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

DATUM TITEL WAAR

26 jan, 2 mrt, 16 april 2015 Workshop Protocol Woede Wrok en Wraak door Herman 
Veerbeek

Utrecht

10 feb 2015 Workshop EMDR bij preverbaal trauma door Marianne Went         Amersfoort
12 feb 2015 Workshop Protocol Woede Wrok en Wraak                                         Psy-zo
8 feb, 22 april,10 juni 2015 Drieluik EMDR                                                                                 Psy-zo
11 feb, 4 en 11 mrt 2015 Gecompliceerde rouw  Rino
3 mrt 2015 Workshop Slapende Honden? Wakker maken! door Arianne Struik Amersfoort
5 mrt 2015 Behandelstrategieën bij traumagerelateerde conversiestoornis Psy-Zo, Groningen
10 mrt 2015 Dissociatie, structurele dissociatie en dissociatieve stoornis-

sen bij kinderen door Arianne Struik
Amersfoort

13 mrt 2015 EMDR bij preverbaal trauma Psy-zo
3 april 2015 Complex trauma: diagnostiek en behandeling Psy-zo
23 april, 21 mei, 4 juni 2015 Drieluik EMDR                             Psy-zo
18 en 25 sept 2015 Werken met getraumatiseerde gezinnen Psy-zo
8 okt 2015 Lichaamsgericht werken bij trauma Psy-zo
9 okt en 2 nov 2015 WriteJunior Psy-zo
15 okt 2015 Stabilisatie en interweaves bij kinderen Psy-zo
3 en 17 nov, 15 dec 2015 Drieluik EMDR Psy-zo

Meer informatie over de opleidingen van Psy-zo vindt u op https://www.psy-zo.nl/

Meer informatie over de workshops van Arianne Struik vindt u op www.ariannestruik.com

De Vereniging EMDR Nederland organiseert een aantal activiteiten in het kader van 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 gevolgd, hebben toegang tegen betaling en alleen 

indien er plaats is (leden hebben voorrang). Daarnaast worden er incidenteel ook workshops georganiseerd. Meer informatie 

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

www.emdr.nl.

Agenda Vereniging EMDR Nederland 

Netwerkavond 2015 Dinsdag 24 maart 2015 

    ALV (Algemene ledenvergadering Vergadering) 

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

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

    opleiding: €25,00 ter plaatse te voldoen.

Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort, (vlakbij station) 

    www.eenhoornamersfoort.nl 

Workshops Vrijdag 17 april 2015 

    Preconference workshop 
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Dit EMDR Magazine valt op de mat tussen kerst en oud 
& nieuw: een uitgelezen moment om terug te blikken en 
vooruit te kijken. Terugdenkend aan 2014 komen herin-
neringen bij mij op aan gebeurtenissen die voor de VEN 
belangrijk zijn geweest. Een greep uit de talrijke gouden 
momenten, kostbare VEN-herinneringen.

Zo waren er de vele klinisch relevante presentaties door 
VEN-leden, zowel op ons landelijk congres als op het 
Europese congres in Edinburgh. Maar niet alleen het 
aantal publicaties over Nederlands EMDR-onderzoek 
groeide, ook het aantal subsidieaanvragen voor nieuw 
onderzoek: in vier jaar tijd een toename van drie naar 
veertien aanvragen. Bovendien waren de inzendingen 
methodologisch van goede kwaliteit en zeer relevant 
voor de klinische praktijk. We kregen in 2014 ook verras-
sende nieuwe inzichten uit studies. Uit de Treating Trau-

ma in Psychosis (TTIP) -studie bijvoorbeeld kwam naar 
voren dat ernstige PTSS bij mensen met een psychose of 
schizofrenie, zelfs zonder een stabilisatiefase succesvol 
met EMDR te behandelen is. Verder ontpopte het EMDR 
Magazine zich tot een zeer informatief en populair blad. 
Elke keer weet het tijdschrift nog aan rubrieken en de ty-
pische Magazine-achtige uitstraling te winnen. Tenslotte 
bracht het afgelopen jaar ons drie filmpjes die aan kin-
deren en jongeren uitleggen hoe EMDR in zijn werk gaat. 
Deze producties zijn in het Engels vertaald en hebben 
daardoor een extra groot bereik. We hopen en denken 
dan ook dat veel kinderen door het zien van deze film-
pjes, eerder hulp zoeken voor hun klachten en, voordat 
ze in behandeling gaan, beter begrijpen wat EMDR in-
houdt.

In het klinische veld stond samenwerking dit jaar cen-
traal. Samenwerking tussen de VEN en andere vereni-
gingen voor professionals: VGCT,  NVGzP, NIP, NVP, VKJP, 
NVVP, LVE, NVGP, NVRG, NVVS, VCgP en de NVO (de Psy-
chologenTOP ofwel het 13 Partijenoverleg). Deze partijen 
trekken vanaf januari 2014 samen op en behartigen de 
belangen van hun leden door gezamenlijke standpunten 
te formuleren en uit te dragen naar de politiek, zorgver-
zekeraars en andere belanghebbenden. Herma Hagen 
en Debbie Been leverden namens de VEN een belang-
rijke bijdrage aan dit intensieve overleg.  

Al met al kunnen we terugkijken op een productief jaar. 
Het bestuur is trots op al onze leden die hun werkple-
zier en enthousiasme voor het vak hebben behouden, 
ondanks tegenslagen in het veld. Het nieuwe jaar 2015 
ligt nog blanco en veelbelovend voor ons. Wat zal het 
brengen? In ieder geval vindt op 18 april 2015 het ne-
gende VEN congres plaats in Nijmegen en van 10 tot 12 
juli 2015 het Europese EMDR congres in Milaan. Nu al is 
de congrescommissie druk bezig met de organisatie van 
het Europese congres in 2016 in Den Haag. De ontwik-
kelingen met de zorgverzekeraars zullen we op de voet 
blijven volgen en het bestuur wil zo snel mogelijk nog 
intensiever gaan samenwerken met de andere vereni-
gingen die zich allen sterk maken voor het principe van 
evidence-based werken.

Namens het bestuur wens ik jullie een gelukkig en inspi-
rerend 2015. We verheugen ons op het contact met de 
leden en de nieuwe ontwikkelingen.

Carlijn de Roos
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van 
de voorzitter
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Vijf vragen aan... 
Yvonne Rosman
In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ wordt een meer of minder bekend VEN-lid aan u voorgesteld.

Tekst: Rowina de Bas

Yvonne Rosman is lichaamsgericht 
psychotherapeut, mindfulnesstrainer, 
supervisor en coach. Zij behandelt 
patiënten in haar eigen praktijk. 
Daarnaast biedt ze met twee andere 
psychologen de scholing ‘Het Lichaam 
en de Psycholoog’ aan, bedoeld voor 
professionals in de hulpverlening, 
training en coaching. 

Wat is de toegevoegde waarde van EMDR in je 
werk? 
“Mijn interesse in trauma heeft te maken met mijn af-
finiteit voor de interactie tussen lichaam, ziel en geest. 
Vanuit de behoefte om me verder te verdiepen in trau-
ma, ben ik in aanraking gekomen met EMDR. Ik vind het 
fascinerend hoe EMDR werkt. Het maakt het associa-
tieve brein van de patiënt losser: heel snel en gericht. 
Door het protocol strikt te gebruiken, bied je een grote 
groep patiënten een veilige en gestructureerde manier 
van verwerken aan. Voor mensen die getraumatiseerd 
zijn, vind ik dat zeer bevorderend. Ik verbaas me nog 
steeds als patiënten, die al jaren met een enkelvoudig 
trauma kampen, na EMDR zeggen: ‘Het is weg’. Dat zegt 
niets over hoe ik het als therapeut heb gedaan, maar 
bevestigt vooral dat de methode heel goed werkt. De 
therapeut zorgt ervoor dat er voldoende ‘containment’ 
en veiligheid is. Bij meer gelaagde problematiek, zoals 
bij hechtingsproblematiek, emotionele verwaarlozing, 
en een vroegtraumatische geschiedenis, vind ik het cre-
atieve aspect van het vak boeiend: welke interventies 
zet ik in en op welk moment? EMDR gebruik ik dan als 
onderdeel van de behandeling.”

In het vorige EMDR Magazine stelde Gerrie Dou-
ma in deze rubriek een vraag aan jou: “Hoe 
kan de effectiviteit van EMDR worden versterkt 
door lichaamsgericht werken en andersom?”
“De combinatie van EMDR en lichaamsgericht werken 
maakt dat je de problematiek van de patiënt op alle la-
gen kan aanpakken: zowel cognitief, affectief als soma-
tisch. Die brede aanpak kan ik het beste illustreren aan 
de hand van een casus: Ik behandelde een man van mid-
delbare leeftijd met chronische rugpijn en verschillende 
angstklachten. Hij was bang om invalide te raken en zijn 
baan te verliezen. Ook durfde hij niet auto te rijden op 
snelwegen. Het viel me op dat hij bij stress steeds enorm 
verstijfde. Ik heb hem psycho-educatie gegeven over de 
invloed van stress op het lichaam. Ook ben ik met hem 
gaan autorijden om te kijken wat er gebeurde in zijn lijf. 
Tijdens die rit zag ik de spanning bij hem toenemen. 
Doordat ik dit benoemde, kon hij opmerken dat de span-
ning vooral in zijn rug en schouders ging zitten. Ook ver-
nauwde zijn blikveld. De lijnen op de weg kwamen naar 
elkaar toe, waardoor de weg voor hem steeds smaller 
werd en hij niet meer durfde in te halen. Door de fysieke 
reacties te bekijken en uit te vragen, kon ik zijn angst 
relateren aan een gebeurtenis uit zijn jeugd: hij is toen 
met andere kinderen in een buis onder de grond gekro-
pen. Deze was zo lang dat hij het gevoel kreeg klem te 
zitten, waardoor hij erg bang werd. De versmalde lijnen 
op de weg tijdens onze autorit gaven hem diezelfde er-
varing. We zijn aan de kant van de weg gaan staan om de 
spanning te reguleren, door een ontspanningsoefening 
te doen en zijn blikveld weer te verbreden.

Ik heb EMDR toegepast op de ervaring uit zijn kindertijd. 
De behandeling bestond dus uit verschillende ingrediën-
ten: EMDR, exposure in vivo en lichaamsgerichte inter-
venties. Door mijn lichaamsgerichte aanpak is de patiënt 
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zich meer bewust geworden van wat er in zijn lichaam 
gebeurt bij spanning en heeft hij meer inzicht gekregen 
in de historische achtergrond. Hij kan zijn angstige ge-
dachten nu veel sneller corrigeren. Mijn ervaring is dat 
een lichaamsgerichte benadering het EMDR-proces ver-
gemakkelijkt.” 

Stuit je wel eens op een beperking bij de toe-
passing van EMDR en hoe los jij dat op?
“Ik ervaar beperkingen als een patiënt dissocieert en 
daardoor lage spanning heeft, of omgekeerd juist zoveel 
spanning ervaart door herbelevingen. Sommige mensen 
beginnen bij hoge spanning te trillen en beven, al mer-
ken ze dat zelf niet altijd. Als er teveel stress is, functio-
neert de cortex in het brein onvoldoende om nog flexi-
bel te kunnen schakelen. Volgens de theorie van Bessel 
van der Kolk neemt het instinctieve, emotionele brein 
het dan over. Contact met het lichaam is er niet meer, 
terwijl die belichaming wel nodig is voor het verdere ver-
werkingsproces. Het is dus belangrijk dat de therapeut 
de patiënt helpt om binnen de ‘window of tolerance’ te 
blijven. Ik los de beperking op door lichaamsgericht werk 
in te zetten, bijvoorbeeld door aan de patiënt te vragen 
waar hij in het lijf de spanning voelt. Soms vraag ik de 
patiënt om even te gaan staan of bewegen. Ik werk veel 
met het richten van de aandacht op de adem, om een 
patiënt weer terug te laten keren in het hier-en-nu. Dat is 
secuur werken en vereist training. Vaak doe ik een korte 
bodyscan met een patiënt. Ik vraag dan bijvoorbeeld: 
‘Kun je je tenen voelen?’ en: ‘Kun je je benen voelen?’ 

Zo gaan we het hele lijf langs, totdat de patiënt ‘er weer 
is’. ‘Belichaming’ gaat dus niet over weten waar bijvoor-
beeld je teen zit, maar dit ook voelen. Ik check met de 
patiënt of hij er weer helemaal is, en ga dan verder met 
de EMDR bij ‘back to target’. Soms is het tijdens een 
EMDR-sessie wel drie keer nodig om het proces stop te 
zetten en terug te keren naar het lichaam, voordat we 
verder gaan. De patiënt leert op deze manier emoties en 
spanningen te reguleren.”

Wat leer jij psychologen over traumawerk in de 
scholing die je geeft?
“Ik geef scholing over lichaamsgericht werken en niet 
zozeer over trauma. In supervisies ga ik meer in op het 
traumawerk, maar altijd vanuit een lichaamsgerichte be-
nadering. In de module die ik geef bij ‘Het Lichaam en de 
Psycholoog’, probeer ik professionals ten eerste meer 
‘awareness’ van het eigen lichaam bij te brengen. Dan 
gaat het om de gewaarwording van je ademhaling, spier-
spanning, stem, houding en gezichtsuitdrukking. Dit zelf 
ervaren en begrijpen wat ‘in het lichaam zijn’ inhoudt, 
is nodig om vervolgens lichaamsgerichte interventies ef-
fectief toe te kunnen passen bij patiënten. Ook de the-
rapeut moet het verschil (leren) ervaren tussen ‘weten 
waar je voet zit’ en ‘je voet voelen’. Bij traumawerk is 
het ontzettend belangrijk dat je zelf ‘in je lijf zit’. Een 
neutrale, ontspannen stand houdt je geconcentreerd 
en ‘gefocused’. Tijdens een zitting kun je dat regelmatig 
checken via je eigen lichaam. Je kunt opmerken of je erg 
voorover zit en dus te veel aan het helpen bent, of dat je 
juist te veel achterover leunt. Ik wil graag ‘in het midden 
zitten’ om te kunnen zien wat er gebeurt bij een patiënt. 
Dat kan volgens mij alleen met een rustig hoofd, een ont-
spannen buik en een open hart.” 

Wie wil je de volgende keer aan het woord 
laten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Mariëtte Groenendijk. Haar werk met mensen met een 
Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) klinkt erg interes-
sant. Haar wil ik de vraag stellen: ‘Maak je gebruik van 
lichaamsgerichte methoden in de traumabehandeling bij 
patiënten met DIS, en zo ja, wat is dan je aanpak?’ ” 

 “De combinatie van 
EMDR en lichaams-

gericht werken maakt 
dat je de problematiek 

van de cliënt op alle 
lagen kan aanpakken: 

zowel cognitief, 
affectief als 
somatisch”
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Een meer schrijnende emotie dan liefdesverdriet, in 
de brede zin van het woord, is er denk ik niet. Mo-
menteel heb ik er zelf ook een beetje last van. Ik 
ben dan ook heel blij met de ontdekking dat EMDR 
op beelden met een positief affect het verdriet kan 
verzachten, en ik hoopte dat dit ook het geval zou 
zijn met het woede- wrok- en wraakprotocol, hoe-
wel de indicatie daarvan voor mijn cliënte wat du-
bieus was. Zij is een charmante, mollige vrouw van 
middelbare leeftijd, met een vriendelijk blozend 
gezicht en grijs ‘punkie’ haar. Dat kapsel geeft haar 
iets stoers, wat een fascinerende combinatie is met 
haar ronde zachtheid. Maar dat terzijde. Zij kwam 
bij mij op verzoek van een collega, om te kijken of 
er aanknopingspunten zouden zijn voor EMDR. Mijn 
cliënte heeft namelijk al drie jaar liefdesverdriet, dat 
zich uit in wrokkigheid en woede ten aanzien van 
haar man.

Hij heeft een kortdurende affaire gehad met een veel 
jongere collega en had hierover tegen zijn vrouw gejokt. 
Begrijpelijk, sommige dingen kun je maar beter niet we-
ten. Hoewel hij spijt had betuigd, haar daarna zijn liefde 
verklaarde en vertelde dat hij haar niet kwijt wilde, komt 
ze er maar niet overheen. Ze blijft terugkomen op zijn 
ontrouw en het jokken, waardoor hun leven en huwelijk 
er niet rooskleuriger op wordt.

Ik kreeg te doen met haar man, terwijl ze dit vertelde en 
dacht bij mezelf (ik ben nogal praktisch en optimistisch 
van geest): “Wees blij dat hij opnieuw voor je kiest. Hoe-
veel mensen maken dat mee na dertig jaar huwelijk?” 
Maar ja, zoiets zeg je niet in een eerste sessie. Wel deed 
ik wat meer professionele uitspraken over seks en inti-
miteit en het verschil tussen man en vrouw.

Hoewel uit dit eerste gesprek een NC uit het domein zelf-
waardering aan het licht kwam, stelde ik aan het eind van 
de sessie toch voor om de volgende keer met het woede- 
en wraakprotocol te starten. Het leek me van toepassing 
- ook al is zij niet gevaarlijk of crimineel - , we konden 
maar een paar sessies doen en het zou mij tegelijk de 
gelegenheid geven er mee te oefenen. De volgende keer 
bleek het echter niet nodig: zij was er alsnog in geslaagd 
haar boosheid grotendeels los te laten en haar man te 
vergeven. Ik heb haar hierin van harte gesteund. 

Deze casus deed mij denken aan een andere, wat oudere 
vrouw met liefdesverdriet. Zij kwam ooit bij me voor een 
depressie en op een gegeven moment waren we aan het 
eind van de behandeling; het ging weer goed met haar. 
In één van de laatste sessies kwam ze echter ontdaan 
en zeer verontwaardigd mijn kamer in. Ze had, nadat ze 
op een avond vroeg en onverwacht thuis kwam, haar 
man aangetroffen terwijl hij het, in zijn favoriete fauteuil 
en onder een plaid, met zichzelf deed terwijl hij in de 
Playboy keek. Ze vroeg wat ik hiervan vond, en in haar 
toon hoorde ik de verwachting van mijn volstrekte af-
keuring. Ik zei haar (we wisten toen nog niet van EMDR) 
dat, als ik haar was, ik blij zou zijn dat hij het met zichzelf 
en de Playboy deed, in plaats van life met een andere 
vrouw. Dat getuigt van trouw in mijn ogen. 

Ze moest hier even over nadenken, maar het idee sprak 
haar aan en ik zag hoe ze zich ontspande. Soms blijkt 
optimisme en gezond verstand in ons vak genoeg. He-
laas geldt dit nog niet voor mij en mijn liefdesverdriet. Ik 
ben hopeloos verliefd geworden op een huis en kan het 
beeld maar niet kwijt raken van een lange eettafel op 
een groot zonnig terras, een oude eik, de schittering op 
het water daarachter en uitzicht op ons zeilbootje. Mis-
schien heb ik EMDR nodig als ik het huis niet ga kopen.

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.

Liefdesverdriet
Tekst: Marjolein Geldermans
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SIG in beeld

Hoe 
cultuur-
sensitief
is EMDR?
Tekst: Gea Procee   Foto: Pascal Bosmann

De SIG Culturele diversiteit werd in

juni 2013 in het leven geroepen door 

Gusta Boland en Harry van Els, en 

tijdens het afgelopen EMDR-congres 

gaf de SIG een overtuigende en goed 

bezochte workshop over dit thema. 

Hoewel EMDR een evidence based 

behandeling is bij trauma, is de 

effectiviteit ervan vooral onderzocht 

bij jonge, westerse proefpersonen. 

Daarom een gesprek over de 

toepasbaarheid van EMDR bij 

allochtone patiënten met Gusta 

Boland.

SIG in Beeld6

EMDR Magazine I nr. 6



In de voorkamer, thuis bij Gusta Boland schijnt de late 
herfstzon fel naar binnen. Op de schouw licht een Boed-
dhabeeldje op tussen allerlei huiselijke tierelantijntjes. 
Rustig en overwogen kiest Gusta haar formuleringen als 
ze vertelt over haar ervaringen met EMDR bij autoch-
tone en allochtone patiënten. Pratend over mogelijke 
verschillen in EMDR-behandeling van patiënten met ver-
schillende culturele achtergronden, waakt ze voor con-
clusies die te kort door de bocht dreigen te gaan. “Onze 
ervaring is dat EMDR ook voor niet westerse patiënten 
heel goed werkt. Problemen die zich voordoen in de be-
handelingen met EMDR bij allochtone patiënten, doen 
zich ook voor bij autochtone patiënten.”
Gusta werkt zelf in een Utrechtse wijk waar meer dan de 
helft van de bewoners van allochtone afkomst is.  “Bij de 
huisartsen hier bestaat veel behoefte aan EMDR. Ik heb 
daarom niet de indruk dat allochtone patiënten onder-
behandeld worden. Maar misschien is mijn beeld verte-
kend, want in de SIG zijn we met mensen die er ook veel 
mee bezig zijn.”

Voor de workshop zette Gusta het verloop van haar eer-
ste honderd EMDR-behandelingen op een rij. “Op mijn 
behandelingen reageren allochtone vrouwen net zo 
goed als autochtone mannen en vrouwen. Sterker nog, 
het valt mij op dat Afrikaanse vrouwen, zowel islamiti-
sche als christelijke, vaak verbazingwekkend goed rea-
geren. Soms hebben ze heftige trauma’s die toch relatief 
snel gedesensitiseerd kunnen worden.” De resultaten bij 
de islamitische mannen waren in haar dagelijkse prak-
tijk minder positief. Daarbij viel op dat in bijna de helft 
van de gevallen sprake was van PTSS na een ongeluk, 
waar deze mannelijke patiënten heel moeilijk overheen 
kwamen. Deze observatie wordt gedeeld door andere 
SIG-leden. “We zijn er nog niet uit welke factoren een rol 
spelen, maar soms lijkt secundaire ziektewinst aanwe-
zig, bijvoorbeeld bij letselschadeprocedures.”

Sabr en Sebeb
Jeroen Knipscheer is als universitair docent en onderzoe-
ker werkzaam bij de Universiteit Utrecht en Harry van Els 
is klinisch psycholoog bij GGZ Midden-Holland. Samen 
bespraken zij tijdens de workshop twee algemene knel-
punten in de behandeling van allochtone patiënten: so-
matisatie en verschillen in het verklaringsmodel van de 
behandelaar en de patiënt. Allochtone patiënten presen-
teren zich vaak met lichamelijke klachten waarbij ze de 
link met ingrijpende levenservaringen zelf niet leggen. 
Aan het begin van een behandeling is er meestal ook 
nog geen gedeelde visie op wat er moet gebeuren om 
die klachten te verminderen. De voorbereiding op EMDR 

vraagt daarom meer tijd. Een patiënt moet begrijpen wat 
er gaat gebeuren en wat er van hem verwacht wordt, 
en hij moet er mee in kunnen stemmen. Gusta beaamt 
dat: “Ik zie bij allochtonen vaker de neiging om de herin-
nering te willen vergeten en het er niet over te hebben. 
Er is meer uitleg over trauma nodig. Dat kan goed aan 
de hand van metaforen die passen bij lichamelijke erva-
ringen. Een voorbeeld is dat je buikpijn krijgt wanneer je 
iets verkeerds hebt gegeten. Dat moet er ook weer uit, 
en dat doet pijn. Daar kunnen patiënten zich vaak wat bij 
voorstellen.”
Het verklaringsmodel binnen EMDR gaat uit van het ac-
tief aangaan van pijnlijke aspecten in herinneringen om 
er uiteindelijk minder last van te hebben. Gusta raadt 
aan om daarbij concepten te gebruiken uit de cultuur 
of godsdienst van de patiënt: “Binnen de islam bestaan 
bruikbare begrippen om uit te leggen dat het nodig is 
om aan je eigen genezing te werken. De woorden Sabr 
en Sebeb staan voor ‘berusting en oorzaak’. Dingen die 
je overkomen in je leven zijn de beschikking van God, 
daar moet je in berusten. Maar je moet als moslim ‘je 
eigen Sebeb maken’. Dat betekent dat je moet doen wat 
in je vermogen ligt om verbetering te brengen in je eigen 
situatie. Ik introduceer dat begrip altijd heel voorzichtig, 
omdat ik niet in de positie ben om te bepalen of zij als 
goede moslim bezig zijn, dus beroep ik me op het feit dat 
ik weleens iets over deze begrippen van een imam heb 
gehoord, en ik vraag hen dan of dat klopt.”

Gusta besprak in de workshop een casus van een vrouw 
bij wie eerst het seksueel misbruik binnen haar huwe-
lijk was gedesensitiseerd en die later, na een inbraak bij 
haar familie, heel angstig was geworden voor inbraak en 
aanranding. “Ze had last van vreselijke flashforwards. 
Door een cognitive interweave in te zetten zoals ‘wie be-
paalt het eigenlijk of er bij jou ingebroken gaat worden?’, 

“Meer dan 
bij autochtone 

patiënten kan sprake 
zijn van schaamte 

tegenover de familie: 
een schande zijn voor 

anderen”
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kon zij zeggen: ‘dat is in Gods handen’. Dat inzicht gaf al 
veel rust. Maar we konden ook vaststellen dat ze zelf al 
veel gedaan had, door goede sloten op de deur te zetten. 
Dat is een voorbeeld van Sebeb.”

Hobbels
In de praktijk gaan interculturele verschillen volgens 
Gusta vooral om verschillen in godsdienstige achter-
grond, verschillen tussen mannen en vrouwen in ver-
schillende culturen en verschillen in de reden van migra-
tie. De vraag is dus vooral hoe die religieuze en culturele 
aspecten kunnen worden vervlochten met de behande-
ling. Het EMDR-basisprotocol is in de praktijk goed toe te 
passen. De workshop liep langs een aantal punten, die 
in de praktijk toch lastig kunnen zijn. Meer dan bij au-
tochtone patiënten kan sprake zijn van schaamte tegen-
over de familie: ‘een schande zijn voor anderen’. Gusta: 
“Schaamte komt bij westerse patiënten natuurlijk ook 
voor. De schaamte bij seksueel misbruik vertaalt zich 
vaak in: ‘Ik ben niets waard, ik ben vies’. Daar gaat het 
om zelfbeeld. Ik denk dat in een ‘wij-cultuur’ de familie 
daarin meer een rol speelt. Een NC kan dan zijn: ‘Ik ben 
een schande voor mijn familie’.” De NC’s en PC’s die je 
voor deze doelgroep zou willen gebruiken, voldoen daar-
mee niet altijd aan de criteria en ‘vormvoorwaarden’ van 
een NC of PC in strikte zin. In de workshop kwamen ook 
vergelijkbare voorbeelden naar voren van uitspraken die 
herstel van rechtvaardigheidsgevoel kunnen ondersteu-
nen: ‘Een mens hoeft dit niet mee te maken; een vader 
mag zo niet doen’. “We denken niet direct aan andere 

domeinen. Het gaat om de vraag hoe je de cognities van 
bestaande domeinen op een cultuursensitieve manier 
kunt formuleren. De ‘wij-cultuur’ kan dan meer tot zijn 
recht komen. Ook in de formulering van de PC kun je 
systeemgericht zijn. In plaats van: ‘Ik ben behulpzaam’, 
wordt het: ‘Mijn familie kan op mij steunen’. De kern is 
dus ook gewoon een positieve overtuiging over jezelf.”
Een hobbel bij de formulering van de PC blijkt vaak ook 
het abstracte, hypothetische karakter van de gedachte. 

Het vaststellen van de mate van geloofwaardigheid (de 
VoC) is om dezelfde reden vaak moeilijk. “Je kunt pro-
beren het in simpelere bewoordingen te gieten. Ik pro-
beer zoveel mogelijk het protocol te volgen. Ik kan me 
voorstellen dat je het soms laat zitten, maar blijf het wel 
proberen, het is nog steeds belangrijk.”
De ervaringen van deelnemers aan de workshop was 
ook dat de SUD vaak moeilijk lijkt te dalen, of bij een vol-
gende sessie weer in alle hevigheid opvlamt. Gusta weet 
niet of dat iets is dat verklaard wordt door interculturele 
verschillen. “Ik heb het idee dat SUD-daling sowieso, ook 
bij autochtone patiënten, heel moeilijk voorspelbaar is. 
Soms denk ik bij een bepaald trauma: ‘Dit is een eitje, 
dit gaan we even doen’, en dan blijkt het heel erg taai 
te zijn, terwijl ik ook vaak verrast ben over de snelheid 
waarmee de meest vreselijke dingen gedesensitiseerd 
kunnen worden.”

Culturele diversiteit
Binnen de SIG is er een mooie mix van collega’s met uit-
eenlopende culturele achtergronden, waaronder uit Ma-
rokko, Turkije, Suriname, Griekenland en Roemenië. “We 
willen van elkaars ervaringen leren. Samen casuïstiek 
bespreken is heel inspirerend. We hebben veel ambities, 
maar beperkte tijd. Eerst willen we een startdocument 
schrijven, waarin we op een kwalitatieve manier onze er-
varingen bundelen. We hebben EMDR- brochures kunnen 
vertalen en willen in de toekomst ook uitgebreidere des-
kundigheidsbevordering gaan opzetten. In de verre toe-
komst hopen we ook onderzoek te gaan doen. We kun-
nen voor onze SIG altijd versterking gebruiken en zoeken 
mensen die met hun eigen ervaringen kunnen bijdragen.”
De SIG heeft gewikt en gewogen over haar eigen naam. 
“Eerst dachten we aan ‘EMDR en andere culturen’, maar 
die viel af omdat dit toch weer de westerse cultuur als 
uitgangspunt neemt. En als we ooit iets internationaals 
willen, dan is ‘culturele diversiteit’ goed te vertalen.”

Gusta Boland is werkzaam bij Indigo Utrecht als Gz-psycholoog en 

Mindfulnesstrainer.

Jeroen Knipscheer en Harry van Els schreven een hoofdstuk over 

EMDR en interculturele behandelingen voor het tweede deel van het 

EMDR praktijkboek (in druk).

Psychologen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de SIG Culturele 

diversiteit kunnen contact opnemen met Gusta Boland: 

bolandgusta@gmail.com

De presentatie die door de SIG Culturele diversiteit werd gegeven op het 

EMDR congres, is in pdf op de website van de VEN te vinden.

“Het gaat om de vraag 
hoe je de cognities van 

bestaande domeinen
op een cultuursensitieve 
manier kan formuleren”
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Onder andere de VEN, de NVGzP, de VGCt, en het NIP 
hebben op Twitter aandacht besteed aan het gezamen-
lijke standpunt van de psychologische en psychothera-
peutische beroepsverenigingen over het hoofdbehande-
laarschap in de GGZ.
www.nvgzp.nl/hoera-een-gemeenschappelijk-standpunt-over-hoofd-

behandelaarschap

Het televisieprogramma NCRV-Document zond op 15 
augustus de documentaire ‘Getekend’ uit, waarin Coen 
Verbraak zes veteranen volgt die therapie krijgen, waar-
onder EMDR.
www.youtube.com/watch?v=ppTrGeTkxyA&feature=youtu.be

Het NTR-televisieprogramma ‘Doe even normaal’ be-
steedde op 19 augustus aandacht aan PTSS. Hierin ver-
telden verschillende patiënten over hun EMDR-behande-
ling. 
www.npo.nl/doe-even-normaal/19-08-2014/VPWON_1227543

Wiebren Markus, GZ-psycholoog en praktijkopleider bij 
IrisZorg, is in september geïnterviewd door het Fonds 
Psychische Gezondheid over wat EMDR is en hoe het 
werkt. 
www.psychischegezondheid.nl/page/1370/wiebrenmarkus

Uit het onderzoek bij nabestaanden van moordslachtof-
fers door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwer-
king met Fonds Slachtofferhulp blijkt dat EMDR leidt tot 

significant minder posttraumatische stress- en gecom-
pliceerde rouwklachten. De resultaten zijn op 23 okto-
ber gepresenteerd tijdens het minisymposium ‘Rouw na 
Moord’. Het Noordhollands Dagblad besteedde op 23 ok-
tober aandacht aan het Landelijk Netwerk Traumatisch 
Verlies, dat na het onderzoek ‘Rouw na Moord’ is opge-
zet door gespecialiseerde en erkende EMDR-therapeu-
ten en cognitief gedragstherapeuten VGCt®. 
Bron: Noordhollands Dagblad

In het tijdschrift Contact, gemaakt voor mensen met een 
spierziekte, heeft GZ-psycholoog Adrienne van der Maas, 
werkzaam bij het revalidatiecentrum de Trappenberg, 
een interview gegeven over wat EMDR kan betekenen 
voor deze patiëntengroep. 
Bron: magazine Contact

Het Jeugdjournaal besteedde op 23 november uitgebreid 
aandacht aan de EMDR kinderfilms. Dafna Zwarts kwam 
aan het woord als behandelaar. 
De uitzending is terug te zien op http://jeugdjournaal.nl/item/724878-

niet-meer-slecht-slapen-boos-of-bang-zijn.html

Op 24 november publiceerden het Algemeen Dagblad 
Utrecht en de Groene Hart editie een interview met Car-
lijn de Roos over de EMDR kinderfilms. 

EMDR in de media
Tekst: Debbie Been

Wilt u als EMDR-therapeut makkelijker vindbaar zijn voor 
hulpvragers en verwijzers? Zorg dan dat u lid bent van de 
Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) 
en vraag de registratie tot Psychotraumatherapeut aan. 
Als u gecertificeerd bent als Psychotraumatherapeut, 
wordt u ook direct opgenomen in het openbare regis-
ter van de NtVP. Dit verhoogt de bekendheid van u als 
vrijgevestigde psycholoog of van uw organisatie onder 
zowel hulpvragers als verwijzers. Bovendien garandeert 
uw registratie dat u aan de hoogste eisen voldoet op het 
gebied van relevante en actuele kennis, diagnostiek en 
behandeling van zowel enkelvoudig als complex trauma. 

De certificering voor Psychotraumatherapeut is momen-
teel in volle gang. Gerke Dooijeweerd is een van de eer-
ste VEN-leden die is gecertificeerd als Psychotraumathe-
rapeut en vervolgens als vrijgevestigd psycholoog in het 
register is opgenomen. Heeft u ook interesse? Dan kunt 
u zich aanmelden via de volgende link https://www.ntvp.
nl/nl/certificering.  Hier kunt u ook ons register bekijken. 

Gerke Dooijeweerd is EMDR-practitioner en gecertificeerd Psycho-

traumatherapeut, en heeft als GZ-psycholoog en Kinder en Jeugd 

Psycholoog NIP een eigen praktijk in Groessen.

Certificering Psychotraumatherapeut verhoogt uw vindbaarheid 

als EMDR-therapeut
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Aan het begin van dit interview vertelt Rob, terwijl we thee drinken 

in een eetcafé tegenover het Haarlemse station, dat hij is opgeleid 

tot psychodynamisch psychotherapeut en systeemtherapeut. Rob, die 

zichzelf als een ‘manusje van alles’ beschouwt, zegt geen monomane 

psychodynamisch psychotherapeut te zijn. “Veel heb ik meegepikt 

van de systeem- en gedragstherapie. Ik heb nooit zo geloofd in één 

schooltje, omdat je direct aanvoelt dat het menselijk gedrag – en 

zeker de beïnvloeding daarvan – veel complexer is dan één school 

wil doen geloven. Bovendien was ik al erg vroeg geïnteresseerd in de 

non-specifieke factoren, die tot nu toe veel meer verklaren van het 

therapeutisch effect dan de methode.” 
 

EMDR en

Psychodynamische 

psychotherapie
Hoe denken en werken collega’s die vanuit een bepaalde therapeutische invalshoek EMDR 
toepassen? De rubriek Blik op EMDR biedt een kijkje in de therapeutische keuken. Dit keer een 
interview met Rob Stoffer over EMDR, psychodynamische psychotherapie en de behandeling 
van delinquenten. 

Tekst: Marjolein Geldermans   Foto’s: Nienke Hofstede en Rob Stoffer
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Hoe combineer je EMDR met psychodynamische 
therapie? 
“Bij de Waag werken we niet of nauwelijks met psycho-
dynamische psychotherapie. Het doel van de behandeling 
is meestal om de cliënt wat minder gevaarlijk te maken. 
Je stelt jezelf de vraag: ‘Wat bevordert bij deze cliënt het 
delictgedrag?’ Dat pak je aan, in eerste instantie met cog-
nitieve gedragstherapie gericht op stimuluscontrole en 
responspreventie. Je kunt er echter niet altijd de vinger op 
leggen. Bij de gedragstherapie streef je naar het maken 
van een casusconceptualisatie waarin oorzaak en gevolg 
worden weergegeven, maar mensen weten niet altijd de 
oorzaak van hun gedrag of van hun klachten. In de psy-
chodynamische therapie kun je, op grond van de interactie 
met je cliënt en de overdracht, diagnostiek bedrijven en 
begrijpelijk maken waar de pijn zit; als je dat boven tafel 
hebt, kun je EMDR gaan toepassen. Via de psychodynami-
sche therapie maak je dus een casusconceptualisatie door 
de interactie tussen therapeut en cliënt in de therapie te 
analyseren. Dit kan informatie verschaffen over de geheu-
genrepresentaties die vroegere gebeurtenissen hebben 
nagelaten.” Dat neemt echter wel wat tijd in beslag. 

“Ik ben heel blij met EMDR omdat het een mooie aanvulling 
biedt op elke theorie of methodologie. EMDR knipt de nog 
actieve stroomdraad door tussen vroegere beschadigende 
ervaringen en huidig (zelf)destructief gedrag. De vaak ge-
welddadige mannen die ik behandel, zijn veelal zelf ernstig 
verwaarloosd en getraumatiseerd. Als iemand ineens tot 
een nieuw inzicht komt en kan zeggen: ‘Het was niet mijn 
schuld dat mijn moeder overleed’, dan maakt dat een we-
reld van verschil: je ziet de cliënt voor je ogen opknappen. 
Dat vind ik toch steeds weer een wonder.”

Als we weer even terug keren naar de psychodynamische 
therapie, vertelt Rob dat hij de werkrelatie met de cliënt 
van groot belang vindt, ook bij de toepassing van EMDR. 
Hij werkt veelal met mannen met een antisociale persoon-
lijkheidsstoornis, vaak gecombineerd met narcisme. Zij 
komen bij de Waag vanwege geweld- en/of vermogensde-
licten. “De echte grote criminelen komen echter niet in be-
handeling. Zij moeten na hun arrestatie een paar jaar zitten 
en gaan daarna gewoon weer door met hun praktijken.”
Het type persoon waarin Rob de meest interessante uit-
daging ziet, is de narcistische persoonlijkheid. “Omdat ik 
bij hen wel wat trekken herken”, vertelt Rob openhartig. 
“Vooral bij de mannen met een narcistische persoonlijk-
heid is het een uitdaging om een goede werkrelatie op te 
bouwen. Het is een hele prestatie als je zover komt, dat 
zij toestaan dat je iets over ze zegt. Het is als lopen over 
ijsschotsen.”

Hoe houd je zelf, na zoveel jaren werken met 
deze populatie, de moed erin? 
“In de Waag lachen we veel met elkaar en er heerst een pi-
oniersgeest. Daar houd ik van, maar ik ben wel wat cynisch 
geworden, en wat banger, voorzichtiger. Ik weet nu veel 
beter waar mensen toe in staat zijn. Het gebeurt wel dat, 
als ik iemand tegenover me heb die voortdurend externali-
seert, ik mij verontwaardigd voel over de onverschilligheid 
van mijn cliënt, die schade heeft berokkend aan anderen 
en aan de maatschappij. Hij heeft nergens spijt van, inte-
gendeel, hij zou het zo weer doen. Als burger vind ik daar 
iets van, maar als therapeut moet ik zo goed mogelijk mijn 
werk doen.” 

Dit roept de vraag op hoeveel de hulpverlening of de maat-
schappij moet investeren in mensen die niet willen deu-
gen. Rob trekt een parallel met Afrika waar hij regelmatig is. 
“Graag zit ik daar bij de olifanten. Ik zie soms dat de jonge 
stiertjes in de kudde - de puberolifanten - gaan klieren en 
door hun opstandigheid beschadigend gedrag gaan verto-
nen. Maar de andere olifanten tolereren dit niet: zij werken 
die stiertjes uit de kudde, waarna zij zich moeten aanslui-
ten bij een kudde van oudere mannenolifanten, waar ze 
verder worden opgevoed en zich aangepaster gaan gedra-
gen.” Rob trekt een parallel met mensen: “Ik denk weleens 
dat wij wel veel accepteren van onze pubers.”
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Je hebt het Vijf Gesprekken Model ontwikkeld. 
Een belangrijk motto daarin is: ‘Wat niet leuk is, 
werkt niet’. Wat vind je zelf ‘leuk’ in therapie?
“Het is ‘leuk’ als je het gereedschap kunt gebruiken waar 
je zelf het meest in gelooft. Ik begin niet meer aan een 
behandeling waar ik zelf geen vertrouwen in heb. Met 
psychodynamische therapie verandert er bij de populatie 
waar ik mee werk niet zoveel, behalve als je het externe 
geweten wordt van je cliënt, waardoor hij op het rechte 
pad blijft. Maar meestal wordt er gefocust op vermijding 
en stimuluscontrole.”
Volgens Rob heeft EMDR zijn werk absoluut ‘leuker’ ge-
maakt. “Ik zie door EMDR echt verandering. Ik werk altijd 
met het rechtsomprotocol. De hercodering van het zelf-
beeld is het meest belangrijke. Door de verandering van 
emoties en de ‘warme’ cognities over het zelf, verandert er 
ook iets in de persoonlijkheidsstructuur. De mensen die wij 
behandelen worden minder gevaarlijk, doordat ze minder 
paranoïde kijken naar anderen. De empathie wordt groter.” 
Een behandeling kan echter wel twee jaar duren. Vijftig 
sessies is geen uitzondering. 

Je hebt veel geschreven over het dilemma van de 
verandering. Zie je dat ook bij EMDR? 
“Ja, bij mannen die zich slecht behandeld voelen door po-
litie en justitie werkt EMDR niet: de SUD daalt niet.” De re-
den hiervan lijkt te zijn dat de krenking, en daardoor de 
wraaklust, zo sterk is dat ze niet van die emoties af willen: 
dat voelt als een nederlaag. De gedachte bij zo iemand is: 
‘Als ik me niet meer geobsedeerd voel door wraak nemen 
op de politie, dan ben ik een loser.’ Het gaat ook over verge-
ving en dat is te krenkend. De meeste mensen willen ech-
ter wel af van hun gevoel van woede en wraak: zij willen 
niet opnieuw de bak in, bijvoorbeeld vanwege hun vrouw 
en kinderen. Op hen kun je gewoon het basisprotocol toe-
passen.” Rob vertelt hoe hij elementen uit het protocol 
Woede, Wrok en Wraak (van zijn collega Herman Veerbeek, 
die ook in de Waag werkt) opneemt in het basisprotocol, 
met bijvoorbeeld een cognitieve interweave. “Dan zegt de 
cliënt tijdens de desensitisatie: ‘Ik steek hem overhoop’, 
en dan zeg ik: ‘doe maar….’, want ik weet inmiddels dat ze 
dat toch niet doen.” 

Onderzoek heeft al aangetoond dat daders PTSS 
kunnen ontwikkelen als gevolg van een delict 
en dat PTSS samenhangt met machteloosheid 
en ongecontroleerde woede. Wat zou je zelf nog 
onderzocht willen hebben op het gebied van 
EMDR?
“De mannen waarmee ik werk (de forensische cliënten) 
zijn niet alleen getraumatiseerd door hun eigen verleden, 

maar kunnen ook getraumatiseerd zijn door hun eigen de-
lict. Dan houden ze, nadat ze een moord hebben gepleegd, 
het beeld op hun netvlies van al dat bloed en bijvoorbeeld 
de hersenen die tegen de muur zitten. Mijn hypothese is 
dat iemand die ontregeld is, ook gevaarlijker is. Ik zou wil-
len onderzoeken of er een positieve correlatie is tussen 
getraumatiseerd zijn en gevaarlijk zijn. Als blijkt dat dit 
waar is, dan zou dat vooroordelen kunnen wegnemen ten 
aanzien van de behandeling van gevaarlijke en criminele 
mensen.”
Rob vertelt dat er een tijdlang de overtuiging is geweest, 
ook in de Waag, dat je mensen die zich zo hebben mis-
dragen niet van hun trauma’s moet willen afhelpen. Daar 
moet je het geld niet aan besteden. “Maar het doel van 
onze behandelingen is veelal wel om die mannen minder 
gevaarlijk te maken. Dan zal je ook de trauma’s, die ze heb-
ben opgelopen als gevolg van hun eigen delict, moeten 
behandelen.”

We sluiten het gesprek af met de conclusie dat men-
sen die minder ontregeld zijn, zich waarschijnlijk ook 
gelukkiger voelen, en het zou zomaar kunnen dat ge-
lukkig zijn ook helpt om minder gevaarlijk te zijn.

Rob Stoffer is klinisch psycholoog en van oorsprong 

psychodynamisch psychotherapeut. Daarnaast is hij EMDR 

practitioner. Rob werkt in De Waag, instituut voor forensische 

psychiatrie, waar hij voornamelijk mannen behandelt in de zorglijn 

Agressie en Vermogen. Hij schreef een boek over het Vijf Gesprekken 

Model, dat hij samen met anderen ontwikkelde om een oplossing te 

bieden voor het wachtlijstprobleem in de GGZ.

“EMDR knipt de nog 
actieve stroomdraad 
door tussen vroegere 

beschadigende 
ervaringen en huidig 

(zelf)destructief 
gedrag”
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Interview

Wereldvrede? EMDR 
kan een belangrijk 
verschil maken
Rolf Carriere: een man met een missie
Tekst: Femke van de Linde   Foto: Czikus Carriere en TEDx
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Van voeding naar psyche 
“Toen ik net voor UNICEF werkte, leden veel vrouwen 
tijdens de zwangerschap aan jodiumtekort. Hierdoor 
werden hun baby’s geboren met een blijvende ontwik-
kelingsachterstand van het zenuwstelsel vanwege een 
tekort aan schildklierhormoon. Dit bleek eenvoudig te 
voorkomen door jodium toe te voegen aan het zout dat 
iedereen, dus ook zwangere vrouwen, consumeert. Na 
deze toevoeging bleek het IQ gemiddeld met 13 punten 
per persoon omhoog te zijn gaan. Niet alleen voor de 
kinderen zelf een geweldig resultaat, maar ook voor hun 
omgeving. De oplossing bleek eenvoudig en was ook nog 
eens goedkoop: de prijs van één kopje thee per persoon 
per jaar!” 

Meer ‘social’ dan ‘psycho’
“Toen ik voor UNICEF naar Bangladesh verhuisde, kon 
ik me niet voorstellen dat iemand daar niet getraumati-
seerd zou zijn. Het land verkeerde in grote armoede, er 
had een hevige bevrijdingsoorlog gewoed, mensen had-
den natuurrampen doorstaan, en dan hebben we het 
nog niet eens over de structurele, negatieve omstandig-
heden zoals uitbuiting, kinderarbeid en mensenhandel. 
Er bleek slechts op heel beperkte schaal psychosociale 
steun te worden geboden aan getraumatiseerde kinde-
ren en volwassenen: mensen konden leren zich rustig 
te houden, te stabiliseren, soms kregen ze wat geld of 
tijdelijke huisvesting, maar aan de trauma’s zelf werd zo 
goed als niets gedaan. Die steun was meer ‘social’ dan 
‘psycho’: noodzakelijk, maar verre van voldoende.”

Tijdens een sabbatical in San Francisco las Rolf een boek 
van Francine Shapiro. “Daarin vond ik direct het antwoord 
op de vraag wat we aan trauma’s op grotere schaal kon-

den doen. Ik nam contact met haar op en vroeg haar of 
ze ons kon helpen in Bangladesh. De volgende dag zaten 
we samen in haar huiskamer. Via de Humanitarian As-

sistance Programs (HAP) kwamen zeven internationale 
EMDR-trainers naar Bangladesh om alle 54 psychologen 
en psychiaters daar op te leiden in EMDR. Als dank en 
tegenprestatie gaven zij therapie aan jonge vrouwen bij 
wie zuur in het gezicht was gegooid, nadat ze een huwe-
lijksaanzoek hadden geweigerd. Ook boden ze hulp aan 
de veteranen van de rampzalige vrijheidsstrijd, waarbij 
in negen maanden een miljoen slachtoffers vielen. Dit 
was duidelijk een vergeten groep. ”

Erkenning
EMDR was destijds nog niet door de World Health Orga-

nization (WHO) erkend als evidence-based traumathera-
pie. Die erkenning is belangrijk omdat dit de standaard 
zet voor de wereld. Ook UNICEF heeft dan ‘groen licht’ 
om het toe te passen. Rolf haalde EMDR zonder dit ‘groe-
ne licht’ naar Bangladesh, en hoewel hij begreep dat dit 
eigenlijk niet de bedoeling was, weerhield het hem er 
niet van om, na zijn overplaatsing naar Indonesië, EMDR-
HAP ook daar uit te nodigen. Hij vond het onbegrijpelijk 
dat er tientallen methodes werden toegepast die niet 
gevalideerd, geverifieerd of wetenschappelijk bewezen 
effectief waren. Zo boden consultants in Rwanda en 
Bosnië vaak van alles aan, behalve therapie met bewe-
zen langetermijneffecten.
Toen Rolf vervolgens in Geneve ging wonen, zocht hij 
contact met wetenschappers bij de Mental Health De-

partment van de WHO en vroeg hen hoe je als weten-
schappers kunt doen alsof EMDR niet werkt. “Er is ge-
durende de afgelopen vijf jaar veel over EMDR gepraat. 
Wanneer ik vragen kreeg die ik niet kon beantwoorden, 

Rolf Carriere werkte als ontwikkelingseconoom in diverse landen waaronder 

Indonesië, Bhutan, Birma, Bangladesh en India. Nadat hij zich eerst twee 

jaar lang bij de VN‘s Food and Agriculture Organization op landbouw in 

Indonesië had gericht, kwam hij bij UNICEF terecht. Daar werkte hij eerst op het 

gebied van voeding en gezondheid, later als hoofd van verschillende UNICEF-

landkantoren in Azië. Sinds zijn pensionering zet Rolf zich in om de effectiviteit 

van EMDR wereldwijd meer bekendheid te geven, met één groot doel voor 

ogen: door middel van EMDR een meer vreedzame wereld tot stand te brengen, 

“want”, zo meent hij, “EMDR is in staat om de transmissie van door trauma 

gevoed geweld te onderbreken.”
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speelde ik deze door naar Francine Shapiro. Eindelijk 
kwam vorig jaar dan toch die officiële erkenning. Ik ben 
hier erg blij mee, ik zie dit écht als een doorbraak.” 

Voordat de WHO een erkenning geeft, is er al een heel 
traject afgelegd. “Er spelen veel belangen, net als toen 
ik nog met voeding werkte: overal ter wereld overleden 
toen veel mensen, voornamelijk kinderen, aan uitdroging 
door diarree. Toen we een eenvoudige manier bedachten 
om dit drastisch te verminderen -zout, suiker en water, 
in de juiste proporties- waren veel artsen daar niet gelijk 
blij mee. Zij hadden jarenlang medicijnen gestudeerd en 
het was ook hun broodwinning: ‘Don’t you understand: 

diarrhoea is our bread and butter’. Het was niet gelijk 
acceptabel voor de ‘medical establishment’ dat de be-
handeling van diarree hen grotendeels uit handen werd 
genomen.”

“Op eenzelfde manier moeten wij nu opnieuw over trau-
mabehandeling gaan denken. Het probleem is dat er te 
weinig specialisten zijn om overal ter wereld EMDR te 
kunnen bieden. De WHO heeft samen met World Vision 
en War Trauma Foundation het boekje ‘Psychological 

First Aid’ uitgegeven. Oók bij psychisch leed is eerste 
hulp noodzakelijk. Tussen die ‘eerste hulp’ en professio-
nele EMDR-therapie heb je een groot aantal paraprofes-
sionals nodig. Zij moeten een deel gaan doen van wat nu 
nog tot het monopolie van de therapeuten behoort. Bij 
de bestrijding van ziektes als diarree, acute longinfec-
ties en zwangerschapscomplicaties in de derde wereld 
werkt het al zo: goed opgeleide paraprofessionele krach-
ten doen het elementaire werk, en indien nodig verwij-
zen zij naar specialisten. Hoewel het grote uitdagingen 
met zich mee zal brengen qua training, kwaliteitscontro-
le, supervisie en evaluatie, moet er dus een paraprofessi-
onele categorie komen. Dan kan veel traumaleed helen.” 

‘Volkswagen-versie’
Toen Rolf voor het eerst met Shapiro over EMDR sprak, 
vroeg hij: “Wat is de Volkswagen-versie van de Mercedes 
die je hebt ontwikkeld?” Zij erkende de noodzaak van 
die Volkswagen-versie, maar was zelf volop bezig om 
EMDR wetenschappelijk te valideren. Ze moest overtui-
gend bewijs op tafel krijgen dat het werkt. “Goed gezien 
natuurlijk, want dat was nodig om die erkenning van de 
WHO te krijgen. Nú is mijns inziens de tijd aangebroken 
om te bewijzen wat paraprofessionele krachten kunnen 
doen. Ik denk hierbij aan het werk van Jarero, Konuk en 
Zaghrout van de afgelopen vijftien jaar.”  

“Er is een kleine kans dat het bij één op de vele men-

sen niet goed afloopt. Toen er bijvoorbeeld  een vaccin 
werd ontdekt tegen polio, bleek dat één van de mil-
joen baby’s die het kregen toegediend, verlamd raakte 
door dit vaccin. Dit zou reden zijn om het niet te geven. 
Natúúrlijk is het afschuwelijk, het zal jouw kindje maar 
zijn. En natúúrlijk moeten de ouders van die ene baby 
compensatie krijgen. Wanneer je echter verder denkt: bij 
die andere 999.999 baby’s voorkwám het juist polio! Dit 
soort zaken vereist een risk/benefit-calculatie.  We moe-
ten uitkijken dat ‘Public Health’ geen ‘Private Health’ 
wordt. Mensen moeten dezelfde kansen krijgen in het 
leven. Het is hoog tijd om trauma op wereldschaal aan 
te pakken. Met EMDR kan dat nu veel beter. Ik vind het 
een onaanvaardbare ‘act of omission’ om niets te doen. 
Het maakt je in feite medeschuldig: als we allemaal de 
andere kant op kijken, verandert er niets.” 

Een klein maar strategisch begin
De VN bemiddelt in tientallen conflicten om partijen 
dichter bij elkaar te brengen, tot verzoening te komen 
en vrede tot stand te brengen. En de VN brengt vredes-
onderhandelaars aan tafel om oplossingen te zoeken 
voor politieke geschillen. “Als je zulke onderhandelaars 
bij elkaar zet, mensen die al jaren met elkaar in de clinch 
liggen en elkaars volk hebben uitgemoord, dan worden 

“Het is hoog tijd om 
trauma op 

wereldschaal aan te 
pakken. Met EMDR kan 

dat nu veel beter”
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oude trauma’s continue door kleine prikkels geactiveerd. 
Als we deze mensen kunnen ‘detraumatiseren’, dan 
kunnen ze de belangen van hun land beter dienen. Het is 
wel even zoeken naar de juiste ingang. EMDR is natuur-
lijk best een vreemde therapie, leg dat maar eens uit… 
Een paar weken geleden zat ik in overleg met iemand 
van de VN Mediation Service. Ik dacht dat ik duidelijk had 
uitgelegd wat EMDR is en wat het kan betekenen, maar 
zag hem bedenkelijk kijken. Naast hem zat een mede-
werkster die tijdens het gesprek geen woord zei. Toen 
ik me in stilte afvroeg hoe ik het kwartje nou kon laten 
vallen, zei zij plotseling tegen haar baas:  ‘EMDR has the 

potential to transform mediation’. Ik stond perplex: zo 
categorisch had ik het zelf niet kunnen zeggen! Deze 
vrouw bleek zelf EMDR-therapie te hebben gehad. Aan 
het einde van het gesprek besloten we dat EMDR té be-
langrijk is om er niets mee te doen. We zijn nu bezig met 
een voorstel om ermee aan de slag te gaan. Wij stellen 
voor dat een aantal EMDR-therapeuten uit verschillende 
landen en met verschillende achtergronden en taalvaar-
digheden, waar mogelijk, in de VN-onderhandelingspro-
jecten worden ingezet. Onderhandelingen zullen heel 
anders verlopen als niet alles steeds weer geprojecteerd 
wordt op de andere partij.”

Wereldwijd
“Als we wereldwijd trauma’s aan willen pakken, zouden 
om te beginnen de verschillende HAP’s de handen ineen 
moeten slaan. Je moet het professionaliseren: voorstel-
len indienen om traumatraining en  -therapie te leveren, 
onderhandelen over contracten en geld inzamelen. Hier-
voor moet je professionals aantrekken: specialisten in 
de psychologie, maar ook medewerkers met expertise 
in communicatie, marketing, fondsenwerving en onder-
handelen.  Om EMDR op de juiste plaatsten te krijgen, 
zouden vervolgens connecties moeten worden gelegd 
met organisaties als het Red Cross, World Trauma Foun-

dation, World Vision, Save the Children en UN Women. 
Het mooiste is natuurlijk als we wereldwijd alle effec-
tieve traumatherapieën of -technieken onder één dak 
krijgen: dan kunnen we op termijn als Global Alliance for 

Trauma Therapy de, naar mijn schatting, vijfhonderd mil-
joen getraumatiseerde mensen op de wereld effectief 
gaan behandelen. En ergens moet je beginnen...”

Wie de gedrevenheid van Rolf Carriere zelf wil zien, 
kan op YouTube intypen: Rolf Carriere at TEDx Gro-
ningen 
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Tekst: Nina ten Hoor

EMDR bij positieve targets is 

hip. Zie de aandacht hiervoor 

op het landelijk EMDR-

congres en in maar liefst drie 

artikelen in EMDR Magazine 

nummer 5, die betrekking 

hadden op liefdesverdriet, 

gamen en de workshop van 

Robert Miller over het Feeling-

State Addiction Protocol (2010; 

www.fsaprotocol.com; zie ook 

Hornsveld & Markus, 2014). 

Wat die laatste betreft: Miller 

gaat ervan uit dat klachten 

die samenhangen met een 

sterke drang, verdwijnen 

wanneer de bijbehorende 

positieve belevingen zijn 

EMDR bij 
exhibitionisme

“Ik zou iedereen mijn excuses willen aanbieden”

Casus

Foto: detail van Michelangelo’s David in Florence
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gedesensitiseerd. De patiënt 

wordt dan niet meer 

getriggerd tot verlies van 

controle. Een bijkomend effect 

is dat naarmate de positieve 

belevingen afzwakken, 

er negatieve emoties en 

cognities bovenkomen. 

Deze kunnen vervolgens 

meegenomen worden in het 

verwerkingsproces.

Ik werk bij de forensische psychiatrische polikliniek De 
Waag in Leiden en ik vroeg me af of dit principe ook 
toepasbaar is bij zedenproblematiek. Exhibitionisten bij-
voorbeeld omschrijven vaak een krachtige drang, waar 
zij geen weerstand tegen kunnen bieden (Grant, 2005). 
Hoewel exhibitionisme, naast voyeurisme, bekend staat 
als het meest voorkomende zedendelict (Långström & 
Seto, 2006), is het onderzoek hiernaar tot dusver beperkt 
gebleven. Mogelijk hangt dit samen met het idee in de sa-
menleving dat exhibitionisme wel vervelend is, maar niet 
gevaarlijk. De geschatte recidivecijfers voor deze stoornis 
liggen echter hoog (Bader et al., 2008; Greenberg et al., 
2002). Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen, omdat 
de meeste incidenten niet aan de politie gemeld worden. 
Ook blijkt een deel van de veroordeelde exhibitionisten, 
veelal in een later stadium, over te gaan tot ‘hands-on’ 
delictgedrag. Dit houdt in dat er uiteindelijk wel degelijk 
fysiek contact is met het slachtoffer. 
In de behandeling van plegers van zedendelicten wordt 
de cognitieve gedragstherapeutische benadering het 
meest effectief geacht (Hanson et al., 2009; Smucker & 
Lösel, 2008). Deze therapievorm wordt echter breed inge-
zet, met interventies zoals emotieregulatie, zelfcontrole, 
coping, het aanleren van sociale vaardigheden en het 
voorkomen van terugval. In het veld is behoefte aan meer 
specifieke interventies (Hanson et al., 2009). Gerichte be-
handeling van seksuele deviantie met EMDR zou daar een 
voorbeeld van kunnen zijn. 
Hieronder beschrijf ik een casus waarbij gebruik gemaakt 

is van het Feeling-State Addiction Protocol (Miller, 2010). 
Het betreft Daniël, een dertigjarige man die tijdens de be-
handeling met zichtbaar ongemak tegenover mij zat. Hij 
was door de zedenpolitie aangemeld na een aangifte van 
schennispleging. Het exhibitioneren is meermalen voor-
gekomen op de openbare weg, in de supermarkt en van-
uit de eigen woning. 

Bij aanvang zeg ik tegen Daniël: “We gaan vandaag een 

soort omgekeerde EMDR doen en werken aan een ge-

beurtenis die voor jou juist sterke positieve ervaringen 

oproept. Ik wil je vragen om zo’n gebeurtenis van het ex-

hibitioneren te beschrijven, vanaf het punt dat het voor 

jouw gevoel begint tot het punt waar het voor jouw gevoel 

eindigt.”

Daniël: “Eeh ... nou wandelen, en dan op de parkeerplaats 

je broek open doen, en dan gewoon rondlopen totdat ie-

mand het gaat zien. Dus de spanning, opwinding, dat is eh 

… en als iemand dat gezien heeft, dan loop je weer weg.”

Ik: “En als je nu die gebeurtenis langsloopt, je maakt er 

een filmpje van, welk stilstaand beeld is dan voor jou het 

meest plezierige van dat filmpje?”

Daniël: “Als iemand het ziet natuurlijk.” Hij glimlacht.
Ik: “Oké ja, dat is heel duidelijk voor je.”

Na enkele vervolgvragen over de aard en sterkte van het 
gevoel, gaan we over naar de desensitisatie: “Oké, dan wil 

ik graag dat je het beeld in gedachten neemt, dat je daar 

staat en gezien wordt. Wees je bewust van dat fijne ge-

voel en hoe dat ook voelt in je lichaam.” 

Achtereenvolgens komen bij Daniël de volgende associ-
aties op: 
“Plezier natuurlijk, nog wel; ja het wordt wel minder iets, 

de vlinders gaan weg, de vrolijkheid ...

Dat ik nou iets aan het doen ben, wat eigenlijk niet goed is.

Dat het niet klopt.

Ik word verdrietig omdat ik mensen pijn doe; dat ik toch 

heel veel mensen pijn doe.”

Hij zegt dit met een huilende stem, daarna volgt huilen en 
over zijn mond wrijven.
 
“Dat gewoon mijn huwelijk op het spel heeft gestaan, al-

les (huilende stem); dat ik een verschrikkelijk lieve vrouw 

heb, die me overal bij gesteund heeft.

Ik ben blij dat ik gewoon nu hulp heb, overal voor.

Dat ik het kwijt ben, dat het gewoon weg moet, alles.” 

Back to Target
Bij Back to Target geeft Daniël een 2 voor de mate van 
plezier die hij voelt, als hij naar het targetbeeld kijkt. Hij 
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ervaart nog spanning en opwinding in zijn buik. We gaan 
door en Daniël zegt het volgende: 
“Dat het toch niet goed is wat ik gedaan heb … gewoon 

foute dingen; ik zou bijna aan al die mensen mijn excuses 

aan willen bieden.

Dat ik gewoon wil dat het nooit meer gebeurt.

Dat ik me toch weer prettiger voel, dat schuldgevoel kwijt.”

Als Daniël weer Back to Target gaat, scoort hij een 0 voor 
het plezier dat hij voelt. Als hij naar het targetbeeld kijkt, 
ervaart hij vooral kwaadheid naar zichzelf. Hij vindt zich-
zelf ‘een viespeuk’. Het protocol van Miller schrijft voor 
verder te gaan met de negatieve emoties en cognities, 
maar zonder het targetbeeld daar weer aan te koppe-
len. Deze negatieve emoties en cognities kunnen immers 
functioneel zijn om in een situatie, vergelijkbaar met het 
targetbeeld, een terugval te voorkomen. Wel is het goed 
om het achterliggende negatieve zelfbeeld, zoals dat in 
de sessie naar voren komt, te behandelen. Ter vergelijking 
geldt bij alcoholverslaving dat iemand die zichzelf als mis-
lukking blijft zien, vermoedelijk sneller zal terugvallen dan 
iemand die zichzelf hoger inschat. Zo hoop ik dat Daniël 
zich straks te goed gaat voelen om zich nog langer als 
‘een viespeuk’ te gedragen.

Ik zeg tegen Daniël: “Zeg tegen jezelf:‘Ik ben een viespeuk’ 

en wees je bewust van dat kwade gevoel in je buik. Heb 

je dat?” 
Daniël komt achtereenvolgens met: 
“Ik moet niet kwaad….ik ben niet kwaad.

Ja ... ik moet gewoon normaal gaan leven; gewoon eerlijk.

Eerlijk zijn tegen iedereen en geen stomme dingen meer 

doen. Dat ik het vertrouwen terug wil winnen.

Ik wil gewoon dat de mensen me weer, ja … me vertrou-

wen.

Dat ik gewoon normaal weer over straat kan, overal en 

dat er niet met een schuin oog naar me gekeken wordt; 

dát wil ik ja!”

Ik: “En als je nu tegen jezelf zegt: ‘Ik ben een normale 

vent’, op een schaal van 0 tot 7, in hoeverre kan je dat dan 

nu, op dit moment, geloven?”

Daniël: “Ik denk dat het wel een 7 is, omdat ik zo positief 

bezig ben. Zelf alle stappen nemen, en de begeleiding die 

ik heb. En dat wil ik zo houden; dat wil ik zo houden.”

Ik: “Dus dat is een soort drive die je daar eigenlijk bij voelt?”

Daniël: “Ja.”

Ik: “Concentreer je daarop.” (laatste set)

Beschouwing
Uit deze casus blijkt inderdaad dat, zoals Miller voorspelt, 
negatieve emoties en cognities naar boven komen zodra 
de positieve emoties afgenomen zijn. Bij afsluiting is Da-
niël op emotioneel niveau meer gedreven om niet meer te 
exhibitioneren en hij beleeft daar bovendien een gelukkig 
en capabel gevoel bij. Tien maanden na deze sessie - de 
behandeling is dan al enige tijd afgesloten - neem ik nog 
een keer contact op met Daniël. Hij geeft aan dat het ‘he-
lemaal goed’ met hem gaat en dat hij geen drang meer 
heeft gehad om te exhibitioneren.
Critici kunnen zich afvragen of de associaties niet gefin-
geerd zijn en de sessie niet gespeeld is. Het is waar dat 
plegers van zedendelicten niet de meest betrouwbare 
rapporteurs zijn, als het op hun daden aankomt. Op mij 
kwam het proces authentiek over. Er is inmiddels een 
onderzoeksproject gestart om de werking van EMDR bij 
exhibitionisten nader te bestuderen. Graag hoor ik of er 
meer therapeuten zijn met positieve ervaringen met EM-
DR-behandeling bij zedendelinquenten.

Nina ten Hoor is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR 

practitioner. Zij werkt bij forensisch psychiatrische polikliniek De Waag 

in Leiden. E-mail: ntenhoor@dewaagnederland.nl
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In het EMDR Magazine 05 werd door 

Geldermans en ter Heide aangehaald 

dat zij EMDR zien als voorkeursbe-

handeling bij politiebeambten met 

PTSS. De eerste keus behandeling bij 

de Politiepoli (onderdeel van Arq) is 

echter Beknopte Eclectische Psycho-

therapie voor PTSS (BEPP) en dat is 

niet voor niets. BEPP is zeer effectief 

gebleken, bij uitstek bij de politie.

Behandeleffecten met BEPP zijn systematisch gevolgd 
bij de Politiepoli (Smit et al, 2013). Van de 566 politiebe-
ambten die behandeld zijn met BEPP, blijkt 96 procent 
na afloop niet langer meer te voldoen aan de diagnose 
PTSS. BEPP focust naast op klachtenvermindering ook 
op werkhervatting en de persoonlijke betekenis van de 
schokkende ervaringen om hiervan te leren en de zelf-
redzaamheid te vergoten. Dit is van belang voor politie-
mensen, omdat zij onherroepelijk opnieuw schokkende 
incidenten meemaken.

Hoogstwaarschijnlijk komen de ideeën van Geldermans 
en ter Heide voort uit de studie van Nijdam en collega’s 
(2012). In dit zorgvuldig uitgevoerde onderzoek bij pati-
enten met PTSS uit de algemene bevolking, blijken EMDR 
en BEPP weliswaar even werkzaam, maar blijkt EMDR 
tot snellere vermindering van PTSS-klachten te leiden.
Als nauwbetrokkene bij deze studie observeerde ik 

echter enkele kanttekeningen: EMDR werd in tegenstel-
ling tot BEPP competentiegericht gesuperviseerd met 
gebruik van videomateriaal van de sessies. Bovendien 
werd EMDR uitgevoerd door een klein aantal behande-
laren die geruime tijd werkzaam waren op het gebied 
van psychotrauma en PTSS. Door hun ervaring waren zij 
overtuigend in het uitstralen van vertrouwen en hoop 
over de effectiviteit van PTSS-behandeling naar cliënten: 
de ontegenzeggelijk belangrijke algemene therapiefac-
toren voor succes. Daarentegen werd BEPP veelal uitge-
voerd door arts-assistenten psychiatrie die tijdens hun 
stagejaar één of twee BEPP-behandelingen uitvoerden 
en op die manier kennismaakten met psychotrauma, 
PTSS of zelfs psychotherapie in algemene zin. De com-
petentie van de behandelaren lijkt dus een rol te spelen 
in de snelle effecten van EMDR. Dientengevolge is com-
petentiegerichte supervisie ter vergroting van de effecti-
viteit van imaginaire exposure sindsdien een speerpunt 
in de opleiding tot BEPP-therapeut. In BEPP wordt imagi-
naire exposure gebruikt in het bijzonder omwille van de 
boodschap dat emoties betekenis hebben en zinvol zijn. 
In het veld is er echter discussie of EMDR en imaginaire 
exposure inwisselbaar zijn. Beiden richten zich op hot-

spots, sensorische informatie, het zelfbeeld, en bij alle 
twee wordt een hoop gehuild!
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Keuze van behandeling bij 
politiebeambten met PTSS
Tekst: Mariel Meewisse
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Over 
‘De leegte’
Tekst: Hayo Lasschuijt   Foto: Doreth van der Sloot

Een interview met Selma Leydesdorff over haar boek De leegte achter ons laten. Een geschiedenis van de 
vrouwen van Srebrenica.
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Selma Leydesdorff (1949) is hoogleraar Oral History and Culture aan de Universi-

teit van Amsterdam. Zij schreef Wij hebben als mens geleefd (1987), een recon-

structie van joods Amsterdam op basis van mondelinge getuigenissen (disserta-

tie), en Het water en de herinnering (1993), een boek over de slachtoffers van de 

watersnoodramp in 1953 in Zeeland. In 2004 publiceerde Selma Leydesdorff De 

mensen en de woorden over oral history en in 2008 De leegte achter ons laten 

over de genocide in Srebrenica. In 2010 startte zij het onderzoek ‘Late gevolgen 

van Sobibor’ en momenteel is ze bezig met een onderzoek naar de leider van de 

opstand in dit voormalige vernietigingskamp. Twee van haar grootouders zijn 

in de gaskamers van Sobibor omgekomen. Haar moeder overleefde Auschwitz.

In april 2002 verscheen na vijfenhalf jaar onderzoek 
het zesduizend pagina’s tellende onderzoeksrapport 
van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumen-
tatie (NIOD) over de genocide in Srebrenica. Tijdens 
de presentatie van dit rapport liepen de vrouwen 
uit Srebrenica woedend weg op het moment dat 
NIOD -directeur Blom zei dat Dutchbat geen rol had 
gespeeld bij de scheiding van mannen en vrouwen 
door de Bosnische Serviërs. Selma Leydesdorff zag 
het aan en ergerde zich aan de ‘halfslachtige con-
clusies’ van haar collega’s van het NIOD,  en aan 
hun dubieuze keuze om de ware slachtoffers, de 
weduwen van Srebrenica, niet te spreken. “Hoe kan 
geschiedenis worden geschreven zonder de slacht-
offers te horen?” Haar emotie was een belangrijke 
aanleiding voor haar ontmoetingen met de wedu-
wen van Srebrenica, die zich over meerdere jaren 
uitstrekten. Dit resulteerde in het indrukwekkende 
boek De leegte achter ons gelaten waarin zij vijftig 
gedocumenteerde levensgeschiedenissen van de 
weduwen van Srebrenica in de beschrijving van de 
genocide heeft vervlochten. 

Een wond die niet heelt
De aanleiding voor het NIOD-onderzoek vormden de vele 
onduidelijkheden over  het ‘drama van Srebrenica’. De 
nadruk lag daarbij op de rol van Dutchbat III en de destijds 
verantwoordelijke ministers. Conclusie: “De Verenigde 

Naties en het Nederlandse kabinet dragen in hoge mate 

verantwoordelijkheid voor de onmogelijke opgave waar-

voor Dutchbat in 1995 in de moslimenclave Srebrenica 

was komen te staan. Het Nederlandse bataljon werd in 

1993 opgescheept met een ondoordachte en praktisch 

onuitvoerbare vredesmissie. In de gegeven omstandig-

heden deed Dutchbat grotendeels wat het kon.” 
(http://nos.nl/archief/2004/nieuws/index.html#@http://
nos.nl/archief/2004/nieuws/dossiers/srebrenica/alge-
meen/achtergrondartikelen/niod_conclusies.html)
Enkele weken later, zeven jaar na de val van Srebrenica 
en kort voor de verkiezingen, trad het Kabinet Kok af, tot 
veler verbazing. Verdere discussie in het parlement was 
even niet meer aan de orde. Uiteindelijk werd besloten 
tot een parlementaire enquête. Maar nog steeds flakkert 
de discussie toch weer regelmatig op. Het lijkt een wond 
die moeilijk heelt.

‘Objectieve’ en ‘subjectieve’ geschiedschrijving
Mijn eerste vraag aan Selma Leydesdorff is dan ook 
waarom de vrouwen van Srebrenica niet zijn gehoord 
in het onderzoek van het NIOD; het pretendeerde toch 
een grondig onderzoek te zijn? Zij legt uit dat deze vorm 
van geschiedschrijving, die zij een ouderwets soort poli-
tieke geschiedenis noemt,  zich voornamelijk baseert op 
archieven en mondelinge bronnen en daarmee preten-
deert objectief te zijn. De oral history zoals Leydesdorff 
die bedrijft, baseert zich voornamelijk op getuigenissen 
die de naam hebben subjectief te zijn, zeker bij trauma’s, 
waar de verhalen in de tijd veranderen. Leydesdorff is 
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gewend om heldere statements af te geven en noemt 
het argument van veronderstelde objectiviteit van het 
NIOD-rapport  ‘onzin’. Zij stelt dat de geschiedkundigen 
van het NIOD de slachtoffers niet gesproken hebben, niet 
vanwege de gevreesde subjectiviteit, maar vanwege het 
feit dat onderzoekers het aanhoren van de verhalen van 
slachtoffers, net als alle andere mensen, moeilijk vinden. 
Persoonlijke verhalen van slachtoffers roepen nu een-

maal tegenzin op. Leydesdorff geeft het voorbeeld van 
de Italiaanse weduwe, slachtoffer van de massamoord 
in Rome tijdens de tweede wereldoorlog, die dacht dat 
anderen haar in de winkel voor lieten gaan uit respect. 
De ware reden bleek echter dat ze dan zo snel mogelijk 
weer weg was. 
Door dit niet spreken van de slachtoffers door het NIOD, 
kregen de weduwen van Srebrenica een rol in de of-
ficiële geschiedenis waarin zij zich niet herkenden. Dit 
bleek duidelijk in de interviews van Leydesdorff met 
deze vrouwen: “Er was geen historisch beeld waartoe zij 
zich konden verhouden. Ze stonden buiten het verhaal. 
De organisaties van overlevenden zijn vervolgens in dit 
verhaal gestapt, door een publieke rol als slachtoffer te 
eisen.”

Tegenwerking
Leydesdorff vertelt dat ze tijdens haar onderzoek veel 
tegenwerking ondervond van ministers, oud-Dutchbat-
ters en de universiteit. “Bij de overheid was er de angst 

aansprakelijk gesteld te worden en dus te moeten beta-
len. Dit won het van medemenselijkheid.” De oud-Dutch-
batters waren bang voor imagoschade. Leydesdorff 
heeft begrip voor hun reactie. “Zij hebben in een mach-
teloosmakende bevelstructuur moeten functioneren, en 
velen zijn getraumatiseerd en werden niet goed bege-
leid. Maar dit neemt niet weg dat de ware slachtoffers 
de weduwen en de kinderloze moeders zijn.” Tenslotte 
waren er gremia in de universiteit die vonden dat Ley-
desdorff geen confrontatie moest zoeken. Door alle te-
genwerking heeft zij andere bronnen moeten aanboren 
voor de financiering van haar onderzoek. 

Context
Leydesdorff schrijft in haar boek dat ze haar studeerka-
mer en de bibliotheek verliet en op zoek ging naar ‘hun 
verhaal’. Dat was namelijk wat ontbrak in het NIOD-rap-
port. Ze wist dat het verlaten van haar geriefelijke ver-
trekken niet zo bij haar past. Leydesdorff is geen antro-
poloog die authentieke levensomstandigheden opzoekt; 
zij houdt van een goed leven. Ze vermoedde dat de om-
standigheden waarin de vrouwen leefden hard waren, 
en dat bleken ze ook: armoede, kou en regen, trooste-
loosheid en verveling. Maar wat haar vooral schokte was 
de leegte, het verlies aan alles wat betekenis kan geven. 
Selma Leydesdorff stelt dat haar boek daarom ook De 

Leegte had kunnen heten. De leegte door het verlies aan 
context, sociale verbanden, het totale isolement. De ver-
telsters vroegen zich af wat hun plaats was in deze nieu-
we, onbegrijpelijke wereld die hen zo in de steek liet. Zij 
ziet deze leegte als een essentieel aspect van trauma 
en vindt het van groot belang hier iets mee te doen. Net 
zoals in Rwanda blijken de vrouwen die zich weten te 
organiseren of werk vinden, het redelijk goed te doen.

Geslaagd?
Leydesdorff schrijft dat ze haar boek heeft geschreven: 
“In volle overtuiging dat verhalen historische beelden bij-

stellen en daarmee veranderen hoe een maatschappij 

met haar verleden omgaat…en  dat wie de overleven-

den echt aan het woord laat, geen harde feiten krijgt, 

maar impressies, getraumatiseerde flarden van het ver-

“Er was geen 
historisch beeld 
waartoe zij zich 

konden verhouden. 
Ze stonden buiten 

het verhaal”
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leden, verhalen over verdriet…en dat deze allemaal sa-

men kunnen leiden tot een historisch beeld waarin ook 

het lijden een plaats heeft gekregen, een beeld waartoe 

de slachtoffers zich kunnen verhouden.” [De Leegte ach-
ter ons laten blz. 24 en 36].
De schrijfster aarzelt bij de vraag of zij het idee heeft 
dat dit boek in deze opzet is geslaagd. In Nederland is 
er volgens haar sowieso meer afstand ontstaan tot het 
gebeuren rond Srebrenica. De voortschrijdende tijd, een 
andere regering. Voor de Engelse vertaling ligt het an-
ders. Deze is goed ontvangen en vele medewerkers van 
de VN hebben het boek gelezen. Ook de vrouwen van 
Srebrenica zelf waren tevreden. Ze begrepen goed dat 
Leydesdorff als historica kwam en niet als pleitbezorger 
van hun zaak. 
De schrijfster staat bekend als iemand die publiekelijk 
ongezouten haar kritiek geeft op diegenen die geen 
recht doen aan het lijden van slachtoffers. Haar ant-
woord maakt mij duidelijk hoe bescheiden Leydesdorff 
is over haar eigen bijdrage aan het bouwen van een con-
text voor de vrouwen van Srebrenica. Een context die 
het mede mogelijk maakt ‘de leegte achter hen te laten’. 

Therapie en context
Leydesdorff stelt zich voorzichtig op als ik tenslotte 
vraag wat het belang is van het begrip ‘context’ voor 
therapeuten die zich bezig houden met traumabehande-
ling: “Ik ben perse geen therapeut… Een belangrijk ver-
schil tussen therapie en oral history is misschien dat dit 
laatste de hele levensgeschiedenis van het slachtoffer 
betreft, en niet alleen het moment van het trauma… en 
het is misschien ook wel erg belangrijk veel te weten van 
de achtergrond.”
Ze zwijgt. Het is tijd om te stoppen. De slotzin van een 
prachtige vrouw, een Mensch, die de diepte van lijden 
heeft opgezocht, maar aan de oppervlakte blijft in haar 
pretenties.

Daarom ten slotte een citaat uit haar boek ‘De mensen 

en de woorden’ uit het hoofdstuk over trauma, over het 
belang van kennis van context: “De historicus die in het 

kader van een onderzoek interviews maakt met men-

sen met een trauma, moet natuurlijk goed in de gaten 

houden dat hij geen behandelaar is… Toch kan zijn werk 

wel degelijk van belang zijn voor de individuen die hij 

spreekt… Een Afghaanse die mij langdurig over haar 

vlucht naar Nederland vertelde, was bijvoorbeeld ver-

bijsterd dat ik de geschiedenis van haar land kende. Ik 

bleek te weten hoe Amerikanen en Russen hadden ge-

streden om invloed, en ik begreep de achtergrond van 

haar verhaal over de burgeroorlog en de bezetting. Ik be-

greep ook hoe hachelijk haar vluchtweg door het zuiden 

van de voormalige Sovjet-Unie geweest moet zijn. Nog 

nooit, zei ze, had ze zo’n intensieve interactie ervaren 

over hoe zij het communisme en later de Islam ervaren 

had. Zonder daarop uit te zijn had ik een rol als hulpver-

lener vervuld, in een interview waar ik toch ook zelf veel 

van opstak.” [De mensen en de woorden blz. 117-118] 
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Preventie van PTSS
De preventie van Post Traumatische Stress Stoornis 
(PTSS) heeft de laatste decennia veel aandacht gekre-
gen. Desondanks ontbreekt tot op heden een heldere 
evidence-based interventie voor acuut getraumatiseer-
de personen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de ont-
wikkeling van PTSS niet kan worden voorkomen door 
korte interventies (zoals ‘debriefing’), die onmiddellijk 
na een traumatische gebeurtenis gericht zijn op alle 
slachtoffers (Rose et al., 2002). Het bleek juist dat zulke 
algemene interventies de kans op PTSS vaak zelfs ver-
groten (Sijbrandij et al., 2006). (Inter)nationale richtlijnen 
bevelen dan ook aan om geen debriefinggesprekken 
aan te bieden aan slachtoffers van schokkende gebeur-
tenissen (NICE, 2005; Impact, 2007). Ook andere typen 
interventies zijn niet succesvol gebleken. In recent on-
derzoek waarin een online interventie bestaande uit 
psycho-educatie en ontspanningsoefeningen werd ge-
test ter preventie van PTSS, bleven positieve effecten 
uit (Mouthaan et al., 2013). Vroegtijdige behandeling van 
een acute stressstoornis of acute PTSS met vier tot vijf 
sessies traumagerichte cognitieve gedragstherapie in de 
eerste drie maanden na trauma, geeft wel goede resul-

taten bij slachtoffers, vergeleken met anderen die ofwel 
geen interventie, dan wel ondersteunende gesprekken 
kregen (Roberts et al., 2009).

R-TEP
In het klinische en wetenschappelijke veld is behoefte 
aan nieuwe initiatieven op het gebied van vroegtijdige 
preventieve interventies voor traumaslachtoffers. Elan 
Shapiro heeft in 2008 het R-TEP protocol ontwikkeld. Dat 
is een EMDR-protocol speciaal gericht op het vroegtijdig 
helpen verwerken van ingrijpende ervaringen. Shapiro 
hanteert daarbij een aantal uitgangspunten: ten eerste 
gaat hij ervan uit dat de herinnering in de acute fase 
gefragmenteerd in het brein ligt opgeslagen. Daarom 
focust R-TEP niet op één beeld, maar op elk pregnant 
fragment waar de getraumatiseerde persoon, sinds de 
gebeurtenis, nog last van heeft (zogenoemde ‘Points of 

Disturbance’). Ten tweede veronderstelt hij dat slachtof-
fers in de acute fase een hoog arousal-niveau hebben. 
Daarom begint het protocol met stressreductietechnie-
ken, anders zou R-TEP niet effectief kunnen worden toe-
gepast. Shapiro illustreert dit met zijn uitspraak: “After 

we lower the mountains, we can see the hills.” Tenslotte 

Elan Shapiro over het 
Recent Traumatic 
Episode Protocol
Tekst: Iva Bicanic  Foto: Nienke Hofstede

Elan Shapiro gaf op 18 en 19 september 2014 een workshop over het door hem 

ontwikkelde ‘Recent Traumatic Episode Protocol’ (R-TEP). Daarnaast presen-

teerde hij tijdens de VEN-netwerkavond op 17 september zijn protocol. Shapiro 

werkt in Israël en heeft veel ervaring met de behandeling van acuut getrau-

matiseerde personen. R-TEP kan direct na een ingrijpende gebeurtenis worden 

ingezet om het natuurlijke verwerkingsproces te ondersteunen of in beweging 

te brengen. Hieronder een verslag van mijn indrukken en een interpretatie van 

zijn protocol, in het bijzonder voor de toepassing daarvan bij verkrachtings-

slachtoffers in een nieuwe Nederlandse studie. 
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beschouwt hij R-TEP niet als een volledige behandeling 
voor alle eerdere onverwerkte schokkende ervaringen, 
maar als een kortdurende interventie van twee tot 
vier sessies om ‘de verse gaten in het dak te dichten’. 
Wanneer blijkt dat R-TEP onvoldoende effect heeft, kan 
EMDR gericht op eerdere schokkende ervaringen alsnog 
worden ingezet.

Studie na recente verkrachting
De resultaten uit gecontroleerd onderzoek en case stu-

dies naar R-TEP zijn veelbelovend. Maar of R-TEP effec-
tief is in het voorkomen van PTSS, kan eigenlijk alleen 
door middel van een randomized clinical trial (RCT) wor-
den onderzocht. Daarom start in 2015 in de Centra Sek-
sueel Geweld een studie bij slachtoffers van een recente 
verkrachting, die gerandomiseerd worden over een R-
TEP of een ‘assessment only’ conditie. De R-TEP conditie 
beslaat drie sessies van negentig minuten in de periode 
tussen twee en vier weken na de verkrachting. Vooraf-
gaand aan de behandeling, en vervolgens vier en twaalf 
weken na de gebeurtenis, worden vragenlijsten en een 
klinisch interview afgenomen. 
Psychologen zijn niet gewend om te behandelen als er 
nog geen stoornis is. Momenteel krijgen acuut getrau-
matiseerde slachtoffers die zich melden bij het Centrum 
Seksueel Geweld - meestal meisjes en jonge vrouwen in 
de leeftijd 15-25 jaar - ‘watchful waiting’ aangeboden. 
Volgens de huidige richtlijnen kun je het beste even af-
wachten hoe het verwerkingsproces precies verloopt, 
maar houd je wel de vinger aan de pols. Misschien is dit 
echter niet afdoende. Bij verkrachtingsslachtoffers is het 
risico op het ontstaan van PTSS relatief groot (Kessler et 
al., 1995). Onderzoek laat ook zien dat de helft van de 
slachtoffers eerder is misbruikt of mishandeld, dat bo-
vendien bijna de helft ook bekend is met hulpverlening, 
en dat van de minderjarigen een kwart onder toezicht 
staat en tweederde niet bij de biologische ouders woont 
(Bicanic et al., 2014). Deze mensen beschikken door-
gaans over weinig zelfherstellend vermogen. Dit recht-
vaardigt een interventie in een fase waarin natuurlijk 
herstel kan optreden. Biedt het R-TEP- protocol voor hen 
enig houvast en profiteren zij van een dergelijke inter-
ventie, meer dan van het huidige watchful waiting pro-
tocol? Dat is de vraag. Daarom, en met deze doelgroep 
in het achterhoofd, nam ik samen met behandelaars van 
het UMC Utrecht en GGZ Rivierduinen deel aan de speci-
aal voor deze studie opgezette workshop. 

Stabilisatie
Er valt mij een aantal aspecten op aan de uitgangspun-
ten van Elan Shapiro: Of iemand R-TEP ‘aan kan’, wordt 

gesteund door de klinische indruk en getaxeerd op basis 
van de ernst van de gebeurtenis, en van de motivatie en 
draagkracht van de getraumatiseerde persoon. Het proto-
col biedt aandacht aan stabilisatie, voorafgaand aan R-TEP 
met behulp van grounding, ademhalingsoefeningen en de 
creatie van een ‘safe place’. Het lijkt mij niet nodig om dit 
bij iedereen standaard toe te passen. De rationale van Elan 
Shapiro, gebaseerd op de theorie van Bessel Van der Kolk 
(1996), is dat de cortex direct na trauma ‘offline’ staat door 
de hoge arousal, waardoor geen effectieve verwerking kan 
plaatsvinden. Hij stelt dat kalmering van de patiënt daarom 
de hoogste prioriteit heeft. Een elastische armband of een 
sticker waarop de namen van de stressreductie-oefenin-
gen staan (‘earth, air, water, fire’) zou de patiënt moeten 
herinneren aan, en ondersteunen bij, de uitvoering van 

de stabilisatieoefeningen, ook buiten de sessies. Shapiro 
demonstreert hoe patiënten met dissociatieve reacties 
zichzelf terug in het hier en nu kunnen brengen, door de 
armband uit te rekken en zachtjes los te laten. Er is één 
element van de stabilisatie-oefeningen -de stimulering van 
de speekselproductie om het stress-systeem te kalmeren - 
die mijns inziens bij slachtoffers van verkrachting mogelijk 
niet werkt vanwege de focus op de mond. Veel slachtoffers 
hebben gedwongen orale seks ondergaan of zijn tegen hun 
zin op of in de mond gekust. 

Verschil met het basisprotocol
Bij het R-TEP -protocol vraagt de hulpverlener aan de pati-
ent om het verhaal te vertellen over de traumatische epi-
sode tot op heden, en niet over een 24-uurs herinnering, 
zoals dat in het basisprotocol gebeurt. Tegelijkertijd volgt 
de patiënt met de ogen de hand van de therapeut, die al-
ternerend op de handpalmen van de patiënt tapt. Shapiro 
gebruikt hier bij voorkeur standaard een dubbele afleiden-
de taak (visueel en tactiel). Tijdens de workshop bleek dat 
deze opdracht, hardop vertellen én een afleidende taak uit-
voeren, nog niet zo eenvoudig is om uit te voeren. Daarbij 
is het de vraag of een dubbele afleidende taak ook nodig 
of wenselijk is als de arousal hoog, maar niet te hoog is. 

“R-TEP kan 
lekkages in het dak 
dichten, maar geen

funderingswerk 
herstellen”
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Vervolgens zoekt de patiënt naar de Points of Disturbance 
via de zogenaamde Google Search- methode. Hierbij scant 
de persoon in gedachten de hele episode, zoals je Google 
gebruikt op de computer, ook weer met werkgeheugenbe-
lasting. Elk fragment wordt apart gedesensitiseerd, voordat 
patiënt en therapeut op zoek gaan naar het volgende frag-
ment. Het eerste fragment waar iemand last van heeft, is 
meestal een intrusief beeld of sensatie. Deze wordt gede-
sensitiseerd volgens het EMD-principe. Dat is de voorloper 
van EMDR: ‘desensitisatie’ waarbij geen associaties buiten 
het plaatje worden toegelaten en de therapeut dus bijna 
na elke set terug naar target gaat. EMD richt zich dus op 
dat ene geselecteerde plaatje. Bij het ontbreken van intru-
sieve fragmenten wordt EMDR toegepast. Hierbij zijn alleen 
associaties toelaatbaar die betrekking hebben op de trau-
matische episode. Als associaties naar voren komen die 
betrekking hebben op een periode vóór de traumatische 
gebeurtenis, gaat de therapeut Back to Target.
In de laatste fase van het R-TEP- protocol wordt uitgezoomd 
en volgt de PC en de bodyscan gerelateerd aan de hele 
traumatische episode. Als uitzoomen niet lukt, bijvoorbeeld 
omdat de SUD hoog blijft en andere herinneringen blijven 
opkomen, dan kan de therapeut associaties over andere 
herinneringen toestaan (dynamiek die we kennen van het 
EMDR-basisprotocol). “Want”, zegt Shapiro, “R-TEP kan lek-
kages in het dak dichten, maar geen funderingswerk her-
stellen.” Immers, het R-TEP- protocol laat geen associaties 
toe die niet gerelateerd zijn aan het fragment of de trau-
matische episode. Daardoor zijn de associatieketens van 
kortere duur. Verder hoeft de SUD voor de geselecteerde 
targetbeelden (Points of Disturbance) niet perse naar 0. Het 
is voor het R-TEP- protocol voldoende als iemand aan het 
fragment kan denken en zichtbaar kalm blijft. 

Is R-TEP voldoende?
Een kenmerk van het R-TEP- protocol is dat associaties die 
geen betrekking hebben op het fragment of de traumati-
sche episode, niet worden toegelaten. Daardoor is de in-
terventie overzichtelijk in inhoud en tijd voor zowel patiënt 
als therapeut. R-TEP zou daarmee een uitkomst kunnen 
zijn voor verkrachtingsslachtoffers die vroeger veel heb-
ben meegemaakt. Ik kan me zelfs voorstellen dat ze eerder 
zullen instemmen met deelname aan het onderzoek als zij 
weten dat eerdere of onverwerkte herinneringen niet op 
tafel komen. Aan de andere kant vraag ik mij af of het R-
TEP- protocol voldoende effectief kan zijn als associaties 
naar bijvoorbeeld eerder misbruik worden geparkeerd. Ze 
komen toch niet voor niets op in de associatieketen? Elan 
Shapiro heeft R-TEP onvoldoende getest bij doelgroepen 
die al eerder aan traumatische gebeurtenissen zijn bloot-
gesteld. Zodra de Medische Ethische Toetsingscommissie 

toestemming geeft, kan de effectiviteit van R-TEP worden 
onderzocht in het Centrum Seksueel Geweld in zowel 
Utrecht als Leiden. 

Afscheid
Na een enerverende dag en avond neem ik afscheid van 
Elan Shapiro. Een wijze man met een innemende persoon-
lijkheid. Bovenal is hij een ervaren therapeut met een mis-
sie voor het welzijn van acuut getraumatiseerde personen 
in oorlogsgebieden. Goed dat mensen zoals hij er zijn in 
deze tijd waarin de IS-beelden ons dagelijks herinneren aan 
leed ver weg van hier. De film over de groepsgewijze toe-
passing van R-TEP bij Syrische vluchtelingen wordt warm 
ontvangen door de deelnemers aan de workshop. Presen-
teren voor grote groepen is niet eenvoudig, maar Shapiro 
doet het ‘con amore’ voor zijn vak en met gepaste trots. 

In de loop van 2015 zal het Praktijkboek EMDR deel 2 verschijnen, 

onder redactie van Hans-Jaap Oppenheim, Hellen Hornsveld, Erik ten 

Broeke en Ad de Jongh. Daarin is onder meer een hoofdstuk opgeno-

men over vroeginterventies.
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1. Achtergrond 
Verzamel informatie over de (mentale) gezondheidstoe-
stand van de persoon voor zover de omstandigheden dit 
toelaten, eventueel met behulp van anderen uit de om-
geving van het slachtoffer.

2. Voorbereiding
Bereid de persoon voor op de behandeling, onder meer 
door het verschaffen van gerichte informatie (het toe-
passen van sets oogbewegingen of handtaps) en, indien 
nodig, het aanleren van bepaalde copingvaardigheden. 
Geef aandacht aan stabilisatie (zeker kort na de schok-
kende gebeurtenis)1. 
“Het doel van deze behandeling is om je te helpen bij 

de verwerking van … (noem de traumatische gebeurte-

nis) en wat je daarna hebt meegemaakt tot aan nu. Als 

we straks de behandeling gaan uitvoeren wil ik je vragen 

vanaf het moment dat je mijn hand volgt/het tikken op 

je hand voelt je min of meer op te stellen als een toe-

schouwer, die waarneemt wat er door je heen gaat. Het 

kunnen beelden, gedachten, gevoelens, lichamelijke re-

acties of mogelijk andere dingen zijn....en het kan gaan 

over de hele periode vanaf de gebeurtenis tot aan nu. 

Volg maar gewoon wat er opkomt, zonder te sturen en 

zonder jezelf af te vragen of het wel goed gaat. In ieder 

geval is het belangrijk dat je niet probeert om het beeld 

- en de gedachten en gevoelens daarover - waarmee we 

straks beginnen telkens in gedachten te houden. Het 

eerste beeld is slechts het vertrekpunt van waaruit alles 

kan en mag opkomen. Af en toe gaan we wel terug naar 

dit beeld om te controleren hoe naar het dan nog is om 

naar te kijken. Onthoud dat het onmogelijk is het fout te 

doen zolang je maar gewoon volgt wat er opkomt.”

3. Assessment: het zoeken naar beladen tar-
gets uit de episode
Identificeer de verschillende elementen van de herinne-
ring (‘points of disturbances’, PoDs) van de schokkende 
gebeurtenis en de periode erna tot aan nu (heden), één 
voor één. 
a. De patiënt wordt gevraagd de film van de gehele epi-
sode (tot aan nu) voor zich te zien en hardop het verhaal 
te vertellen: 
“Ik ga je vragen om terug te denken aan de nare episode 

vanaf het moment ervoor tot alles wat daarna gebeurde, 

tot aan vandaag. Voel het contact van je voeten met de 

grond, en dat het veilig is hier in de kamer. Vertel het 

verhaal maar gewoon hardop”. 

b. Als de persoon door de herinnering aan de gebeur-
tenis wordt overspoeld, gebruik dan tijdens het vertel-
len van het verhaal technieken om de patiënt binnen de 
window of tolerance te houden (oogbewegingen, ‘tikjes’, 
de butterfly hug of een andere vorm van werkgeheugen-
belasting). Indien dit nog niet voldoende is gebruik dan 
een afstandsmetafoor of een symbolisch tv-scherm:
“Stel je voor dat je de episode op een televisie ziet met 

een afstandsbediening die kan maken dat het scherm 

kleiner wordt, verder weg, het volume lager wordt of de 

film zelfs stopt en vertel het verhaal hardop.”

4. Targetselectie
a. “Google Search” de episode met (lichte) werkgeheu-
genbelasting:
“Ga nu, zonder te praten, in gedachten, terug naar de 

hele episode en scan deze, zoals je ‘Google’ gebruikt op 

de computer, of er nog ergens spanning zit, in willekeu-

rige volgorde. Let op wat er op komt als je zoekt in de 

hele episode en stop wanneer je spanning tegenkomt. 

Dit zullen we dan gebruiken als vertrekpunt voor EMDR.” 

Recent Traumatic 
Episode Protocol (R-TEP)

Protocol

Protocol voor EMDR kort na schokkende gebeurtenissen  
Tekst: Elan Shapiro in samenwerking met Sjef Berendsen, Ad de Jongh en Carlijn de Roos
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b. Bepaal de NC (De NCs “Ik ben machteloos”, “Ik ben in 
gevaar” of “Ik ben schuldig” liggen als ‘standaard NC’ het 
meest voor de hand; besteed hier niet te veel tijd aan, de 
patiënt kan door de gefragmenteerde herinnering soms 
nog niet goed verwoorden/uitzoomen), PC (“Ik kan het 
aan”, “Ik ben nu veilig”/”Het is voorbij”, “Het is niet mijn 
schuld”/”Ik heb gedaan wat ik kon”), VOC, Emotie, SUD 
en plaats van spanning in het lijf van dit geïdentificeerde 
targetbeeld. 

5. Desensitiseren van beladen targets (‘PoDs’)
uit de episode (‘multitarget processing’)
Desensitiseer de gevonden targets - één voor één - met 
het EMDR-standaardprotocol. 
a. Sta in het begin alleen associaties toe over alleen de 
hele periode (EMDr). Ga bij overige (bredere) associaties 
direct Back to Target (BTT) en check de SUD opnieuw 
(EMDr). Biedt hierna gelijk weer een set werkgeheugen-
belasting aan en herhaal deze procedure totdat de lading 
SUD 0 (‘neutraal’). Indien SUD = 0 ga dan naar Stap 6.
b. Indien bij de EMDr de SUD 0 en VOC 7 is, of de SUD van 
het targetbeeld niet meer daalt na 3-6 sets, doe dan op-
nieuw een Google Search voor een volgend targetbeeld 
en volg de hierboven beschreven procedure (scherpstel-
len en desensitisatie) opnieuw.

Als de klachten een of meer intrusies zijn:
c. Start met de EMD strategie (dwz. sta alleen associa-
ties toe die horen bij het specifieke target). Bij bredere 
associaties, ga direct terug naar target en check de SUD. 
Indien SUD=0, installeer de PC bij dat specifieke target-

beeld net als in het EMDR-standaardprotocol (met VOC 
tot zover als die lukt). Doe vervolgens een nieuwe Goog-
le Search voor het volgende targetbeeld.
d. Als Google Search geen targets meer oplevert, con-
troleer dan nog een keer de SUD voor de hele episode: 
“Als je denkt aan de hele episode tot aan nu, hoeveel 

spanning geeft dat nu op een schaal van 0 tot 10?”

e. Indien SUD = 0 kan worden overgegaan tot de vol-
gende stap (installatie van de PC voor de hele episode).
NB. Wanneer de SUD van de gehele episode niet 0 wordt, 
vraag dan wat de patiënt tegenhoudt - of wat er nodig 
zou zijn - om het een 0 te laten worden. Overweeg het 
gebruik van cognitive interweaves of doe nogmaals een 
Google Search.

6. Installatie van de PC (voor de hele episode)
Stel de vraag: 
“Als je de hele episode in gedachten neemt, welke posi-

tieve uitspraak past daar dan het beste bij?“

a. Test VoC (met PC + beeld):

“Neem de gehele episode in gedachten (of kijk naar het 

beeld dat de hele episode het best symboliseert) en 

zeg tegen jezelf…………..[PC: “Ik kan het aan” of “Het is 

voorbij/“Ik ben nu veilig”]. Op een schaal van 1 (volledig 

onwaar ) tot en met 7 (volledig waar), hoe geloofwaardig 

voelt die uitspraak dan aan?

b. Instructie voor installatie (ook als VoC direct al 7 is): 
“Kijk op de hele episode terug en zeg tegen jezelf ……..

[PC; “Ik kan het aan”, “Het is voorbij”, “Ik ben onschul-

dig”/ “Ik heb gedaan wat ik kon”].………“Ja, heb je dat?”

c. Nieuwe set werkgeheugenbelasting.
Blijf doorgaan (a, b & c) net zo lang totdat de VoC 7 is 
geworden

7. Bodyscan
a. “Sluit je ogen, neem de episode in gedachten, zeg te-

gen jezelf…………[PC] en loop in gedachten je hele li-

chaam door, van top tot teen en kijk of er nog ergens 

lichamelijke spanning bij deze episode opkomt”

b. In geval van spanning doe dan sets werkgeheugenbe-
lasting en vraag “Wat komt er op”? 

Doorgaan met a. en b. tot de spanning weg is en/of er 
geen nieuwe associaties meer opkomen. 

8. Positief afsluiten 
a. “Wat is het meest positieve of waardevolle dat je het 

afgelopen uur over jezelf hebt geleerd (of ervaren) met 

betrekking tot deze episode?” 

b. Zo nodig: “Wat zegt dat over jou zelf (als persoon)?” Of 
“Hoe noem je zo iemand?”

c. “Ga zitten als iemand die …. is”

d. Set werkgeheugenbelasting
e. “Is er nog iets anders positiefs wat opkomt?”

f. Doorgaan als er nog iets positiefs opkomt; dat wil zeg-
gen installeren met oogbewegingen of andere afleiden-
de stimulus totdat er geen verdere (positieve) verande-
ringen meer optreden.

Noot

1  Elan Shapiro stelt hier voor de ‘Vier elementen procedure’ toe te passen.

Referenties

Shapiro, E., & Laub, B. (2008). Early EMDR intervention (EEI): a summary, a the-

oretical model, and the Recent Traumatic Episode Protocol (R-TEP). Journal of 

EMDR Practice and Research, 2(2), 79–96.

Shapiro, E., & Laub, B. (2013). The recent traumatic episode protocol (R-TEP): 

An integrative protocol for early EMDR intervention (EEI). In M. Luber (Ed.), 

Implementing EMDR Early Mental Health Interventions for Man-Made and 

Natural Disasters: Models, Scripted Protocols, and Summary Sheets (pp. 193-

207). New York, NY: Springer Publishing Co.

33

EMDR Magazine I nr. 6



Tekst: Iva Bicanic

In de rubriek ‘EMDR over de grens’ interviewt Iva 
Bicanic telkens een voorzitter of een ander sleutel-
figuur van een EMDR-beroepsvereniging buiten Ne-
derland. Deze keer is dat psycholoog Elan Shapiro 
(66 jaar). Hij is één van de twee EMDR-trainers van 
Israël. Bovendien is hij vicepresident van de EMDR-
vereniging in Israël en maakt hij deel uit van het 
EMDR Europe bestuur. Naast zijn werk voor de Com-
munity Psychological Services, heeft Shapiro een 
eigen praktijk in Nazareth.

Veel mensen gaan ervan uit dat je familie bent 
van Francine Shapiro. Is dat zo?
“Nee, wij hebben geen familiebanden met elkaar, maar 
het was wel haar achternaam die mij in 1989 naar haar 
EMD-workshop trok. Ik was meteen enthousiast en volg-
de daarna vele trainingen. Ook was ik betrokken bij de 
oprichting van de EMDR Europe Association (EMDREA) 
en de EMDR International Association (EMDRIA). Het 
gekke is dat Francine’s eerste training in Israël door 
omstandigheden niet goed viel bij het publiek, bovenop 
de al bestaande scepsis. Pas sinds kort wordt EMDR in 
ons land geaccepteerd en toegepast. Buiten Israël heb 
ik meer dan veertig trainingen gegeven in het door mij 
ontwikkelde R-TEP- protocol: dit betreft een toepassing 
van EMDR in de acute fase na een schokkende gebeurte-
nis (zie elders in dit nummer). Ook train ik HAP-profes-
sionals, bijvoorbeeld in Turkije na de aardbeving, in Sri 
Lanka en Thailand na de Tsunami en op de Filippijnen na 
tyfoon Yolanda.” 

Hoe is de EMDR-vereniging in Israël georgani-
seerd?
“Jammer genoeg kan ik daar geen wervend verhaal over 
vertellen. We hebben inmiddels wel duizenden enthou-
siaste mensen opgeleid, maar slechts een paar honderd 
therapeuten zijn lid van de vereniging. Tot voor kort 
haperde de verenigingsstructuur. Sinds het secretari-
aat betaald wordt, is de organisatie gelukkig verbeterd. 
En er is meer reden voor positiviteit: EMDR is eindelijk 
‘mainstream’ geworden in Israel. Het enige grote zie-
kenhuis dat nog niet getraind is, heeft recent gevraagd 
om het GGZ-personeel op te leiden. Dat is iets om heel 
tevreden over te zijn. Verder moeten we voor elkaar zien 
te krijgen dat EMDR een plaats krijgt op universiteiten, 
zoals bijvoorbeeld in Nederland en enkele andere Euro-
pese landen, zodat EMDR-onderzoek een platform krijgt 
om te groeien.”

Wat zijn de uitdagingen voor jullie EMDR-
vereniging?
“We moeten het geringe aantal leden zien uit te brei-
den. Het is goed mogelijk dat we te weinig leden hebben 
vanwege concurrerende verenigingen. We gaan invoe-
ren dat recent getrainde therapeuten een gratis lidmaat-
schap aangeboden krijgen in het eerste jaar. Daarnaast 
krijgen nieuwe leden vaker boeiende netwerkavonden 
en workshops aangeboden met aantrekkelijke kortin-
gen. Voor therapeuten die langer geleden zijn getraind, 
maar geen lid zijn, denken we nog na over manieren om 
ze op te frissen en aan de vereniging te binden. De web-
site is recent gemoderniseerd en wordt nu goed onder-
houden. We schrijven ook fondsen aan om onderzoek 
naar EMDR te stimuleren, en bekendheid over EMDR te 
promoten binnen de GGZ en de algemene bevolking.” 

‘EMDR eindelijk 
mainstream
in Israel’
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Hoe actief is Israël op het vlak van onderzoek 
naar EMDR?
“In Israël is erg weinig onderzoek verricht naar EMDR. 
Dat is ontzettend jammer, want er zijn in ons land mo-
gelijkheden ten overvloede. Het ontbreken van subsidie 
is een groot obstakel. Onze eerste gecontroleerde stu-
die naar het effect van het R-TEP- protocol hebben we 
in 2012 met vrijwilligers uitgevoerd na een raketaanval 
op een stad. Een publicatie over dit onderzoek zal bin-
nenkort verschijnen in het Journal of EMDR Practice and 

Research. Momenteel zijn we bezig met een grotere ge-
controleerde studie in het zuiden van Israël waar een 
stad door recente raketaanvallen heftig is geraakt. Er zijn 

ook plannen om de effectiviteit van R-TEP te gaan onder-
zoeken binnen het leger.”

Wat zijn volgens jou de verschillen tussen Is-
raël en Nederland wat betreft EMDR? 
“De Israëlische EMDR-vereniging kan een voorbeeld ne-
men aan de Nederlandse VEN als het gaat om organisa-
tie. Ook loopt Nederland sterk vooruit op het gebied van 
onderzoek naar EMDR. Ik ben altijd diep onder de indruk 
van het onderzoeksniveau in jullie land. Toen ik werd uit-
genodigd om workshops te verzorgen over het R-TEP- 
protocol, twijfelde ik geen moment. Als de Nederlanders 
iets organiseren, gebeurt het altijd goed en zorgvuldig.” 

‘How many
 Roads?’

De Belgische kunstenares Ellen de Meutter maakte 
dit schilderij ‘How Many Roads’, dat momenteel in 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (OCW) te zien is. EMDR diende als persoonlijke 
inspiratie voor dit kunstwerk. 
Het intrigeerde de kunstenares. Wat gebeurt er? Hoe 
werkt het? De Meutter vindt het fascinerend om met 
haar werk beweging te laten zien aan de kijker. Deze 
ziet een telkens onderbroken, diagonale beweging 
naar de rechter bovenhoek; daarnaast zijn er heen 
en weer bewegingen: net als bij EMDR.

Ellen De Meutter ‘How many roads?’, 2010
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Het heeft er alle 
schijn van dat ook 
getraumatiseerde 
kamelen van hun 
trauma’s kunnen 
worden bevrijd 
door middel van 
werkgeheugen-

belasting, nadat het traumanetwerk is geactiveerd. In 
de Mongoolse documentaire The Story of the Weeping 
Camel wordt dit geïllustreerd. Na een zeer pijnlijk ver-
lopen bevalling, die maar liefst twee dagen duurde, be-
valt een kameel van een kalfje. Meteen na de geboorte 
moet de kamelenmoeder niets hebben van haar jong: 
ze duwt het weg, weigert het te zogen en loopt bij 
het beestje vandaan. Ook het aandoenlijke gehuil van 
het kamelenjong brengt het moederinstinct niet aan 
de praat. Het heeft er alle schijn van dat er, door de 
dramatische verlopen bevalling, een pijnnetwerk is 
gevormd dat telkens bij het zien van het jong wordt 
geactiveerd. Het kind moet daarom worden verstoten. 

Om de hechting tussen moeder en kind alsnog tot stand 
te brengen, wordt er een in Zuid-Mongolië gangbaar ri-
tueel uitgevoerd, bestaande uit gezang op de monotone 
tonen van de Morin Khoor (een tweesnarig strijkinstru-
ment). Dit ritueel vertoont opmerkelijke parallellen met 
het EMDR-protocol: eerst wordt de ideale toonhoogte 
voor de kameel in kwestie bepaald. Het instrument 
wordt om de voorste bult van de kameel gehangen en 
gaat op een voor de kameel specifieke toonhoogte reso-
neren als de kameel begint te loeien. In deze toonaard 
wordt vervolgens gezongen en op het instrument ge-
speeld. Dit onderdeel van het behandelritueel heeft veel 
weg van het vooraf bepalen van de juiste afstand van de 
hand tot de ogen bij het toepassen van oogbewegingen.
Afwijkend van de EMDR-procedure is dat bij de kameel 

al begonnen wordt met de afleidende stimulus (Morin 
Khoormuziek), voordat het traumanetwerk is geacti-
veerd. Kennelijk willen ze het beest eerst goed laten 
wennen. In het ritueel wordt nog een tweede afleidende 
stimulus gebruikt: de kameel wordt doorlopend verticaal 
in de flank geaaid; een variant op het tappen, zou je kun-
nen zeggen. Het lijkt helemaal niet overdreven om bij 
zo’n ernstig trauma geen halve maatregelen te nemen 
om het werkgeheugen te belasten. Vervolgens wordt 
het pasgeboren kameeltje er bijgehaald. De moederka-
meel reageert zichtbaar aroused: zij schudt met haar 
hoofd, begint te kwijlen, wordt paniekerig en bijterig. Het 
traumanetwerk is duidelijk geactiveerd. Gelijktijdig wor-
den de beide afleidende stimuli continu aangeboden: de 
muziek met de zang en het aaien.

Wat daarna gebeurt, is voor elke EMDR-therapeut her-
kenbaar: de moederkameel komt langzaam tot rust! 
Maar dat is niet alles. Er vormt zich een traan in het oog 
van de kameel en even later sproeit het water uit beide 
ogen: de kameel huilt tranen met tuiten. Het kamelen-
jong wordt niet langer verstoten, de moeder laat het 
jong drinken en even later knuffelt de kameel haar jong 
met haar hoofd. Het trauma is verwerkt, de hechting kan 
alsnog plaatsvinden.

Hoe goed dit ritueel ook werkt - het geheel lijkt niet 
langer dan een kwartier te duren - het is te overwegen
om oogbewegingen aan het ritueel toe te voegen, dat
schijnt toch het werkgeheugen het beste te belasten.

The Story of the Weeping Camel (2003), speelduur 90 minuten

Regie: Byambasuren Davaa, Luigi Falorni

The Story of the Weeping Camel is te bestellen op dvd bij 

www.bol.com voor € 9,99

Traumaverwerking 
bij kamelen
Tekst: Hans-Jaap Oppenheim
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“Heb je nog een plekje voor hem?”, vraagt een oud-patiënt. 
Eigenlijk niet. Maar het was een aardige patiënt, en het 
geval dat ze voorlegt is triest. En - dat komt er nog bij - 
EMDR is zo effectief. Dus wie weet kost het me niet veel 
tijd. Ik zeg dus ‘ja’, tegen beter weten in.
Waarom is ‘nee’ zeggen soms zo moeilijk? Het gaat om 
een jongen van 19 jaar, niet lang geleden eindexamen 
gedaan en dan maakt zijn vriendin na tweeëneenhalf 
jaar een eind aan de relatie. En hij had al zo’n stress om-
dat hij dacht gezakt te zijn. Nu wil hij niets meer: niet 
sporten, niet uitgaan en niet op vakantie met zijn vrien-
den. Die vakantie is al geboekt. Over twee weken. 
Ik plan drie sessies in, en haal daardoor net de rek uit de 
komende dagen. Geen pauzes meer, maar lange werk-
dagen, en dat vlak voor mijn eigen vakantie. Ik slaap 
slecht, ben kortaf en ben er minder bij in het werk. 

Ik ben niet de enige therapeut die moeite heeft met 
‘nee’ zeggen. In dezelfde week heb ik intervisie. Samen 
met drie collega’s sta ik voor de deur van de collega bij 
wie de intervisie is gepland. “Sorry,” zegt ze, “jullie moe-
ten het vandaag zonder mij doen. Ik heb echt geen tijd.” 
Een crisisgeval. We mogen wel naar binnen om in een 
andere kamer onze intervisie te houden. Thee en koek-
jes staan klaar.

Het lijkt zo makkelijk: ‘nee’ zeggen, maar waarom doen 
we het dan niet? Misschien omdat we van helpen ons 
beroep hebben gemaakt. Misschien omdat EMDR zo’n 
effectieve methode is. Zelfs voor het behandelen van 
liefdesverdriet. 
Net als mijn collega weet ik dat ik zelf grenzen moet stel-
len. Werkstress maakt me minder flexibel, minder crea-
tief en geeft op lange termijn nek- en schouderklachten. 
Ik krijg er bovendien een slecht humeur van en ga meer 
piekeren. 
Hoe zorg ik ervoor dat ik voortaan wel ‘nee’ kan zeggen? 

Normaal gesproken gebruik ik de RET om mijn eigen 
stressproblemen op te lossen. Wat is de situatie? Welke 
negatieve gedachten spelen daarbij een rol? Hoe reëel 
zijn die gedachten? Werkt vaak goed, maar niet om het 
niet ‘nee’ zeggen te stoppen. 
Laat ik het eens anders doen en de flashforward toepas-
sen, enkele maanden geleden nog overtuigend door Ad 
de Jongh op het EMDR-congres in Edinburgh gedemon-
streerd. 

Wat is het ergste dat er kan gebeuren als ik ‘nee’ zeg 
op de vraag van mijn patiënt? Ik zie het voor me: ze belt 
me op om te zeggen dat haar zoon zichzelf iets heeft 
aangedaan. Verrassend genoeg brengt de flashforward 

een flashback naar boven: een neef van me heeft tien 
jaar geleden een eind aan zijn leven gemaakt. Hij was 
al jaren depressief en had het al vaker geprobeerd. De 
familie heeft destijds gevraagd of ik niet iets voor hem 
kon doen. Daar ben ik niet op ingegaan, omdat je als 
therapeut nu eenmaal niet je familie behandelt. Na de 
dood van mijn neef kon schuldgevoel me soms vrij heftig 
overvallen.  
Als cognitive interweave stel ik mezelf de vraag: wat als 
ik mijn neef wel had behandeld, en hij had alsnog zelf-
moord gepleegd? Zou ik een collega aanraden een fami-
lielid te behandelen? Ik ben er snel uit: natuurlijk moet ik 
een dergelijke behandeling niet doen. Alsof ik de enige 
ben die iemand kan helpen! 

De flashforward heeft iets opgeroepen wat met de RET 
niet zou zijn gebeurd. Dan had ik vooral de gedachte uit-
gedaagd dat ik iemand moet helpen. Dat een vroegere 
gebeurtenis zo’n invloed kon uitoefenen op mijn moeite 
om ‘nee’ te zeggen, is een echte eye-opener.  

Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner. Haar specia-

lisatie is stress- en burn-outklachten.

Tekst: Carien Karsten

De werkstress van de 
EMDR-therapeut te lijf
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In haar boeken ‘Kind van de Zon’ en de opvolger ‘Kind van de Maan’ 

vertelt lichaamsgericht therapeute Marianne Vollenhoven verhalen van 

misbruikte kinderen. Deze boeken kunnen niet alleen helpend zijn voor 

kinderen en volwassenen met een traumageschiedenis, maar ook voor 

hulpverleners. Tijdens een open interview vertelt Marianne over haar eigen 

incestervaringen, haar kennismaking met EMDR en over wat ze met haar 

boeken wil bereiken. 

Kind van de zon
Marianne Vollenhoven schrijft 
kinderboeken uit eigen incestervaring
Tekst: Judith Westra   Foto: Pascal Bosmann  Illustratie boek: Iris Boter
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Marianne Vollenhoven heeft 
grote liefde voor psychologie 
en psychiatrie en ze wil graag 
een brug slaan tussen EMDR en 
lichaamsgericht werken. Zelf 
kwam ze in 2011 voor het eerst 
in aanraking met EMDR. Ze had 
toen al veel van haar eigen 
incestverleden verwerkt via 
lichaamsgericht werken, maar ze 
bleef toch van een aantal zaken 
last houden en kwam -via de 
huisarts- terecht bij haar EMDR-
therapeut Anita. “Ze was erg 
liefdevol en deinsde tegelijkertijd 
gelukkig nergens voor terug. We 
pakten samen heftige zaken aan, 
maar konden ook veel lachen. 
Tijdens de eerste bijeenkomst, gaf 
Anita me uitleg over de window 

of tolerance en ze gaf me het 
boek Slapende Honden? Wakker 

Maken! van Arianne Struik mee 
om te lezen.” 
Omdat ze zich tijdens de EMDR 
soms onverwacht als het 
getraumatiseerde kind van drie 
of vier jaar voelde, en ze daar niet 
altijd direct weer uit kon komen, 
was de EMDR voor Marianne 
soms erg spannend. Door het 
lichaamsgerichte werken stond 
ze al wel duidelijk in verbinding 
met haar afgesplitste delen, 
maar ze kende deze nog niet 
voldoende. In de nabije toekomst 
wil ze deze delen in zichzelf verder 
integreren. Tijdens de EMDR heeft 
Marianne vooral veel gehad aan 
de geïnstalleerde hulpbronnen en 
aan het feit dat ze de woede heeft 
kunnen toelaten. “Maar ook aan 
het boek van Arianne en de steun 
van Anita. Het belangrijkste dat 
ik van haar leerde, was grenzen 
aangeven.”

Familiegeschiedenis
Marianne komt uit een familie 

van schrijvende filosofen en 
theologen. Zelf studeerde ze ook 
theologie en ze schrijft al vanaf 
haar achttiende. Juist vanwege 
die familie heeft ze lange tijd alles 
verzwegen. Ze werd misbruikt 
door haar inmiddels overleden 
vader, die dominee was, en door 
een andere man van de kerk. 
Ze werd niet geloofd door haar 
familie, waardoor ze zich uit het 
systeem moest losmaken. Het 
lukte haar wel om krachtbronnen 
in zichzelf aan te boren.
Het is bewonderenswaardig hoe 
Marianne nu kan kijken naar de 
daders. Zoals naar haar vader, die 
volgens haar ook een kern van 
puurheid en liefde in zich heeft, 
maar door zijn eigen trauma’s tot 
zijn daden is gekomen. Ze gaat 
er vanuit dat iedere dader ook 
getraumatiseerd is, of dat er in de 
hersenen iets mis moet zijn. 

Haar eigen ervaringen verwerkte 
Marianne in haar kinderboeken, 
waarin ze verzonnen karakters 
gebruikt, zodat de boeken voor 
meer kinderen herkenbaar zijn. 
In het boek ‘Kind van de Zon’ 
krijgt het meisje Jana hulp van 
een ‘helpmevrouw’. Daar is 
Marianne zelf best jaloers op. Ze 
zou willen dat zij als kind ook al 
hulp had gekregen toen ze zich 
zo alleen voelde en met haar 
problemen worstelde. Pas toen ze 
vijfentwintig jaar was, en boulimia 
had ontwikkeld, kwam ze in 
aanraking met de hulpverlening. 
Het deed haar erg goed dat er 
eindelijk naar haar geluisterd werd 
en ze serieus werd genomen. Al 
snel hoorde de boulimia tot het 
verleden. Vele jaren later pleegde 
haar broer, die een psychiatrisch 
verleden had, suïcide. Marianne 
werd wakker geschud door het 

grote verdriet en de enorme 
schok over die keuze, en besloot 
haar verleden onder ogen te zien 
en voor het leven te kiezen. 

Herkenbare boeken
Om goed te kunnen schrijven 
heeft Marianne het nodig om 
uit eigen ervaringen te kunnen 
putten, of tenminste aansluiting 
te voelen met het onderwerp. Dit 
was zeker het geval bij ‘Kind van 
de Zon’ en het tweede boek ‘Kind 
van de Maan’. 
In het eerste boek vertelt 
Marianne het verhaal van Jana, 
die een zonnetje in zich draagt. 
Zij komt op aarde terecht bij haar 
ouders, waar leuke en minder 
leuke dingen gebeuren. Jana 
groeit er op, leert veel en mag 
van alles vragen: het is net alsof 
de puzzel steeds verder in elkaar 
wordt gelegd. Tot ze er op een 
dag niets meer van snapt en die 
puzzel met een harde klap uiteen 
valt, als haar papa nare dingen 
met haar doet en als een grote 
zwarte vlek bovenop haar ligt. 
Vervolgens beschrijft Marianne in 
begrijpelijke taal op kindniveau, 
hoe het is om te dissociëren: 
herkenbaar voor andere 
slachtoffers. De illustraties daarbij 
van Iris Boter, verbeelden het 
verhaal prachtig, terwijl er toch 
ruimte over blijft voor eigen 
invulling.
Het verhaal neemt een wending 
als Jana ziek wordt en naar het 
ziekenhuis moet. Daar komt alles 
aan het licht; dan krijgt ze hulp en 
gaat ze naar een ‘helpmevrouw’ 
die haar laat kijken naar een 
‘zwart plaatje’ van haar vader 
en naar een stokje dat voor haar 
ogen heen en weer gaat. Na 
een paar keer oefenen doet het 
plaatje minder zeer. Daarna gaat 
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het steeds beter met Jana. 

Het tweede boek ‘Kind van de 
Maan’ gaat over het meisje 
Jona, die een tijdje bij de nieuwe 
vriend van haar moeder moet 
verblijven, als haar moeder zelf in 
het ziekenhuis wordt opgenomen. 
De vriend misbruikt haar in het 
bad. Jona vertelt dit aan haar 
moeder als deze weer uit het 
ziekenhuis is, maar zij kan en wil 

haar dochter niet geloven, tot 
groot verdriet van Jona. Ze besluit 
met haar droomvrienden dat ze 
de juf om hulp gaat vragen. Deze 
schakelt een ‘helpmevrouw’ in, en 
met haar hulp wordt het leven van 
Jona uiteindelijk – als ze de ‘draak’ 
heeft verslagen – zelfs weer fijn. 

Marianne wil kinderen én 
volwassenen met ervaringen 
van seksueel misbruik een boek 

geven dat kracht en troost biedt, 
waardoor ze weten dat ze op 
zichzelf mogen vertrouwen, ze er 
niet alleen voor staan, om hulp 
mogen vragen en dat er altijd 
wel iemand is die naar hen zal 
luisteren. De schrijfster hoopt dat 
de boeken hen bewust maakt dat 
het leven weer zin kan krijgen. En 
dat je er écht toe doet, ongeacht 
de vreselijke dingen je mee hebt 
gemaakt.

De boeken ‘Kind van de Zon’ en ‘Kind van 
de Maan’ lezen prettig en hebben schitte-
rende illustraties. De VEN mag een gratis 
exemplaar van ‘Kind van de Zon’ weg-
geven. Geïnteresseerden kunnen t/m 15 
januari een mail sturen naar vereniging@
emdr.nl. Het boek wordt verloot onder de 
inzendingen.
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Achtergrond
Ik word begin 2014 benaderd door een gedragsdes-
kundige die werkzaam is bij Interaktcontour: een in-
stelling die hulp, zorg en begeleiding biedt aan men-
sen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of 
een chronische ziekte. Zij heeft een 28-jarige man 
in behandeling, Johan, met de ziekte van Duchenne. 
Hij heeft na een aantal nare ziekenhuiservaringen 
veel last van angsten, vooral de angst om te stikken 
en dood te gaan. 

De ziekte van Duchenne is een aangeboren en erfelijke 
vorm van spierdystrofie, waarbij spieren niet functione-
ren zoals ze zouden moeten, en waarbij sprake is van 
verminderde spierkracht. Het is een progressieve ziekte 
waardoor op de leeftijd van 12/13 jaar een rolstoel al 
vaak onvermijdelijk is. Rond de leeftijd van 25 jaar ra-
ken patiënten meestal afhankelijk van een ademha-
lingsmachine en ook de functie van de hartspier wordt 
steeds minder. Uiteindelijk sterven de meeste patiënten 
(meestal mannen) tussen de 35 tot 40 jaar. 
De gedragsdeskundige vraagt of EMDR geïndiceerd zou 
kunnen zijn voor Johan en of het hem zou kunnen hel-
pen van zijn angsten af te komen. Dat lijkt mij meteen 
wel degelijk geïndiceerd, maar ik heb nog wel een vraag 
over hoe reëel het is dat deze patiënt eventueel zou kun-
nen stikken, en of dat mogelijk een contra-indicatie zou 
kunnen zijn. Als je niet in staat bent zelfstandig te ade-
men, is het voorstelbaar dat angst om te stikken enigs-
zins realistisch is. Dat geldt ook voor angst om dood te 
gaan; hij weet immers dat hij niet oud zal worden. Er 
is echter zeer goede apparatuur en zorg om hem heen, 
met goede afspraken. Ja, hij weet dat hij jong zal sterven, 
maar het is niet nodig dat dit op een nare manier ge-
beurt. EMDR is dus belangrijk voor hem om de kwaliteit 
van zijn leven te verbeteren. 
Het is voor Johan moeilijk om naar mijn praktijk te ko-
men. Er moet een begeleider mee en er moet een taxi 
worden geregeld. Maar het is voor hem vooral te be-

lastend. Hij is snel moe en heeft moeite met praten. Ik 
bezoek hem dus in zijn eigen woonomgeving voor een 
intake.

Intake
Johan zit in een rolstoel en is verbonden met allerlei 
slangen. Hij is geïntubeerd en aangesloten aan beade-
mingsapparatuur. Hij heeft moeite met praten; hij is niet 
altijd makkelijk verstaanbaar en je merkt dat hij er moe 
van wordt. Maar verder kan hij prima zelf aangeven wat 
nodig is. Ook zijn mond- en tongspieren zijn aangetast. 
Hij vertelt dat hij last heeft van angsten, herbelevingen 
en slecht slapen. Dit is ontstaan na zijn laatste zieken-
huisopname in november 2013, waarin een paar keer 
iets mis is gegaan. Hij noemt drie incidenten waarbij hij 
bijna is gestikt. Hij vertelt dat hij daarnaast ook depres-
sieve klachten heeft. Deze komen vooral voort uit het 
feit dat hij nog van alles wil in zijn leven en daarin erg 
beperkt is. Hij wil heel graag leven en zeker niet dood. 
Ik geef hem de uitleg over EMDR. Werken met de kopte-
lefoon lijkt mij voor hem het minst belastend. Hij wil de 
behandeling graag aangaan en zijn persoonlijke begelei-
der hoeft daar niet bij te zijn. Er wordt me gewezen op 
welk knopje ik moet drukken als er iets mis gaat. En zo 
hebben we allebei vertrouwen om dit traject in te gaan. 

Verloop van de behandeling
Tijdens de EMDR-sessies zitten we gewoon op zijn ka-
mer. Ik zit op een stoel met een krukje voor me met 
mijn laptop erop en hij zit in zijn rolstoel met de kop-
telefoon op. Bij de eerste sessie vertelt hij over de eer-
ste heftige gebeurtenis in het ziekenhuis. De verpleging 
had het waterpotje verkeerd aangesloten, waardoor hij 
erg benauwd was geraakt en uiteindelijk is weggezakt. 
Het target is het plaatje waarop te zien is dat hij op het 
ziekenhuisbed ligt en weg zakt (SUD=10; NC is ‘ik ben 
machteloos’). De SUD gaat tijdens deze sessie naar 0, 
en bij het positief afsluiten geeft hij aan dat hij ‘sterk’ is.
Tijdens de tweede sessie geeft hij eigenlijk al meteen 

Behandeling van angst 
om te stikken
Tekst: Evelien van der Velde
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aan dat hij het gevoel heeft dat het de afgelopen week al 
beter met hem is gegaan. Hij is duidelijk minder angstig 
geweest. We bespreken een tweede, soortgelijke ge-
beurtenis, waarbij er iets niet goed is aangesloten in de 
hoestmachine. Ook dit keer is het target een beeld dat 
hij even wegvalt. Ook deze herinnering kan in een enkele 
zitting worden verwerkt.
De derde sessie wordt op het laatste moment afgebeld, 
omdat Johan te benauwd is. Een week later lukt het ge-
lukkig wel weer. Hij is opnieuw ziek en erg benauwd ge-
weest. Hij moest ook voor controle naar het UMCG en 
had daar een zeer positieve ervaring. Normaal gespro-
ken was hij altijd erg bang om het ziekenhuis in te gaan, 
maar nu kon hij duidelijk meer rust voelen toen hij over 
de drempel ging. Hij voelt zich ook nu nog rustig en kan 
goed terugkijken op de ziekenhuisperiode van toen. Hij 
kan zich de derde gebeurtenis, die er aanvankelijk was, 
dan ook niet meer voor de geest halen; het is weggezakt 
en het oproepen van de gebeurtenis roept geen span-
ning meer op. 

De angst die overblijft is de angst om te stikken. We be-
sluiten te werken met een flashforward. Dit is het beeld 
dat hij stikt en overlijdt. Hier nemen we de standaard NC 
‘Ik ben machteloos’. De SUD, die eerst 9 was, wordt 0. 
Na het installeren van de PC ‘Ik kan het aan’, installeer 
ik een future template: het beeld dat hij het ziekenhuis 
weer in moet. Positief afsluiten doen we met ‘Ik ben een 
doorzetter’.
In de volgende sessie een week later besluit ik dit gevoel 
te verstevigen met behulp van een RDI. Hij kiest voor 
‘kracht’ en neemt hiervoor een beeld van ongeveer een 
jaar geleden, waarbij hij nog op een andere plek woon-
de en zich heel krachtig voelde, wat hij kan voelen in 
zijn lichaam en zijn hart. Ook vraag ik hem of hij een 
beeld heeft dat hij associeert met rust en vertrouwen. 
Dan moet hij meteen denken aan zijn aquarium met vis-
sen, wat hij in zijn andere huis had en aan muziek van 
Coldplay, Racoon en Pearljam. Na het installeren van 

zijn hulpbronnen spreken we af dat hij een foto van het 
aquarium op zal zoeken en dan zelf zal gaan oefenen 
met de geïnstalleerde hulpbronnen. Een maand later zul-
len we evalueren. 

Evaluatie
Bij de laatste evaluatiesessie geeft Johan aan dat het 
goed gaat met hem en dat hij vertrouwen heeft in de 
toekomst. Hij vindt dit zelf best bijzonder, want hij heeft 
net een beangstigende gebeurtenis meegemaakt. De 
achterzijde van zijn rolstoel is afgebroken, waardoor de 
beademing is losgeschoten. Gelukkig was zijn zus bij 
hem; zij kon het meteen herstellen, waardoor hij niet 
is weggeraakt, maar hij was wel erg geschrokken. Een 
paar nachten heeft hij daardoor onrustiger geslapen, 
met steeds de gedachte: ‘wat als er nu niemand bij was 
geweest?’ Maar dit heeft hij ook weer los kunnen laten, 
door wat hij geleerd heeft in de behandeling. Dit komt 
vooral door het toepassen van de RDI: het oproepen van 
de hulpbron van rust en vertrouwen, met het beeld van 
het aquarium en het luisteren naar zijn muziek. Hij heeft 
geen behoefte om ook deze gebeurtenis nog een keer 
met EMDR te doorlopen, omdat hij er nu al geen emotio-
nele lading meer bij op kan roepen. 
In het kader van ‘ROM-en’ blijkt zijn score op de Klach-
tenschaal KKL, gedaald van 15 naar 9. Hij voelt weer ver-
trouwen in zichzelf en in de mensen om hem heen. Hoe-
wel hij zich soms nog steeds somber kan voelen omdat 
hij nog graag zoveel zou willen doen in zijn leven, voelt 
hij zich niet meer zo angstig en slaapt hij weer goed. 
Sinds een paar weken woont hij samen met zijn vriendin 
binnen de woonvorm. Hij geeft aan weer meer, net als 
vroeger, te leven met wat komt, van dag tot dag!
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Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl

Lichaamsbeleving bij eetstoornissen 
beter na EMDR 

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl

In Groningen hebben dertien poliklinische eetstoor-
nispatiënten deelgenomen aan een verkennende 
studie naar de effecten van EMDR op negatieve li-
chaamsbeleving. Na afloop was deze minder negatief.

De patiënten hadden na hun EMDR-behandeling van ge-
middeld 5,4 sessies meer waardering voor hun lichaams-
omvang, ze voelden zich vertrouwder met hun lijf en ze 
waren in het algemeen meer tevreden met hun lichamelijk 
voorkomen. De waardering voor specifieke lichaamsdelen 
verbeterde niet.  
Een negatieve lichaamsbeleving is een notoir moeilijk te 
beïnvloeden, maar belangrijke instandhoudende factor bij 
eetstoornissen. In eerder gecontroleerd onderzoek naar 
de effecten van EMDR bij eetstoornissen bleek de behan-
deling effectief in de vermindering van de last van spe-
cifieke negatieve lichaamservaringen, maar er trad geen 
generalisatie op naar algemene lichaamsbelevingsmaten. 
In deze studie richtte de EMDR zich direct op belastende 
ervaringen die volgens de inschatting van de therapeuten 
geleid hadden tot de eetstoornis. Patiënten bij wie zulke 
ervaringen ontbraken, kregen een rechtsom-behandeling, 
gericht op het negatief zelfbeeld. Dit zelfbeeld komt veel 
voor bij eetstoornissen en zou vaak zowel tot de overwaar-
dering voor controle over eten, gewicht en uiterlijk leiden, 
als deze in stand houden. In deze studie kregen elf van 
de dertien patiënten een dergelijke rechtsom-behandeling 
gericht op het zelfbeeld. Bij acht van de dertien was EMDR 
de enige behandeling. Vijf van dertien volgden parallel aan 
de EMDR een dieetmanagementgroep. 
Veelbelovend is de bevinding dat met EMDR al na enke-
le sessies een verbetering in de doorgaans hardnekkige, 
negatieve lichaamsbeleving kon worden vastgesteld. De 
studieresultaten suggereren dat het zinvol is om EMDR 
al direct bij de start van de behandeling aan te bieden, 
in plaats van, of parallel aan, het gewone behandelpro-
gramma. Eerst stabiliseren lijkt niet nodig. Uiteraard is ge-
controleerd onderzoek nodig om definitieve uitspraken te 
kunnen doen.

Pepers, A. en Swart, M. (2014). Welke bijdrage kan EMDR leveren aan de be-

handeling van eetstoornissen? Eerste behandelresultaten van een exploratief 

onderzoek naar de behandeleffecten op lichaamsbeleving. GGzet Weten-

schappelijk, 18 (2), 79- 91.  

Samenvattingen wetenschappelijke artikelen
door Matty Geurink 
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Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl

EMDR zou, volgens een groep ervaren clinici, aan de 
behandeling van patiënten met dissociatieve stoor-
nissen een belangrijke bijdrage kunnen leveren in 
de fase van traumaverwerking (fase 2) en in de fase 
van integratie van de persoonlijkheid en hervatting 
van het dagelijks leven (fase 3). In de conceptuali-
satie en uitvoering van EMDR bij deze doelgroep is 
echter zorgvuldig maatwerk vereist. Zij hebben voor 
dit individuele maatwerk een artikel geschreven 
met handreikingen vanuit de structurele dissocia-
tietheorie.

De auteurs noemen een aantal voorwaarden waaraan 
voldaan moet zijn, voordat traumaverwerking kan star-
ten. Ook geven zij een opsomming van veel genoemde 
contra-indicaties voor traumaverwerking. Als alternatief 
voor langdurige stabilisatie kan bij patiënten die niet vol-
doen aan de voorwaarden, of bij wie contra-indicaties 
bestaan, toch al gestart worden met EMDR via de ‘pro-

gressive approach’. De EMDR-therapie richt zich dan 
niet op de verwerking (synthese en realisatie) van een 
traumatische ervaring met alle betrokken ANP’s en EP’s, 
maar bijvoorbeeld slechts op desensitisatie van één af-
gebakende emotie of sensatie van één bepaalde EP. Vol-
gens de structurele dissociatietheorie treedt er, afhanke-
lijk van de aard, herhaling en leeftijd van traumatisering, 
een meer of minder ernstige 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 apparently normal part).

Allerlei tips en oplossingen voor dilemma’s in fase 2 pas-
seren de revue in het artikel: Hoe om te gaan met heftige 
tegenstrijdige gevoelens van EP’s ten opzichte van de 
dader? Met welk trauma moet je beginnen? Welke delen 
(ANP en EP) laat je meedoen en welke niet? Hoe zorg je 
dat de patiënt binnen de window of tolerance blijft tij-
dens je sessie? Welke cognitive interweaves sluiten aan, 
en hoe zorg je dat de patiënt het tussen de sessies thuis 
redt? 
In fase 3 levert integratie door fusie van delen regelma-
tig veel angst op bij de patiënt. Die angst kan verschil-
lende oorzaken hebben, met elk net een andere be-
handelaanpak met EMDR om de angst hanteerbaar te 
houden. Aansturen op volledige integratie is volgens de 
auteurs belangrijk, omdat de volledige integratie van de 
persoonlijkheid, iemand beter bestand zou maken tegen 
toekomstige stressvolle omstandigheden. In fase 3 kan 
iemand vaak voor het eerst zijn hele leven overzien, en 
dat geeft vaak heftige rouwreacties om wat verloren is 
of nooit is geweest. Daarbij kan EMDR helpen.
De handreikingen zijn gebaseerd op expertise uit de 
klinische praktijk. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan 
naar effectieve behandeling van dissociatieve stoornissen. 

Van der Hart, O., Groenendijk, M., Gonzales, A., Mosquera, D. & Solomon, 

R. (2014). Dissociation of the personality and EMDR therapy in complex 

trauma-related disorders: applications in phases 2 and 3 treatment. Journal 

of EMDR Practice and Research, 8 (1), 33-48.

Dit artikel sluit aan bij een artikel dat in EM5 is samengevat over stabilisatie 

(fase 1) bij dissociatieve stoornissen.

EMDR bij dissociatieve stoornissen: 
maatwerk

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl
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Combinatie van EMDR en CGT via 
internet lijkt te helpen bij PTSS
Australische onderzoekers onderwierpen vijftien 
PTSS-patiënten aan een gecombineerde EMDR/CGT- 
interventie via het internet. Elf van hen maakten 
het hele programma af, en van die groep voldeed 
55 procent na afloop, en bij follow-up na drie maan-
den, niet meer aan de criteria voor PTSS. Bovendien 
was er een forse reductie in comorbide stoornissen 
opgetreden.

De onderzochte interventie bestond uit zes lessen. De 
eerste les bevatte psycho-educatie over PTSS. De twee-
de bestond uit een uitleg over de rationale van EMDR 
en de zelfgestuurde EMDR-procedure met een webtool 

voor de oogbewegingen. In les drie leerden de deelne-
mers de principes van cognitief herstructureren en in les 
vier kwam cognitief herstructureren bij veel voorkomen-
de disfunctionele traumagerelateerde cognities aan de 
orde. Vervolgens besteedde de vijfde les aandacht aan 
vermijdings- en veiligheidsgedrag en de principes van 
graduele exposure. Les zes ging over terugvalpreventie. 
Een volledig in EMDR opgeleide therapeut coachte de 
deelnemers telefonisch de eerste keer door de EMDR-
procedure heen. Deelnemers die halverwege nog niet 
zelfstandig EMDR hadden toegepast (33 procent), kregen 
een tweede telefonisch ondersteunde sessie aangebo-
den. De therapeut belde de deelnemers wekelijks over 
de voortgang en was per email bereikbaar. 

De onderzochte groep had voornamelijk PTSS als gevolg 
van herhaaldelijke traumatisering in de kindertijd. Een 
opvallend groot gedeelte was als kind slachtoffer van 
seksueel misbruik (zestig procent). Hoewel meer dan 
de helft na de webinterventie niet meer aan de crite-
ria voor PTSS voldeed, was er bij twintig procent van de 
deelnemers sprake van klachtentoename gedurende de 
behandeling. Dit betrof een persoon die na de derde les 
was afgehaakt en twee anderen die, ondanks de klach-
tentoename, toch het hele programma volhielden. Bij de 
follow-up -metingen waren ze alle drie weer opgeknapt 
en ze hadden minder klachten dan bij aanvang van de in-
terventie. In het algemeen waren deelnemers gematigd 
tevreden over de interventie.  

De interventie heeft potentie, maar de onderzoekers vin-
den dat de therapietrouw en -tevredenheid bij de gebrui-
kers aandachtspunten zijn voor verbetering. Vervolgens is 
uiteraard gedegen onderzoek naar de effectiviteit nodig. 

J. Spence, N. Titov, L. Johnston, B.F. Dear, B. Wootton, M. Terides, J. Zou 

(2013). Internet-delivered eye movement desensitization and reprocessing 

(EMDR): an open trial [v2;ref status, http://1000r.es/zr] F1000Research 2013, 

2:79 (doi:10.12688//f1000research.2-79.v2)

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl
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Hardlopende muizen vergeten 
hun trauma’s
Onderzoekers uit Toronto vonden dat muizen die 
eerst bang gemaakt worden voor bepaalde stimuli 
met elektrische schokken, hun geconditioneerde 
angst voor die stimuli verliezen als ze gaan hardlo-
pen. 

In de hippocampus worden gedurende het hele leven 
nieuwe hersencellen aangemaakt. Neurogenese is het 
sterkst in de kindertijd en neemt af met de leeftijd. Aan-
getoond is dat neurogenese in de hippocampus ervoor 
zorgt dat nieuwe ervaringen opgeslagen worden in het 
geheugen. Op basis van het feit dat kleine kinderen vaak 
wel weten wat ze bijvoorbeeld een dag geleden hebben 
meegemaakt, maar ervaringen van bijvoorbeeld drie 
maanden daarvoor vergeten zijn (infantiele amnesie), 
vormden de onderzoekers de hypothese dat neurogene-
se in de hippocampus niet alleen leidt tot betere opslag 
van nieuwe leerervaringen, maar ook tot verloren gaan 
van leerervaringen van voor de neurogenese. Als dit het 
geval is, zou het bevorderen van neurogenese bij vol-
wassenen moeten leiden tot meer vergeten. Hardlopen 
is een bekende booster van neurogenese bij muizen. 
Ook bepaalde psychotrope stofjes kunnen neurogenese 
bij volwassen muizen induceren. 

Om deze hypothese te onderzoeken, kregen muizen een 
nieuwe stimulus aangeboden die vergezeld ging met een 

schok. Nadien reageerden de muizen met een freeze-re-
actie op de stimulus. De ene helft van de muizen mocht 
vervolgens in hun kooi naar hartenlust rennen in een 
loopwiel en de andere helft zat stil. Na twee weken ver-
toonden de muizen die stil hadden gezeten nog steeds 
een freeze-reactie op de stimulus, maar de hardlopende 
muizen niet meer. Het experiment is herhaald met toe-
diening van de neurogenese bevorderende psychotrope 
stofjes, in plaats van het hardlopen, als experimentele 
variabele. Daarbij werden dezelfde uitkomsten gevon-
den. Het effect van het hardlopen kan niet verklaard 
worden doordat hardlopen in het algemeen minder ang-
stig maakt. Wanneer de muizen eerst gaan hardlopen 
en pas daarna bang gemaakt worden voor een stimulus, 
vertonen ze namelijk na twee weken precies dezelfde 
freeze-reactie als muizen die niet hardlopen. 

Op basis van dit onderzoek zou hardlopen een zinvolle 
aanvulling kunnen zijn op een traumabehandeling met 
EMDR. Het valt buiten dit onderzoek, maar hardlopen 
geeft natuurlijk een mooie werkgeheugenbelasting. The-
rapeuten krijgen in ieder geval het advies de loopschoe-
nen aan te trekken als ze bijvoorbeeld een mislukte be-
handeling willen vergeten.

Akers, K.A., Martinez-Canabal, A., Restivo, L.  et al (2014). Hippocampal 

neurogenenis regulates forgetting during adulthood and infancy. Science, 

344: 598-602, 2014. DOI:10.1126/science.1248903

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl
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Mexicaanse onderzoekers vonden dat PTSS bij 
hulpverleners die actief zijn bij rampen, zowel 
voorkomen als verminderd kan worden door een 
vereenvoudigde EMDR-interventie genaamd EMDR-
PROPARA. Zij voerden een gecontroleerde studie uit 
waarin ze EMDR-PROPARA vergeleken met onder-
steunende gesprekken.

Professionals die voortdurend worden blootgesteld aan 
trauma, zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel of 
reddingswerkers bij een ramp, hebben een verhoogd ri-
sico op de ontwikkeling van traumagerelateerde psychi-
sche klachten. EMDR-PROPARA is een individueel EMDR-
protocol dat speciaal ontwikkeld is als vroege interventie 
of PTSS- behandeling voor deze professionals. Dit proto-
col kan worden uitgevoerd door daartoe getrainde para-
professionals, zoals collega-brandweerlieden of collega-
verpleegkundigen. Dit is laagdrempelig, maar ook nuttig 
omdat het vooral in derdewereldlanden vaak ontbreekt 
aan financiële middelen om psychologen in te zetten 
bij traumabehandeling. Voor diegenen die na de relatief 
goedkope interventie alsnog klachten hebben, kan een 
psycholoog een duurdere PTSS-behandeling volgens de 
richtlijnen aanbieden. 

De onderzoekers randomiseerden 39 Mexicaanse hulp-
verleners over twee condities. Beide condities kregen 
twee keer negentig minuten individuele behandeling. In 
de EMDR-PROPARA -conditie werd de naarste werker-
varing in de laatste drie maanden uitgevraagd en ver-
volgens met de butterfly-hug gedesensitiseerd. In EMDR 
opgeleide psychologen voerden de EMDR-PROPARA uit. 
In de controleconditie kregen de deelnemers psycho-
educatie over trauma en training in algemene problee-
moplossing. De EMDR-PROPARA- groep had direct na 
afloop minder PTSS-klachten dan de controlegroep. Bij 
follow-up na drie maanden waren hun klachten nog ver-
der afgenomen. De controlegroep had direct na afloop 
een niet-significante afname in klachten. Deze klachten 
waren bij follow-up na drie maanden weer toegenomen.  
De onderzoekers concluderen dat de resultaten uitno-
digen om paraprofessionals in rampgebieden te trainen 
in EMDR-PROPARA en te onderzoeken of de interventie 
dan net zo effectief is. In dat toekomstige onderzoek is 
een wachtlijst-controlegroep aan te bevelen, omdat de 
hulpverleners worden behandeld in een periode waarin 
natuurlijk herstel kan optreden. 

Jarero, I., Amaya, C.,. Givaudan, M., & Miranda, A. (2013). EMDR individual 

protocol for paraprofessional use: a randomized controlled trial with first 

responders. Journal of EMDR Practice and Research, 7, 55-64.

Hulpverleners bij rampen minder PTSS 
met EMDR-PROPARA 
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Drie Amerikaanse onderzoekers hebben de weten-
schappelijke literatuur doorgespit op zoek naar Ran-
domized Controlled Trials (RCT’s) op het gebied van 
EMDR bij kinderen en jeugdigen met PTSS. Zij vonden 
er slechts vijf, deze vertoonden echter allemaal be-
langrijke methodologische tekortkomingen. Meer en 
beter onderzoek is daarom dringend gewenst.

In vier van de vijf studies deed EMDR het beter dan de 
controleconditie. Slechts één studie, waarin EMDR verge-
leken werd met treatment as usual (speltherapie, groeps-
behandeling en gezinsinterventies), vond geen verschil. 
Alle studies hadden een te kleine steekproef en daardoor 
onvoldoende onderscheidend vermogen (power) om even-
tuele verschillen met zekerheid vast te kunnen stellen. In 
sommige studies waren er voorafgaand aan de behande-
ling relevante verschillen tussen de behandel- en contro-
leconditie, waardoor onduidelijk is of het gevonden effect 
aan de behandeling kan worden toegeschreven. Sommige 
onderzoeken excludeerden kinderen met ernstigere pro-
blemen of herhaalde traumatisering, en gingen niet na of 
dropout samenhing met ernstigere problematiek. Hierdoor 
kan geen conclusie worden getrokken of EMDR ook effec-
tief en veilig is bij meervoudig trauma en ‘complexe PTSS’. 
De voorlopige conclusie op basis van de review is dat 
EMDR een veelbelovende behandeling is voor kinderen en 
jeugdigen met PTSS. Meer en beter opgezet onderzoek is 
belangrijk om definitieve uitspraken te kunnen doen over 
de werkzaamheid van EMDR bij kinderen en jeugd met 
PTSS, en om EMDR ook voor deze leeftijdsgroep als eerste-
keus-behandeling in de richtlijnen voor PTSS opgenomen 
te krijgen.
Overigens is onlangs een nieuwe studie naar de effecti-
viteit van EMDR bij kinderen gepubliceerd; deze was in 
het AMC en is uitgevoerd door Julia Diehle en haar col-
lega’s (zie: www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugd-
sector/2014/Cognitieve-therapie-en-EMDR-even-goed-bij-
PTSS). Daarnaast is er een grote, methodologisch goed 
opgezette Nederlandse trial van Carlijn de Roos en haar 
collega’s waarvan de resultaten op dit moment worden 
geanalyseerd. 

Greyber, L.R., Dulmus, C.N., Cristalli, M.E. (2012). Eye movement desensitiza-

tion reprocessing, posttraumatic stress disorder, and trauma: a review of ran-

domised controlled trials with children and adolescents. Child and Adolescent 

Social Work Journal, 29, 409-425.

Beter onderzoek nodig naar effectiviteit 
van EMDR bij kinderen en jeugd 
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Supervisievraag kind en jeugd

Ik heb een vraag over een geadopteerd meisje van acht 
jaar, van wie het zusje is overleden toen zij vijf jaar oud 
was. Haar ouders zijn twee jaar lang afwisselend in het 
ziekenhuis geweest. Zelf kwam zij ook geregeld in het 
ziekenhuis. Ze was er toen getuige van dat haar zus ge-
prikt moest worden voor een infuus en daar erg panieke-
rig op reageerde. Sindsdien is zij erg bang om ziek te wor-
den en dan te moeten worden geprikt. Ze wil daarom niet 
bij andere kinderen spelen uit angst om besmet te wor-
den, met alle gevolgen van dien. Ze wil het liefst steeds 
bij haar ouders in de buurt zijn en ook bij hen slapen. Ze 
droomt van naalden en geprikt worden en reageert pa-
nisch als ze een naald denkt te zien. Omdat de klachten 
zo duidelijk begonnen zijn na het incident met haar zus, 
is het aannemelijk dat deze door de herinnering worden 
aangestuurd.
De EMDR-sessie gericht op de herinnering met het infuus 
verliep vrij lastig. Het was moeilijk om het beeld scherp te 
stellen. Daarna had ze moeite met associëren, al daalde 
de SUD wel. Na de sessie vroeg ik hoe het voor haar zou 
zijn, als zij van de angst af zou zijn. Het bleek dat ze het 
niet zo fijn zou vinden, want dan moest ze weer zelfstan-
dig dingen doen. Ook als ze van haar verlatingsangst af 
zou zijn, zou het minder prettig voor haar zijn. Mogelijk is 
er sprake van ziektewinst. Haar ouders laten het meisje 
namelijk bij hen slapen als ze angstig is, en zij lijkt er ook 
veel aandacht mee te krijgen. Ze zal de angst dus niet 
zonder meer op willen geven.
Heb jij toevallig een goede tip hiervoor? Toch nog een 

keer een sessie? Ze gaf zelf thuis aan dat ze niet nog een 
keer wil komen. Ook gaf ze thuis aan dat ze had ‘gelogen’ 
en dat het beeld nog steeds heel naar was om te zien.

Antwoord
Inderdaad lastig. Is het voor jou voldoende helder dat de 

angst voor naalden voortkomt uit de onverwerkte herin-

nering die je beschrijft? Is dat het idee van de ouders, 

of kan het meisje jou dit ook zelf vertellen? Heb je met 

haar en de ouders een klachteninventarisatie gemaakt 

en de klachten gekoppeld aan onverwerkte herinnerin-

gen? Mogelijk zijn er meer targetherinneringen die de 

klachten veroorzaken. Je begint dan bij voorkeur bij de 

eerste, of anders bij de herinnering waarna de klachten 

zijn toegenomen. Denk ook aan de mogelijkheid van een 

flashforward.

Als we uitgaan van dit target, is het niet uit te sluiten 

dat er sprake is van vermijding op basis van angst, door 

te doen alsof ze het niet wil in plaats van dat ze het niet 

durft. Ik zou dat met haar ouders bespreken. Je kunt er 

ook in het gesprek met haar ouders op uitkomen dat er, 

naast de angst voor naalden, sprake is van separatie-

angst die gebaseerd is op vroegere ervaringen. Dan is 

het goed om de herinneringen te identificeren die met de 

separatieangst (let op: dat is dus een ander klachtenpa-

troon dan dat van de injectieangst) samenhangen en die 

te ordenen met de linksomprocedure.

Dus leg je vragen en bevindingen voor aan de ouders en 

zoek met hen uit welke hypothese het meest lijkt te klop-

Geadopteerd meisje met panische angst 
voor naalden

Beantwoord door: Wieke Visser
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pen. Als je er op uitkomt dat de ouders zelf angstig zijn en 

niet voldoende durven te begrenzen, is het goed om hen 

eerst daarmee te helpen door ze gerust te stellen, of door 

uit te leggen dat begrenzing juist helpend kan zijn als een 

kind angstig is. Daarnaast zou je kunnen aangeven dat het 

van belang is dat de ouders rustig en op een liefdevolle 

manier stevig blijven en niet zomaar meebewegen met de 

angst of ‘manipulatie’ van hun dochter. 

Daarnaast zou je eventueel eerst een RDI kunnen doen, 

voordat je verder doorgaat met het target, om haar het 

vertrouwen te geven dat ze de confrontatie met de herin-

nering aan kan.

Reactie
Ik heb je overwegingen over de angst van de ouders om 
hun dochter te begrenzen open met hen besproken. Ze 
herkenden dit wel enigszins, maar meer nog hadden ze 
het idee dat de kern van het probleem bij hun dochter 
in de separatieangst zit. We zijn er daarom op uitgeko-
men om de onderliggende separatieangst eerst te be-
handelen. Ik ben nu bezig met de verhalen via de ver-
halenmethode van Lovett. Het eerste verhaal gaat over 
het afgestaan zijn. Haar moeder leest dit verhaal mooi 
rustig voor en raakt haar aan (buik bij gemis, spanning, 
voetje bij operatie). Het meisje glimlacht als zij hoort dat 
haar biologische moeder blij met haar was en slikt bij 
het stukje over ‘het afgestaan zijn’. Ze reageert luchti-
ger bij het stukje over het spelen met haar pleegbroer. 
Daarnaast is ze gespannen bij het stuk dat over het kin-
dertehuis gaat.
In het verhaal zit ook een stukje over haar ervaringen 
in een ziekenhuis in China (operatie aan klompvoetje). 
Dat roept nog veel spanning op. Ik heb dat eruit gehaald 
en daarop nog het basisprotocol toegepast. Dat verliep 
zonder problemen.
Het was mooi om te zien hoe het meisje aan het ein-
de uit zichzelf naar de wc ging en nu niet vroeg of haar 
moeder meeging. Het lijkt er dus voorzichtig op dat deze 
ingang goed is, het proces nu loopt, en dat de eerste 
tekenen van ontspanning zich nu aandienen.
Het tweede verhaal gaat over de ziekte van haar zusje in 
een periode waarin de ouders veel afwezig zijn geweest. 
Ik wil daar de volgende keer mee verder gaan. Het inci-
dent met het infuus zit natuurlijk ook in deze periode. 
Moet ik dat in het (Lovett-) verhaal opnemen, of moet ik 
dit apart behandelen met het basisprotocol?

Antwoord
Heel goed dat je jouw hypotheses aan de ouders hebt 

voorgelegd, zodat jullie samen op een transparante ma-

nier konden uitzoeken waar de kern van het probleem lag. 

Op basis daarvan kwam je uit op de twee verhalen die 

de bron lijken te vormen van de separatieangst. Met de 

Lovett-methode kun je mogelijke pijnpunten (ook prever-

baal) in de geschiedenis van een kind desensitiseren. Als 

je bij de toepassing van de EMDR merkt, zoals in dit geval, 

dat een bepaald onderdeel van het verhaal erg veel span-

ning oplevert, kun je dat er inderdaad nog uitlichten en 

behandelen met het basisprotocol, zodat je zeker weet dat 

je dit target afdoende hebt gedesensitiseerd.

Het lijkt er inderdaad op dat het proces nu weer loopt 

en het meisje open staat voor verdere behandeling. Het 

is goed om de volgende keer eerst nog even terug te ko-

men op het eerste verhaal en samen met het meisje en 

haar ouders chronologisch na te lopen en na te gaan of er 

nog onderdelen in het verhaal zitten die momenteel nog 

spanning opleveren. Als dat het geval is, kun je daar een 

plaatje van laten maken en met oogbewegingen of tappen 

de emotionele herinnering van deze herinnering naar een 

SUD 0 brengen.

Vervolgens kun je doorgaan met het tweede verhaal. Als 

het incident met het infuus onderdeel uitmaakt van de be-

schreven periode, kun je dat gewoon door de ouders in het 

verhaal laten opnemen. Echter, als je merkt dat dit deel 

van het verhaal erg veel spanning oproept, dan kun je dit 

weer apart behandelen met het basisprotocol. 

De RDI (gericht op vermindering van de angst voor de 

EMDR) die ik eerder noemde, zou je eventueel nog kunnen 

toepassen voordat je aan de behandeling van dit verhaal 

begint. Dat draagt er mogelijk toe bij dat het meisje niet 

weer gaat vermijden (zoals we veronderstelden) als deze 

gebeurtenis aan de orde komt. Ik wens je veel succes.

Reactie
De ouders en het meisje bleken in de tussenliggende pe-
riode nog geregeld te zijn teruggekomen op het verhaal 
van het afgestaan zijn. Het meisje was al een stuk vro-
lijker en bleek al eens spontaan bij een vriendinnetje te 
hebben gespeeld! We zijn nagegaan of er nog plaatjes 
waren in het verhaal waar nog spanning bij zat, maar dat 
bleek niet het geval.
Omdat het meisje zoveel minder angstig overkwam, 
hebben wij (haar ouders en ik) besloten om het tweede 
verhaal zonder voorafgaande RDI te behandelen. Gek 
genoeg sprong de angst voor het infuusincident er he-
lemaal niet meer uit. Ik heb deze herinnering dus niet 
meer apart behandeld met het basisprotocol.
De laatste berichten van haar ouders zijn dat het meisje 
steeds meer durft, ook als zij er niet bij zijn, en de angst 
voor prikken lijkt ‘als vanzelf’ te zijn verdwenen.
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Supervisievraag

Mijn patiënte is een 30-jarige vrouw die aangemeld is 
bij een afdeling medische psychologie door de gynae-
coloog. Het is een Marokkaanse vrouw die redelijk Ne-
derlands spreekt, zonder andere trauma’s in haar voor-
geschiedenis. Ze is twee jaar geleden bevallen van haar 
derde kind, na twee zoontjes, nu een dochter. Tijdens de 
bevalling is een epidurale pijnstilling gezet in haar rug 
en deze is ‘naar boven geslagen’. Ze werd binnen en-
kele seconden doof, ging slechter zien en voelde zichzelf 
wegglijden, waarna ze bewusteloos raakte. Ze kwam bij 
door zuurstoftoediening en zag de verpleging rennen en 
‘in paniek’. Ze vertelt dat ze vlak voor het wegglijden ‘in 
contact met haar ziel is geraakt en zich realiseerde dat 
ze dood ging’. Het laatste wat ze zag, waren de jassen op 
de kapstok aan de muur. Toen dit gebeurde, was ze heel 
rustig en ze vertelt dat het contact met haar ziel eigenlijk 
ook heel mooi was. 
Nu komt ze binnen met klachten over herbelevingen en 
intrusies (ten aanzien van het wegzakken), een enorme 
angst voor wat er had kunnen gebeuren, concentratie-
stoornis, vermoeidheid, slaapproblemen en somberheid. 
Genoeg indicatie voor EMDR, dacht ik zo. Mijn probleem 
is dat na twee sessies de SUD nog steeds 9-10 is, en 
de patiënt niet meer verder wil! Ze wil het liefst stop-
pen met de behandeling en ze hoopt dat alles vanzelf 
overgaat.
Het target in de eerste sessie was het ‘moment van over-

lijden’. De NC is: ‘Ik ben machteloos’ en de PC is: ‘Ik kan 
het aan’ (om naar het plaatje te kijken). Er is veel emotie, 
maar de associaties blijven ongeveer hetzelfde: “Ik blijf 
hangen” en “ik kom niet verder.” CI gedaan: “Ga maar 
verder, je kan het” en “wat is er nodig om verder te kun-
nen?” Na 45 minuten zijn we gestopt (grote opluchting!).
In de tweede sessie zijn we verder gegaan met dit target 
(SUD = 9). Er komt nu iets meer aan associaties: “Ik ben 
er niet meer” en “ik zweef” en “ik ga dood”, maar ze 
loopt dan toch vast in: “Ik kan dit niet”, “ik zit vast”, en 
“dit helpt niet.”
Ik heb een andere ingang geprobeerd met: “Wat had er 
kunnen gebeuren?” En toen kwam er: “Dat ik mijn kin-
deren niet meer heb.” Het beeld dat ze daarbij heeft, is 
dat haar kinderen zonder haar aan tafel zitten (SUD = 9), 
maar er komen geen associaties. Ze stapt gewoonweg 
niet in de trein!
Nu ik dit opschrijf, bedenk ik me dat ik misschien eerst 
een RDI had moeten doen. Ik heb wel veel psycho-edu-
catie gegeven over verwerking, EMDR, vermijding etc.. 
Omdat ze echt verschrikkelijk graag wilde stoppen, ben 
ik akkoord gegaan met een afkoelperiode van zes we-
ken, dit is een periode waarin ik zelf ook op vakantie 
ben; daarna is er een telefonisch contact medio mei. Het 
liefste wil ik daarna weer met haar starten. Ik hoop dat 
ze dan ziet dat het niet vanzelf overgaat en dat ze dan 
weer gemotiveerd is.

Marokkaanse 
mevrouw 
die ‘uit de 
trein’ wil 
stappen

Beantwoord door: Ad de Jongh  Illustratie: Charlotte Tasma
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Antwoord
Het fantasiebeeld waarop te zien is wat er had kunnen 

gebeuren, lijkt me nu het meest geschikte en meest cru-

ciale target. Je zegt: “Ze stapt gewoonweg niet in de 

trein.” Zelf zegt de patiënt ook dat ze het niet kan, en ze 

straalt uit weinig vertrouwen in het proces te hebben. De 

vraag is dus of ze voldoende overtuigd is van de heilza-

me werking en de mogelijkheden van EMDR, zodanig om 

daarvoor intrinsiek gemotiveerd te raken. Maar het kan 

ook angst zijn. Vraag er naar en vertel haar dat je weer-

stand merkt, want je wilt het graag snappen. Vertel haar 

ook dat het belangrijk is om te begrijpen wat de reden 

voor haar is om niet in deze trein te stappen en of, en zo 

ja, waarom zij de behandeling liever af wil houden. Het 

zou kunnen dat ze bijvoorbeeld bang is voor controlever-

lies om ‘gek te worden’ of iets anders? Wat weet je op dit 

vlak van haar voorgeschiedenis? Heeft ze in haar leven 

ooit controleverlies meegemaakt? In ieder geval lijkt het 

verstandig om de patiënt zo veel mogelijk regie te geven 

over het proces en haar te motiveren voor behandeling. 

Een manier om dat idee te vergroten is het toepassen van 

de zogenaamde ‘Cola-metafoor’:

Soms hebben mensen het idee dat ze min of meer over-

spoeld worden door de ellende die door de EMDR naar 

boven komt. Zij denken dat de stroom ellende oneindig is 

en dat het dus nooit ophoudt. Dit weerhoudt hen ervan 

om door te gaan met de behandeling. Maar het is wel ein-

dig. Alles wat eenmaal gedaan en verwerkt is, kan niet 

meer terugkomen. Het is net als met een cola-fles. Als je 

er hard mee schudt, komt er spanning vrij. Je draait de 

dop er een beetje af en je hoort: Psss… Als je nog een 

keer schudt, gebeurt het weer: Psss…. En elke keer lijkt 

het wel alsof de spanning eindeloos kan worden opge-

bouwd. Maar dat is niet zo. Alles wat eruit gaat, komt er 

niet meer vanzelf in. Dat is een voorspelbare zekerheid. 

Want op een gegeven moment schud je en draai je de 

dop er weer af en dan …hoor je niets meer. Alle spanning 

is er dan uit. Voorbij! En zeker is dat de druk er nooit 

meer vanzelf in komt. Het is als het ware opgelost. 

Dus, als je denkt ‘dit komt nooit meer goed’, bedenk dan 

ook dat wat er eenmaal aan spanning en emotie uit is, 

nooit meer terugkomt. En zo is het met de behandeling 

ook: hoe harder er wordt geschud, hoe eerder je hoofd 

leeg en ontspannen aanvoelt.

Je noemde het al, maar een beproefde manier om voor-

zichtig met de therapie te beginnen is om een EMDR-

procedure uit te voeren op een zorgvuldig geselecteerde 

positieve herinnering waaraan positieve vermogens of 

eigenschappen kunnen worden ontleend: de Resource 

Development and Installation (RDI) -procedure. Het uit-

gangspunt van deze procedure is dat patiënten niet al-

leen geholpen kunnen worden door de negatieve invloed 

van beschadigende ervaringen (draaglast) te verminde-

ren, maar ook door met de invloed van positieve herin-

neringen de draagkracht van de patiënt te versterken. 

Met andere woorden: waar het EMDR-basisprotocol erop 

is gericht de negatieve invloed van emotioneel beladen 

herinneringen met een disfunctionele betekenisgeving 

af te breken, is de RDI-procedure er juist op gericht de 

positieve invloed van geheugenrepresentaties met een 

‘empowerende’ en functionele betekenisgeving op te 

bouwen. Deze positieve geheugenrepresentaties wor-

den in de eigen leergeschiedenis van de patiënt gezocht. 

Een positieve ervaring met RDI kan haar ook helpen om 

zich over te geven aan de verwerking van haar ervaring 

in het ziekenhuis.

Reactie
Heel hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord. Met 
mijn patiënt had ik afgesproken om een periode van zes 
weken rust in te bouwen, waarin ze alles kon laten be-
zinken en bekijken of haar methode (er niet meer aan 
denken) ook zou helpen. Gestimuleerd door jouw reactie 
heb ik haar na mijn terugkomst gebeld en (mede gezien 
het oplopen van de lijdensdruk, want ‘niet meer aan 
denken’ helpt haar natuurlijk niet!) haar kunnen motive-
ren voor een herstart van de behandeling. Ik zie haar nu 
volgende week en ga met hernieuwde moed aan de slag.

Nagekomen reactie
Het bovenstaande schreef ik indertijd vol enthousiasme, 
maar helaas heeft mevrouw de vervolggesprekken, on-
danks eerdere toezegging, toch afgezegd. Een aantal 
keer heb ik per telefoon geprobeerd haar te overtuigen 
van het belang van de behandeling en daarbij jouw ‘cola-
metafoor’ gebruikt. Maar mevrouw bleef zeggen dat het 
uiteindelijk wel over zal gaan, als ze er maar niet teveel 
aan denkt en haar leven weer oppakt. We hebben uitein-
delijk afgerond met de toezegging dat ze altijd welkom 
is om verder te gaan, als zij eraan toe zou zijn. Helaas 
heb ik haar niet meer gezien. Bij het opzoeken van haar 
dossier om deze supervisievraag af te kunnen ronden, 
nu een jaar later, zag ik dat ze inmiddels al een keer via 
de Spoedeisende hulp is opgenomen met onverklaarde 
buikpijnklachten ‘die vergeleken kunnen worden met 
pijnklachten van een partus’, zo staat in het dossier. Ik 
interpreteer dat als eventuele herbelevingen, maar ik 
ben nu niet meer bij haar behandeling betrokken. Jam-
mer!
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Supervisievraag

Mijn casus betreft een 50-jarige man met hoogtevrees, 
deze is veertien jaar geleden ontstaan tijdens een berg-
wandeling op vakantie. Hij werd bevangen door angst bij 
het zien van een grote diepte en kreeg een paniekaanval 
op een smal wandelpad zonder hek.
Een tweede heftige ervaring was tijdens een fietsvakan-
tie twee jaar geleden waarbij hij tijdens een afdaling weer 
geconfronteerd werd me het zien van diepte. Hij kon niet 
meer verder fietsen van angst. Ook bij het oversteken 
van een brug ervaart hij een forse angst. Daarnaast was 
er tijdens skivakanties en bij een bezoek aan een vriend 
op zijn galerij sprake van vrees, maar veel minder erg dan 
tijdens de genoemde incidenten. 
Ik ben begonnen met EMDR ‘linksom’ (oogbewegingen) 
bij de eerste gebeurtenis (‘the first’) die tevens ‘the worst’ 
was, maar het schiet niet op. Ik heb twijfels of ik wel goed 
zit en of dit de aangewezen methode is bij deze man. Het 
gekozen plaatje is het moment dat hij in de diepte kijkt. 
De NC is : ‘Ik ben machteloos’.
Ik twijfel omdat ik nu tweeënhalve sessie heb gehad, en 
de SUD die bij aanvang niet hoog (5) was, werd niet la-
ger maar juist iets hoger (6) bij de aanvang van de vol-
gende sessies. De patiënt denkt overigens opvallend lang 
na voordat hij een cijfer geeft. Naar mijn gevoel gebeurt 
er (te) weinig. Er zijn totaal geen associaties en er komt 
steeds ‘niets’ op.
Ik heb nagevraagd of er sprake is van een rampfantasie, 
maar dat ontkent hij. Hij kent ook geen enge of nare ver-
halen van mensen die gevallen zijn of iets dergelijks. Er 
liggen wel future templates (want hij gaat weer fietsen 
deze zomer en ziet daar nu al tegen op, ook al bij het 
inkijken van een folder met fietsende mensen in de ber-
gen), maar zover ben ik dus nog lang niet.

Antwoord
Ik denk dat je nu vooral een plaatje hebt gekozen van een 

herinnering aan een moment dat toentertijd heel angst-

wekkend was (‘het kijken in de diepte’). De vraag is of 

dat nu nog naar is. Ik denk dat hij steeds beoordeelt hoe 

naar het TOEN was en dat wordt nooit 0 natuurlijk. Snap 

je dat? 

Er zijn in het controledomein globaal twee mogelijkhe-

den: te weinig lading, of te veel. Het eerste probleem 

heeft te maken met een onjuist gekozen targetbeeld. 

Dat wil zeggen: toen (de gebeurtenis zelf) was het naar, 

maar de emotionele lading van de herinnering aan deze 

gebeurtenis is momenteel gering. Als er desondanks wel 

klachten zijn, dan moet er wel een andere herinnering 

zijn die wel lading heeft. Soms gaat het om een ander as-

pect van dezelfde herinnering. Kortom, misschien moet 

je eerst nog beter zoeken naar een nieuw target, in ieder 

geval een die momenteel nog wel emotioneel beladen is: 

het gaat om het vinden van de ‘angel’. Ik denk dat je zijn 

eerste paniekaanval moet hebben. Die is waarschijnlijk 

nu nog naar omdat hij bang is die nog een keer te krijgen.

Een andere mogelijkheid is dat de herinnering wel de-

gelijk emotioneel beladen aanvoelt, maar dat de patiënt 

zich eenvoudigweg niet durft te concentreren, 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. Deze angst is in staat het verwer-

kingsproces van de patiënt volledig te blokkeren. Dit 

wordt nog eens versterkt door het formuleren van de 

NC - die in het geval van dit type van problemen - ook 

nog eens ‘Ik ben machteloos’ is, waardoor het gevoel van 

controleverlies nog verder oploopt. Daar komt nog extra 

bij dat andere herinneringen aan machteloosheid via de 

associaties kunnen worden getriggerd. In dat geval re-

ageert de patiënt vaak met associaties zoals: ‘Niks’ en 

‘Dit lukt niet’. Het is, vooral voor de beginnende EMDR-

therapeut, een typische valkuil om naar de inhoud van 

deze reacties van de patiënt te luisteren en dan te den-

ken dat de procedure niet voldoende werkt. Het beste 

wat de therapeut in zo’n geval kan doen is, als de patiënt 

bijvoorbeeld zegt zich niet meer te kunnen concentreren, 

simpelweg te reageren met “Concentreer je op die ge-

dachte (of dat onvermogen)”, dan deze associatie en de 

daaropvolgende associaties te volgen, en deze werkwij-

ze stug vol te houden. 

Nog een opmerking: een future template is een neutrale 

situatie. Als hij nog een angstige situatie (schrikbeeld) in 

de toekomst voor zich ziet, is dat een flashforward en die 

moet je apart targeten. 

Reactie
Dank voor het meedenken. Ik heb mijn patiënt inmiddels 
weer gezien. Ik heb allereerst (nogmaals) het ‘toen/nu-
gebeuren’ gecheckt. Hij blijft erbij dat dit in het heden nog 
het naarste plaatje is. Daarna heb ik ook nog gecheckt of 
de paniekaanval mogelijk meer beladen is. Hij zegt van 
niet. Kortom, ik ben weer opgestart met back to target 

EMDR bij iemand met hoogtevrees, 
waarbij de SUD nauwelijks daalt

Beantwoord door: Ad de Jongh  Illustratie: Sandy van Helden
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met daarbij hetzelfde plaatje: hij ziet zichzelf de diepte 
in kijken. Het aspect van de eindeloos lijkende afgrond 
boezemt hem de meeste angst in. De SUD is 5 en het 
verloop is 5…5…5….4/5. Wederom weinig beweging en 
wederom weinig tot geen associaties: ‘niks’, en ‘leegte’. 
Bij doorvragen af en toe: ‘een wat gespannen gevoel in 
buik’. Hij geeft desgevraagd aan dat hij het moeilijk vindt 
om te focussen.
Ik heb ook nog onderzocht of het plaatje mogelijk te be-
angstigend voor hem is (zoals jij opperde als mogelijk-
heid). Dit ervaart hij niet zo, en ik heb ook niet die indruk. 
Wat te doen? Ik wil best stug doorgaan, maar het voelt 
toch alsof we niet op de goede weg zitten.
Hij opperde zelf om een foto mee te nemen van de be-
treffende vakantie waarop de berg en een stuk afgrond 
te zien zijn. Bij het kijken naar deze foto ervaart hij veel 
spanning. Mogelijk helpt dit hem beter te focussen bij 
back to target. Het komt als het ware overeen met het 
targetbeeld, behalve dan dat hij er zelf niet opstaat. Wat 
vind jij daarvan?

Antwoord
Hoogtevrees is iets bijzonders en heeft een andere dyna-

miek dan veel andere angsten. Onderzoek laat zien dat 

een derde deel van de populatie een aangeboren neiging 

heeft om duizelig te worden bij het zien van diepte. Dus 

dat conditioneert makkelijk en verklaart waarschijnlijk 

waarom het de meest voorkomende angst is in Neder-

land (de meest voorkomende fobie is een fobie voor de 

tandheelkundige behandeling). 

Wat de casus betreft, blijf ik op de een of andere manier 

denken dat dit een plaatje is dat vooral toen naar was, 

dat wil zeggen: op het moment dat hij in de diepte keek. 

Het verbaast me namelijk dat hij met het idee komt om 

een foto mee te brengen van een afgrond omdat ‘hij wel 

spanning ervaart bij het kijken naar die foto’. Dus bij het 

plaatje niet? Snap jij dat? Wat ik ook niet begrijp, is dat 

hij geen rampfantasie of ‘schrikbeeld’ heeft. Dat heeft 

namelijk iedereen die een angst heeft, per definitie (een 

mentale representatie van de UCS). 

Nee, je moet geen foto nemen. We moeten echt op zoek 

naar zijn mentale representatie van wat er (in het ergste 

geval) kan gebeuren als hij met een situatie, zoals zicht-

baar is op deze foto, wordt geconfronteerd. Snap je wat 

ik bedoel? In dit geval zal die toch wel zijn: (vanwege 

duizeligheid) ‘De controle verliezen en in het gat gezogen 

worden’, of ‘vallen en te pletter slaan’. Heeft hij daar echt 

geen mentale representatie van? Ik kan het niet geloven. 

Die moet er zijn. Kun je die uit hem peuteren? Dan zou ik 

dit plaatje nemen en een flashforward doen. Houd me op 

de hoogte alsjeblieft.

Reactie
Ik snap je hypothese en ik snap dat jij bepaalde dingen 
niet snapt (snap jij het nog?). Je gebruikt met recht de 
woorden ‘uit hem peuteren’. Ik zal het hem nogmaals 
voorleggen en hem bevragen over een rampfantasie die 
hij mogelijk heeft, wat hij eerder dus ontkende. Ik zou 
graag met een flashforward aan de slag willen, maar dan 
zal hij die toch zelf moeten aanleveren. Oké, geen foto 
dus. 
Nog een expliciete vraag: wat te doen als je niet uit de 
‘toen-versus-nu’-discussie komt met een patiënt, terwijl 
je zelf het gevoel hebt dat het echt om ‘toen’ gaat? 

Antwoord
Ja, zit hij in je kamer te kijken naar een plaatje waarop te 

zien is dat, of herinnert hij zich weer hoe, het toen was? 

Ofwel: is hij in staat dat onderscheid te maken? Waar 

het in deze casus in ieder geval om gaat, is dat hij moet 

nadenken over het volgende: we kunnen met EMDR al-

lerlei dingen uit zijn hoofd halen, dat wil zeggen: minder 

‘naar’ maken, maar wat moet er uit zijn hoofd, zodat hij 

die angst nooit meer heeft? Een plaatje van een afgrond 

(CS) eruit halen, heeft geen zin. Met het desensitiseren 

van een dergelijk plaatje haal je niet de kern of de angel 

van de angst eruit. De paniekaanval (ervaring controle-

verlies, UCS) is wel zo’n angel. Probeer het in ieder geval. 

Vervolg
Ik heb mijn patiënt nogmaals gevraagd naar eventuele 
rampgedachten. En toen zei hij opeens: “Natuurlijk heb 
ik dat gedacht!” Hij doelt op ‘zelf naar beneden vallen als 
gevolg van duizeligheid tijdens een paniekaanval’. Daar 
hebben we dan eindelijk ‘dat wat er had kunnen gebeu-
ren’! Echter, een beeld heeft hij er weer niet zo snel bij. 
We komen uiteindelijk bij het beeld dat hij in vrije val van 
de berg stort. De SUD bij aanvang is 5 (vind ik niet zo 
hoog) en daalt netjes naar 0. De VOC (‘Ik kan het aan’) 
kruipt heel langzaam naar 6,5 (max).
Dan gaat hij met vakantie naar Frankrijk. De fiets gaat 
mee. Na terugkomst vertelt hij met trots dat hij de Mont-
Ventoux heeft beklommen en is afgedaald, zonder een 
paniekaanval of een grote angst…
Hij is tevreden, en we hebben afgesloten.
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Supervisievraag

Ik heb een jongeman (30 jaar) met ernstige stotterklach-
ten succesvol behandeld met EMDR. Deze patiënt stot-
terde vanaf zijn vierde jaar en hij heeft daarna vele the-
rapieën gehad. Hij gaf aan dat hij in de categorie van de 
zwaardere gevallen zat als het ging om zijn stotterklach-
ten. Een deel van de inspiratie voor de behandeling heb-
ben wij samen gehaald uit het verhaal van Dale Sander 
(https://sites.google.com/site/stutteringemdr/). Mijn pa-
tiënt geeft zelf aan dat het stotteren voor 90 procent is 
verminderd. Het is hem duidelijk geworden dat stotteren 
voor hem een door angst gestuurde aandoening was.
In de Vraagbaak EMDR staat een hoofdstuk waarin jul-
lie aangeven dat er vaak ‘vage targets’ zijn met weinig 
lading. Ik vroeg me af of dit gebaseerd is op eigen erva-
ringen of dat er onderzoeksgegevens over zijn?
Uit mijn N=1-ervaring kwam naar voren dat zijn eerste 
herinnering (voorlezen in groep 3) op dit terrein een nare 
herinnering was, maar desensitisatie van dit target bleek 
nauwelijks invloed op het stotteren te hebben. We gin-
gen daarom op zoek naar ‘verborgen’ herinneringen. In 
zijn geval leverde dit veel op. Hij had een herinnering 
aan een valse kroepaanval op 1,5-jarige leeftijd. De de-
sensitisatie was heftig, maar gaf mijns inziens een ver-
betering ten aanzien van de stotterklachten. Ook was er 
een herinnering waarbij hij achterna werd gezeten door 
andere kinderen in de speeltuin. Dit gaf voor hem een-
zelfde gevoel van spanning in zijn middenrif. Bovendien 
was er een herinnering van toen hij in groep 3 zat en in 
een zwembad onder water was geduwd. EMDR gaf na 
het desensitiseren een snelle afname van zijn actuele 
lichamelijke spanning. Zijn negatieve kernopvatting was 
‘Ik ben minderwaardig’. Hierop heb ik een behandeling 
‘rechtsom’ ingezet.
Ik ga er op basis van deze casus vanuit dat voor een 
succesvolle aanpak van stotteren met behulp van EMDR 
drie elementen opgenomen zouden moeten worden:
a. De eerste ervaring. Deze geeft wel lading, maar is 
(waarschijnlijk) niet de bron.
b. De echte bron(nen). Deze kun je proberen te vinden 
via een focus op het lichamelijke aspect. Hierbij zou je 
ook navraag moeten doen bij de ouders. Doorvragen tot-
dat je het gevonden hebt.
c. Een negatief zelfbeeld. Dit vormt altijd onderdeel van 
de problematiek.

Antwoord
Erg interessant! Ik heb nog weinig goede verhalen over 

EMDR bij stotteren gehoord. Zelf was ik er ook nog wei-

nig succesvol in. Misschien dat het toch kan, maar ik 

vraag het me af. De beschadiging van het zelfbeeld is 

logisch, er zullen ook zo veel gebeurtenissen zijn die po-

tentieel schaamtevol zijn: dat moet wel invloed hebben 

op je zelfbeeld. Maar ik betwijfel of door desensitisatie 

van deze herinneringen de stotterklachten minder wor-

den. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als je meer van 

deze casus zou kunnen beschrijven. We kunnen via deze 

casus in EMDR Magazine lezers vragen naar hun ervarin-

gen met stotteren en EMDR. 

Reactie
Ik heb volgende week een afspraak met een logopediste 
om mijn kennis over stotteren en de mogelijke behan-
delvormen bij te spijkeren en om te kijken hoe ik in con-
tact kan komen met kandidaat-patiënten.
Ik vond op internet een scriptie van een paar studenten 
van de Hogeschool Utrecht. Zij hadden de effecten van 
traumabehandeling op stotteraars onderzocht. Zoals jij 
ook al aangaf, leverde dit nauwelijks effect op stotteren 
op, maar wel ten aanzien van de kwaliteit van leven. Ik 
moet die scriptie nog eens goed nalezen. Het levert in 
ieder geval wel een aantal instrumenten op om de mate 
van stotteren te scoren.

Reactie (vervolg)
Ik heb al weer een tijdje geleden mijn initiatief gestaakt 
om mensen die stotteren in behandeling te krijgen. Vorig 
jaar heb ik drie mensen binnen gekregen langs verschil-
lende wegen. Eentje heeft na een eerste kennismaking 
geen contact meer opgenomen. De tweede stopte na 
twee sessies omdat hij er geen vertrouwen in had dat 
het hem iets op ging leveren, en hij gaf aan weinig last 
van zijn stotteren te hebben. De derde jongeman is ze-
ker zes keer geweest en gaf tijdens de sessies aan dat 
de EMDR-behandeling hem goed deed. Maar even snel 
als hij gekomen was, was hij ook weer, zonder kennis-
geving, verdwenen…
Mijn eerste patiënt heb ik van mei tot november vorig 
jaar in behandeling gehad. Over hem gaat de casusbe-
schrijving. Ik heb hem net een mail gestuurd met de 
vraag om in zijn eigen woorden aan te geven wat de be-

EMDR tegen stotteren. Kan dat?
Beantwoord door: Ad de Jongh
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handeling hem gebracht heeft. Ik verwacht dat hij dit op 
korte termijn wel zal doen. 

Antwoord
Dit is toch wel wat ik vermoedde. Dat EMDR heel goed 

kan werken tegen de gevolgen van het stotteren, maar 

niet per se bij de aanpak van de oorzaken, waardoor het 

stotteren verdwijnt. Best wel logisch ook, vind ik. Ik ben 

heel benieuwd naar het verhaal van jouw patiënt. 

Reactie
Ik kreeg een reactie terug van mijn (ex-)patiënt. Het le-
vert mij eerder meer vragen op dan dat het me concep-
tueel antwoorden geeft op de werking van de behande-
ling:
- Zijn angst om te spreken is kleiner geworden en in 

bepaalde situaties zelfs verdwenen.
- Hij geeft aan dat het een soort zelfhulptechniek is ge-

worden waarmee hij lichamelijke spanning kan ver-
minderen, met minder stotteren als gevolg.

- Hij geeft zelf aan dat hij door allerlei negatieve erva-
ringen als stotteraar meer is gaan stotteren. ‘Welk 
target heb ik gemist?’, denk ik dan, ‘waardoor hij nu 
nog steeds ongecontroleerde spanning krijgt en gaat 
stotteren, in situaties die hem nu nog wel spanning 
geven?’

Positieve veranderingen als gevolg van EMDR in zijn zelf-
beeld lijken zeker een positief effect te hebben gehad op 
zijn stotterklachten. Dit had niet alleen met stottererva-
ringen te maken, maar ook met reacties van zijn vader 
op hem (‘Ik kan niets’/’ik ben een mislukkeling’), als het 
om andere dingen gaat. Wat blijft is dat hij bij ervaren 
spanning een kwetsbaarheid lijkt te hebben, waardoor 
verschillende spieren in zijn middenrif en rug verstar-
ren, met stotteren als gevolg. De patiënt zelf is er van 
overtuigd dat het geen hersenaandoening is maar een 
aangeleerde lichamelijke reactie.
Wat in de behandeling ook vaak goed werkte, was de 
vraag om een beeld te maken van de ‘stotterspanning’ 
die hij in zijn lichaam ervoer, en zich daarop te concen-
treren (vergelijkbaar met een opdracht in het pijnproto-
col). Met een afleidende stimulus leidde dit in alle geval-
len tot een afname van de spanning, en ook vaak tot een 
inzicht bij hem over de reden van zijn spanning. Hij lijkt 

het nu te gebruiken als ‘ontspanningstechniek’.
De patiënt heeft er nu voor gekozen om een gerichte 
behandeling te gaan volgen (was laatst te zien in een 
televisie-uitzending) om van zijn lichamelijke gewenning 
af te komen. We hebben afgesproken dat we na die be-
handeling weer contact zullen hebben om te kijken hoe 
het dan met hem is.

Keizer Claudius 

(68-37 v Chr.)

57

EMDR Magazine I nr. 6



Supervisievraag

Foto: irisphoto1 / Shutterstock.com 

Ik vroeg me af of jou enige literatuur bekend is over 
EMDR als behandeling bij mensen die worstelen met het 
maken van een moeilijke levenskeuze, zoals het wel of 
niet verbreken van een relatie. Ik heb via Google Scholar 
en PsycInfo gezocht, maar niets gevonden. 
Ik vraag dit omdat ik recentelijk een patiënt met twijfels 
over het voortzetten van haar relatie heb behandeld met 
EMDR, met vrij spectaculair resultaat. De overweging om 
EMDR hierbij toe te passen was de volgende: wanneer 
mensen een moeilijke levensbeslissing moeten maken, 

zijn wij als psycholoog snel geneigd hen te adviseren om 
hun gevoel te volgen. Dat klinkt als goed advies, maar in 
de praktijk blijkt dit vaak niet zo eenvoudig. Het ‘gevoel’ 
wordt namelijk nogal gekleurd door niet alleen relevante 
informatie, maar ook door irrationele schrikbeelden en 
rampscenario’s die vooral voor veel vertekening zorgen. 
Bijvoorbeeld dat iemand vreest altijd alleen te blijven, of 
die ander nooit te zullen kunnen vergeten. Door EMDR 
op het grootste rampscenario toe te passen, wilde ik 
voor beide mogelijke beslissingen (wel en niet verbreken 
van de relatie) de lading van de schrikbeelden wegne-
men, waardoor er meer helderheid over zou blijven en 

EMDR als hulp bij relatiebeëindiging
Beantwoord door: Ad de Jongh
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de beslissing makkelijker zou worden.
Zoals gezegd pakte het bij mijn patiënt erg goed uit. Ze 
kwam de sessie binnen met behoorlijke somberheid, 
omdat ze niet wist wat te doen. Bij haar vriend blijven 
betekende ongelukkig blijven; bij haar vriend weggaan 
betekende hem verliezen en misschien nooit meer een 
ander vinden. We hebben EMDR toegepast op het in-
gebeelde rampscenario dat zij het met hem uitmaakt 
(omdat deze van beide rampscenario’s de meeste lading 
had), en dit leidde tot zo´n sterke spanningsreductie bij 
het beeld, dat de patiënt daarna naar haar vriend toe is 
gegaan, en ze samen besloten afscheid te nemen van 
elkaar. Zij was erg blij met dit resultaat en ze heeft me 
later laten weten nog nooit zo’n goede beslissing te heb-
ben genomen.
Mocht hier in de literatuur nog weinig over bekend zijn, 
dan lijkt het me leuk om er een protocol voor te schrij-
ven, zodat ook andere therapeuten er iets aan kunnen 
hebben. Maar uiteraard alleen als het niet al vele malen 
eerder is beschreven en gepubliceerd. Weet je of zoiets 
bekend is?

Antwoord
Wat een mooie conceptualisatie en het is een uitste-

kende ingang om EMDR op te doen! Nee, er is naar mijn 

weten nooit eerder over gepubliceerd. Ik denk dat het 

een prachtige ondersteuning is van de reikwijdte en het 

belang van de flashforward-strategie. 

Een puntje slechts: het beeld dat je nu hebt gebruikt als 

flashforward is conceptueel niet de meest voor de hand 

liggende. Het gesprek aangaan met de vriend is immers 

niet de gevreesde ramp. Ze durft dat niet te doen, om-

dat ze vreest dat er daarna een ramp gebeurt: altijd al-

leen blijven en wat daar allemaal aan vast zit. Dat zou 

conceptueel gezien de flashforward moeten zijn. Een ge-

sprek aangaan met de vriend om het uit te maken is geen 

‘ramp’, maar de voorspeller van de ramp. 

Voor een protocol, na één enkele succesvolle casus, is het 

mijns inziens te vroeg. Dan zou je eerst zekerheid moe-

ten verkrijgen omtrent de vraag of deze procedure bij ie-

dereen ook inderdaad ongeveer hetzelfde uitwerkt. Het 

is eigenlijk de reguliere flashforward, maar wel een die 

enorm goed heeft uitgepakt. 

Reactie
Bedankt voor je positieve reactie. Dit sterkt mij in de 
overtuiging dat EMDR toepassen in een dergelijke situ-
atie een logische redenering is, en dat ik deze mogelijk 

in de toekomst vaker kan inzetten. Al moet ik zeggen dat 
de positieve uitkomsten al een sterke stimulans waren.
Wat betreft je kritische notitie: ik begrijp je punt. Ik moet 
denk ik iets scherper noteren hoe het gelopen is. Het 
is namelijk niet zo dat deze patiënt als specifieke angst 
noemde altijd alleen te zullen blijven. Dat was slechts 
één van de angsten die ze noemde, als ze het zou uit-
maken. De waarheid is dat ik eigenlijk niet zeker wist 
wat haar grootste angst precies was, voordat ik EMDR 
ging toepassen bij deze patiënt. Ze vertelde erg bang te 
zijn dat het een verkeerde beslissing zou zijn om haar 
vriend te verlaten. En ze had daar allerlei rampscenario’s 
bij (waaronder ‘alleen blijven’). Maar toen we EMDR toe-
pasten, en ik haar vroeg wat voor haar het meest ake-
lige plaatje was dat ze zou kunnen schetsen van wat er 
zou gebeuren als ze het uit zou maken, koos ze dit: haar 
vriend die bij de deur staat, huilend, zij huilend en sme-
kend, zich aan hem vastklampend omdat ze hem toch 
niet durft te laten gaan.
Ik begrijp wat je zegt: dat het uitmaken zelf normaal ge-
sproken niet de ‘ramp’ zou zijn, maar ik denk dat het 
rampbeeld bij haar te maken heeft met de gedachte niet 
in staat te zijn de directe emotionele gevolgen van het 
uitmaken te verdragen, wat in het plaatje tot uitdrukking 
komt. De ramp is iets van: “Ik zal kapot gaan van verdriet 
op het moment dat hij de deur verlaat. Die situatie zal ik 
niet kunnen verdragen (en dus in het heden: ‘dat beeld 
kan ik niet verdragen.’).” Vandaar dat ik dacht dat dit zo 
zou kunnen, passend bij de NC: ‘Ik ben machteloos’ (ten 
opzichte van het beeld).
Mogelijk heb ik het nog steeds niet op de juiste manier 
aangepakt, dus ik hoor het graag als het idealiter toch 
anders had gekund. Het resultaat was in elk geval erg 
positief. Daar ben ik erg blij mee.

Antwoord
Ja, misschien is het wel niet precies het type target dat 

we willen hebben met een flashforward, maar blijkbaar 

was het wel een betekenisvol plaatje, en een plaatje dat 

haar overduidelijk gevoelsmatig in de weg stond voor het 

nemen van een weloverwogen beslissing om de relatie te 

beëindigen. Na het wegvallen van het beeld, waarbij ze 

nu het idee had dit aan te kunnen, voelde ze zich in staat 

om de knoop door te hakken. Mooi hoor. 
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Angst voor 
injecties bij een 
13-jarige

Beantwoord door: Ad de Jongh  Illustratie: Charlotte Tasma
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Ik heb als patiënt een meisje van 13 jaar (ze zit in de 
tweede klas van het VWO) met een forse prikangst. Ze 
is al weken voor de prik (nu de baarmoederhalsvaccina-
tie) in paniek en heeft dan forse huilbuien. Deze prikangst 
speelde voor het eerst op 9-jarige leeftijd. De angst wordt 
niet voorafgegaan door een nare ervaring en ook zegt ze 
geen tv-programma, noch anderszins iets gezien te heb-
ben wat er aan heeft bijgedragen. Er is geen sprake van 
andere problematiek. Het gaat echt om een enkelvoudige 
angst.
Ik heb met haar een tijdlijn gemaakt en ze kan, behalve 
een angstwekkend ziekenhuisprogramma met een 7-jarig 
jongetje die werd geopereerd (plaatje met veel bloed en 
groen laken eromheen/SUD 8), verder alleen de prikken 
noemen als nare herinneringen.
Ik ben begonnen met de eerste nare herinnering: de prik 
op 9-jarige leeftijd.
“Ik zag allemaal kinderen uit mijn klas vrolijk lachend 

naast hun moeder en ik moest heel hard huilen. Na afloop 

zei ik tegen mijn moeder: ‘Het was niet zo erg’”

Het meest nare in dit filmpje blijkt later dat ze een meisje 
zag, dat ze kende en dat heel hard moest huilen. “Vond ik 

heel zielig. Ik liep ernaast.” (SUD= 10)

Ze ziet zichzelf op het plaatje naast haar moeder lopen.
“Wat maakt het plaatje zo naar?”

“Dat ik het zo zielig vind voor het meisje.” De NC is: ‘Ik kan 
er niet tegen’. De PC is: ‘Ik kan er tegen’. VOC = 2. Ze heeft 
daarbij het gevoel een lafaard te zijn. Ze krijgt veel neu-
trale associaties, maar ook wel ‘dat ik dat meisje zo zielig 

vind’. Ik heb verschillende interweaves gebruikt.
“Zou ze de volgende dag nog huilen?”

“Weet ik niet.” [set]

“Is het een drama als ze huilt, vergaat de wereld?” [set]

Bij afronding van deze zitting is de SUD dus nog 8,5. Ze 
vindt het in eerste instantie moeilijk om bij positief afslui-
ten iets positiefs over zichzelf te formuleren. Het lijkt wel 
of de gedachte ‘ik ben een lafaard’ er steeds tussen zit. 
Maar met veel moeite komen we bij: ‘Ik ben dapper’ (dat 
ik hier kom en dat ik er aan wil werken). Maar voelbaar 
hierbij is ook tegenstand om dat echt over zichzelf te kun-
nen denken. In principe ga ik dus volgende keer gewoon 
verder met dit target, maar ik vond het wel erg moeizaam 
gaan.

Antwoord
Dit is een leuke casus. Ik heb een paar punten die ik met 

je wil delen:

Check even of die 8,5 ook echt slaat op de spanning die ze 

nu voelt, als ze naar het plaatje kijkt, en niet betrekking 

heeft op hoe naar het TOEN was.

Bij positief afsluiten moet je zelf altijd al wat in je broekzak 

zien te hebben: een opmerking die beging met: “Het feit 

dat.” In dit geval zeg je bijvoorbeeld: “Het feit dat je het 

zo lang hebt volgehouden, wat zegt dat over jezelf?.....hoe 

noem je zo iemand?”

Je zal eens moeten kijken of die betekenisgeving van ‘laf-

aard’ niet ook slaat op een heel andere ervaring, buiten de 

injectiecontext. Kan zij een herinnering aan een gebeurte-

nis oproepen die heel sterk bewijst dat zij een lafaard is? 

Die dan eerst desensitiseren.

Stug doorgaan met dit target. Je bent gewoon nog niet 

klaar.

Als er dan nog steeds sprake is van angst, zou ik een flash-

forward gebruiken. Dat wil zeggen: inventariseer wat dit 

meisje momenteel verwacht dat er gebeurt, als zij met de 

angstwekkende stimulus wordt geconfronteerd. Op wat 

voor akeligs anticipeert zij en denkt ze dat haar overkomt, 

als zij een injectie krijgt? Het gaat hierbij om het ergste 

rampscenario, de worst nightmare, ook wel flashforward 

genoemd. Het gaat dus om een op de toekomst gerichte 

rampfantasie op basis waarvan zij nu angstig is:

‘Wat is de ergste en meest rampzalige voorstelling die je 

kunt maken, als je je voorstelt wat er gebeurt als je … [een 

injectie krijgt]?

Laat haar van dit rampscenario een stilstaand plaatje ma-

ken en desensitiseer deze herinnering (SUD = 0, VoC = 

7). De NC is hier standaard: ‘Ik ben machteloos’. Kortom, 

in dit soort gevallen - als er in het verleden niet veel te 

halen valt - direct op de ergste ramp gaan zitten. Dat zal 

wel affectief laden, vermoed ik zo. Houd je me weer op de 

hoogte? Succes!

Reactie
Haar moeder is er, op verzoek van mijn patiënt, vandaag 
bij in de kamer en ze houdt zich aanvankelijk goed afzij-
dig. Het ter sprake brengen van de komende prik geeft 
direct forse lading en dikke tranen. De SUD van het oor-
spronkelijke target blijft echter na ruim een half uur nog 
steeds 10. Als associatie komt vrijwel alleen ‘de prik’ naar 
boven. Ik heb wel wat interweaves gedaan:
“Hoe lang duurt een prik? Toen je baby was heb je ook 

een paar keer een prik gehad, je huilde maar heel even en 

daarna was het al weer over.”
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Maar de SUD bleef 10 en tranen bleven onverminderd ko-
men. Daarom heb ik ook aanvankelijk onregelmatige tik-
jes gebruikt en uiteindelijk toch de oogbewegingen.
Aangezien ik tijdsdruk voel (prik is a.s. woensdag), en aan 
zie komen dat ik de SUD niet voor die tijd tot 0 kan terug-
brengen en ook nog goed kan afronden, ben ik overge-
stapt tijdens dit proces op een RDI. Met deels hulp van de 
moeder (ze kan zelf weinig ‘dappere’ momenten in haar 
leven tot op heden noemen) komt ze op ‘de eerste keer 
van de hoge duikplank’ en ‘de eerste keer logeren’ (wat 
ze erg spannend vond). Deze beide gebeurtenissen heb 
ik gebruikt voor de RDI, voor het ‘dapperheidskoffertje’. 
Ik heb ook nog gevraagd welke kleur bij dit dappere ge-
voel past (‘regenboogkleur’). Verder heb ik veel aandacht 
besteed aan het ‘je lichaam vol laten lopen met dit dap-
pere gevoel’ (van top tot teen, van je haarwortels tot de 
puntjes van je tenen en de uiteinden van je vingers, etc.). 
Op die manier geef je de angst heel weinig ruimte in je 
lichaam (‘Een beetje spannend vinden, is heel gewoon bij 
een prik’). Daarnaast hebben we veel aandacht gegeven 
aan de lichaamshouding, passend bij dit dappere gevoel. 
Ze gaf aan dat het dappere gevoel steeds wat groter 
werd. Ze werd rustig en ‘groeide’ zichtbaar.
Bovendien heb ik haar de opdracht gegeven hier elke dag 
minimaal één maal mee te oefenen en het ook te gebrui-
ken in situaties die een beetje spannend zijn.
Woensdag is de prik. We hebben nog een afspraak staan 
op die ochtend en ze mag de dag ervoor zelf aangeven 
of ze daar nog gebruik van wil maken. Al met al wel een 
positief einde van de sessie, maar dus ook wel veel geïm-
proviseerd, wetende dat deze sessie voor haar met een 
goed en krachtig gevoel moest eindigen.
Ik ben benieuwd hoe de prik gaat verlopen; ik ben nog 
niet echt overtuigd dat dit haar voldoende geholpen heeft. 
Overigens wel bijzonder dat ze zo intens en extreem bang 
is voor een prik. Wat maakt dat ze dit zo eng vindt?

Antwoord
Ja, mooi, je heb gedaan wat je kon. Het is wel jammer dat 

je niet voldoende tijd had om dit proces mooi af te ronden. 

Kon de prik niet worden uitgesteld, zodat je meer tijd had 

om eerst de SUD naar 0 te krijgen? Heb je eigenlijk je kan-

sen om EMDR op de flashforward te gebruiken wel benut? 

Nou, laten we woensdag even afwachten. Spannend. Wel 

daarna sowieso afmaken, hè?

Reactie
De prik was al een week uitgesteld (baarmoederhalskan-
ker) en er zijn slechts beperkte data in de regio beschik-
baar. Bovendien ben ik zelf binnenkort twee weken af-
wezig.

Reactie (vervolg)
Bijgaand de terugkoppeling van haar ouders, en hoe de 
prik zelf tot slot verlopen is:

“Wat een andere meid hebben wij gezien de afgelopen 

dagen. Ik heb vrijwel geen spanning gemerkt bij mijn 

dochter voor de aankomende prik. Ze had geen moeite 

met inslapen of zelfs slapeloze nachten. Dat hadden we 

echt niet verwacht.

En dan vanmiddag na de sessie bij jou: ze was gespan-

nen, maar niet gestrest. Zeker niet geëmotioneerd of vol-

ledig ontroostbaar, zoals de vorige keren het geval was. 

Op sommige momenten zag ik dat ze haperde. Dan bleek 

een van de door jou aangereikte oplossingen van pas te 

komen. We waren nog thuis, toen ze aan de leuke dingen 

kon gaan denken. Maar hoe dichter bij het gebouw van 

de CJG/GGD, hoe groter de spanning werd. Ik heb haar 

nog een keer haar ‘dapperheidskoffer’ laten openen en 

dat bleek (weer even) te helpen.

Bij het gebouw aangekomen, werd de spanning nog gro-

ter. Ze was eigenlijk toch wel op van de zenuwen. In de 

prikkamer werd ze met mij even afgezonderd, maar ze 

stond te bibberen op haar benen en kreeg dat niet meer 

onder controle. Ook de ‘prikster’ kon haar niet laten ont-

spannen. Dan toch maar de spuit in de arm. Ze vond dat 

dit (opnieuw) zeer deed, maar al snel daarna ontspande 

ze alsnog. Binnen drie minuten had ze zichzelf weer onder 

controle en kon ze - vooral opgelucht - het gebouw weer 

verlaten. Ik heb geen enkele traan gezien. Dat was de vo-

rige keren echt wel anders.”

Inmiddels hebben we besloten dat ze nog even door-
gaat om aan haar negatief zelfbeeld te werken. Ook de 
‘prik-EMDR-sessies’ zullen nog worden afgemaakt tot een 
SUD=0. Na de laatste prik, die dus relatief goed verliep, zei 
ze desgevraagd een volgende keer niet meer zo bang te 
zullen zijn voor een prik. Afwachten natuurlijk of dat ook 
zo zal zijn te zijner tijd.

Reactie (vervolg)
Inmiddels is de behandeling afgesloten. Ik heb de injec-
tie-angst nogmaals gecheckt, en de SUD is nog steeds 0. 
Geen verdere desensitisatie meer nodig. Op mijn vraag 
hoe ze zou reageren als haar ouders nu een reis naar 
Afrika zouden voorstellen (wat het plan is) en ze daarvoor 
wel injecties zou moeten krijgen, reageerde ze direct: “Oh 
leuk!” Goed afgesloten dus.
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De Kerstman heeft weer eens een akelig trauma opgelo-
pen. Gelukkig is daar die bekende evidence based thera-
pie die hem daar weer van afhelpt. Het zijn de ogen die 
spreken. Maar wat zeggen ze? 
De vraag is daarom: Wie herkent tenminste een van deze 
vriendelijke Kerstmannen? 

Onder de goede inzenders wordt het boek: 
‘The Body Keeps the Score Brain, Mind, and Body in the 

Healing of Trauma’ van Bessel Van Der Kolk verloot.

Stuur je antwoord voor 15 januari naar vereniging@emdr.nl en wie 

weet ben jij een winner!

Kerst Quiz
Foto’s: Celine Morelisse

Kerstman 1 Kerstman 2

Mogelijk hebben jullie al gezien dat de lay-out van MIJN EMDR PROFIEL en van de VEN-mail onlangs is gewijzigd in de 
nieuwe stijl van de VEN. Medio 2015 krijgen alle VEN-leden ook een eigen dossier in PE-online. Om alle gegevens van de 
leden zo compleet mogelijk te hebben, vragen wij jullie om een bezoek te brengen aan MIJN EMDR PROFIEL(via www.
emdr.nl) en daar eventuele ontbrekende gegevens in te vullen. Naast BIG- registratienummers en andere kwalificaties 
is het ook belangrijk om de werksetting in te vullen (loondienst, vrijgevestigd of beide). Deze kennis helpt ons om de 
belangen van onze leden beter te kunnen behartigen. 
Binnen MIJN EMDR PROFIEL kunnen jullie ook alle VEN-mails nalezen. 

Met vriendelijke groet,

Hellen Hornsveld en Desiree van Balen

Bericht van het secretariaat
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LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID

32073 Dhr. F. Smeets Erichem frans.smeets.erichem@gmail.com Practitioner

32202 Dhr. L.P.J. Post Driebergen info@postpsychotherapie.nl Practitioner

31502 Mw. H.J. van Westendorp Leersum hvanwestendorp@gmail.com Practitioner K&J

31374 Mw. C.E.J.M Croonen Utrecht k.croonen@ggzcentraal.nl Practitioner K&J

31800 Mw. K.W.M. de Rooij Utrecht karinhornman@kpnplanet.nl Practitioner K&J

30924 Mw. L.J. van der Ende Amsterdam vanderende@pgamsterdam.nl Practitioner

31772 Mw. R.H.M. Grondhuis Groningen rachelgrondhuis@hotmail.com Practitioner K&J

31150 Mw. R. Weijers Warmond r.weijers@ggzkinderenenjeugd.nl Practitioner K&J

31380 Mw. J. Jelles Vorden jjelles@xs4all.nl Practitioner K&J

31724 Mw. A. Peer Hengelo a.peer@mediant.nl Practitioner

32572 Mw. I.M.G. Burhorst Valkenswaard ingridburhorst@yahoo.com Practitioner K&J

32350 Mw. Y.J. de Roode Leiden y.deroode@xs4all.nl Practitioner

32768 Mw. I. Huyben-Oudendijk Berkel en Rodenrijs dickeningeborg@home.nl Practitioner K&J

32100 Mw. H.K. Andriesse Puiflijk  h.andriesse@hetnet.nl Practitioner K&J

31409 Mw. A.E. Lammers Leiden heijlam@xs4all.nl Practitioner K&J

31657 Mw. A.I. de Jager Kaag astriddejager@hotmail.com Practitioner K&J

30868 Mw. E.M. Lommers Gouda ellenlommers@online.nl Practitioner beide

32221 Mw. K.N.J. Heeregrave-Remy Tilburg karlijnheeregrave@me.com Practitioner

32595 Dhr. C.P.D. Rokosch Haarlem c.rokosch@online.nl Practitioner K&J

32455 Mw. M.E. van Dijk-Veenstra Loon veenstrame@hotmail.com Practitioner K&J

32026 Mw. I.S.G. de Jong Nijmegen sophie@kustlijn.com Practitioner

32865 Mw. N.A. Beenackers Utrecht noortje57@hotmail.com Practitioner

32543 Mw. E. Speel-Flierman Eijsden evelienspeel@hotmail.com Practitioner K&J

32316 Dhr. E. Olde Weesp info@spelweesp.nl Practitioner

32747 Mw. S.J.M.A. Matthijssen Utrecht suzymatthijssen@gmail.com Practitioner

32126 Mw. W.E.M. Verhagen Amsterdam helenverhagen@gmail.com Practitioner K&J

32296 Mw. T.N. Brouwers Alphen aan den Rijn tamarinde_brouwers@hotmail.com Practitioner K&J

Verenigingsnieuws

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren
LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID

30192 Mevr. G. Konijnenberg Hengelo g.konijnenberg@home.nl Supervisor K&J 
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Verenigingsnieuws

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

DATUM TITEL WAAR

26 jan, 2 mrt, 16 april 2015 Workshop Protocol Woede Wrok en Wraak door Herman 
Veerbeek

Utrecht

10 feb 2015 Workshop EMDR bij preverbaal trauma door Marianne Went         Amersfoort
12 feb 2015 Workshop Protocol Woede Wrok en Wraak                                         Psy-zo
8 feb, 22 april,10 juni 2015 Drieluik EMDR                                                                                 Psy-zo
11 feb, 4 en 11 mrt 2015 Gecompliceerde rouw                                                                         Rino
3 mrt 2015 Workshop Slapende Honden? Wakker maken! door Arianne Struik  Amersfoort
5 mrt 2015 Behandelstrategieën bij traumagerelateerde conversiestoornis Psy-Zo, Groningen
10 mrt 2015 Dissociatie, structurele dissociatie en dissociatieve stoornis-

sen bij kinderen door Arianne Struik
Amersfoort

13 mrt 2015 EMDR bij preverbaal trauma Psy-zo
3 april 2015 Complex trauma: diagnostiek en behandeling Psy-zo
23 april, 21 mei, 4 juni 2015 Drieluik EMDR                             Psy-zo
18 en 25 sept 2015 Werken met getraumatiseerde gezinnen Psy-zo
8 okt 2015 Lichaamsgericht werken bij trauma Psy-zo
9 okt en 2 nov 2015 WriteJunior Psy-zo
15 okt 2015 Stabilisatie en interweaves bij kinderen Psy-zo
3 en 17 nov, 15 dec 2015 Drieluik EMDR Psy-zo

Meer informatie over de opleidingen van Psy-zo vindt u op https://www.psy-zo.nl/

Meer informatie over de workshops van Arianne Struik vindt u op www.ariannestruik.com

De Vereniging EMDR Nederland organiseert een aantal activiteiten in het kader van 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 gevolgd, hebben toegang tegen betaling en alleen 

indien er plaats is (leden hebben voorrang). Daarnaast worden er incidenteel ook workshops georganiseerd. Meer informatie 

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

www.emdr.nl.

 Agenda Vereniging EMDR Nederland 

Netwerkavond 2015  Dinsdag 24 maart 2015   

    ALV (Algemene ledenvergadering Vergadering) 

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

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

    opleiding: €25,00 ter plaatse te voldoen.

    Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort, (vlakbij station) 

    www.eenhoornamersfoort.nl 

Workshops    Vrijdag 17 april 2015 

    Preconference workshop   
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