ik wel een duidelijke span-

ningsopbouw. Na afloop van de sessies merkte hij telkens 

op dat hij ontzettend had gezweet tijdens de exposure. 

De heftigste momenten waren hetzelfde als bij de EMDR-

procedure (mishandeling zelf). Met exposure-in-vivo heb ik 

hem onder andere geconfronteerd met de gevolgen van het 

trauma met behulp van de foto die van hem is gemaakt na 

de mishandeling (dit riep met name boosheid op), en ik heb 

hem terug laten gaan naar de plek van het trauma. Aanvan-

kelijk durfde hij niet naar de foto te kijken, daarna zijn we 

stap-voor-stap dichter bij de foto gaan zitten totdat hij de 

uitvergrote foto alleen durfde te bekijken. Zijn stemmings-

klachten zijn gedurende de sessies verbeterd, zijn slaap is 

enigszins verbeterd en hij onderneemt meer buitenshuis. 

De PTSS-klachten waren echter bij overdracht naar een col-

lega nog niet volledig in remissie.
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Supervisievraag kind en jeugd

Ik zie een meisje van zestien jaar 
vanwege forse (faal)angstklachten 
en moeite met het weggaan van 
huis en het maken van vrienden. 
Zij heeft zich aangemeld op aanra-
den van haar moeder, na het slagen 
voor het examen VMBO-K. Ze gaat 
starten in de verpleging. Zij had als 
kind veel allergie- en astmaklachten 
waardoor de sociale ontwikkeling, 
vanwege veel absentie, moeizaam 
is verlopen. In gezinsverband zijn er 
geen bijzonderheden die van grote 
invloed zijn. We hebben (‘linksom’) 
gezocht, maar het zoekwerk verliep 
moeizaam. Zij vindt het lastig goed 
aan te geven wanneer deze angst-
klachten zijn begonnen, dan wel 
versterkt. Als ik ‘rechtsom’ een en 
ander probeer te ordenen, lopen we 
vast op haar eenvoudige denktrant. 
Met Resource Development and In-

stallation (RDI) heb ik geprobeerd 
om haar eigen kracht te vinden, 
maar dat vraagt voorstellingsver-
mogen en daar heeft ze problemen 
mee. Ze doet keurig wat ik vraag, 
maar gevoelsmatig komt er weinig 
reactie. Of ik nu links- of rechtsom 
ga, of haar probeer te vangen met 
RDI, ik krijg het niet te pakken. Ik 
vang dit meisje niet. Wat kun je met 
EMDR bereiken met deze kinderen 
en jongeren, die zo weinig contact 
met zichzelf en hun gevoel kunnen 
maken? 

Antwoord
Dit zijn lastige cases. Kun je aan-

geven wat de primaire klacht is 

waarop je het EMDR-proces hebt 

willen inzetten? Je noemt drie soor-

ten angst: faalangst, sociale angst 

en separatieangst. Voor het zoe-

ken met behulp van ‘linksom’ heb 

je allereerst een concrete klacht of 

symptoomcluster nodig. Die laatste 

Een meisje 
dat weinig 
contact 
met 
zichzelf 
kan maken

Beantwoord door: Merlijn van Eijk
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angst, separatieangst, zou kunnen 

zijn ontstaan als gevolg van de nare 

medische ervaringen in het verle-

den, waarbij ze zich alleen heeft 

gevoeld, bijvoorbeeld tijdens het 

benauwd zijn. Kun je hier iets meer 

over zeggen?

Reactie
De medische ervaringen spelen ze-
ker mee, zo weet ik van haar ouders, 
maar dit meisje gaf stellig aan dat 
ze het niet over de medische erva-
ringen wilde hebben. Nu wil ze door 
naar de nieuwe opleiding, maar ziet 
daar tegenop omdat ze bang is niet 
aardig gevonden te worden. Tevens 
heeft ze al een poos een iets jonger 
vriendje, en ze is bang hem kwijt te 
raken.
De eerste insteek is geweest om te 
zoeken naar ervaringen die het so-
ciaal angstige zou hebben veroor-
zaakt, dan wel hebben versterkt, 
want ze wil met de nieuwe oplei-
ding in dat opzicht goed kunnen 
starten. Ze blijft dan vooral zoeken 
in hier-en-nu situaties met anderen 
meiden en jongens. Eerdere erva-
ringen stranden op: “Weet ik niet”.

Antwoord
Bij deze kinderen, bij wie het niet 

goed lukt om zich op zichzelf en hun 

belevingswereld te richten, die zich 

(nog) niet bewust zijn van zichzelf, 

of nog onvoldoende autonoom zijn, 

is representeren een lastige taak. Ze 

kunnen zich misschien wel een con-

crete herinnering voor de geest ha-

len, maar hebben geen idee of met 

die gebeurtenis de angst begon of 

erger werd. En, als ze verschillende 

gebeurtenissen met elkaar vergelij-

ken, weten ze ook niet welke ‘film’ 

de naarste is. Daarbij komt dat het 

bekend is dat bij kinderen die veel 

ziek zijn geweest het separatie-indi-

viduatieproces anders verloopt. Ou-

ders kunnen je hier hun visie geven 

ten aanzien van de samenhang van 

de klachten. Hun inbreng is nodig 

bij het identificeren van nare erva-

ringen, als dat de jongere niet lukt. 

Je hebt kans dat het hier mede gaat 

om preverbale ervaringen. 

Ik heb nog twee adviezen: 

1. Ten aanzien van je casuscon-

ceptualisatie: Bij deze kinderen is 

EMDR een procedure die slechts 

een onderdeel is van de totale be-

handeling. Je krijgt in de diagnos-

tische fase meestal al duidelijk hoe 

het kind contact kan maken met 

zichzelf en zich een voorstelling kan 

maken van zijn of haar ervaringen. 

Niet zelden voelt een kind zich ge-

woon nog niet opgewassen tegen 

de ervaringen die het in de ontwik-

kelingsfase wel zou moeten kunnen 

verdragen. In dergelijke situaties 

kun je andere interventies over-

wegen, die hem of haar helpen om 

beter gericht te raken op zichzelf en 

die ik-versterkend werken, voordat 

je met EMDR begint. Niet zelden is 

hier ook een taak weggelegd voor 

de ouderbegeleider die de ouders 

kan helpen met beter communice-

ren, ‘actief luisteren’ en mentalise-

ren, zodat het kind of de jongere taal 

krijgt voor zijn probleem en voor zijn 

gevoel.

2. Ten aanzien van je EMDR-proce-

dure is het belangrijk dat je helder 

hebt welke klacht expliciet behan-

deld moet worden. Ik lees dat ze je 

vraagt om haar te helpen met haar 

sociale angstklachten. Als je het 

niet zeker weet, zou je met haar 

een hiërarchie kunnen maken om te 

weten welke angst het eerst moet 

worden behandeld. En als je niets 

vindt in het verleden, houd dan in 

ieder geval een flashforward achter 

de hand. Die kun je altijd gebruiken, 

en ze zijn zo enorm krachtig. 

Je kunt ook overwegen om te star-

ten met een paar RDI’s waarbij jul-

lie je richten op probleemsituaties 

in het dagelijks leven, waarmee 

ze beter wil leren omgaan. Daarbij 

maak je dan gebruik van tekeningen 

als visualisatieversterkende tech-

niek, maar ook van het voordoen of 

nadoen, het uitbeelden met het li-

chaam en het gezicht. Ik maak ook 

wel eens gebruik van een spiegel, 

zodat een kind zichzelf goed kan 

zien (trots staan, kijken, uitstralen). 

Dat verbetert haar representerend 

vermogen. 

Reactie
Ik heb een RDI gedaan en ik heb 
met de ouders een ondersteunend 
contact gehad, ook met het oog op 
uitleg van de achterliggende proble-
matiek. Vanwege de reisafstand die 
de nieuwe opleiding vroeg, was het 
niet reëel om de therapie voort te 
zetten in het nieuwe opleidingsjaar. 
Ik heb het meisje en haar ouders 
wel aangeraden om EMDR-behan-
deling te zoeken in de nieuwe fase. 
Ik hoop dat ze ondertussen middels 
een flashforward weer goed op de 
been is. 
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Supervisievraag verstandelijk beperkten

Ik heb een vraag gekregen van een ex-cliënt. Het gaat 
om hun verstandelijk gehandicapte dochter van acht-
tien jaar, die al enkele jaren geleden seksueel misbruikt 
is door de taxichauffeur, die haar heen en weer naar het 
dagverblijf bracht. De ouders denken dat EMDR op dit 
moment goed zou zijn. Het IQ van het meisje is ongeveer 
30, en ze weet het verschil tussen gisteren en morgen 
bijvoorbeeld niet. Ik heb wel ervaring met EMDR met 
kinderen en EMDR bij pre-verbaal trauma, maar geen er-
varing met hulpverlening aan mensen met een dergelijk 
laag IQ, sowieso niet, maar zeker dus niet met EMDR.
Het meisje vertelde dat hij een ‘telspelletje’ met haar 
deed, waarbij ze geblinddoekt werd. Dan deed hij eerst 
een vinger in haar mond, daarna twee, dan …., en uitein-
delijk zijn penis. Hij instrueerde haar over wat ze moest 
doen, en als ze het goed deed kon ze een dropje verdie-
nen. Het is waarschijnlijk meerdere malen gebeurd.
Er zijn gesprekken geweest met een psycholoog, gericht 
op het stimuleren van de communicatie over het mis-
bruik en het ‘ont-schuldigen’ van het meisje. De klach-
ten (vooral slecht slapen en nachtmerries) verbeterden. 
Omdat hij overbelasting vreesde, is hij niet met EMDR 
gestart en is de behandeling afgesloten. 
Sinds een vakantie in de Efteling twee jaar geleden zijn 
de slaapproblemen langzaamaan weer toegenomen. 
Ze slaapt redelijk vlot in maar wordt wakker, moet dan 
vreselijk huilen en zegt dat ze aan X - de chauffeur die 
haar misbruikte - moet denken. Op dit moment gebeurt 
dit elke nacht. Ook overdag begint ze er vaak over en 
daarbij valt het de ouders op dat ze er anders over praat 
dan voorheen. Ze kunnen moeilijk uitleggen hoe anders, 
maar het klinkt als uitgebreider en meer coherent. Cog-
nitief lijkt ze op dit moment te groeien.

Een trigger voor het opleven van de slaapproblemen en 
de herinneringen kunnen haar ouders niet bedenken. Ze 
hebben de volgende bedenkingen en vragen:

•	 Ze	lijkt	er	graag	over	te	praten	en	begint	er	soms	te	
pas en te onpas over: is het een vorm van aandacht 
vragen, of is ze toe aan verwerking op een ander ni-
veau?

•	 Ze	is	zeer	beïnvloedbaar	en	ontwikkelt	heel	snel	ge-
woontes: koppelt ze wakker worden aan praten over 
X? Hebben haar ouders dat onbedoeld bekrachtigd? 

Echter: het grote verdriet dat ze dan laat zien is bij-
zonder, omdat ze bijna nooit huilt.

•	 Zijn	er	andere	spanningen	of	problemen	die	haar	een	
vervelend gevoel geven en is praten over X haar ma-
nier geworden om hulp te vragen als ze het moeilijk 
heeft?

Verder zit ze (met het cognitieve niveau van een onge-
veer vijfjarige) volop in de puberteit. Nadat ze het ver-
haal over X heeft verteld, is ze erg bezig met jongens 
en mannen en ze is onbegrensd (en nog steeds naïef) in 
het uiten van haar affectie. Ze benoemt haar gevoelens 
als verliefdheid en ze is op meerdere jongens tegelijk 
verliefd. Ze geniet daarvan en dit uit ze in handelen ten 
opzichte van deze jongens en in praten tegen anderen.
Ze heeft een tijdje geleden meegedaan aan een cursus 
over seksualiteit. De informatie over grenzen aangeven 
lijkt binnengekomen te zijn, en ze kan heel duidelijk zijn, 
als ze vindt dat iemand te dichtbij komt. Aan de andere 
kant blijft ze heel ‘kroelerig’ en aanhalig ten opzichte van 
jongens en mannen die ze leuk vindt, en daarin lijkt ze 
geen grenzen te voelen en geen angst of gêne te ken-
nen. Als haar aanhaligheid beantwoord wordt, is haar 
reactie onvoorspelbaar en is het ofwel paniek, ofwel 
genieten. Het is de ouders niet helemaal duidelijk waar 
voor haar de grens ligt, maar die lijkt te liggen bij al dan 
niet controle hebben. Strak vastgehouden worden levert 
paniek op, van zoenen geniet ze.
Haar ouders vertellen dat ze ook zo maar ineens met 
mij, als therapeut, zou kunnen gaan kroelen, als ze daar 
zin in heeft. Enerzijds vinden de ouders deze puurheid 
mooi, anderzijds staan ze angsten uit over wat dit bij de 
jongens op kan roepen en hoe dit zich zou kunnen ont-
wikkelen. Overigens is sinds ongeveer een half jaar haar 
moeder erachter gekomen dat ze haar eigen lijf heeft 
ontdekt en dat ze waarschijnlijk masturbeert.

Volgende week zie ik het meisje, samen met haar moe-
der. Ik heb de afspraak met de ouders gemaakt dat we 
beginnen met praten over andere dingen in haar leven: 
dingen die goed gaan, dingen die minder goed gaan en 
dingen waar zij over wil praten. Bij dit laatste zit waar-
schijnlijk het misbruik. Er is in ieder geval geen sprake 
van vermijding, mogelijk wel van counterfobisch ge-
drag? Haar ouders hebben al aan haar uitgelegd dat ze 

Meisje met een ernstige verstandelijke 
beperking, dat is verkracht

Beantwoord door: Liesbeth Mevissen
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hulp zoeken, omdat ze de laatste tijd weer zo vaak aan 
X moet denken (daar was ze blij mee). Ze gaan nu ook 
uitleggen dat we het daar zeker over gaan hebben, maar 
dat zij en ik eerst kennis gaan maken, dat ik haar eerst 
graag wat beter leer kennen en dat we daarna gaan 
praten over wat ze mee heeft gemaakt met X. Dit heb 
ik zo afgesproken om gepaste afstand en nabijheid in 
de structuur duidelijk te maken. De ouders konden zich 
hier helemaal in vinden. Ze verwachten dat hun dochter 
goed haar zegje kan doen. Haar moeder fungeert als tolk 
en zal inspringen zodra ze merkt dat ik te ingewikkeld 
praat, haar verkeerd begrijp, of als er een misverstand 
ontstaat.
Een van de vragen die ik in mijn achterhoofd heb is of de 
chauffeur haar gepaaid, gekroeld en haar fijne gevoelens 
gegeven heeft (zonder zoenen) voordat hij haar oraal pe-
netreerde (en haar daarbij vasthield)? In dat geval zou 
haar oplevende seksualiteit de herinneringen aan de 
positieve ervaringen met deze man getriggerd kunnen 
hebben.
Graag hoor ik je gedachten, vragen, opmerkingen en 
suggesties, zodat ik die mee kan nemen in het komende 
gesprek. 

Antwoord
Mijn ervaring is dat je niet veel tijd hoeft te besteden 

aan het opbouwen van een therapeutische relatie als je 

werkt met EMDR. Deze patiënt zal zich bovendien veilig 

genoeg kunnen voelen door de aanwezigheid van haar 

moeder. Bovendien is het meer een kwestie van doen, 

dan van praten. Beginnen met een gesprekje over dingen 

die goed gaan en leuk zijn, lijkt me een prima idee. Ge-

bruik het kinderprotocol met de aanpassingen voor vijf-

jarigen. Mocht dat nog te moeilijk zijn, dan kun je alsnog 

met de verhalenmethode gaan werken.

Wat haar seksuele ontwikkeling betreft: bij mensen met 

een verstandelijke beperking loopt de lichamelijke ont-

wikkeling per definitie niet synchroon met de cognitieve 

en sociaal-emotionele ontwikkeling. Houd in dit geval re-

kening met het belevingsniveau van een kleuter. Op dat 

niveau moet ze ook benaderd worden. Succes ermee!

Reactie
Vandaag heb ik het eerste gesprek gehad met het meis-
je en haar moeder. De kennismaking verliep prettig en 
goed. Haar non-verbale communicatie is zo transparant 
dat het heel makkelijk is om aan te sluiten, zowel bij haar 
trots als bij haar onzekerheden. Met trots zingt ze het 
begin van een lied uit de ‘Kleine Zeemeermin’, met de 
daarbij behorende gebaren. Ze is gewend dit te doen ter-
wijl de film op staat, en ze viel stil na de eerste paar zin-
nen. Ze hoopte dat haar moeder de film op haar mobiel 
had staan, maar dat was niet zo. Dat gaf even wat span-
ning, maar ze was ook heel snel weer op haar gemak, 
toen verwoord werd dat alleen zingen veel moeilijker is 
dan meezingen met iemand anders, of met een film. Ze 
verkneukelde zich toen ik zei dat ik wel had kunnen zien 
hoe goed ze kan zingen en toneelspelen.
Verbaal verdoezelt ze haar onzekerheden. Als ze onze-
ker is (ook non-verbaal goed zichtbaar), herhaalt ze het 
laatste dat gezegd is. Ze laat zich goed geruststellen en 
bekrachtigen.
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Ik heb nog een vraag: voor mij is het nog niet duidelijk 
hoe vaak ze misbruikt is. Ik schat in dat het misbruik 
meerdere keren op dezelfde manier heeft plaats gevon-
den, maar niemand weet hoe vaak het is gebeurd en of 
het steeds volgens het ‘telspel’ is verlopen. Is het van 
belang om daar eerst zicht op te krijgen, of kan ik vragen 
naar de nare herinnering aan X waar ze nu nog last van 
heeft?

Antwoord
Mooie start! Waar ben je bang voor als je navraag doet? 

Het is toch alleen maar goed als je emotionele lading 

krijgt, en als de vraag te moeilijk is, merk je dat vanzelf. 

Het gaat er uiteindelijk om dat je het nu nog aller-naarste 

plaatje kunt vinden. Wees niet te voorzichtig. Het zijn 

slechts herinneringen die nog de last veroorzaken. De 

nare gebeurtenissen zijn al voorbij en bedenk alsjeblieft: 

herinneringen verkrachten niet! Ik wens je succes en laat 

je nog even horen hoe het verder is gegaan?

Reactie
Vorige week heb ik een start met EMDR gemaakt. Het 
blijkt moeilijk voor het meisje om het verhaal te vertel-
len, zoals het gebeurd is. Het is vermengd met wat er ‘s 
nachts gebeurt als ze wakker wordt uit de nachtmerrie, 
met coping die er niet is geweest (zoals ‘nee’ zeggen, 
hem aan de kant duwen, de politie bellen, zeggen dat hij 
het niet mag doen), met steunende en ontschuldigende 
uitspraken van anderen, en met de afloop (namelijk dat 
hij gestraft is en in de gevangenis zit). Dit blijft zo, ook na 
enkele herhalingen van de uitleg over wat de bedoeling 
is door zowel mij als haar moeder. Ik bedenk me, ter-
wijl ik dit mail, dat dit blijkbaar wel het verhaal is, zoals 
zij het zich nu herinnert. Ik heb de opnames niet meer 
nagekeken en weet nu dus even niet of ons doorvragen 
geholpen heeft, om het naarste moment naar boven te 
krijgen. Ga ik nog doen.
Op een gegeven moment ben ik over gegaan naar het 
kiezen van het naarste moment, als ze er nu aan denkt. 
Dat is de penis in haar mond. Tijdens het vertellen was 
er non-verbaal ook de meeste spanning en afkeer te zien 
bij dit fragment, en in haar verhaal was er hier de meeste 
vermenging met uitspraken over coping (dus waarschijn-
lijk was ons doorvragen wel zinvol, denk ik nu). 
Ze wil het plaatje liever vertellen dan tekenen, maar er 
komt niets. Ze laat zich stimuleren tot een tekening. Ze 
kan geen gevoel benoemen. Wanneer gevraagd wordt 
of ze zich bijvoorbeeld verdrietig, boos, of bang voelt, 
of meerdere gevoelens tegelijk heeft, noemt ze verdriet 
en boosheid. Ik heb haar de mogelijkheid gegeven om 
de SUD met mijn of haar handen aan te geven of aan te 

wijzen op een getekende schaal, met links een gele blije 
smiley en rechts een rode smiley met de mondhoeken 
ver naar beneden. Ze koos de schaal en de SUD was 10. 
Plaats: in haar buik (ze meldt ook buikpijn). 
Tijdens de sets was er niet veel zichtbaar. Verbaal was 
er niets tot weinig. Bij de eerste check wees ze al 0 aan, 
maar ik ben toch verder gegaan. Hierna kwamen er wel 
enkele associaties en de SUD steeg naar 7. Hiermee ben 
ik geëindigd. Ze leek erg moe te zijn en er niet meer he-
lemaal bij te zijn. Haar moeder deelde deze indruk. Des-
gevraagd wilde ze stoppen en de volgende keer verder 
gaan. Ik heb gezegd dat ze dapper is, omdat ze heeft 
gewerkt aan iets wat heel moeilijk en naar is.

Vandaag kreeg ik feedback van de ouders. De afgelopen 
week heeft ze voor het eerst sinds heel lange tijd geen 
nachtmerrie gehad. Ze is wel een paar keer wakker ge-
worden en kwam dan een ‘kroel’ halen bij haar ouders, 
maar ze sprak niet over X en was niet overstuur. Zowel 
bij haar ouders als bij het oppasgezin praat ze open over 
de sessies.
Ik was heel blij dit te horen, omdat ik me afvroeg of deze 
sessie iets had gedaan, vanwege het feit dat er zo wei-
nig associaties kwamen. Mijn vraag is of dit vaker voor-
komt? Nu er effect blijkt te zijn, kan ik me voorstellen dat 
er bij mensen met een verstandelijke beperking intern 
veel meer gebeurt dan ze kunnen verwoorden. Mijn plan 
voor de volgende keer is haar naar haar ervaring van de 
afgelopen week te vragen. Haar moeder zal ik vragen om 
feedback te geven. Dat zou dan als bekrachtiging gelden 
van hoe dapper ze vorige week is geweest. Ook zal ik 
haar uitleg geven over wat we gaan doen, ik zal haar de 
tekening laten zien, SUD meten en haar vragen naar wat 
ze nu nog het naarst vindt in de tekening, om vervolgens 
van start te gaan.

Antwoord
Mooi om te lezen! Je casus is een prachtig voorbeeld: je 

hebt de trein op de berg weten te krijgen en innerlijk is 

er veel gebeurd. Als de cognitieve vaardigheden zo be-

perkt zijn, is er vaak sprake van machteloosheid waarbij 

de fysieke en emotionele herinneringsaspecten op de 

voorgrond staan. Die zijn blijkbaar al voor een belangrijk 

deel gedesensitiseerd. De vermoeidheid aan het eind van 

de sessie hoort daar meestal bij. Problemen met het ver-

woorden van associaties en het reflecteren op gevoelens 

hoort inderdaad bij haar verstandelijke beperking en ook 

bij de fysieke aspecten van de herinnering. Prima plan 

voor het vervolg. De allerbeste check of de herinnering 

echt is verwerkt, is of de aanmeldklachten zijn verdwe-

nen. Ik wens je veel succes met het vervolg!

62



De SUD zakt niet

Ik heb een zwakbegaafde vrouw in 

behandeling met de diagnose schi-

zotypische persoonlijkheidsstoornis. 

Het trauma waarvoor ik EMDR-be-

handeling aanbied, is een bedreiging 

met een mes door een vroegere 

huisgenoot. We hebben nu vier ses-

sies gehad en er zijn alle tekenen dat 

het goed gaat. Ze wordt moe tijdens 

de EMDR, of krijgt een ontspannen 

gevoel. Het naarste stukje van het 

plaatje is gewisseld en inmiddels zegt 

ze het zat te zijn, ‘omdat het saai 

wordt…’

Alleen de SUD daalt niet. Die schom-

melt de hele tijd tussen 10 en 9. Ze 

geeft ook vaak cijfers als 9 ½ of 9 ¾. 

Ik heb het idee dat ze de SUD-waar-

des gewoon niet begrijpt. Ik heb het 

verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’ al meer-

dere keren uitgelegd, maar ik denk 

dat dit haar cognitieve niveau ge-

woon te boven gaat. Ik heb nog niet 

met haar besproken of de SUD wel 0 

MAG worden, omdat ik niet weet of 

ze dat wel zal snappen. Mijn vraag is 

nu: hoe lang moet ik nog doorgaan? 

De spanning lijkt absoluut te dalen of 

is misschien zelfs al helemaal weg, 

maar ik denk niet dat zij ooit SUD 0 

gaat zeggen (terwijl hij dat wel is). Ik 

heb haar nu gevraagd bij te houden 

of ze nog nachtmerries van de ge-

beurtenis heeft. Wel rapporteert ze 

nog angst op momenten dat ze die 

huisgenoot weer tegen het lijf loopt, 

maar misschien kan ik dat laatste be-

ter behandelen met exposure in vivo? 

Samen een gesprek met die huisge-

noot aangaan zodat ze merkt dat ze 

niet opnieuw aangevallen wordt…? 

Heb jij advies voor mij?

Antwoord
Inderdaad, waarschijnlijk is het on-

begrip ten aanzien van wat ze toen 

naar vond, en dus ook als objectief 

naar beschouwt (in plaats van de 

spanning van het plaatje). In ‘Vraag-

baak EMDR’ worden daarvoor ver-

schillende strategieën besproken. 

Het allerbelangrijkste is natuurlijk 

dat ze snapt dat het gaat om een 

herinnering en niet om hoe naar het 

toen was, of hoe naar zoiets, objec-

tief gezien, nu eenmaal is.

Ik zou inderdaad dat laatste doen. 

Maar eerst een flashforward en dan 

een future template. Daarna pas dat 

gesprek. Dat wordt dan een veel 

opener gesprek waarbij geen ellen-

de meer wordt geactiveerd. Snap je 

wat ik bedoel? Ook hoe je zo’n flash-

forward doet in zo’n geval?

Reactie (6 maanden later)
Slecht nieuws: ik heb de EMDR-the-

rapie met deze patiënt niet af kun-

nen maken. Nadat wij over deze ca-

sus hadden gemaild, had ik bedacht 

om minder op haar SUD-scores te 

gaan letten en meer op de klachten 

te gaan sturen. Dus: zijn de klachten 

(o.a. de nachtmerries) al voldoende 

afgenomen? Ik had tot op dat mo-

ment nog geen PTSS-klachtenschaal 

bij haar afgenomen, omdat ik dacht 

dat dit heel belastend voor haar zou 

zijn, en er dan per sessie maar wei-

nig energie en tijd over zou blijven 

voor de daadwerkelijke EMDR. Nou, 

dat was goed bedacht, want toen ik 

na onze mailwisseling besloot om dit 

toch eenmaal te doen, waren we daar 

inderdaad de hele sessie mee bezig. 

De daaropvolgende afspraak zei de 

patiënt af, omdat ze de vorige sessie 

ontzettend zwaar had gevonden en 

daarvan nog steeds van slag was. Ze 

wilde een therapiepauze van een aan-

tal maanden. Ook vanwege een aan-

tal andere stressfactoren die op dat 

moment speelden. Na 4-5 maanden 

besloot zij echter dat ze niet meer 

verder wilde met de EMDR-therapie 

en helemaal uitgeschreven wilde 

worden bij het FACT-team. Oftewel, ik 

heb niet meer verder met haar kun-

nen ‘EMDR-en’. Erg jammer, want ik 

had graag gezien waar we nog had-

den kunnen komen. Achteraf gezien 

had ik de PTSS-klachtenschaal niet af 

moeten nemen, maar gewoon door 

moeten gaan met haar nachtmerries 

laten turven en over moeten stappen 

op de flashforward-strategie. Maar ik 

vind het ook belangrijk dat ze zelf de 

regie heeft over haar eigen behande-

ling en dus heb ik haar keuze te ac-

cepteren.

Supervisievraag
Beantwoord door: Ad de Jongh
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Verenigingsnieuws

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID

31661 Mw. A.M. Keuning BOORNBERGUM anke.keuning@planet.nl Practitioner K&J

31918 Mw. B.F. Booij HEEZE bfbooij@hotmail.com Practitioner

32689 Mw. A.G.J. Kooij BEETGUM k_kooij@hotmail.com Practitioner K&J

32074 Mw. T. de Ruijter-Bos STAPHORST cryitkpn@xs4all.nl Practitioner

32187 Mw. S. Sikkes PEIZE heida66@zonnet.nl Practitioner K&J

30593 Mw. C.A. Spiertz DEVENTER lotspiertz@gmail.com Practitioner

32108 Mw. M.A. Smit-Groot Wassink EDE emsmit@hetnet.nl Practitioner

30385 Dhr. W. van de Vis BORNE w.vandevis@roessingh.nl Practitioner

31264 Mw. A.R. de Graaf AMERSFOORT anne_nikita@hotmail.com Practitioner

32000 Mw. N.L.M. Heerooms ZAANDAM nataliaheerooms@hotmail.com Practitioner

30928 Dhr. T. van der Lee AMSTERDAM vdltom@zonnet.nl Practitioner

31876 Mw. M.A. Olthof TILBURG michelleolthof@hotmail.com Practitioner K&J

32429 Mw. J.E.H.M. Schuurmans EINDHOVEN schuurmans@dds.nl Practitioner

32151 Mw. K.A. Jezierska VOORBURG jeziorko79@gmail.com Practitioner K&J

31934 Mw. H.A. Bos AMSTERDAM bos@pgamsterdam.nl Practitioner

30939 Mw. S.G.M. van de Graaf DEN BOSCH info@svandegraaf.nl Practitioner

31901 Mw. A. Weertman HALSTEREN a.weertman@gmail.com Practitioner

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID

30184 Mw. M. Klitsie Zwolle klitsiekoopmans@versatel.nl Supervisor
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Verenigingsnieuws

Overige scholingsactiviteiten 
(niet door VEN georganiseerd, wel accreditatie verleend)
  

DATUM TITEL WAAR

6-10, 3-11 en 27-11-2014 Workshop Protocol Woede Work en Wraak door Herman 
Veerbeek

Utrecht

26-9 en 3-10-2014 Werken met getraumatiseerde gezinnen Psy-zo

7-10, 4-11, 2-12-2014 Drieluik EMDR Psy-zo

23-10-2014 Stabilisatie en interweaves Psy-zo

29-10, 19-11, 3-12-2014 EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking GITP

31-10-2014 Leertheoretische visie en cognitieve basisvaardigheden 
voor EMDR-therapeuten (eendaagse workshop)

Ster opleidingen

5-11, 10-12-2014 en 
7-1-2015

Stabilisatie Complexe PTSS Rino

3-9, 17-9 en 1-10-2014 Gecompliceerde rouw Rino

20-11-2014 Update EMDR Basisprotocol (eendaagse workshop) Ster opleidingen

11-2, 4-3 en 11-3-2015 Gecompliceerde rouw Rino

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. Niet-leden 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 informa-

tie over de genoemde activiteiten, alsmede de algemene voorwaarden en klachtenprocedure zijn te vinden op de website 

www.emdr.nl.

Agenda Vereniging EMDR Nederland 

Landelijke netwerkavonden   17 september 2014   

      Elan Shapiro (psychotherapeut en EMDR Trainer uit Israel)

      Lezing: interventies na recent trauma en het door hem ontwikkelde   

      R-TEP protocol (Recent Traumatic Episode Protocol)

      Tijd: Zaal open om 19.00 uur. Start programma om 19.30 uur

      Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden met een 

      Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort , (vlakbij station) 

      www.eenhoornamersfoort.nl 

Workshops      19 september 2014 

      Workshop Elan Shapiro R-TEP (Amersfoort)
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