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Woord van
de voorzitter
Als dit EMDR Magazine op de mat valt, staat het VEN
congres bijna voor deur. Het congresprogramma ziet
er opnieuw aantrekkelijk uit. Nieuwe toepassingen van
EMDR, zoals bij obsessief compulsieve stoornissen en de
combinatie van EMDR met andere methodieken zoals de
sensorimotor psychotherapie, staan op het programma.
We hopen velen van jullie te verwelkomen, evenals op
het Europese congres in Milaan van 10 tot 12 juli dit jaar
(zie www.emdr2015.it).
Inmiddels is het alweer het derde jaar van het EMDR Magazine in glossy vorm. Tijd voor een evaluatie over vorm
en inhoud, die tijdens en na het congres zal worden uitgevoerd. Doe allemaal mee, zodat met jullie input het
Magazine tot een nog mooier en informatiever tijdschrift
kan uitgroeien.

Stabiliseren en debatteren
Nu er diverse evidence based traumabehandelingen
voorhanden zijn, zetten we deze steeds vaker in bij patiënten met ernstige PTSS-klachten, die in de vroege jeugd
getraumatiseerd zijn, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Er is op dit moment nationaal en internationaal veel
discussie over wat complexe PTSS nu eigenlijk is - of het
überhaupt bestaat -, hoe je dit het best kan behandelen en of stabilisatie voorafgaand aan verwerking van
de traumatische herinneringen nodig is. In de klinische
praktijk wordt vaker wel dan niet gestabiliseerd. Redenen die genoemd worden zijn dat patiënten nog niet toe
zouden zijn aan confrontatie met hun herinneringen en
dat zij over onvoldoende emotiereguleringsvaardigheden beschikken, waardoor er risico is op decompensatie
of verergering van klachten. Het ontbreken van een wetenschappelijke onderbouwing voor deze argumenten
alsook het gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van
stabilisatie voorafgaand aan exposure worden belicht tij-
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dens diverse congressen in Nederland over ‘complexe
PTSS’ en stabilisatie. Een ijzersterke ondersteuning voor
de veronderstelling dat traumabehandeling effectief en
veilig is voor complexe patiënten is de recente publicatie
van de resultaten van de Treating Trauma in Psychosis
(TTIP) behandelstudie in het prestigieuze JAMA Psychiatry. EMDR en imaginaire exposure zijn zonder enige
vorm van stabilisatie succesvol toegepast bij patiënten
met psychose en schizofrenie. Dit baanbrekende nieuws
is door vele kranten en websites opgepakt zoals NRC,
Telegraaf, en Psychiatry Advisor. TTIPers, van harte gefeliciteerd!

Federatie
Een andere belangrijke voortschrijdende ontwikkeling
is de samenwerking met andere wetenschappelijke- en
beroepsverenigingen voor psychologen, pedagogen en
psychotherapeuten, die vanaf januari 2014 door Herma
Hagen vanuit het bestuur is ingezet. We willen de krachten bundelen, met één stem spreken, en zo meer invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in de zorg, waar
onze leden werken. Reacties van leden, schriftelijk en
op de ALV, sterken ons in het idee dat dit door de leden
wordt gewaardeerd. De verenigingen hebben op 4 februari besloten om met elkaar een federatie te vormen. Het
bestuur van de VEN is blij met dit historische moment en
heeft dit voornemen aan de leden toegelicht tijdens de
ALV van 24 maart. Samenwerken levert meer op dan de
som van de afzonderlijke delen. Daar gaan we voor.
Een goede lente en zomer toegewenst,
Carlijn de Roos
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Estafette-interview

Vijf
vragen
aan...

Mariëtte
Groenendijk
In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ wordt een meer of minder bekend VEN-lid aan u voorgesteld.
Tekst: Marjolein Geldermans

Mariëtte Groenendijk is psychotherapeut, klinisch
psycholoog en supervisor. Zij is gespecialiseerd in
de behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma, en ze behandelt patiënten met complexe PTSS,
hechtingsproblematiek en dissociatieve stoornissen
(DIS). Daar geeft zij ook supervisie over. Jarenlang

werkte ze als teamleider en traumabehandelaar bij
topreferent traumacentrum Transit (GGZ Centraal).
Nu werkt zij in haar eigen praktijk De Binnenkijk
met kinderen en jeugd, en ze heeft nog een aantal
volwassen patiënten met dissociatieve stoornissen
in behandeling.
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Wat zijn jouw belangrijkste ervaringen met
EMDR bij mensen met een dissociatieve stoornis?
“EMDR geeft een enorme versnelling in de behandeling bij
deze doelgroep. Een dissociatieve stoornis betekent dat
er sprake is van structurele dissociatie, verankerd in de
persoonlijkheid. Er is dan een opsplitsing in verschillende
delen van de persoon, ieder met een eigen ‘ik-perspectief’. De traumatisering betreft mishandeling, misbruik en
affectieve verwaarlozing door hechtingsfiguren, begonnen vóór het achtste levensjaar, waarbij de verwaarlozing
de meeste impact heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om
patiënten die als kind in de porno-industrie zijn ingezet.
Aanvankelijk was behandeling met EMDR bij deze patiëntengroep nog pionierswerk. Vanuit Amerika werd er
in de literatuur vaak gewaarschuwd vooral voorzichtig
te zijn met EMDR bij dissociatieve stoornissen. Toch zijn
we er bij Transit voorzichtig mee begonnen, en de eerste
resultaten waren veelbelovend. De behandeling verloopt
gefaseerd, en het aantal sessies in fase twee (de verwerkingsfase, waarin EMDR wordt toegepast) kan wel twee
jaar in beslag nemen. Maar daarna nemen PTSS-klachten
af, en nog belangrijker: komt integratie van dissociatieve
persoonlijkheidsdelen in zicht.
Ik herinner me een vrouw met onvoorstelbaar ernstige
traumatisering. Tijdens de behandeling zaten we samen
in een eindeloze donkere tunnel en vroegen we ons
af of we ooit licht zouden gaan zien. Toch hebben we
doorgezet en we zijn er na drie jaar, met elke week een
dubbele EMDR-sessie, uitgekomen. Zij is grotendeels van
de PTSS-klachten af, is volledig geïntegreerd en ze heeft
een goede baan en een partner. Het is nu zo’n beetje
een missie van mij geworden om de mogelijkheid van
behandeling met EMDR bij deze populatie over te dragen
aan anderen en collega’s te scholen in hoe je dit verantwoord kunt doen. Je kunt veel betekenen voor mensen
die zo ernstig getraumatiseerd zijn. Het zijn survivors en
zij kunnen, als ze terug zijn in de maatschappij, vaak een
betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving.”

De eerste fase van de behandeling van mensen met DIS is die van stabilisatie. Wat vind jij
daarin het meest belangrijk?
“De gefaseerde behandeling (stabilisatie, verwerking en
re-integratie) heb ik verder uitgewerkt in subfases, doelen en werkpunten per (sub)fase. In de stabilisatiefase
zorg ik er bijvoorbeeld voor dat er voldoende veiligheid
gecreëerd wordt op verschillende niveaus. Zowel in de
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realiteit, als de therapiesetting en de werkrelatie, maar
ook intern in de persoon zelf. De intern ervaren veiligheid bij DIS hangt onder andere af van de relatie tussen
de delen van de persoonlijkheid onderling, en de bereidheid van alle persoonlijkheidsdelen tot samenwerking
en commitment met de behandeling. Interne samenwerking is een belangrijk doel in de eerste fase. Er moeten afspraken te maken zijn over veiligheid (bijvoorbeeld
over automutilatie en suïcidaliteit). Verder gaat het in de
eerste fase om vergroting van de draagkracht. Hierbij
kun je ‘het melkkrukje’ gebruiken van Joany Spierings
(zie Praktijkboek EMDR) . Dat is een draagkrachttest met
drie poten: affectregulatie, zelfcompassie en innerlijke
verbondenheid.
Met de therapeut als enige hechtingsfiguur voor de patiënt kun je geen traumata gaan verwerken. Behalve
aan verbreden of verdiepen van sociale contacten, kun
je ook denken aan een gezonde leefstijl en het aanle-

“Ik heb regelmatig
gezien dat mensen
opnieuw getraumatiseerd raakten door
een te snelle EMDRbehandeling.”
ren van allerlei vaardigheden, zoals alleen kunnen zijn,
onderscheid maken tussen binnen- en buitenwereld, en
het toepassen van zelftroost. Verder moet de persoon
leren omgaan met symptomen van dissociatie en PTSS.
Handig is dan het gebruik van werkboeken, zoals ‘Vroeger en Verder’ en ‘Omgaan met traumagerelateerde dissociatie’.
Deze eerste fase kan bij mensen met een DIS lang duren, soms wel een paar jaar. Soms is de tweede fase,
de verwerking, niet haalbaar omdat de fobische angst
voor de dissociatieve delen en de traumatische herinneringen niet overwonnen kan worden. Hierbij is het vaak
niet alleen de cliënt die de confrontatie niet aandurft,
maar ook de therapeut. Bij complexe PTSS echter kan de
eerste fase veel korter zijn.
In de derde fase maken patiënten de overgang van over-
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leven naar leven en overwinnen de fobie voor het gewone, dagelijks leven. Hier zoeken ze met een veranderd
zelf- en wereldbeeld opnieuw een plek in de maatschappij, en er is aandacht voor zingeving.
Vooral fase twee, het EMDR-traject, vraagt veel energie,
vechtlust en doorzettingsvermogen van patiënten. Het is
een soort marathon waar je niet echt voor kunt trainen.
Het is belangrijk dit van te voren goed aan hen uit te
leggen.”

De meningen over het nut van een stabilisatiefase zijn in sommige gevallen verdeeld. Wat
zie je als risico’s als je de stabilisatiefase niet
toepast?
“Het begint met een zorgvuldige diagnostiek: die is van
groot belang. In de praktijk blijkt dat er vaker sprake is
van structurele dissociatie dan hulpverleners in de gaten
hebben. Dit wordt dan ook regelmatig over het hoofd gezien. EMDR-therapeuten zijn over het algemeen doeners:
zij willen graag snel hulp bieden. Maar als je direct EMDR
toepast bij iemand met een dissociatieve stoornis, richt
je vaak alleen maar meer schade aan. Ik heb regelmatig
gezien dat mensen opnieuw getraumatiseerd raakten
door een te snelle EMDR-behandeling. De verdeelde binnenwereld is er immers om heftige emoties en onverdraaglijke herinneringen buiten het dagelijkse bewustzijn te houden. Als je dat overhoop haalt, kun je iemand
ernstig ontregelen: de persoon kan suïcidaal worden of
psychotisch en delen van de persoonlijkheid kunnen in
een kettingreactie destructief gedrag gaan vertonen. Als
ik weet dat iemand vroeg en ernstig getraumatiseerd is,
dan zoek ik door middel van diagnostiek eerst goed uit
of er sprake is van DIS. Pas als het nodige werk is verzet
in fase één, stel ik een EMDR-plan op om fase twee goed
te structureren. Hoe ga je de traumatische herinneringen ordenen en clusteren? Waar begin je met EMDR, en
welke delen van de persoonlijkheid moeten wanneer betrokken worden? Dader imiterende delen moeten in elk
geval deelgenoot gemaakt worden van het EMDR-plan
om sabotage en destructieve reacties te voorkomen.
Ik vind het overslaan van de stabilisatiefase onverantwoord en onveilig voor cliënten met ernstige hechtingen/of dissociatieve problematiek. Ook moet je practitioner zijn om EMDR verantwoord te kunnen toepassen bij
dissociatieve stoornissen en werken vanuit de theorie
van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid van
Van der Hart, Nijenhuis & Steele. Daarbij is het zeer aan
te raden intervisie en supervisie te volgen.

In het vorige nummer van EMDR Magazine stelde Yvonne Rosman de vraag aan jou: “Maak je
gebruik van lichaamsgerichte methoden in de
traumabehandeling bij patiënten met DIS, en
zo ja, wat is dan je aanpak?”
“Bij Transit heb ik samengewerkt met een psychomotorisch therapeut. Wij deden samen EMDR-behandelingen
in de gymzaal. Soms kom je er niet met alleen praten, en
dan is iets lichamelijk ervaren een belangrijke aanvulling
op de behandeling. Er was bijvoorbeeld een vrouw met
een dissociatieve stoornis NAO, bij wie zoveel agressie
loskwam tijdens de EMDR, dat ze een lichamelijke ontlading nodig had om verder te kunnen. Met behulp van
de psychomotore therapeut heeft ze die agressie op dat
moment kunnen kanaliseren.
Ik herinner me een andere patiënte die buiten bewustzijn was geraakt tijdens een poging tot verwurging door
haar man. Zij raakte in haar beleving tijdens de EMDR in
een tunnel, die ze ook had ervaren tijdens de wurging. Ze
kwam daar niet meer uit, wat ik ook probeerde. Zij heeft
toen ter plekke in de gymzaal die tunnel vormgegeven
met behulp van aanwezig materiaal en is daar letterlijk
doorheen gekropen. Daarna kon ze deze traumatische
herinnering integreren.
Het gebeurt ook wel dat door de dissociatie het targetbeeld niet opgeroepen kan worden en er onvoldoende
emotionele lading ontstaat. De SUD blijft dan laag. In het
geval van een vrouw die regelmatig was misbruikt op
een manege, hebben we in de gymzaal de situatie nagebouwd met hooibalen, en haar eigen rijbroekje van destijds erbij gehaald. Toen kon ze contact maken met haar
gevoel en werd EMDR mogelijk. Een meer ervarings- en
lichaamsgerichte aanpak als aanvulling op EMDR kan
dus zeker een meerwaarde hebben. Maar je moet er
ook voorzichtig mee zijn. Deze patiënten voelen vaak
hun eigen grenzen niet, of geven deze niet aan. Het is
belangrijk hier aandacht voor te hebben.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord laten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Merlijn van Eijk. Zij is practitioner-supervisor en werkt
onder andere met kinderen met ernstige somatiek, en
hun ouders. Ik zou haar willen vragen welke invloed het
psychoanalytisch referentiekader en de hechtingstheorie hebben op de wijze waarop zij EMDR inzet bij deze
doelgroep, en wanneer.”
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EMDR over de grens

L’Associazone EMDR Italia
Tekst: Iva Bicanic
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In de rubriek ‘EMDR over de grens’ interviewt Iva
Bicanic telkens een voorzitter of een ander sleutelfiguur van een EMDR-beroepsvereniging buiten
Nederland. Deze keer is dat klinisch psycholoog dr.
Isabel Fernandez (56). Zij is één van de twee EMDRtrainers van Italië en voorzitter van de Italiaanse
EMDR-vereniging. Vanaf juli wordt zij de nieuwe
voorzitter van EMDR Europe. Isabel is directeur van
Psychotraumatology Research Center in Milaan,
waar zij zowel wetenschappelijk onderzoek verricht
als patiënten behandelt.

Hoe is de ontwikkeling van de vereniging
L’Associazone EMDR Italia verlopen?
“In 1998 ben ik naar de VS gegaan om een EMDR-training
te volgen bij Francine Shapiro. Na terugkomst in Italië
vormde er zich een groep van veertig gedreven collega’s, die besloot in 1999 de Italiaanse EMDR-vereniging
op te zetten. Vanaf dat moment is het gaan groeien. En
nu, vijftien jaar later, hebben we 3440 leden, waarvan zevenhonderd practicioners. Inmiddels heeft de helft van
de Italiaanse psychologen die werken voor het National
Health System (waarbinnen patiënten kosteloos behandeld worden) een EMDR-basiscursus gevolgd, en zijn we
de allergrootste psychotherapievereniging van het land.”

Wat is jullie geheim?
“Dat bestaat uit onze enthousiaste leden. En zij blijven
enthousiast doordat we van alles aanbieden. Voor tachtig euro aan lidmaatschapsgeld kunnen ze kosteloos
workshops volgen en hebben ze recht op jaarlijks vijf
gratis supervisie-uren van één van de 120 consultants.
Dat zijn ook de mensen die dagelijks op een discussielijst
de supervisievragen van de leden beantwoorden. Alle leden kunnen deze lezen en ervan leren. Ook staan alle leden op een verwijslijst. In het noorden zitten de meeste
EMDR-getrainde therapeuten, maar in het zuiden niet.
Dan is die verwijslijst een uitkomst. Verder hebben we
een website met elke maand duizenden hits. En twee
keer per jaar een EMDR-Magazine, hoewel die lang niet
zo mooi is als die van jullie. Eenmaal probeerde iemand
de concurrentie met ons aan te gaan. Die stuurden we
een nette brief met de boodschap dat hij niet klaar is
voor wat nodig is om een specialistische vereniging te
runnen. Daarna bleef het stil…”

Wat zijn de uitdagingen van jullie EMDR-vereniging?
“Er is een periode geweest waarin we ons moesten weren tegen weerstand en cynisme gericht op EMDR. Die
attack-fase ligt achter ons. Tegenwoordig is er in Italië

sprake van een cultuur waarin professionals en burgers
goed bekend zijn met EMDR en de effectiviteit ervan. Als
vereniging worden we nu gezien als een groep experts
op het gebied van trauma; dat was vroeger wel anders.
Ook weten steeds meer mensen dat de toepasbaarheid
van EMDR verder reikt dan PTSS, en dat het bijvoorbeeld
ook werkt bij patiënten met anorexia of kanker. Artsen
vragen om onderwijs: ze willen er meer van weten. Deze
verzoeken lopen via de EMDR-vereniging. Meer in het algemeen wordt onze vereniging direct benaderd als er
sprake is van grote gebeurtenissen. Dit heeft te maken
met onze eerdere bemoeienissen bij nationale rampen,
zoals de aardbeving bij Molise en de vliegtuigcrash in
Milan, waarbij een piloot zijn privévliegtuig in de Pirellitoren boorde. Onze uitdaging is om goed om te gaan
met de windows of opportunities, die open staan in deze
nieuwe fase.”

Je bent ook actief als onderzoeker. Wat zou je
doen met een paar ton subsidie?
“In Italië wordt al veel onderzoek verricht naar EMDR.
Met de ene helft van het geld zou ik
zeker onderzoek starten naar de EMDR-behandeling van
eetstoornissen, want dit is nummer één doodsoorzaak
onder adolescenten. Met de andere helft zou ik willen
onderzoeken of EMDR kan worden ingezet als er sprake
is van huiselijk geweld, om de consequenties daarvan te
verminderen.”

Binnenkort is het EMDR Europe congres in Milaan. Kun je ons overhalen om massaal in te
schrijven?
“Het congres duurt van 10 tot en met 12 juli en heeft een
praktische insteek. We bieden twintig workshops aan
over de toepasbaarheid van EMDR bij problematische
borstvoeding, eetstoornissen, verslaving, impact van
kanker, adoptie en traumatische bevalling.” Voor meer
informatie over deze workshops zie www.emdr2015.it.
“De wereld komt in juli samen in Milaan, want het congres valt samen met de EXPO. Vanuit Milaan zijn uitstapjes naar Venetië en Florence gemakkelijk te organiseren.
Er hebben zich al veel Nederlanders ingeschreven voor
het congres. Voor wie dat nog niet heeft gedaan: tot 30
april kun je nog inschrijven tegen het early bird tarief. Als
jullie met velen komen, we will return the visit in 2016.”
Met deze laatste opmerking verwijst Isabel lachend naar
het EMDR Europe congres in 2016 van vrijdag 17 juni t/m
zondag 19 juni in Den Haag. De organisatie hiervan ligt in
handen van de VEN.
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Casus

Behandeling van

nachtmerries

bij een AMA
Tekst: Elseline Scherpenisse

Achtergrond
In het begin van 2014 wordt een alleenstaande minderjarige asielzoeker door zijn voogd aangemeld bij i-psy.
Yusuf is dan 13 jaar en woont sinds 2012 in Nederland
bij zijn oom en tante. Hij groeide op in Mogadishu, een
zeer onveilige stad, waar al decennia anarchie heerst;
verschillende rebellenbewegingen en de overheid strijden er met elkaar om de macht. Ondanks deze onveiligheid had Yusuf tot zijn zevende een redelijk normale
kindertijd: hij ging naar school en zat op voetbal. Op
een doordeweekse ochtend vertrok Yusuf naar school.
Zijn moeder had nadrukkelijk gezegd dat hij daar rechtstreeks naar toe moest gaan; Yusuf deed echter niet wat
zijn moeder hem opdroeg, maar ging eerst zijn vriendje
in de buurt ophalen. Toen hij daar was, kwam er een
bombardement. Ze moesten binnen blijven en pas in de
namiddag kwam Yusuf op school aan. Er was niemand
meer en ook zijn ouderlijk huis was verlaten. Yusuf liep
naar zijn oma die verderop woonde. Van haar hoorde hij
dat zijn ouders, broers en zussen gevlucht waren. Zijn
moeder was de kinderen van school komen halen, maar
Yusuf was er niet. Zijn oma ving hem op. Twee dagen
later, toen hij opstond om naar school te gaan, werd zijn
oma niet wakker. Yusuf dacht dat ze nog sliep en vertrok. Toen hij terug uit school kwam, bleek ze echter in
haar slaap te zijn overleden. Yusuf belde in paniek naar
zijn oom. Die ving hem vervolgens op. Zijn oom en tante
zorgden voor hem, totdat zijn oom alleen naar Europa
moest vluchten. Twee jaar later konden Yusuf en zijn
tante met de oom in Nederland worden herenigd. Al die
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jaren heeft Yusuf niets van zijn familie gehoord, en hij
weet niet of zij nog in leven zijn.
Begin 2014 kreeg Yusuf een telefoontje van de buurvrouw met slecht nieuws over zijn ouders: ze vertelde
hem dat zijn gezin in handen is gevallen van de rebellenbeweging Al Shabab. Sinds dit telefoontje heeft Yusuf
forse PTSS-klachten waarbij met name de zeer frequente nachtmerries hem erg ontregelen.

Intake
Yusuf komt samen met zijn oom naar het intakegesprek.
Deze oom spreekt Engels, Yusuf spreekt een beetje Nederlands, en met elkaar spreken ze Arabisch. Met hulp
van een telefonische tolk en zijn oom vertelt Yusuf over
zijn angsten. Zijn nachtmerries gaan vooral over wat er
met zijn ouders, broers en zussen zou kunnen gebeuren. Hij droomt dat zijn familie wordt mishandeld, in een
kloof gegooid of geëxecuteerd door de rebellen. Hoe
vaak zijn oom ook tegen hem zegt dat het niet zeker is
dat zij niet meer in leven zijn, stelt dit hem niet gerust.
Yusuf wordt bijna iedere nacht gillend, vechtend en zwetend wakker. Hij moet dan worden vastgehouden door
zijn oom en pleegbroer. Het duurt vaak uren voordat hij
weer in slaap valt. Op school heeft Yusuf concentratieproblemen, is schrikachtig, en thuis wordt hij snel boos.
Hij piekert veel en zijn stemming is somber. Hij mist zijn
ouders enorm en heeft daar veel verdriet van. Gezien de
ernst van de PTSS-klachten en de lijdensdruk bij Yusuf,
lijkt mij een EMDR-behandeling geïndiceerd. Opvallend
is dat Yusuf, voordat hij het slechte nieuws kreeg, nooit
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PTSS-klachten had. Hij vertelt daarover dat hij altijd de
hoop heeft gehouden zijn ouders weer terug te zien. Die
hoop is verdwenen, wat zijn uitgestelde PTSS-klachten
zou kunnen verklaren.

Verloop van de behandeling
We starten met twee sessies voorbereiding, waarin ik
psycho-educatie geef over PTSS en over EMDR. Daarna
start ik met EMDR rechtstreeks op de nachtmerries. Deze
zijn immers het meest ontregelend, en hij heeft vooral
rampfantasieën over wat er is gebeurd met zijn gezin.
Wat hij droomt, heeft hij in het echt niet meegemaakt.
Ik hanteer de vuistregel ‘machteloosheid eerst’, en hoop
zo de ergste lijdensdruk wat te kunnen verlichten. Wel
vermoed ik dat er, gezien zijn voorgeschiedenis en het
piekeren van Yusuf, ook veel schuldgevoelens zullen zijn.
Tijdens de eerste EMDR-sessie vertelt Yusuf over zijn ergste nachtmerrie: hij ziet zijn ouders en zussen, ze knielen
op de grond, hij staat er naast. Een man slaat hen met
een stok, maar Yusuf zelf wordt niet geslagen. Hij weet
niet waarom. Het targetbeeld is het plaatje waarop te
zien is dat zijn moeder wordt geslagen, hijzelf staat er bij
en kijkt toe (NC: ‘Ik ben machteloos’, SUD = 10). De SUD
daalt tijdens deze sessie naar 0. Tijdens de desensitisatie noemt hij dubbele gevoelens: de droom is naar, maar
tegelijkertijd ook fijn omdat hij zijn familie ziet. Hij heeft
ze al lang niet meer gezien. Daarom wil hij de droom niet
vergeten. Na uitleg dat de EMDR niet het doel heeft om
te vergeten, maar om de spanning bij het kijken naar het
plaatje weg te nemen, daalt de SUD snel naar 0.
In de ouderbegeleiding vertelt zijn oom dat Yusuf in de
nacht na de EMDR wel een nachtmerrie had, maar daaruit voor het eerst niet overstuur wakker werd. Hij vertelde aan zijn oom dat hij had gedroomd en viel vervolgens
weer in slaap. Voor het eerst huilde hij niet. Zijn oom is
verbaasd dat de therapie zo snel lijkt te werken.
Tijdens de tweede sessie vertelt Yusuf dat het veel beter
gaat. Hij is die ochtend al om 8 uur op school begonnen
en heeft twee toetsen gemaakt, waarvoor hij een 7 en
een 8 kreeg. Yusuf is blij en trots. Zijn concentratie is
duidelijk beter dan voorheen. Wel schrikt hij nog snel,
dat komt volgens Yusuf door een droom over zijn moeder die wordt doodgeschoten. We behandelen ook die
droom met EMDR (NC: ‘Ik kan er niet tegen’, SUD = 7).
Deze tweede droom verwerken we in minder dan een
half uur.
In de derde sessie behandelen we nog twee dromen
(beiden met de NC in het domein controle); ze worden
vlot verwerkt. Tijdens een gesprek de week daarna blijkt
dat de PTSS-klachten van Yusuf flink zijn afgenomen.
Hij heeft veel minder nachtmerries, de herbelevingen

overdag zijn afgenomen en hij schrikt niet meer zo snel.
Yusuf vertelt dat hij nu soms ook leuke dromen heeft,
waarin hij met zijn ouders wordt herenigd in Nederland.
Om hem nog beter te leren omgaan met zijn nare dromen, besluit ik met hem ‘rescripting’ van een nachtmerrie te doen. We kiezen een droom uit die hij regelmatig
heeft en bedenken samen een ander einde. In de weken
daarop gaat hij actief aan de slag met het trainen van
een positief einde aan zijn droom. Op eigen initiatief bedenkt hij samen met zijn oom ook bij andere dromen
een positieve afloop.

Evaluatie
In de zomervakantie na de EMDR-behandeling gaat het
veel beter met Yusuf. Hij doet leuke dingen met vrienden, gaat naar het zwembad en voetbalt iedere dag buiten. Yusuf slaapt goed en is minder somber. Ik sluit zijn
dossier echter nog niet af, omdat in de EMDR de schuldgevoelens nog niet aan bod zijn gekomen en ik, gezien
de heftigheid van de PTSS en de blijvende onzekerheid
over zijn familie, een terugval niet uitsluit.
Na de zomervakantie reist zijn pleegmoeder af naar Somalië om familie te bezoeken en daarnaast de ouders
van Yusuf te zoeken. In dezelfde periode ziet Yusuf nare
beelden in het journaal over Somalië. De nachtmerries
nemen dan weer toe in frequentie. Ook piekert hij veel
over zijn ouders. Gelukkig zijn de nachtmerries niet meer
zo heftig als voorheen. Yusuf vertelt me dat de gebeurtenissen in Somalië hem erg dwars zitten en dat hij zich inderdaad erg schuldig voelt over zijn besluit van destijds
om niet rechtstreeks naar school te gaan, waarna hij zijn
gezin kwijtraakte. We besluiten om ook hiervoor EMDR
in te zetten. Het targetbeeld bij deze herinnering is dat
hij voor de deur van zijn ouderlijk huis staat en niemand
open doet (NC: ‘Ik ben schuldig’, SUD = 10). Ook bij dit
targetbeeld daalt de spanning vlot.
De behandeling van Yusuf is nog niet afgerond en de onzekerheid over zijn familie zal zijn klachten voor een deel
in stand blijven houden. De pleegouders, voogd en Yusuf
zelf zijn blij dat dankzij de EMDR zijn heftige nachtmerries verleden tijd zijn.
Elseline Scherpenisse is GZ-psycholoog bij i-psy (interculturele
psychiatrie, onderdeel van de Parnassia groep)
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Stabilisatie bij
getraumatiseerde
kinderen?
Arianne Struik vertelt haar visie
Tekst: Iva Bicanic Foto: Nienke Hofstede

Arianne Struik is een vrouw met lef. Kort geleden
maakte ze ingrijpende keuzes op persoonlijk en
professioneel vlak. Ze gaat in Australië wonen en
werken: een lang gekoesterde wens. Op haar laatste werkdag mag ik Arianne interviewen over haar
EMDR-ervaringen met Aboriginal kinderen en over
haar visie op de noodzaak van stabilisatie bij getraumatiseerde kinderen. Arianne blijft vier maanden per jaar naar Nederland komen, onder meer om
workshops te geven.

Wat uit Nederland gaat zeker mee in je koffer
naar Australië?
“Het EMDR-basisprotocol. Ik ga in Perth een traumacentrum starten, waar ik, naast behandeling, ook scholing
en supervisie ga geven en samen met andere praktijken een franchisemodel wil opzetten. Hoewel EMDR is
opgenomen in de Australische behandelrichtlijnen voor
PTSS, wordt het gek genoeg weinig toegepast. Ze vinden
EMDR nog ‘hocus pocus’. Dat kan best gaan veranderen door deze gedegen Hollandse EMDR-therapeute en
de recent uitgebrachte Engelse vertaling van mijn boek
‘Slapende honden? Wakker maken!’ (Struik, 2010). Ik ben
op een missie, dat klinkt minder heftig dan emigreren.

Australië is trouwens wel een geweldig land om in te leven, vanwege de makkelijke en vrije mensen, de geringe
stress, en de vele mogelijkheden voor watersport. Ik hou
erg van surfen en duiken.”

Je hebt dit jaar al even in Australië gewerkt
met Aboriginal kinderen. Reageren zij nou anders op EMDR dan Nederlandse kinderen?
“Ja, EMDR verloopt makkelijker bij Aboriginals. Zij zijn
niet zo cognitief ingesteld, maar wel erg bezig met gevoel. De EMDR-lichtbalk vinden ze prachtig. Daarnaast
zijn ze gewend om te denken in verhalen. Een mooi
voorbeeld daarvan is ‘yarning’: een manier waarop Aboriginals nare ervaringen verwerken. Ze vertellen wat er
gebeurd is en tekenen ondertussen met een stok in het
zand. Ik zie dat als een vorm van het Lovett-protocol, en
het tekenen met de stok als werkgeheugenbelasting. De
kinderen die ik hier behandel, zijn getuige geweest van
huiselijk geweld; hun ouders zijn alcoholist of verslaafd
aan drugs. Er zijn ook veel wezen van wie de ouders zijn
omgekomen door geweld, suïcide of verkeersongelukken. Gelukkig is er een enorme betrokkenheid tussen de
Aboriginal families.”
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Het doel van jouw stabilisatiemethode is om
chronisch getraumatiseerde kinderen zo snel
mogelijk zover te krijgen dat ze aan traumaverwerking kunnen beginnen. Mij valt op dat
stabilisatie onnodig vaak en lang wordt ingezet bij kinderen. Wat zijn jouw ervaringen?
“Ik vind het goed dat behandelaars voorzichtiger zijn geworden, maar het stabiliseren is inderdaad een beetje
doorgeslagen. Mijn stabilisatiemethode voor chronisch
getraumatiseerde kinderen (Struik, 2010) wordt soms
ingezet ‘als de honden wakker zijn’. Dat is niet nodig:
als kinderen kunnen praten over de nare dingen, dan is
EMDR direct inzetbaar zonder stabilisatie vooraf. Tenminste, als de traumatisering is gestopt, als er een hechtingsfiguur is en als de NC naar de PC kan zonder nadelige gevolgen. Stel dat een meisje tijdens EMDR beseft:
“Papa en mama zijn er niet voor mij geweest en zullen
er ook nooit voor mij zijn”, dan kan de eenzaamheid toeslaan. Ze is van de PTSS af, maar krijgt er een depressie
voor terug. Voor een positieve behandeluitkomst heeft
ze een ander hechtingsfiguur nodig; soms zoek ik terug
tot in de kleutertijd om een volwassene te vinden, die
in het leven van dat kind wil blijven. Iemand die later op
haar bruiloft zal komen. Zonder de liefde van een ander hechtingsfiguur blijft het kind loyaal aan de ouders,

“Ik ben op een missie”
omdat er niemand anders is. Door de aanwezigheid van
die belangrijke persoon kan dat meisje riskeren dat haar
ouders haar afwijzen en kan ik tegen haar zeggen: “Je
pleegmoeder zal zo trots op je zijn.”

De wetenschap biedt vooralsnog onvoldoende
bewijs dat stabilisatie bij kinderen noodzakelijk is voor effectieve traumaverwerking. Wat
zijn, op basis van klinische ervaring, volgens
jou de criteria voor toepassing van stabilisatie?
“Dat zijn de zes testen (Struik, 2010). Voordat het kind
aan therapie kan beginnen, moet er veiligheid binnen
de relatie en in het dagelijks leven gecreëerd zijn. Als
je slapende honden wakker gaat maken, kan een kind
namelijk meer gedragsproblemen krijgen. Dan moet
worden voorkomen dat het kind uit huis of van school
wordt gestuurd. Verder heeft een kind voor traumaverwerking een hechtingsfiguur nodig om, met hem of voor
hem, stress te reguleren. Ook wil je helder hebben welke
cognitieve shift het kind moet maken van NC naar PC,
zonder nadelige gevolgen voor het kind. Een gebrekkige
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emotieregulatie is wat mij betreft het zwakste argument
om niet te behandelen. Ik wil niet dat ze mij aanvliegen of
dissociëren in de kamer, of zich suïcideren na de sessie,
maar ze mogen best automutileren: dat doen ze toch al.
Zelf werk ik vooral met kinderen in de residentiële jeugdzorg en pleegzorg - de zwaarst getraumatiseerde groep die zijn inderdaad gebaat bij stabilisatie voorafgaand aan
EMDR. Ik vind het erg belangrijk dat therapeuten weten
hoe ze de criteria voor de inzet van stabilisatie moeten
hanteren. Bij twijfel zijn kinderen de beste informanten.
Vraag het ze. Bijvoorbeeld: ‘Denk je dat je het aan kan?’,
‘denk je dat je wegloopt?’, ‘denk je dat je de tafel gaat
omgooien?’, ‘denk je dat je ouders het goed vinden, dat
je erover praat?’ Je moet ook beetje lef hebben als je
EMDR bij deze doelgroep gaat toepassen. Ik heb dat
geleerd tijdens de supervisie van Carlijn de Roos, die ik
voor het eerst hoorde presenteren over EMDR in 1998.
Mijn eerste patiënt was meteen de moeilijkste ooit. Hij
was onrustig en mepte steeds de koptelefoon van zijn
hoofd. Carlijn zei dat ik gewoon moest doorgaan. Als
ik echt vastliep, dan kon ik haar of de andere trainers
bellen. Ze hebben me altijd geholpen. Daardoor ben ik
steeds meer gaan durven.”

En hoe denk jij over het gebruik van termen
als complex trauma en complexe PTSS? Volgens
mij schrikt het therapeuten af om kinderen te
behandelen volgens de richtlijnen.
“Ik gebruik de termen complexe PTSS of developmental trauma disorder voor kinderen die, behalve PTSS ook
hechtingsproblemen, angst en depressie hebben. Het
zijn voor mij prima constructen die met elkaar verweven
zijn. Als de terminologie maar geen vertraging veroorzaakt in de diagnostische fase en de behandelfase. Zelf
heb ik een hekel aan diagnostiek: ik wil zo snel mogelijk
behandelen. In de praktijk kom ik vaak tegen dat kinderen die van alles hebben meegemaakt, niet behandeld
worden, terwijl het wél kan. Je kunt altijd wel een paar
honden een koppie kleiner maken.”
Arianne Struik is (GZ)ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut
en EMDR- supervisor; voorheen werkte ze bij Herlaarhof (Reinier van
Arkelgroep te Vught).
Voor meer informatie zie www.ariannestruik.com.

Referentie
Struik, A. (2010). Slapende honden? Wakker maken! Een stabilisatiemethode
voor chronisch getraumatiseerde kinderen. Amsterdam: Pearson Assessment and Information.

Column

Vroeginterventie na het
overlijden van een kind
Tekst: Carien Karsten

Een bedrijfsarts meldde een medewerker aan van wie het
zoontje aan kanker was overleden. De man hervatte twee
weken na de begrafenis weer zijn werk. Daar maakte de
bedrijfsarts zich zorgen over. Hij was bang dat de man,
door te gaan werken, het verlies niet onder ogen wilde
zien. Misschien ging dat een jaar goed, maar dan was de
kans toch wel groot dat hij compleet zou instorten, vreesde de bedrijfsarts.
Gezien de cijfers over ziekteverzuim, kan ik me de zorg
van de bedrijfsarts wel voorstellen. Gemiddeld verzuimen
mannen die een kind of partner verliezen 92 dagen. Bij
vrouwen ligt dit iets hoger: 105 dagen (Arboned). Veertig
procent van de ‘betermelders’ meldt zich later weer ziek.
De helft van de mensen keert na een dergelijk verlies geheel terug en een kwart in het geheel niet.

Behandelen
De vraag is of je zo iemand meteen moet behandelen, of
dat je een jaar moet wachten. Meestal komt het namelijk
vanzelf wel goed. Toch heb ik in dit geval direct EMDR toegepast. Het had goed kunnen gaan, maar hij gaf aan zich
alleen in het werk een beetje goed te voelen. Hij vond het
moeilijk te rouwen en het verdriet te delen met zijn gezin.

Uitstellen
Jos de Keijser, bijzonder hoogleraar in complexe rouw bij
de Rijksuniversiteit Groningen vindt dat je in dit soort gevallen toch beter een jaar kunt wachten met behandeling.
Hij sprak hier onlangs over op een congres voor bedrijfsartsen. “Wacht eerst een jaar watchful af, voordat je naar
EMDR verwijst”, raadde hij aan, “want tachtig procent van
de mensen die op een natuurlijke wijze iemand verliezen,
herstelt uit zichzelf. Je kunt je wel onmiddellijk op het
trauma richten, maar niet op de rouw. Dat kan iemand
beter met familie delen.”

het kenniscentrum Militaire Geestelijke Gezondheidszorg,
bepleitte op hetzelfde congres om bij de dood van een
naaste juist snel te behandelen met EMDR. Als voorbeeld
gaf hij de situatie van soldaten in Afghanistan die meemaakten dat een medesoldaat op een bermbom was gelopen. Omsingeld door de Taliban konden ze het lichaam
van hun collega niet bergen. Een dag lang stonden ze in
de hitte zonder iets te kunnen doen, terwijl de Taliban ondertussen berichtten over de laffe soldaten die niet eens
hun collega durfden op te halen. Uiteindelijk is het stoffelijk overschot met een helikopter geborgen en naar de basis gebracht, waar militairen afscheid konden nemen van
hun collega. De militairen die na deze dramatische gebeurtenis Van Tussenbroek consulteerden omdat zij niet
goed konden slapen en zich niet meer konden concentreren, werden door hem ter plekke behandeld. Waarom
wachten, vroeg hij zich af, als je ook meteen de pijn en de
stress -ofwel de eerste rouwreacties- kunt behandelen?

Dilemma
Het blijft een dilemma. Er valt zeker iets te zeggen voor
het argument van De Keijser, dat je als behandelaar niet
op de stoel van de familie moet zitten. Toch pas ik in dit
soort gevallen vaak snel EMDR toe. Ik denk dat het juist
helpt bij het delen van het verdriet. Mijn patiënt lukte het
door EMDR er meer te zijn voor zijn gezin en het werk wat
los te laten. De balans werk-privé werd beter.
Moeten we bedrijfsartsen aanraden mensen snel door
te sturen bij rouw en verlies naar EMDR? Voor discussie:
mijn column staat ook op www.tothierennietverder.nu.
Als je erop wilt reageren, graag.
Tip: Jos de Keijser toonde een geweldige video over hoe
een vrouw de moord op haar zus met EMDR verwerkt:
www.youtube.com/watch?v=Fe0oqU83A4g

Direct helpen
Maar ik hoor ook andere geluiden. Barend van Tussenbroek, klinisch psycholoog-psychotherapeut en hoofd van

Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner. Haar specialisatie is stress- en burn-outklachten.
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Casus

Als EMDR-therapie
niet lijkt te werken...

is er dan
niet gewoon
een target
gemist?

Joe is een 18-jarige slimme jongen met diverse talenten op sociaal en sportief
gebied. Hij is altijd een vechter geweest, een volhouder die niet snel opgeeft. Zijn
winnaarsmentaliteit heeft hem ver gebracht in het leven. Anderen beschouwden
hem dan ook als een veelbelovend talent, tot een jaar geleden. Toen werd hij
overvallen, en met bedreigingen en geweld van zijn scooter beroofd door een
donkere jongen.
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Tekst: Linda Verhaak Illustratie: Charlotte Tasma
Sindsdien leeft Joe in angst en is hij voortdurend op zijn
hoede. Thuis zorgt hij dat alle deuren en ramen altijd
goed dicht zitten en op straat kijkt hij veel om zich heen
en vermijdt bepaalde plekken. Hij heeft last van nachtmerries, en als hij alleen thuis is, hoort hij allerlei geluiden waarvan hij vreest dat het wijst op insluipers, die het
op hem hebben gemunt. Zijn schoolcarrière is ontregeld
doordat hij niet meer naar school durft te gaan, omdat
hij daar ‘types’ rond heeft zien lopen die hem doen denken aan de overvaller van vorig jaar. Hij voelt zich nergens meer echt veilig, behalve op zijn eigen kamer.
Na een half jaar behandeling met EMDR-therapie (door
een andere therapeut dan ondergetekende) wordt Joe
niet alleen in toenemende mate somber, maar hij brengt
ook steeds meer tijd door achter de computer op goksites. Gokken is inmiddels een verslaving geworden. Tegelijkertijd voelt hij zich falen en wil hij zijn ouders niet
teleurstellen. Uiteindelijk ziet hij geen andere uitweg dan

zich op te laten nemen voor een klinische behandeling
met als doel van zijn gokverslaving af te komen. Hij vertrekt voor zes weken naar een verslavingskliniek in het
buitenland.
Joe geeft hier in ons eerste gesprek aan dat hij absoluut
geen EMDR meer wil, want dat heeft bij zijn vorige behandelaar onvoldoende effect gehad. Hij wil werken aan
zijn depressie en zijn gokverslaving. Daar heeft hij het
meeste last van. Hij is teleurgesteld in zichzelf en voelt
zich waardeloos. Gokken is het enige waarvan hij weet
dat hij er goed in is en waar hij om wordt gewaardeerd.
Joe is een meester geworden in het analyseren van wedstrijduitslagen en het ‘voorspellen’ van de uitkomst van
een bepaalde wedstrijd. Hij brengt dagenlang achter zijn
computer door en ‘vrienden’ vragen hem om hen te adviseren. Maar hij voelt zich leeg van binnen en is door
het gokken geïsoleerd geraakt.
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Vraagtekens
Een half jaar EMDR-therapie en zo weinig vooruitgang
doet vraagtekens rijzen. Zou er door de vorige therapeut
wel met het juiste targetbeeld zijn gewerkt? Ik vraag Joe
uit over zijn trauma en over de behandeling die hij daarvoor heeft gekregen. Hij heeft zo’n twaalf EMDR-sessies
gehad op het beeld, waarop hij van zijn scooter wordt
geslagen. Hij kan over de gebeurtenis vertellen zonder
geëmotioneerd te raken. Hij heeft na de beroving de politie ingeseind; de dader is aangehouden en hij heeft zijn
scooter weer terug. Hij hoefde voor zijn verwondingen
niet naar het ziekenhuis en heeft er geen blijvend lichamelijk letsel aan overgehouden. Maar hij houdt voortdurend last van angst voor de dader, omdat hij vreest dat
die wraak zal willen nemen.
Als ik Joe aanspoor om te vertellen hoe het verhaal verder gaat, zegt hij dat de overvaller hem nog enige tijd is
blijven achtervolgen. Joe denkt zelf uit woede, om wraak
te nemen, omdat hij hem heeft verlinkt aan de politie. Zo
zag hij hem met een paar maten bij zijn werkplek klaar
staan. En later, in een periode waarin zijn ouders niet
thuis waren, stond bij zijn huis voor de deur een auto,
waarin de dader en een paar vrienden zaten. Joe is ervan
overtuigd dat het hem dankzij zijn grote waakzaamheid
is gelukt om uit handen van de dader te blijven. Intussen
trok hij zich steeds meer terug in zijn eigen huis. Hij zei
zijn bijbaan op en ging niet meer naar school. Joe hoorde
in diezelfde tijd verhalen over de dader: over zijn gewelddadigheid en dat hij daarin heel ver kon gaan. Joe’s angsten groeiden evenredig.
In de EMDR-opleiding leer je dat soms het plaatje van
‘wat er had kunnen gebeuren (fantasiebeeld) of alsnog
zou kunnen gebeuren (flashforward)’, effectiever is om
te behandelen, dan het plaatje van de gebeurtenis zelf.
Deze casus lijkt hiervan een goed voorbeeld. In de nasleep van de beroving waren er in het hoofd van Joe angstige scenario’s ontstaan, waar hij niet meer los van kon
komen. Mijn voorstel om, ondanks Joe’s tegenzin, toch
met EMDR te beginnen, ontvangt hij niet met gejuich,
maar de investering van één sessie om het een kans te
geven, aanvaart hij morrend.
Ik vraag Joe in de desbetreffende sessie om zich het
meest beangstigende rampscenario voor de geest te halen. Dat wordt het plaatje van de drie mannen die hem
in de auto voor de deur opwachten, als zijn ouders een
weekje weg zijn. In Joe’s beleving had hij door hen meegenomen kunnen worden, en was hij misschien pas een
paar dagen later als vermist opgegeven, had hij gemarteld kunnen zijn, verkracht en misschien wel gedood. Joe
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ervaart een torenhoge spanning bij het zich voorstellen
van het volgende beeld: hij zit in de auto, wordt vastgehouden, ziet zichzelf met doodsangst zitten tussen
een paar met messen en pistolen gewapende, geflipte
gangsters die hem minachtend aankijken. Vooral de man
achter het stuur (de overvaller van eerder) kijkt hem
met dreigende blik aan en zegt iets in de trant van: ‘we
maken gehakt van je’. Joe rapporteert een SUD van 10.
Zijn negatieve cognitie bij dit rampscenario is dat hij een
zwakkeling is (Achteraf beschouwd was een NC ‘Ik ben
machteloos’ conceptueel gezien passender geweest).

Wending
In de associatieketens die volgen, komen eerst de vreselijkste beelden los over wat er had kunnen gebeuren,
als hij in de auto was gestapt. De spanning daalt beetje
bij beetje. Na een half uur krijgt het verhaal een andere
wending: Joe ziet zichzelf niet meer alleen als slachtoffer, maar hij vecht terug. Ik gebruik een cognitive interweave en moedig hem aan om in gedachten wraak
te nemen. De spanning daalt daarna plots met grotere
stappen. In de laatste associatieketen is Joe degene die
de situatie overleeft en overwint. De SUD wordt 0. Vervolgens wordt de positieve cognitie dat Joe een winnaar
is, geïnstalleerd. Hij voelt zich opgelucht en geweldig. We
doen een future template, waarbij Joe zich voorstelt hoe
hij alleen over straat gaat in het donker. Hij stelt het zich
voor, en voelt zich sterk: een winnaar. Hij verlaat na anderhalf uur de kamer in bijna eufore stemming.
In de dagen na de EMDR-sessie probeert Joe uit zichzelf allerlei dingen die hij eerder niet durfde uit, zoals in
het donker naar de pinautomaat gaan en een gesprek
met een donkere man voeren. Ook checkt hij zijn ramen en deuren niet meer voordat hij gaat slapen. De
zelf bedachte exposure in vivo lukt hem goed, en hoewel
ik hem wel had voorspeld dat dit nu gemakkelijker zou
gaan, hadden wij ons geen van beide kunnen voorstellen
dat dit na één EMDR-sessie al zoveel effect zou hebben.
Joe is enorm opgelucht. Bevrijd van zijn angsten is de
weg nu voor hem vrij om zijn gokverslaving en somberheid aan te gaan pakken.
Linda Verhaak is als klinisch psycholoog/ psychotherapeut werkzaam
bij Equator Foundation, onderdeel van Arq Psychotrauma Expert
Groep. Ten tijde van de behandeling werkte zij tijdelijk in een verslavingskliniek in het buitenland.

Verslag

Supervisorendag

Tekst: Ad de Jongh
Elk jaar komen begin januari de supervisoren - ook wel
‘de ambassadeurs’ van de VEN genoemd - bij elkaar om
zich op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EMDR. Daarnaast krijgen zij een
overzicht van veranderingen in de formulieren en protocollen die ze gebruiken bij hun supervisies. Er vinden
namelijk elk jaar wel weer kleine aanpassingen plaats
in het EMDR-standaardprotocol, het linksom-protocol,
het rechtsom-protocol en het RDI-protocol. De VEN vindt
het belangrijk dat alle supervisoren goed op de hoogte
zijn van deze veranderingen, zodat de supervisies zoveel
mogelijk op dezelfde manier en volgens de nieuwste inzichten verlopen. Ook dit jaar was de organisatie van de
supervisorendag in handen van de supervisorencommissie bestaande uit Hans-Jaap Oppenheim, Geke Konijnenberg en Marjan de Haan. Steven Meijer zat de dag voor
en begon de bijeenkomst met een EMDR-conference.
Na een overzicht van de nieuwste versies van de officiële protocollen die in de opleiding worden gedoceerd,
volgde uitleg over drie ‘niet-officiële’ protocollen die in
het veld momenteel veel worden toegepast: het Verslavingsprotocol (Hellen Hornsveld en Wiebren Markus: zie
dit Magazine), het Woede- en Wraakprotocol (Herman
Veerbeek) en het Recente Gebeurtenissenprotocol (RTEP protocol van Elan Shapiro, zie EMDR Magazine #6).

Het laatste protocol werd door Sjef Berendsen gepresenteerd.
Na de pauze vertelde Ad de Jongh over het initiatief van
enkele VEN-leden om, in samenwerking met een twintigtal internationale experts op het gebeid van psychotrauma, de International Society for Traumatic Stress Studies
(ISTSS) te bewegen om de richtlijn voor de behandeling
van ‘Complexe PTSS’ (fase-gerichte behandeling) in te
trekken, en in plaats daarvan in hun richtlijn een traumagerichte behandeling centraal te stellen.
Erik ten Broeke hield daarna een presentatie over mogelijke casusconceptualisaties die kunnen worden ingezet
met EMDR om patiënten die lijden aan de gevolgen van
meervoudige traumatisering te behandelen.
Nadat de sprekers van de dag op zeer charmante wijze
door de organisatoren van de dag waren bedankt, gingen de supervisoren onder de inspirerende titel ‘Schapen over de dam helpen’ in groepjes uiteen om zich te
buigen over de vraag hoe zij nog meer VEN-leden er toe
kunnen bewegen om EMDR-practitioner te worden. Op
tafel kwam een bonte reeks van voorstellen, die binnenkort binnen het bestuur wordt besproken.
Het was zondermeer een inspirerende dag die – zo blijkt
uit de evaluaties – als bijzonder leerzaam en prettig werd
ervaren. Dat zoals altijd bijna alle supervisoren aanwezig
waren, onderschrijft het belang dat zij aan deze jaarlijkse
nascholingsdag hechten. Natuurlijk werd de dag afgesloten met een gezellige borrel.
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Casus

Interventie bij
daders van seksueel
grensoverschrijdend
gedrag
Tekst: Umberto Argese Illustratie: Sandy van Helden

Inleiding
Als GZ-psycholoog bij de Waag behandel ik daders van
seksueel grensoverschrijdend gedrag. De doelgroep bestaat uit patiënten met veelal persoonlijkheidsproblematiek uit het B- en C-cluster, met moeilijk te bewerken
opvattingen en schadelijk gedrag voor zichzelf en anderen. Zij hebben een delict gepleegd, zoals aanranding of
verkrachting, het downloaden van kinderporno of exhibitionisme. Centraal bij het uitvoeren van de behandeling
staan risicofactoren, waarvan bekend is dat zij een voorspellende waarde hebben voor het opnieuw optreden
van delictgedrag (zie kader). Denk daarbij bijvoorbeeld
aan overmatig bezig zijn met seks, een seksuele interesse in kinderen of een ervaren tekort aan intimiteit in
relaties.
Er is al een aanzet gemaakt met het onderzoeken van
EMDR als interventie bij deze doelgroep, gericht op vermindering van delictgedrag. Veelal richt dit onderzoek
zich op het behandelen van eigen traumatische ervaringen op seksueel gebied. Daaruit komt naar voren dat
dit kan leiden tot een afname van afwijkende seksuele
interesse en daarbij ervaren opwinding (Ricci & Clayton,
2008). Ook cognitieve vervormingen bij exhibitionisme
zijn vatbaar gebleken voor behandeling met EMDR (Ten
Hoor, 2013; zie EMDR #6, pag. 20).
In dit artikel betoog ik aan de hand van casuïstiek dat
EMDR een belangrijke rol kan vervullen bij de behandeling van daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het toepassingsgebied is in potentie breder dan
wat er tot nu toe onderzocht is. Aan de hand van vier gevalsbeschrijvingen van behandelingen illustreer ik dat risicofactoren met EMDR direct kunnen worden beïnvloed
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en dat de bestaande vormen van casusconceptualisatie
daartoe een toereikend kader bieden.
De sterkste beïnvloedbare voorspellers van recidiverisico bij daders van seksueel grensoverschrijdend
gedrag (Yates et al., 2010)
- Afwijkende seksuele interesse
- Antisociale oriëntatie (incl. cognities en tekort
schietende zelfregulatievaardigheden)
- Seksuele preoccupatie
- Intimiteitstekort
- Emotionele identificatie met kinderen

Gevalsbeschrijving 1.
Het beïnvloeden van afwijkende seksuele interesse en seksuele preoccupatie bij iemand
die veroordeeld is voor het downloaden van
kinderporno
Huib volgt een behandeling in een verplicht kader wegens het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Hij besteedt tot negen uur per dag aan het bekijken
van porno. Daarbij wordt hij aangedreven door een zoektocht naar een ‘trofee’: die ene afbeelding die herinneringen aan een seksuele ervaring in zijn jeugd activeert.
De herinnering waar het om gaat, heeft hij desgevraagd
dan ook direct paraat. Verondersteld wordt dat desensitisatie van deze kernherinnering van invloed is op de
risicofactoren ‘afwijkende seksuele interesse’ en ‘seksuele preoccupatie’.
De behandeling met EMDR beslaat twee sessies en
richt zich op het desensitiseren van het meest positieve

21
beeld uit een herinnering aan een seksuele ervaring op
14-jarige leeftijd. Het proces kent een interessant verloop, waarbij Huib in de associatieketen het hele lichaam
van het meisje van boven naar beneden afgaat. Uiteindelijk treedt er een verandering in betekenisverlening
op, waarbij Huib zich realiseert dat hij zijn herinneringsbeeld geïdealiseerd heeft. Opwinding maakt plaats voor
schuldgevoelens. Bovendien realiseert Huib zich dat hij
al die tijd niet op zoek is geweest naar seks, maar naar
een gevoel van intimiteit dat hij destijds voor het laatst
ervaren heeft. Derhalve is de weg nu vrij om in de behandeling te spreken over de risicofactor intimiteitstekort.
De frequentie van porno kijken is afgenomen tot drie
keer per week één uur reguliere porno, een effect dat nu
zeven maanden aanhoudt.

Gevalsbeschrijving 2.
Het beïnvloeden van zelfregulatievaardigheden en intimiteitstekort van een exhibitionist
Gerrit is halverwege de vijftig als hij voor de derde keer
in een verplicht kader behandeld wordt voor exhibitionisme. In zijn jeugd is Gerrit veel gepest door klasgenoten. Hij voelt zich niet gezien en gewaardeerd door zijn
ouders, is bang voor kritiek en vermijdt tal van situaties.
Als gevolg daarvan ervaart hij zijn relatie als onbevredigend, zit hij tot over zijn oren in het werk en doet hij in
zijn vrije tijd dingen om anderen te plezieren. Exhiberen
is voor hem een manier om alle opgebouwde spanning
even te ontladen. Hij weet wat hij moet doen om exhiberen te voorkomen: zijn netwerk betrekken, spanningen
bespreekbaar maken en positieve levensdoelen verwezenlijken. Hij durft dit echter niet te doen uit angst voor

afwijzing en kritiek.
Het kernthema minderwaardigheid staat centraal bij de
taxatie ‘rechtsom’. Er komen drie herinneringen naar voren die daarin een belangrijke aansturende rol zouden
hebben. Desensitisatie van de targets zou hypothetisch
van invloed moeten zijn op de risicofactoren ‘tekort aan
zelfregulatievaardigheden’ en ‘intimiteitstekort’.
De EMDR-behandeling neemt vier sessies in beslag. Gerrit geeft na afloop aan dat het is alsof er een last van zijn
schouders is gevallen. Hij voelt zich niet langer minderwaardig ten opzichte van anderen. En belangrijk: de weg
is voor hem vrij gemaakt om actieve copingstrategieën
in te zetten, waar hij direct gebruik van maakt. Hij stelt
zijn netwerk op de hoogte van zijn problematiek, verlaat
zijn vrouw voor zijn jeugdliefde, komt voor zichzelf op
naar collega’s, trekt vriendschapsbanden aan en doet in
zijn vrije tijd wat hij leuk vindt. Voor het eerst in 35 jaar
heeft hij geen enkele behoefte aan exhiberen. Er vindt
nog een jaar lang laagfrequent contact plaats. De behoefte blijft uit.

Gevalsbeschrijving 3.
Het beïnvloeden van intimiteitstekort en antisociale oriëntatie van een exhibitionist
Johan is een man van achter in de twintig, die sinds zijn
dertiende exhibeert. Hij had vanaf die leeftijd een grote
behoefte aan seks, maar wist dat niet te verkrijgen. Hij
was jaloers op meisjes en vrouwen die maar met hun
vingers hoefden te knippen, of er stond een rij mannen
voor ze klaar. Hij voelt zich minderwaardig ten opzichte
van vrouwen, die hij als hautain en onbereikbaar ziet.
Exhiberen geeft hem een gevoel van macht en ontlading;
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als de vrouwen geschrokken wegfietsen, heeft hij ze laten voelen wat hij zelf voelt. Hij heeft een partner, maar
voelt zich in de relatie niet sterk genoeg om voor zijn
behoeften op te komen. Relevante risicofactoren zijn
‘afwijkende seksuele interesse’, ‘tekortschietende zelfregulatievaardigheden’, ‘intimiteitstekort’ en ‘antisociale
oriëntatie’, in het bijzonder vrouwvijandigheid.
Een taxatie ‘rechtsom’ wijst uit dat de kernopvatting ‘ik
ben minderwaardig (ten opzichte van vrouwen)’ rust op
twee pijlers: negatieve ervaringen in het gezin van herkomst met zijn stiefmoeder en afwijzing door vrouwen
tot wie hij zich aangetrokken voelde. De EMDR-behandeling neemt zes sessies in beslag. Johan is nu in staat
om de nadelen van het exhiberen te benoemen. Hij heeft
geen interesse meer in het bang maken van vrouwen en
schaamt zich ervoor dat hij dit eerder wel had. Doordat
hij zichzelf als competenter is gaan zien, durft hij met
zijn eigen partner de dialoog aan te gaan over zijn behoefte aan exhiberen. Dit maakt voor hem de weg vrij
om aan te geven welke activiteiten hij wil ondernemen
om op prosociale wijze te kunnen ontladen. Hoewel de
behoefte nog niet is verdwenen, is hij nu wel in staat met
zijn behandelaar te praten over andere risicofactoren.

Gevalsbeschrijving 4.
Het beïnvloeden van seksuele preoccupatie
en intimiteitstekort bij iemand met intrusieve
fantasieën over minderjarige jongens
Otto is een 27-jarige man die zich op aanraden van de
politie aanmeldt voor een behandeling. Hij heeft zijn
penis aan een 7-jarige jongen getoond en een andere
jongen heeft hij gevraagd of hij zijn penis mocht zien.
Hij hoopte dat het tot seks zou leiden. Zijn interesse
voor jonge jongens is ontstaan in een periode waarin hij
werkloos was geraakt en hij zijn relatie als emotioneel
onbevredigend ervoer. Destijds is hij uit eenzaamheid
urenlang porno gaan kijken en verlangde hij naar contact
met anderen. Bij aanmelding heeft hij last van intrusieve
seksuele fantasieën over jonge jongens (tien keer per
dag). Fantasieën die hem hinderen bij het uitvoeren van
zijn werk. Relevante te beïnvloeden risicofactoren zijn
‘seksuele preoccupatie’ en ‘intimiteitstekort’.
We verkennen de meest opwindende fantasie, of stoutste droom van Otto (positieve flash forward), omdat hij
verlangt naar wat er zou kunnen gebeuren. Deze fantasie geeft hij een cijfer 12 op een schaal van 0-10 voor de
mate van opwindendheid. In de associatieketen tijdens
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de EMDR-procedure komen eerst allerlei seksuele beelden en indrukken naar voren. Al snel maken gevoelens
van opwinding echter plaats voor een intense ervaring
van eenzaamheid. Er vindt automatisch een verschuiving van betekenisverlening plaats: “Ik ben niet alleen, ik
heb veel mensen om me heen, die van me houden.” Na
één EMDR-sessie is de positieve lading tot 0 gedaald. De
seksuele preoccupatie is verdwenen. Er kan nu gewerkt
worden aan de vaardigheden die hij nodig heeft om eenzaamheid te voorkomen.

Discussie
In dit artikel is aan de hand van een aantal gevalsbeschrijvingen kort weergegeven hoe verschillende toepassingen van EMDR kunnen bijdragen aan de behandeling van daders van seksueel grensoverschrijdend
gedrag. In de gevalsbeschrijvingen is snel resultaat geboekt op relevante risicodomeinen. Niet alleen kunnen
aansturende kernopvattingen hun kracht worden ontnomen, ook desensitisatie van seksuele fantasieën en
herinneringen leidt tot een gunstig resultaat. Bovendien
toonden de patiënten zich na EMDR ontvankelijker voor
de rest van de behandeling.
Gezien de ernst van de problematiek en het belang van
het indammen van gevaar voor potentiële slachtoffers,
is het zeer wenselijk dat de effectiviteit van de toepassing van EMDR bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
verder wordt onderzocht. Idealiter gebeurt dit middels
een randomized controlled trial waarbij gebruik gemaakt
wordt van voor- en nametingen met meetinstrumenten,
die op valide wijze het effect van de behandeling op de
risicofactoren meten.
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Column

Zelfredzaam
Tekst: Marjolein Geldermans

We lijken wel steeds zelfredzamer te worden. Er zijn zelfhulpboeken om je angst of depressie de baas te worden,
we kunnen via e-health onze klachten te lijf gaan, rouw online verwerken bij Interapy en met behulp van apps mindful en ontspannen raken. Veel mensen vinden het prettig
om op hun eigen tijd en in eigen tempo aan hun probleem
te werken, of ze willen uit schaamte liever niet naar de
therapeut. Zo worden we steeds minder afhankelijk van
hulpverleners. Ik vind het mooi dat mensen autonomer
worden in de aanpak van hun klachten en zelf keuzes kunnen maken over welk soort hulp het beste bij hen past.
Nieuw op de markt is een app voor EMDR. Daarmee kun je
zelf achter je computer het hele standaardprotocol doorwerken; er komt geen levende therapeut meer aan te pas.
Maar ook zónder app kun je EMDR op jezelf toepassen,
als je het protocol kent. Een vriend van mij, Kees, ook psycholoog en EMDR-behandelaar, heeft dit laatst gedaan.
Hem overkwam een traumatisch verlies: toen hij op een
maandagavond uit zijn werk kwam, vond hij zijn vriendin
in de garage, waar zij zichzelf die ochtend had verhangen.
Niemand had het zien aankomen en niemand kon het begrijpen. Ik had haar zelf de dag ervoor op een feestje nog
gezien en gesproken, samen met Kees. Ze leek vrolijk, en
we maakten plannen voor een gezamenlijke zeiltocht in
het voorjaar. Maar ineens stapte ze eruit.
Kees kreeg het afschuwelijke beeld van hoe hij haar in de
garage had aangetroffen, niet meer van zijn netvlies. Hij
vertelde dat hij diezelfde avond, toen hij in bed lag en het
beeld door zijn hoofd bleef spoken, EMDR op zichzelf toepaste en het protocol afwerkte. Hij dwong zichzelf scherp
naar het nare beeld te kijken en de NC van machteloosheid in gedachten te nemen. Het was volgens Kees niet
moeilijk geweest de SUD te laten stijgen en zijn emoties
te benoemen. Vervolgens heeft hij snel zijn ogen heen en
weer bewogen, en hij is dat blijven doen, terwijl hij steeds
voor zichzelf de hoogte van de SUD vaststelde. En wonder
boven wonder is Kees al ‘EMDR-end’ in slaap gevallen. Het

positief afsluiten heeft hij de volgende ochtend gedaan.
Hij vertelde me dat het beeld toen op voldoende afstand
stond, waardoor hij er rustig naar kon kijken.
Ik vind het heel moedig en knap van Kees dat hij op eigen
kracht en zo slagvaardig de confrontatie heeft aan durven
gaan. De ultieme vorm van zelfredzaamheid in mijn ogen.
In de dagen na zijn EMDR heeft hij ook exposure op zichzelf
toegepast door, met hulp van vrienden en familie, weer de
garage binnen te gaan; iets wat hij eerst niet meer durfde.
Het is niet iedereen gegeven zoiets zelfstandig en zonder professionele hulp te doen. Mensen verschillen in de
mate waarin ze zelfsturend willen zijn in het aangaan van
moeilijke zaken, zoals verwerking van trauma en verlies,
of daarbij juist aangemoedigd willen worden door een aardige en betrokken therapeut.
Als we de toenemende zelfredzaamheid heel ver doortrekken en we in de toekomst alle problemen alleen nog
digitaal zouden aanpakken, zou er dan op termijn iets veranderen in de behoefte aan menselijk contact? Doen we
dan misschien steeds meer alleen en neemt ons individualisme toe? Uit onderzoek blijkt dat het al dan niet ontwikkelen van een PTSS, onder andere afhangt van de mate
van opvang en sociale steun na het trauma. Troost door
lichamelijk contact en de nabijheid van dierbaren kan het
stresssysteem kalmeren. Professionele hulp is dan vaak
niet nodig. De overheid lijkt dit trouwens sowieso steeds
meer te ontmoedigen. Onder het mom van zelfredzaamheid als hoogste goed worden de bezuinigingen op de
zorg doorgevoerd. De positieve kant ervan is misschien
dat we in toenemende mate gedwongen worden onze
eigen boontjes te doppen en zelf oplossingen te zoeken
voor onze problemen. En dan komen de zelfhulpboeken
en de apps ons wel heel goed van pas. Maar hoe zelfredzaam moeten we zijn? Bij trauma en verlies je omringd en
gesteund te weten door liefdevolle vrienden en familie is
al de helft van de verwerking. Dat blijkt ook weer uit het
verhaal van Kees. Zullen we ervoor zorgen dat we niet te
zelfredzaam worden?
Marjolein Geldermans is GZ psycholoog en supervisor bij de VGCt. Zij
werkt vanuit oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapie bij Skils,
een tweedelijns GGZ-instelling die zich richt op arbeidsgerelateerde
problematiek. Zij doet daar ook EMDR-behandelingen. Tevens werkt zij
als supervisor bij PsyQ.
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Ingezonden brief

Ingezonden brief
over Complexe PTSS

Tekst: Gijs van Vliet

Suzy Matthijssen en Erik ten Broeke reageren in hun ingezonden stuk (EMDR Magazine 5, september 2014) op
het artikel over het programma ‘Vroeger en Verder’, een
voorbereidingstraject voor cliënten met een Complexe
PTSS en veel bijkomende problematiek. Ze uiten hun
zorg dat er onnodig getalmd wordt met behandelen en
betwijfelen of een stabilisatieprogramma wel een meerwaarde heeft.
Dit raakt een discussie die het afgelopen jaar steeds vaker gevoerd wordt: is het nodig sommige cliënten eerst
te stabiliseren, of kun je meteen beginnen? In deze discussie lijken nu twee kampen te ontstaan. Dat is jammer,
want polarisatie zal ons niet verder helpen op inhoudelijk gebied.
Waar knelt het nu? Eigenlijk is men het over de meeste cliënten eens: waar het ook maar even kan gewoon
beginnen met EMDR en niet overmatig voorzichtig zijn,
want daarmee zou je mensen te lang een zinvolle behandeling onthouden. Waar de discussie over gaat, is of
je met élke cliënt meteen kunt starten met de traumabehandeling. Suzy Matthijssen en Erik ten Broeke benadrukken niet te terughoudend te zijn en pleiten ervoor
uit te gaan van “Ja, tenzij”. Elly Dorrepaal en Kathleen
Thomaes beamen dit, maar richten zich op die groep die
valt onder dat “tenzij”. Voor die groep hebben ze een
voorbereidingsprogramma ontwikkeld, voordat EMDR
aangeboden wordt. Hierbij zitten regelmatig cliënten die
elders zijn afgehaakt of weggestuurd (zie EMDR magazine 4, mei 2014). Het gaat dus niet, zoals Suzy Matthijssen en Erik ten Broeke in hun reactie abusievelijk stellen,
om álle cliënten met een Complexe PTSS: het gaat om
een verbijzondering.
Het verschil in mening betreft dus uitsluitend de meest
complexe doelgroep. Over welke cliënten hebben we
het dan nu eigenlijk? Niet over alle cliënten met een
borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), dissociatieve
klachten of psychoses. Met de meesten kun je namelijk meteen of al snel beginnen. Het gaat om die cliënten die op meerdere gebieden ernstig disfunctioneren,
veel medicatie gebruiken en veel comorbide stoornissen
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hebben.
Nu is dat de doelgroep waar ik veel mee werk en die
de laatste tijd wordt aangeduid als EPA (Ernstig Psychiatrische Aandoeningen). Tijdens de intake kijk ik specifiek hier naar. Om een voorbeeld te geven: een 50-jarige
vrouw met forse seksuele trauma’s in haar voorgeschiedenis, die last heeft van nachtmerries en herbelevingen.
Zij is gediagnosticeerd met een ‘low level’ BPS, heeft
agorafobie, is woonachtig in een beschermde woonvorm, en is fors gesedeerd door een langdurige afhankelijkheid van benzodiazepines. Ze durft niet zelfstandig
naar mij toe te komen, drinkt vier keer per week grote
hoeveelheden alcohol om even niets meer te voelen,
heeft tralies voor haar raam laten plaatsen omdat ze
zich anders niet veilig voelt, en heeft veel conflicten met
haar groepsgenoten en haar begeleiding. Kun je bij zo’n
cliënt meteen beginnen met EMDR? Ik meen van niet. En
ik denk dat we daar ook vrij snel consensus over zullen
hebben. De kans op decompensatie en/of vastlopen is
erg groot. Bij deze vrouw, en in soortgelijke casussen,
ga ik eerst een stabilisatietraject in, ter voorbereiding
op, uiteraard, een gedegen EMDR-behandeling, omdat er
nog te veel ruis is en er onvoldoende verwerkingsmogelijkheden aanwezig zijn.
Op papier wordt tegenwoordig iedereen geïncludeerd
voor traumawerk, maar in de praktijk is dat niet het geval. Ik maak mee dat er mensen met zeer ernstige trauma’s in hun voorgeschiedenis worden afgewezen voor
traumabehandeling, omdat ze niet aan de DSM-IV criteria van een PTSS voldoen. Het gaat dan met name om cliënten, waarbij de persoonlijkheidsopbouw door de langdurige, vroegkinderlijke traumatisering fors beschadigd
is geraakt. Dit heeft veel pathologie tot gevolg, die echter
niet altijd op elk van de DSM-IV criteria scoort. De PTSS
is meer ingekapseld geraakt, heeft zich als het ware ingevreten in de persoonlijkheid. Vanuit het rechtsom-protocol zeg ik dan: “Behandelen”. Het gaat bijna altijd om
herinneringen die laden op het zelfbeeld en schuld, en
veel minder op machteloosheid, en deze zijn vaak moeilijker toegankelijk voor verandering. Voldoen ze wél aan
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de DSM-IV criteria, dan wordt het protocollaire aanbod
gedaan en meteen begonnen. Vaak werkt het, of in ieder
geval voor een deel van de cliënten. Maar bij een deel
niet, of niet helemaal, of decompenseert de cliënt. De
traumabehandeling wordt daarna meestal niet herhaald,
cliënten worden afgesloten of doorverwezen naar een
steunend en structurerend contact. Bij de aanmelding
wordt dan gemeld dat de cliënt alle behandelmogelijkheden al heeft gehad. Dat is ook zo: alle reguliere, protocollaire behandelingen zijn al aangeboden. Maar de behandelvraag blijft, en waar moet deze groep dan heen?
In hun reactie halen Suzy Matthijssen en Erik ten Broeke
een artikel van Cloitre (2010) aan, dat naar hun idee als
basis heeft gefungeerd voor de richtlijn die voorschrijft
eerst te stabiliseren bij cliënten met Complexe PTSS.
Hun kritiek op dit artikel snijdt mijns inziens niet op alle
punten hout. De conditie ‘supportive counseling’ uit dat
onderzoek kan niet opgevat worden als een gericht stabilisatieprogramma. Er is in dat onderzoek natuurlijk een
conditie nodig waarin er wel contact is maar er geen
gerichte behandeling wordt geboden. Een conditie van
alleen traumabehandeling versus traumabehandeling
plus stabilisatieprogramma zou immers ook ongelijk
zijn. Daarbij: dat er mogelijk vragen zijn te stellen over de
hardheid van de conclusies van Cloitre, wil niet zeggen
dat het omgekeerde waar is, nl. dat (eerst) stabiliseren
helemaal niet nodig is.
Tegenover het artikel van Cloitre wordt vaak het artikel
van Agnes van Minnen gezet (2012). Een uitstekend review artikel, waarin één voor één de vooroordelen over
mogelijke contra-indicaties voor traumabehandeling
weerlegd worden. Persoonlijkheidsproblematiek, dissociatie of psychotische stoornissen zijn geen reden om
niet te gaan behandelen. Dit artikel wordt veel aangehaald in de discussie over stabilisatie: als er dan geen
harde contra-indicaties zijn, moeten we meteen beginnen, wordt er in gelezen. Het is echter interessant het artikel in detail te bekijken. Dan blijkt dat de onderzoeken
over traumabehandeling bij cliënten met een borderline
persoonlijkheidsstoornis, waaraan van Minnen refereert,
in alle gevallen programma’s zijn waarin traumabehandeling aangeboden wordt in combinatie met stabilisatieprogramma’s, waaronder Linehan en skills trainingen.
Dit geldt eveneens voor de onderzoeken die zij aanhaalt
over cliënten met suïcidaliteit en psychoses.

behandeling, en ze vertelt dat zij nog zwaar verslaafd is
aan de benzodiazepines, de afgelopen week nog twee
keer de crisisdienst op bezoek heeft gehad, op straat gezet dreigt te worden door haar alcoholistische vriend,
zichzelf haat en dagelijks automutileert, mag je hopen
dat de therapeut in kwestie eerst een goed gesprek aangaat over de draagkracht en het op orde brengen van
haar leven, voor hij de doos met traumata opent. Want
er is wel een risico. Een vastlopende behandeling werkt
ernstig demotiverend: het vertrouwen in zichzelf, in de
behandeling en in de behandelaar raakt beschadigd. Ik
heb er al meerdere zien passeren, cliënten met vastgelopen behandelingen, aangeboden vanuit een wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd enthousiasme
om maar zo snel mogelijk te beginnen. Laten we onze
zorgvuldigheid niet kwijt raken in de drang vooruit, maar
per cliënt kijken of die meteen aan de slag kan, en oog
hebben voor die kleine groep waar je eerst iets anders
mee moet gaan doen. Zorg op maat.
Er is aangaande deze doelgroep nog weinig systematisch onderzoek voorhanden. Maar zolang dat zo is,
moeten we teruggrijpen op best practice richtlijnen, en
daarin speelt onze praktijkkennis een grote rol. Laten we
die kennis met elkaar delen en de dialoog met elkaar
aangaan om die te verdiepen.
De discussie moet daarbij niet zijn of we al dan niet zouden moeten gaan stabiliseren, maar wanneer het wel en
wanneer het niet nodig is. Welke criteria gebruiken we
hiervoor om dit te beoordelen? Hoe voorkomen we mislukkingen en hoe voorkomen we anderzijds koudwatervrees? Graag zou ik hier de dialoog over aangaan.
Gijs van Vliet, GZ-psycholoog/EMDR practitioner, lid van de SIG Vroegkinderlijk Trauma en werkzaam in de complex langdurende zorg van
Pro Persona Nijmegen
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Eigenlijk zijn we het eens. Laten we de cliënten met
complexe trauma’s niet de behandeling ontzeggen die
ze nodig hebben. Ja, tenzij. Maar wel met gezond verstand. Als een cliënte aangemeld wordt voor een EMDR-
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Client’s perspective

Uitbehandeld?

Welnee!
Drie EMDR-sessies stelden tien jaar therapie in de schaduw

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

Een kleine tien jaar lang zat ik gevangen in een web van angst
en paniek. Figuurlijk, maar voornamelijk letterlijk gevangen
tussen de vier betonnen muren van mijn huis. Thuis was mijn
enige veilige haven, hoewel zelfs die muren zo nu en dan op me
afkwamen.
De trigger van mijn angst- en paniekstoornis was een
redelijk onbenullig incident: op negentienjarige leeftijd
viel ik flauw in de trein. Ik zie mezelf nog staan op het
tussenstation: verloren in de menigte, overvallen door
mijn eerste paniekaanval. “Niemand krijgt mij nog in het
openbaar vervoer. Niet in de metro, de bus, de trein terug
naar huis, een vliegtuig, nergens meer in. En trouwens,
ik kom ook niet meer op stations, in steden, in menigten…” Zo verspreidde mijn angst zich als een olievlek.
De straal rondom mijn huis werd steeds kleiner, totdat ik
de straat niet meer uit durfde.
‘Paniekstoornis met agorafobie: zeer goed behandelbaar’, ik krijg nog kippenvel als ik dit lees. Bijna tien jaar
lang volgde ik de meest uiteenlopende therapieën. Je
kunt het zo gek niet bedenken, of ik heb het geprobeerd:
individuele therapie, groepstherapie, een interne opna-
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me tot een thuis te volgen Cd-programma. En vergeet
de hele batterij aan medicatie niet. De Xanax en Oxazepam liggen nog in mijn apothekerskastje: als je echt
bang bent om de controle te verliezen, dan ben je ook
bang voor medicatie.
In welke mate accepteer je wat je overkomt? Waar haal
je de kracht vandaan om er tegen te blijven vechten? Op
die grens balanceerde ik continue. Ik had inmiddels mijn
leven zo ingericht dat ik deed wat ‘moest’ en vermeed
wat ‘niet hoefde’. Op die manier kon ik redelijk meedraaien in de maatschappij, totdat zelfs mijn baan ‘de
prijs moest betalen’. Leuke dingen doen was ‘exposure’
en ook vakantie stond niet meer in de planning.

EMDR
Een collega - van mijn inmiddels vrijwilligersbaantje -
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bracht mij op het pad van mijn therapeut. EMDR had ik
allang geprobeerd, maar ‘ik bleef proberen totdat ik erbij
neer viel’ en maakte een afspraak.
In drie sessies pakten we de traumaverwerking op en
experimenteerden met flashforwards. Tijdens de laatste
sessie maakte ik zogenaamd een treinreis naar de Hollandse kust, want ontspannen op het strand liggen leek
me zo heerlijk. Na de derde sessie ging mijn therapeut
met vakantie. Ik beloofde hem dat ik zou oefenen. Met
de trein naar Groningen zou het summum zijn. Nog geen
week later zat ik in de trein van Amersfoort naar Utrecht
en baalde zó van mezelf. Dit had ik al zo vaak geoefend,
en ondanks dat het altijd redelijk ging, bleef ik bang. Ik
was er zo klaar mee. Ik dacht: “Ik ga met vakantie, al is
dat het laatste wat ik doe.” Ik belde mijn moeder en zei:
“Mam, we gaan naar Ibiza!” Ze moet iets geantwoord

hebben als: “Welja hoor kind.”
Twee weken later zat ik in de auto richting Eindhoven
Airport. Ik had beslist, geboekt, gepakt, ingecheckt: alles
in een roes. Halverwege bedacht ik me dat Eindhoven
mijn maximale exposure was. Een uur rondom Amersfoort was de max. En nu was Eindhoven mijn beginpunt?
Ik moest er haast om lachen. “Wat als…” had plaatsgemaakt voor: “Wat nu niet is, is nu niet, en straks zien we
wel.” Voordat ik het wist, had ik vier dagen genoten op
Ibiza! Tot op de dag van vandaag kijk ik met verwondering naar het fotoboek. Ik ben er echt geweest (zie foto),
ik heb ontspannen op het strand gelegen… Geloof me:
vakantie is fijn, maar dit was onbeschrijfelijk!

Wil je graag iets van jouw cliënt in deze rubriek zien, dan kun je contact opnemen met Femke van de Linde
EMDR Magazine I nr. 7
(lindepraktijk@gmail.com).
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Verslag

Masterclass

‘EMDR en
verslaving’
Tekst: Cindy de Kruijk

Hellen Hornsveld en Wiebren Markus gaven onlangs
in Hotel Haarhuis vlakbij treinstation Arnhem, hun
eerste masterclass ‘EMDR en verslaving’. Hellen is
EMDR-trainer, heeft haar eigen praktijk, is lange tijd
verbonden geweest aan de Universiteit Utrecht en
heeft veel werkervaring met eetstoornissen. Wiebren werkt in de verslavingszorg en is aan het promoveren op het onderwerp ‘EMDR bij verslaving’.
Samen werken ze al enkele jaren intensief aan een
protocol voor mensen met verslavingsproblemen in
brede zin, zoals middelen- en diverse gedragsverslavingen.
Naast behandelaren uit de verslavingszorg en de forensische psychiatrie zijn bij deze eerste masterclass ook
therapeuten uit eerstelijns/GGZ-praktijken aanwezig. Velen keken al lang uit naar de komst van het protocol en
de meer specifieke EMDR-behandelmogelijkheden, die
hierdoor beschikbaar zijn gekomen. Voor de start van de
masterclass was het protocol al toegezonden. De deelnemers werden uitgenodigd er vooral mee aan de slag
te gaan en de ervaringen met de toepassing ervan in de
praktijk, tijdens deze masterclass met elkaar te delen.
De masterclass zelf begint met een introductie over het
werk van de pioniers Arnold Popky, Michael Hase, Robert Miller en Jim Knipe, waarop het EMDR-protocol voor
verslaving is gebaseerd. Verschillende van de door hen
ontwikkelde procedures zijn door Hellen en Wiebren samengebracht en bewerkt in een zogenoemde ‘gereedschapskist’, waarmee verschillende aspecten van ver-
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slaving kunnen worden aangepakt. Hierbij zijn bestaande
werkwijzen ‘vertaald’ naar de Nederlandse ‘linksom’ en
‘rechtsom’-casusconceptualisatiemodellen, en aangevuld met inzichten van de werkgeheugentheorie en het
werken met negatieve en positieve toekomstgerichte
targets voor EMDR (flashforwards). Hellen en Wiebren
raden aan om alle onderdelen aan te bieden. Het is namelijk lastig om op voorhand te voorspellen welke onderdelen relevant zijn voor een specifieke patiënt.

Complex netwerk
De docenten leggen vervolgens uit dat het verslavingsgeheugen een complex netwerk omvat met onder andere episodische geheugenrepresentaties van voorbereidende handelingen, verwachtingen, consumptie,
context, acute effecten, onthouding, trek en terugval
e.d.. “Wie herinnert zich nog die eerste sigaret? Hoe je
die hebt ervaren en waar je toen was?”, vragen Hellen
en Wiebren aan de deelnemers. Opvallend is dat velen
zich dat moment nog heel levendig herinneren. Niet omdat het zo lekker was, maar vanwege de bijzondere context. Zo wordt op dat moment ook het emotionele brein
geactiveerd en ontstaat er, door de combinatie met de
fysiologische effecten van het middel, vaak een intense
leerervaring die moeilijk uitdooft. De docenten leggen
uit dat binnen het protocol de term ‘trek’ (zucht/craving)
wordt gebruikt om daarmee het episodische verslavingsnetwerk te activeren. Deze toepassing van EMDR vormt
mogelijk een vernieuwende behandelmethodiek voor de
verslavingszorg, die tot nog toe vooral gevuld wordt met
motiverende gespreksvoering, zelfcontrolemaatregelen,
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terugvalmanagement etc. Het betekent echter niet dat
bestaande interventies overboord worden gezet. Het
gebruik van EMDR bij verslaving is altijd onderdeel van
een breder behandelplan. In de masterclass besteden
de docenten dan ook aandacht aan geïntegreerd behandelen en aan de dilemma’s bij traumabehandeling
en verslaving. Immers, bij verslaafden is er veelal sprake
van comorbiditeit met PTSS en/of ‘adverse childhood
experiences’, waarbij de verslavingsproblemen vaak des
te complexer zijn. Hellen en Wiebren geven praktische
tips en bespreken indicatie,- en exclusiecriteria. Daarna
lichten ze stapsgewijs bijna alle tien procedures (in protocol modules genoemd) toe en illustreren dit met veel
filmpjes.
Zo is er een fragment over het installeren van een positief behandeldoel (analoog aan de procedures RDI en
Veilige Plek) en het daarbij gebruik maken van visualisatie: “Waarom wil je stoppen met…? Wat is voor jou
het belangrijkste, het meest waardevolle wat het je zou
kunnen opleveren als je stopt met… ? Stel je dat eens
voor…” De docenten leggen daarbij uit dat het belangrijk
is voor verslaafden dat ze duidelijk voor ogen hebben
waar ze naar toe werken, wat hen inspireert om verder
te gaan. Ze zijn aan het begin van de behandeling veelal
gedemoraliseerd en hun positieve doelen kwijt geraakt.
Hierna oefenen de deelnemers zelf met eigen negatieve
associaties met abstinent zijn (flashforwards). Een leven
zonder gebruik kan er immers wel heel saai en onaantrekkelijk uitzien, en ideeën daarover blijken de motivatie van gebruikers in de klinische praktijk vaak te ondergraven. Stel je maar voor dat je al dertig jaar drinkt en
niet meer weet hoe het is om gestopt te zijn en dat je
ondertussen werk, vrienden en veel andere zaken bent
kwijtgeraakt.

Discussie
Als het na de lunch de beurt is aan het desentiseren van
herinneringen aan controleverlies (‘linksom’, met gebruik van een tijdslijn), ontstaat er een kleine discussie
of het wel zo handig is om dit type van herinneringen
‘onschadelijk’ te maken. Immers, het nog goed voor de
geest halen van die enorme terugval, zou mensen ook
juist kunnen tegenhouden om meer te gebruiken. Wiebren legt uit dat het gebruik nog steeds aanwezig is, dus
blijkbaar zijn herinneringen aan controleverlies toch niet
afschrikwekkend genoeg. Deze herinneringen werken
eerder verlammend op een probleemgerichte aanpak.
De tijdslijn omvat verder vaak de eerste keer van gebruik, en ook recente terugvallen komen als potentiële

targets op de tijdslijn terug.
Wiebren en Hellen lichten toe hoe je de mate van zelfovertuiging (self-efficacy) kan versterken. Hierbij introduceren ze een procedure die het meest lijkt op de
‘rechtsom’ -strategie; dat brengt echter ook wel enige
verwarring met zich mee, omdat het niet gaat om
kernopvattingen, maar om contextgebonden disfunctionele opvattingen. Er wordt gekeken naar disfunctionele overtuigingen die in risicosituaties de weerbaarheid
om adequaat om te gaan met trek ondermijnen. Deze
overtuigingen zijn veelal al vóór het middelengebruik gevormd en onderhouden de verslaving. Vrijwel altijd gaat
het dan om overtuigingen als: ‘Ik ben een slappeling’.
In een volgende module tijdens de masterclass gaan de
docenten specifiek in op zogenoemde triggersituaties.
Een filmfragment laat zien hoe een alcoholverslaafde
wel heel veel moeite had met de rode wijn op tafel bij
specifieke tv-programma’s. Op die momenten zat hij zich
steeds te ‘verlekkeren’. In dit fragment wordt er aan gewerkt dat de man op rustige wijze en zonder trek de
tv-beelden kan bekijken en deze daarmee rustig kan
‘doorstaan’.
Relatief nieuw zijn de procedures om positieve herinneringen aan gebruik of gedrag te desentiseren en de
procedure om ‘koppelherinneringen’ te desentiseren.
Beide gevat in een aparte module. Ook hier een mooi
videofragment waarin de werkwijze wordt toegelicht bij
een koopverslaafde vrouw: wanneer zij iets kocht voor
een ander, was dat gekoppeld aan ‘er bij horen’. Het was
heel zinvol voor haar behandeling dat ze leerde om dit
te ‘ontkoppelen’.

Inspirerend
We sluiten de workshop af met een module waarbij een
positieve flashforward als uitgangspunt genomen wordt.
Hierbij is het doel om de geloofwaardigheid van een onrealistisch, maar disfunctioneel ideaal (voor een gokker
bijvoorbeeld de jackpot winnen) te verminderen.
Al met al was het een workshop met een vol programma
en inspirerende docenten, die open staan voor feedback
op hun protocol, dat nog volop in ontwikkeling is. Een
deelnemer verwoordt het heel treffend: “Het uitgebreide
en daarmee soms complexe protocol doet recht aan de
complexiteit van verslaving.”
Cindy de Kruijk werkt als GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut bij Iriszorg, instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke
opvang te Ede. Zij is als EMDR-therapeut verbonden aan het promotieonderzoek ‘EMDR bij verslaving’ van Wiebren Markus.
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Protocol

Protocol
EMDR bij
verslaving

Tekst: Hellen Hornsveld en Wiebren Markus
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Onderstaande synopsis van ons protocol bestaat uit
een serie interventies (modules) gericht op diverse
aspecten van (gedrags)verslaving. Het gaat daarbij
niet om PTSS. Elke module is afzonderlijk inzetbaar,
afhankelijk van de casusconceptualisatie, maar ze
staan in een logische volgorde en kunnen als geheel
worden aangeboden [voetnoot].

de dierentuin’. Omdat we positief materiaal willen versterken, doen we geen oogbewegingen.

Module C: Het desensitiseren van herinneringen aan controleverlies
Module A: Flashforwards van abstinentie
Mensen die willen stoppen met hun verslaving, hebben
vaak een negatief beeld van een toekomst zonder het
middel of gedrag. Deze flashforwards van abstinentie nemen vaak de vorm aan van een saai of eenzaam leven, of
een leven waarin men eeuwig worstelt. Het bestaan van
zo’n flashforward kan iemand er van weerhouden om
er echt voor te gaan (ambivalent gemotiveerd). Wanneer
SUD=0 en VoC=7, neemt de angst voor de toekomst af
en het gevoel van controle toe.

In deze module gaan we op systematische wijze op
zoek naar relevante ‘machteloos makende’ en ‘trekoproepende’ negatieve herinneringen. Het is belangrijk
deze herinneringen vervolgens te verzwakken. Niet alleen omdat ze trek oproepen, maar ook omdat ze gevoelsmatig impliceren: ‘Zie je wel: ik ben zwak’. Er wordt
gevraagd wanneer het gedrag is begonnen, wanneer dit
is verergerd en welke gebeurtenissen er verder toe hebben geleid dat de persoon na een periode van abstinentie opnieuw is gaan gebruiken (werkwijze Linksom).

Module D: Het desensitiseren van positieve
herinneringen
Module B: Het installeren van positieve behandeldoelen
Deze module richt zich op het vergroten van de motivatie om met het verslavingsgedrag te stoppen, door het
creëren of dichterbij halen van aantrekkelijke toekomstbeelden. Frustraties op de korte termijn, zoals ontwenningsverschijnselen en trek, zijn beter te verdragen als
duidelijk is ‘waar men het voor doet’. Voorbeeld: ‘Als ik
stop met drinken, mag ik weer op mijn kleinkind passen;
in het beeld zie ik mezelf samen met mijn kleinzoon in

In deze module is het doel om trek-oproepende (dus
machteloos makende) positieve herinneringen onschadelijk te maken. Voorbeelden zijn: het winnen van een
som geld, een seksuele verovering of de eerste keer heroïnegebruik. We proberen deze herinneringen vooraf zo
veel mogelijk positieve lading te geven door de vraag:
“Welke uitspraak over jezelf of over het middel doet de
trek of positiviteit nog verder toenemen?” In plaats van
een NC, wordt dus een (drempelverlagende) uitspraak
geformuleerd die de trek verder verhoogt, zoals: “Ik heb
het verdiend.” In plaats van de SUD wordt hier gespro-
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ken over ‘level of urge’ (LOU) en ‘level of positive affect’
(LoPA).

vluchten in mijn werk, dan voel ik dat het geen echte
oplossing is voor mijn eenzaamheid.”

Module F: Het versterken van de self-efficacy

Module E: Het desensitiseren van ‘koppelherinneringen’
Deze module is een variant op de voorgaande. Verondersteld wordt dat verslavingsgedrag in een psychologische
behoefte voorziet. Eerst wordt gevraagd naar het meest
positieve aspect van het verslavingsgedrag. Bijvoorbeeld: ‘Je even lekker helemaal kunnen laten gaan in een
café met vrienden’. Dan wordt gekeken waarom juist dit
aspect zo aangenaam is: de persoon gaat bijvoorbeeld
gebukt onder veel (vermeende) verplichtingen. Daarna
wordt gezocht naar herinneringen aan gebeurtenissen waarin deze koppeling tussen het gedrag en het
vervullen van de behoefte is ontstaan: “Welke ervaring
bewijst voor jou gevoelsmatig het sterkst dat alcohol je
kan helpen om je even helemaal bevrijd te voelen van
je verplichtingen?” Relevante targets worden vervolgens
gedesensitiseerd (LoPA=0; VOC = 7). Het bewerken van
deze ‘koppelherinneringen’ leidt er toe dat het achterliggende verlangen meer op de voorgrond komt en dat
het verslavingsgedrag als oplossing minder aantrekkelijk wordt, bijvoorbeeld: “Als ik nu de neiging heb om te
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Self-efficacy betreft het vertrouwen dat iemand heeft in
zijn eigen vaardigheden om adequaat met een specifieke
situatie om te gaan: een soort contextgebonden zelfvertrouwen. Een lage self-efficacy is een belangrijke voorspeller van terugval en gebruik. We vragen daarom eerst
naar risicosituaties voor verslavingsgedrag (bijvoorbeeld
het zien van een gokhal). De patiënt stelt zich zo’n situatie voor en geeft aan welke negatieve zelfopvatting van
toepassing is, bijvoorbeeld: ‘Ik ben een loser’. Vervolgens
wordt op rechtsom-wijze gevraagd naar herinneringen,
liefst van vóór de verslaving, die deze overtuiging ‘bewijzen’. Via dit oude materiaal lijkt de zelfondermijning
beter te repareren: het is niet ‘besmet’ met verslavingsgerelateerde faalervaringen.

Module G: Het desensitiseren van geheugenrepresentaties van triggers
Voor verslaafden zit het dagelijks leven vol triggersituaties die trek oproepen en aanleiding kunnen zijn voor terugval. Het gaat hierbij niet om herinneringen, maar om
risicosituaties waar de patiënt in het heden beter mee
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wil leren omgaan, bijvoorbeeld het zien van wijn drinkende mensen op de televisie of het ervaren van eenzaamheid. In de loop van de verslaving hebben dit soort
situaties veel lading gekregen. Op het zien van drinkende
mensen bijvoorbeeld zit zoveel (positieve) lading, dat het
zinvol is ze als EMDR-target te behandelen, d.w.z. met
oogbewegingen én associaties. De ‘film’ wordt stilgezet
op het beeld dat het meeste trek of spanning oproept.
Dit soort targets zijn vaak binnen enkele minuten gedesensitiseerd.

Module I: Resource Development and Installation (RDI)

Module H: Het desensitiseren van positieve
flashforwards

Module J: Het desensitiseren van een flashforward over terugval

In de vorige module zijn actuele beelden gekozen van
situaties die veel trek oproepen. Iets wat er op lijkt, maar
toch echt anders is, is een positieve flashforward: het
(te) positieve plaatje van de toekomst. Een triggersituatie voor een gokverslaafde is bijvoorbeeld het zien van
een gokhal, terwijl de positieve flashforward het beeld
is dat de jackpot gewonnen wordt. In module D gaat het
om desensitiseren van concrete, autobiografische herinneringen, hier om positieve geconstrueerde toekomstbeelden.

Ondanks goede voornemens, hoor je soms in het taalgebruik al dat de verwachtingen om gedragsveranderingen
vol te houden niet erg hoog gespannen zijn, bijvoorbeeld:
“Ik ga proberen mij aan mijn dieet te houden.” Kennelijk
houdt men al rekening met controleverlies en terugval.
Men ‘ziet’ zichzelf – in de toekomst - als het ware voor
de bijl gaan. Een dergelijke flashforward bestaat dus uit
een beeld waarin de patiënt bevestigd ziet dat hij het
niet redt.

In module B werd een positief aantrekkelijk toekomstbeeld geïnstalleerd. In deze module installeer je een resource (positieve eigenschap, bijvoorbeeld zelfvertrouwen) op een stilstaand plaatje van de situatie, nodig om
gewenst gedrag vol te houden. Bijvoorbeeld ‘nee’ zeggen tegen je dealer. RDI kan in alle fases van een verslavingsbehandeling ingezet worden.

Tot slot
Alle modules samen nemen ongeveer tien dubbele sessies in beslag. Elke sessie kan afgerond worden met ‘positief afsluiten’.

Het volledige protocol is te downloaden via www.hornsveldpsychologenpraktijk.com/workshops
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Samenvattingen wetenschappelijke artikelen
door Matty Geurink

Frequentie van traumatisering
belangrijker dan leeftijd
In de Nijmeegse angstkliniek Overwaal namen
onderzoekers 110 ambulante PTSS-patiënten onder
de loep om te bepalen of verschillende typen van
traumatisering (in de kindertijd, in de volwassenheid,
eenmalig of meervoudig) samenhangen met
verschillende soorten PTSS. De belangrijkste
conclusie is dat meervoudige traumatisering
samenhangt met ernstigere klachten en dat de
leeftijd waarop de traumatische gebeurtenissen
plaatsvonden er weinig toe doet.
De onderzoekers vonden bij de meervoudig
getraumatiseerden meer dissociatie, schuld, schaamte
en interpersoonlijke sensitiviteit dan bij de eenmalig
getraumatiseerden. Ook was de woede bij deze
groep vaker op zichzelf gericht dan op de dader.
Verschillen tussen de groep waarbij de traumatisering
in de kindertijd begon, versus de groep met uitsluitend
trauma in de volwassenheid, waren minder prominent.
De groep die al getraumatiseerd was in de kindertijd had
meer last van dissociatie en woede in het algemeen.
Nagenoeg alle verschillen tussen de groepen vielen
weg toen gecorrigeerd werd voor de ernst van PTSS.
Alleen voor ernst van de dissociatie en schaamte in
de meervoudig getraumatiseerde groep trauma ging
dit niet op. Meervoudig trauma ging samen met meer
dissociatie en schaamte, ook bij patiënten met mildere
vormen van PTSS.
Het lijkt er op dat patiënten met een meervoudige
en vroeg begonnen traumatisering, ernstigere
PTSS-klachten hebben, en dat ernstige PTSS in het
algemeen samengaat met meer dissociatie, schuld,
schaamte, interpersoonlijke sensitiviteit en op zichzelf
gerichte woede. Het lijkt gerechtvaardigd om één
symptoomcluster voor PTSS te handhaven en geen
aparte classificatie in te voeren voor ‘complexe’ PTSS.
Bij patiënten met meervoudige traumatisering vormen
dissociatie en schaamte klachtgebieden die los lijken te
staan van PTSS en mogelijk apart aandacht behoeven in
behandeling.
Hagenaars, M.A., Fisch, I. & van Minnen, A. (2011). The effect of trauma
onset and frequency on PTSD-associated symptoms. Journal of affective
disorders, 132, 192-199.
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Gebrek aan geheugenspecificiteit bij
Dissociatieve identiteitsstoornis(DIS) en
PTSS overeenkomstig
In Groningen hebben onderzoekers de geheugenspecificiteit van DIS-patiënten, PTSS-patiënten, DISsimulanten en gezonde controles vergeleken. Geheugenspecificiteit is het vermogen om op verzoek
een specifieke herinnering uit het autobiografische
geheugen op de halen. Verrassend genoeg vertoonden zowel DIS-patiënten als PTSS-patiënten een
overalgemeen autobiografisch geheugen, vergeleken met gezonde controles.
Een goed autobiografisch geheugen is in het dagelijks
leven van groot belang, bijvoorbeeld bij probleemoplossing en stemmingsregulatie. Het gebrek aan specificiteit
van het geheugen bij PTSS was al bekend. Verondersteld wordt dat een overalgemeen geheugen bij PTSS
zijn oorsprong vindt in vermijding van intense negatieve
emoties, die optreden bij het ophalen van traumatische
herinneringen, waarna het onvermogen om specifieke
herinneringen op te halen zich uitbreidt naar positieve
en neutrale herinneringen. Onderzoek naar specificiteit
van het geheugen bij DIS ontbrak nog grotendeels.
In het onderzoek kregen twaalf DIS-patiënten, 31 gezonde controles, 26 amateur actrices die DIS simuleerden
en 27 PTSS-patiënten met een geschiedenis van vroeg
chronisch seksueel misbruik in de jeugd, een autobiografische geheugentest. Deze test hield in dat ze bij vijf
positieve en vijf negatieve woorden een specifieke autobiografische herinnering moesten noemen. Op basis
van de structurele dissociatie theorie werden onder andere verschillen verwacht bij de DIS-patiënten tussen de

ogenschijnlijk normale state (ANP) en de trauma state
(EP). De DIS-patiënten bleken in de ogenschijnlijk normale state consequent sneller met antwoorden dan in
hun trauma state, maar de states verschilden onderling
niet significant in traumagerelateerdheid, specificiteit,
negativiteit en leeftijd van de herinneringen. De geheugenprestaties en symptomatologie van de DIS-patiënten
leken sterk op die van de PTSS-patiënten.
De resultaten uit het onderzoek dragen bij aan de discussie of we dissociatieve stoornissen als een aparte
diagnostische categorie moeten handhaven, of dat het
juister is om ernstige posttraumatische klachten die gekoppeld zijn aan nare herinneringen van langdurig interpersoonlijk trauma met een begin in de kindertijd, in een
gezamenlijke diagnostische categorie onder te brengen.
Huntjens, R.J.C., Wessel, I. , Hermans, D. & van Minnen, A. (2014). Autobiographical memory specificity in dissociative identity disorder. Journal of
Abnormal Psychology,123, 418-284.
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Onderscheid
PTSS en
Complexe PTSS
niet valide
Amerikaanse onderzoekers hebben bij 2.695 Amerikaanse burgers en 323 aan trauma blootgestelde
veteranen onderzocht hoe PTSS en Complexe PTSS
(CPTSS) met elkaar samenhangen. In beide samples
was PTSS als gevolg van meervoudige traumatisering doorgaans ernstiger, ongeacht de soort gebeurtenis, en ging ernstigere PTSS gepaard met meer
symptomen van CPTSS. Voor het opdelen van PTSS
en CPTSS in twee aparte diagnostische categorieën
vonden zij dus geen empirische ondersteuning.
De aanleiding voor het onderzoek was dat er momenteel
een voorstel ligt om in de nieuwe versie van ICD-11 een
diagnose CPTSS op te nemen, naast de reeds bestaande
diagnose PTSS. Onder CPTSS wordt doorgaans PTSS (herbeleven, vermijden en hyperarousal) verstaan met bijkomende problemen binnen minstens één van de drie domeinen: affectdysregulatie, interpersoonlijke problemen
en negatief zelfbeeld. Dissociatie wordt in de literatuur
soms onder het domein affectdysregulatie geschaard en
soms als een apart domein onderscheiden. Vanwege dit

gebrek aan eenduidigheid hebben de onderzoekers dissociatie niet meegenomen in hun analyses.
Een aparte diagnose CPTSS is alleen zinvol als er een
tweedeling is aan te brengen tussen patiënten in kwalitatief andersoortige traumagerelateerde psychopathologie. Veel clinici nemen aan dat specifieke vormen van
traumatisering (met name herhaald seksueel misbruik
of fysieke mishandeling in de kindertijd) tot specifieke
traumagerelateerde psychopathologie leiden. Voor deze
veronderstelling vonden de onderzoekers geen ondersteuning in de data. Zij pleiten derhalve voor handhaving
van één diagnose PTSS. De domeinen affectdysregulatie,
interpersoonlijke problemen en negatief zelfbeeld kunnen het beste als mogelijke bijkomende problemen binnen ‘gewone’ PTSS beschouwd worden.
Wolf, E.J., Miller, M.W., Kilpatrick, D., Resnick, H.S., Badour, C.L., Marx,
B.P., Keane, T.M., Rosen, R.C. & Friedman, M.J. (2014). ICD-11 Complex
PTSD in U.S. national and veteran samples: prevalence and structural associations with PTSD. Clinical Psychological Science,1-15. DOI:
10.1177/2167702614545480.
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Uit de oude doos: PTSS behandelingen
vergeleken
Halverwege de jaren negentig hebben Amerikaanse
onderzoekers 51 vrouwelijke PTSS-patiënten gerandomiseerd over drie verschillende behandelingen
voor PTSS en een wachtlijstconditie. De behandelingen EMDR, Prolonged Exposure (PE) en de Counting
Method (CM) bleken alle drie even effectief in de vermindering van PTSS-klachten.
CM houdt in dat de therapeut hardop van één tot honderd
telt, terwijl de patiënt een specifieke herinnering van begin
tot eind in gedachten afspeelt. Het tellen zou de patiënt
een structuur bieden, die helpt om te blijven focussen op
de traumatische herinnering en niet toe te geven aan de
neiging om de herinnering te vermijden.
De onderzochte groep bestond voor de helft uit slachtoffers van seksueel misbruik of mishandeling in de kindertijd,
doorgaans door een familielid. De therapeuten in de studie
voerden alle drie de methodes uit en werden adequaat getraind en gesuperviseerd in de respectievelijke methodes.
De sessies duurden 75 tot 90 minuten. Het aantal sessies
hing af van wat de handleiding voorschreef. Voor patiënten die EMDR kregen, was dit 6,3 sessies, bij PE ging het
om 9,7 sessies en bij patiënten met een CM-behandeling
slechts om 5,9 sessies.

De onderzoekers veronderstelden dat effectieve PTSSbehandelingen enerzijds bestaan uit een vorm van imaginaire blootstelling aan de traumatische herinnering(en) en
anderzijds uit een methode om de cognitieve vermijding
van de patiënt te verminderen, zoals oogbewegingen bij
EMDR, psycho-educatie en aanmoediging bij PE en het tellen bij CM. Vergeleken met EMDR en PE bestaat CM uit
veel imaginaire blootstelling en heeft het relatief weinig
andere technieken om de cognitieve vermijding te verminderen. Aangezien CM even effectief bleek als EMDR en PE,
betekent dit volgens de onderzoekers dat ‘opsmuk’ om de
cognitieve vermijding te verminderen, wellicht minder nodig is dan voorheen werd aangenomen. Hun onderzoeksresultaten pleiten ervoor om behandelingen van PTSS
eenvoudig te houden.
De werkgeheugentheorie was ten tijde van het onderzoek
nog niet bekend. Met de kennis van nu zou het effect van
oogbewegingen bij EMDR en het tellen bij CM ook toegeschreven kunnen worden aan werkgeheugenbelasting.
Johnson, D.R. & Lubin, H. (2006). The Counting Method: applying the rule of
parsimony to the treatment of post-traumatic stress disorder. Traumatology
12:83. DOI:10.1177/153476560601200106
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Aanname dat alle
patiënten met comorbide
problematiek geëxcludeerd
worden in RCT’s voor
PTSS blijkt onjuist
Amerikaanse onderzoekers hebben de exclusiecriteria onderzocht van 63 RCT’s naar de effectiviteit
van psychologische behandelingen van PTSS in de
periode van 1980 tot 1992. Vrijwel alle patiënten
met de diagnose PTSS bleken mee te mogen doen in
de studies, ongeacht comorbide problemen. Acute
psychose, huidig middelenmisbruik of middelenafhankelijkheid, acute manie en acute suïcidale ideatie waren de meest gehanteerde exclusieredenen,
maar zelfs patiënten met dergelijke ernstige comorbiditeit werden niet in alle studies uitgesloten van
traumabehandeling.
Ondanks stevig wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van bepaalde behandelingen voor PTSS, krijgen veel patiënten in de praktijk geen evidence based
behandeling. De onderzoekers veronderstellen dat dit
deels komt doordat veel behandelaren ervan uitgaan
dat alleen patiënten met PTSS als enige diagnose in behandelstudies worden geïncludeerd, terwijl zij in hun
dagelijkse klinische praktijk juist patiënten zien met comorbiditeit. Clinici zouden zo terughoudend zijn om patiënten met comorbide problemen te behandelen voor
hun PTSS, omdat ze aannemen dat de conclusies uit onderzoek voor deze patiënten niet opgaan. De review laat

zien dat deze aanname op een misvatting berust. Patiënten met comorbide problemen doen wel degelijk mee in
RCT’s naar de effectiviteit van behandelingen voor PTSS.
Evidence based behandelingen voor PTSS zijn dus ook
evidence based voor deze patiënten.
De onderzoekers pleiten op basis van de review voor
bredere toepassing van evidence based behandelingen
bij PTSS, zoals EMDR en imaginaire exposure. De meeste
bijkomende problemen lijken vooralsnog geen geldige
reden te zijn om iemand een evidence based behandeling te onthouden, want comorbiditeit is niet van invloed
op het effect van PTSS-behandelingen. Nader onderzoek
is nodig naar de effectiviteit van evidence based traumabehandeling bij PTSS in combinatie met acute psychose,
huidig middelenmisbruik of middelenafhankelijkheid,
acute manie en acute suïcidaliteit.
Ronconi, J. M., Shiner, B., Watts, B.V. (2014). Inclusion and exclusion criteria
in randomized controlled trials of psychotherapy for PTSD. Journal of Psychiatric Practice, 20, 1, 25-37.
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Meer details kwijt door
positieve
werkgeheugentaak
Onderzoekers van de Harvard Universiteit toonden
aan dat de accuratesse van het geheugen voor een
nare film meer afneemt door werkgeheugentaakjes
die positieve emoties oproepen, dan door neutrale
werkgeheugentaakjes of taakjes die negatieve emoties oproepen.
Tijdens een experiment kregen tachtig psychisch gezonde personen drie nare filmfragmenten te zien van
verkeersongevallen. De ene helft van de proefpersonen
kreeg nadien geen werkgeheugentaak en de andere
helft kreeg een werkgeheugentaak met foto’s die respectievelijk positieve, neutrale en negatieve emoties
opriepen. Vervolgens vroegen de onderzoekers naar details van de filmfragmenten. De positieve geheugentaak
verminderde het geheugen voor details van de films,

maar de negatieve en neutrale taak niet.
De onderzoekers hebben de subjectieve afname van levendigheid en emotionaliteit niet gemeten. Zij kozen de
accuratesse van het geheugen als uitkomstmaat, omdat
deze meer objectief is. Desondanks vermoedden zij op
basis van hun experiment dat werkgeheugentaakjes die
positieve emoties oproepen, de levendigheid en emotionaliteit van nare herinneringen meer zouden doen
verminderen, dan neutrale oogbewegingen. Vooralsnog
lijkt het voorbarig om in EMDR over te stappen van de
protocollaire oogbewegingen naar een vrolijk fototaakje.
Meer onderzoek is nodig.
Tsai, C., McNally, R.J. (2014). Effects of emotionally valenced working
memory taxation on negative memories. Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry, 45, 15-19
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Iraanse veteranen met PTSS
knappen op door EMDR
EMDR werkt ook bij oorlogsveteranen met PTSS
als gevolg van de Irak-Iran oorlog in de jaren ’80.
Dat blijkt uit twee Iraanse onderzoeken van matige
kwaliteit.
Het ene onderzoek betrof een RCT met in totaal 45 patiënten verdeeld over drie onderzoekscondities: acht
EMDR-sessies van negentig minuten, acht sessies van
negentig minuten cognitieve gedragstherapie (CGT) en
een controleconditie met een onduidelijke inhoud. De
CGT betrof geen imaginaire exposure, maar traumagerichte cognitieve therapie bestaande uit psycho-educatie en cognitieve herstructurering. De bedoeling van de
onderzoekers was om de effectiviteit van EMDR met die
van CGT te vergelijken. EMDR en CGT deden het in dit
onderzoek allebei beter dan de controlegroep, waarbij
de veteranen die EMDR kregen het meest opknapten.
De toon van het artikel en de literatuurbespreking van
de onderzoekers wekt de indruk dat de onderzoekers bij
aanvang van de studie vooringenomen waren ten aanzien van EMDR, en zich onvoldoende verdiept hadden in
state-of-the-art CGT bij PTSS.

Het lijkt daarmee voorbarig om uit dit onderzoek conclusies te trekken over de superioriteit van EMDR boven
traumagerichte CGT.
Het andere onderzoek betrof een pilotstudie van een
klinisch psycholoog in een gespecialiseerde kliniek voor
oorlogsveteranen. Hij randomiseerde dertig oorlogsveteranen met PTSS over twee condities: een experimentele
conditie van vier EMDR-sessies van 45 minuten en een
controleconditie met een onduidelijke inhoud. De experimentele groep was er na deze vier sessies al beter aan
toe dan de controleconditie, wat de conclusie rechtvaardigt dat het aanbieden van EMDR aan deze doelgroep
zinvol lijkt.
Nikmorad, A.R., Nejad, A.S., Safdari, S., Goodini, A.A., Azadi, E., Babaei, M.O.,
Sharifa, Z., Kafrashi, Bahrampour, O. (2014). Comparison of the influence
of eye-movement desensitization therapy and reprocessing (EMDR) and
cognitive-behavioral therapy (CBT) method on reducing post-traumatic
stress disorder in de war injured. Journal of Social Issues & Humanities, 8,
166-171.
Niroomandi, R. (2012). Efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in the Iranian veterans with chronic post-traumatic stress
disorder (PTSD) after Iran-Iraq War. International Proceedings of Economic
Development and Research, 40, 52-56
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Effect van oogbewegingen op nare
herinneringen verder ontrafeld
Utrechtse onderzoekers toonden in een experiment
met studenten aan dat oogbewegingen bij terugdenken aan nare herinneringen 24 uur later nog
steeds tot verminderde levendigheid en naarheid
van die herinneringen leidden.
Uit experimenteel onderzoek weten we dat oogbewegingen bij het ophalen van nare herinneringen direct na het
experiment, een afname van levendigheid en naarheid
van die herinneringen tot gevolg hebben. Onduidelijk is
of oogbewegingen tot daadwerkelijke veranderingen in
het geheugen leiden en hoe lang oogbewegingen moeten worden gemaakt voor een blijvend effect. Onderzoeksbevindingen over het langetermijneffect van oogbewegingen op levendigheid en naarheid zijn schaars en
inconsistent.
In dit experiment kregen 73 studenten de opdracht om
twee autobiografische herinneringen op te halen, één
met oogbewegingen (‘recall with Eye Movements (EM)’)
en één zonder oogbewegingen (‘recall only (RO)’). De
ene helft van de proefpersonen moest de herinneringen
ophalen gedurende vier keer 24 seconden (‘kort’) en de
andere helft gedurende acht keer 24 seconden (‘lang’).

De studenten scoorden hun herinneringen op levendigheid en emotionaliteit vooraf, direct na het experiment
en 24 uur nadien. Zowel in de korte als in de lange groep
ging EM, maar niet RO, direct na het experiment samen
met een afname van levendigheid. De naarheid was niet
veranderd. 24 uur later waren de herinneringen met EM,
maar niet met RO, uitsluitend in de lange groep minder
levendig én minder naar. In de korte groep werd na 24
uur geen effect gevonden van oogbewegingen.
Het experiment doet vermoeden dat de oogbewegingen
tijdens EMDR hun effectiviteit (deels) ontlenen aan het
feit dat ze de levendigheid en naarheid van de opgehaalde herinnering langdurig veranderen, mits ze voldoende
lang worden toegepast. Bij behandelsessies van een uur,
zoals gangbaar in de klinische praktijk, zal dit geen probleem zijn.
Leer, A., Engelhard, I.M., van den Hout, M.A. (2014). How eye movements
in EMDR work: changes in memory vividness and emotionality. Journal of
Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45, 396-401.
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Beantwoord door: Ad de Jongh Illustratie: Charlotte Tasma

Vrouw met een

vogelfobie
deel 1

Ik heb een vrouw met een vogelfobie in behandeling.
Haar doel is om weer op terrasjes te kunnen zitten met
mooi weer, wat ze nu al een jaar of zes zoveel mogelijk
heeft vermeden.
Ik ben vorig jaar met haar begonnen en heb het EMDRprotocol gevolgd. Ze had hier goede verhalen over gehoord en wilde daarom graag EMDR. Na een uitgebreide
inventarisatie ben ik gestart met haar eerste herinnering
van angst voor vogels. Dat was toen zij als jong kind met
haar oma door een kippenhok liep, waar de kippen opvlogen. Daarna was er nog een belangrijke latere ervaring
(als 12-jarige werd ze door haar vader over een plein met
duiven getrokken, terwijl ze daar niet langs wilde) en een
laatste ervaring (op een terras waar een duif onder haar
stoel kwam scharrelen). De herinneringen aan deze situaties gingen tijdens die sessie naar SUD=0. Ook heb ik
haar rampscenario gedesensitiseerd. Na het installeren
van haar future template, zijn we vervolgens gaan oefenen op plaatsen met duiven in de buurt. Ook zijn we naar
een vogelhouder geweest, waar ze in stapjes dichterbij
de duiven kwam, deze aanraakte en zelfs een kleine duif
(dat wil zeggen: zonder vleugels) vasthield. Het ging wel
iets beter: de afschuw en paniek gingen ervan af, maar
de angst verdween nog niet volledig. Het was ook nog
niet ‘klaar’, want ze durfde niet het hok met opvliegende
vogels in, of bijvoorbeeld een grote vogel aan te raken.
Omdat ze ging reizen, is de behandeling toen gestopt.
Onlangs is ze opnieuw bij me gekomen. Ze geeft aan
dat deze angst, die al haar leven lang bestaat, erger is

geworden nadat dat ze zo’n zes jaar geleden ervoor
koos om niet meer op terrassen te komen. Ze herkent
dat de vermijding de angst heeft versterkt. Ik heb met
haar opnieuw gekeken naar wat precies de angst is: het
opvliegen, de pootjes, of dat andere mensen haar zien
schrikken? En ik heb ook gekeken of ze beelden had van
wat voor gevaarlijke dingen een vogel kan doen. Ze is
gemotiveerd, denkt mee, maar zegt geen concreet beeld
te hebben, anders dan dat het gewoon ‘afschuwelijk’ is
en dat ze het ‘niet aan kan’. Omdat ze een paar situaties
had meegemaakt waarin ze zelf was blijven zitten ondanks dat er vogels in de buurt waren, hebben we ervoor
gekozen oplossingsgericht hiermee verder te gaan: ze
zou deze week gaan oefenen op terrasjes. Afgebakende
periodes dus. Bijvoorbeeld tien minuten en dan niet weg
gaan als ze angst heeft, maar gewoon een vooraf afgesproken tijd blijven zitten. We hebben afgesproken dat
we besluiten dat het gedragsexperiment is mislukt, als
ze het inderdaad niet aan zou kunnen, kortom, dood zou
gaan of flauw zou vallen.
Ze mailde me net dat ze overstuur was geraakt en een
soort paniekaanval had gekregen. Ze werd misselijk op
een terras en gaf aan de moed wat kwijt te raken dat
ze hier ooit overheen zou komen. Ook ik merk moeite
te krijgen om moed te houden. Ik heb al veel gedaan,
maar ik kan er nog steeds niet helemaal de vinger achter
krijgen waar nu die enorme angst nog in zit. Ik zag bij de
exposure wel hoe het haar ook lichamelijk enorm beangstigde. Ze is verder een vlot meisje dat goed functioneert.
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Mijn vraag is of ik belangrijke aspecten in de EMDR- procedure over het hoofd heb gezien, de procedure niet goed
heb uitgevoerd, of anderszins iets gemist heb wat nodig
is voor een succesvolle behandeling van deze angst? Ik
heb volgende week weer een afspraak met haar.

Antwoord
Blijkbaar heb je nog niet alle targets gehad, dat zou mijn
redenering zijn. Als je een paar targetherinneringen succesvol hebt behandeld en er is nog steeds een angstreactie bij een confrontatie met de angstwekkende stimulus,
dan moet er dus nog een andere herinnering of andere
mentale representatie zijn die de angst in stand houdt. In

ze haar ogen even). Ik doe de oogbewegingen met een
stokje en een wit bolletje van piepschuim erop, en op
een gegeven moment noemde ze bij “Wat komt er op?”
dat ze in het stokje bijna een duif ziet. Ik had mij eerder al afgevraagd of er zo’n link zou zijn, waardoor het
stokje (en vorig jaar nog gewoon mijn vingers) mogelijk
als aversief zou worden ervaren. Heb jij zoiets wel eens
vaker gezien? Door het bijna dichtknijpen van haar ogen
en regelmatig met haar ogen blijven hangen in het midden, neigde ik bijna over te stappen op klikjes, maar het
proces loopt. Daarom ga ik vooralsnog zo door. Heel fijn
dat je zo hebt meegedacht! Het proces loopt weer. Ik
hou je op de hoogte van het vervolg.

dit geval zou ik nogmaals de focus leggen op haar flashforward en die behandelen met EMDR. Dat is haar ultieme

Antwoord

schrikbeeld. Wat ziet ze als worstcase scenario als ze op

Fijn dat het stagnerend proces weer enigszins lijkt te zijn

het terras gaat zitten? Wordt ze aangevallen, worden haar

losgetrokken. Toch denk ik dat je nog een stukje verder

ogen dan uitgepikt, wordt ze opgegeten of ervaart ze dan

kunt gaan. Het mentale beeld dat je nu hebt genomen is

‘slechts’ volledig controleverlies? Zo’n mentale represen-

namelijk nog geen echte (irrationele) rampfantasie. Dit

tatie MOET ze hebben (anders zou ze immers niet bang

zou bijvoorbeeld een plaatje kunnen zijn van een situatie

zijn). Wil je daar nog eens even goed naar zoeken? Als je

die zich voor zou kunnen doen, die voor iedereen verve-

een target hebt, dan dit met EMDR tot SUD=0 desensitise-

lend is. Je zult haar dus moeten vragen wat er gebeurt in

ren (en VOC=7). De NC is standaard ‘Ik ben machteloos’.

het ergste geval dat de vogel haar raakt of haar iets anders

Zet ‘m op!

aandoet (of dat ze bijvoorbeeld zelf een hartverlamming
krijgt…). Snap je wat ik bedoel? Een echte ramp, achter

Reactie

de ramp. Ze moet haar fantasie dus nog meer de vrije loop

Heel veel dank voor je reactie. Ik zag haar vanmiddag,
dus ik kon het meteen met haar oppakken. We hebben
samen gekeken naar haar rampscenario en dit concreet
kunnen krijgen. Ze gaf aan dat dit een plaatje is waarop
ze op een terras zit, dat iemand een onverwachte beweging maakt waardoor een duif schrikt, de duif niet weg
kan omdat het een afgesloten terras is, dan uit schrik
opvliegt en tegen haar gezicht aanvliegt. Het plaatje van
de flashforward was het beeld dat de vogel vlak voor
haar gezicht is. De SUD van dit beeld gaf ze een 9 (De NC:
‘Ik ben machteloos’), en ze voelde direct fysiek spanning
op haar borst. Dit lijkt dus raak. In de desensitisatiefase
ging de SUD van deze sessie naar 3. Daarna moesten we
stoppen vanwege de tijd. Bij het positief afsluiten gaf ze
aan te hebben gemerkt dat de angst zakte, en dat gaf
haar een beter gevoel het aan te kunnen. Ik zal deze
flashforward volgende keer (over twee weken) met haar
afmaken.

laten, dit toelaten, en er in haar hoofd een echte nachtmer-

Overigens was het opvallend dat ze bijna haar ogen
dichtknijpt bij de oogbewegingen (per beweging knijpt
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rie van maken. Kijk eens of je daar nog bij kunt. Daag haar
(nog verder) uit. En dan zou ik dit beeld voor de volgende
keer nemen.
Het fenomeen dat iemand iets ziet in, of doorfantaseert
over, de afleidende stimulus zie je wel vaker. Is helemaal
niet erg. Zie het als een associatie en laat de patiënt dat
spoor volgen. In het algemeen geldt dat als je vindt dat
de EMDR niet zo goed loopt, je eens iets anders moet
proberen. Snellere of langzame oogbewegingen, of een
andere modaliteit: (de ingewikkelde) tikjes in plaats van
oogbewegingen of handtaps, en kijk eens of het proces
dan anders (= beter) verloopt. Soms zie je dan een onvoorspelbare persoonlijke voorkeur of gevoeligheid voor een
bepaalde invulling van een afleidende taak.

Reactie
Dank voor deze aanvulling. Omdat zij zo gauw zegt: “Ik
weet het niet, ik vind dat al gewoon heel afschuwelijk”,
heb ik daar misschien wel te snel genoegen mee genomen. Misschien ook omdat ik vreesde een ramp te ‘creë-

45

ren’ die er niet is, en het haar min of meer aan te praten.
Maar je hebt natuurlijk gelijk dat er een representatie
moet zijn, die de angst bepaalt. Het beeld is nu nog niet
perse irreëel en zelf zou ik zo’n vogel dichtbij hooguit
vervelend, maar geen ramp, vinden. Ik ga de volgende
keer nog meer doorvragen en kijken wat de nachtmerrie
is, of kan zijn. Ook zal ik haar voorleggen de onregelmatige klikjes te gebruiken en te kijken of dat verschil
maakt. Dank voor je feedback, ik ga ermee verder en hou
je op de hoogte!

Antwoord
Prima. Voor het creëren van een rampfantasie hoef je niet
zo bang te zijn. Soms is het wel lastig om de patiënt ietsje
verder te laten gaan en over de rand te laten kijken, maar
ga er maar even vanuit dat een rampfantasie bij deze patiënt al aanwezig is.

Reactie
Ik heb mijn patiënt met vogelangst weer gezien vandaag;
het blijft toch niet gemakkelijk. De afgelopen twee weken had ze zichzelf er minder toe gedwongen ermee
bezig te zijn. Er was niet echt iets veranderd sinds de
vorige keer. Ze vroeg nog hoe ze luchtig kon vertellen
tegen mensen dat ze nog (..) niet op terrasjes wilde, of
kon zitten...
Vandaag heb ik, zoals je voorstelde, verder gezocht en
haar laten fantaseren over de rampfantasie. Dat vond ze
lastig, want ‘die is er niet echt’, maar uiteindelijk kwam
ze tot het scenario dat de duif haar wang kapot pikt,
dat het bloedt, hij rond haar hoofd blijft cirkelen en met
nageltjes in haar armen krast, en (na veel motiveren en
stimuleren door te fantaseren over de horrorafloop) uiteindelijk leidt het ertoe dat een van hen dood gaat, en
- vooruit - in de ergste nachtmerrie is zij dat dan zelf. Ze
schrikt zodanig dat ze niet meer kan ademhalen en dood
gaat met alle andere mensen erom heen. De SUD was 8.
Ik ben deze keer op de onregelmatige tikjes overgegaan.
De SUD daalde wel in de loop van het uur. Maar ik twijfelde wat er gebeurde aan verwerking, want ze noemde
soms bij back to target dat het beeld weg was, of meer
uitgegumd (prima, dat kan), maar vervolgens dat de
SUD nog wel 7 was. De aspecten die eerst de meeste
spanning gaven, waren onder andere “de vleugels”, en
“dat ze niet weg kan vanwege de andere mensen erom
heen.” Ze zei ergens ook dat het beeld van die duif bij
haar gezicht “gewoon op zich al een naar beeld is, dat

veel onrust oproept.” Toen de spanning hoog bleef, terwijl ze moest zoeken naar het beeld dat leek te vervagen, vroeg ik hoe dat zat: ze gaf aan dat het beeld ‘nú’
helemaal niet zoveel spanning meer opriep, maar ze was
er zeker van dat als ze op een terras zou zitten, dit wel
het geval zou zijn. Ik ben toen verder gegaan met het
beeld zoals het in haar hoofd was opgeslagen.
In de associaties kwamen veel piekergedachten op:
“Hoe moet dat nu dit weekend als iemand voorstelt op
een terras te gaan zitten?”, “hoe kan ik wegkomen op
een terras?”, “misschien zou ik ergens moeten gaan zitten met zóveel duiven dat ik niet op allen tegelijk kan
letten, om van de angst af te komen?”, “ik denk eraan
dat ik eerder op een terras zat, en dat er geen duiven
kwamen”, “het zou echt mijn grootste overwinning ooit
zijn als ik hiervan af zou komen.” Het leek wel alsof het
niet zozeer verwerken was maar ‘gewoon nadenken of
piekeren’; het kwam vrij rationeel over. De SUD was 3
aan het eind van het uur. Bij positief afsluiten zei ze dat
ze met haar hoofd wel wist dat ze heus een keer van
de angst af zou komen, maar dat ze het nog niet voelde
in haar lijf. Ze zei dat de beelden (van de rampfantasie)
naar waren, maar niet naar voelden, “omdat het niet
echt was.” Ze eindigde positief met dat ze er wel mee
aan de slag is, en dat het daarom goed zal komen. Gelukkig heeft ze dat vertrouwen nog, al lijkt het misschien
meer omdat ze in therapie is, dan om wat de therapie
haar brengt.
Hoewel ik nu een specifieker rampscenario heb, en de
SUD terugliep, betwijfel ik of dit een constructief proces
was. Ik weet niet goed waar het vast blijft haken. Misschien toch in vermijding? Of is het iets heel anders wat
ik niet zie of niet goed doe? Ik hoop dat je een ingang
ziet!

Antwoord
Ik begrijp je twijfels, maar ik vind dit geen slecht resultaat. Nu gewoon afwachten en je niet van de wijs laten
brengen door de patiënt die tijdens de EMDR soms ook
bedenkingen inbrengt. De associaties lopen en gewone
piekergedachten en rationalisaties die elkaar afwisselen,
is ook in dit geval een gangbaar proces. Ik zou hier gewoon op doorgaan.
Dit is Deel 1 van de avonturen met de Vogelfobie. In het
volgende EMDR Magazine leest u hoe het afloopt.
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Beantwoord door: Ad de Jongh en Hellen Hornsveld Illustratie: Sandy van Helden

Behandeling

van een
moordgetuige
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Ik heb een 62-jarige man die zijn hele leven verslaafd
is geweest, in behandeling. Hij is opgegroeid tijdens de
oorlog in een Pools kamp met een getraumatiseerde
vader, die hem mishandelde. Hij is nu in behandeling
voor cannabisverslaving, maar hij heeft een verleden
met heroïne, cocaïne en andere verslavende middelen.
Hij is meer gaan gebruiken, nadat hij als conciërge op
een school zag hoe een man een vrouw neerstak en hij
tevergeefs eerste hulp moest verlenen. De SUD van dit
target begint op 9, wordt tijdens de sessie 10, en zakt
daarna niet meer. Als werkgeheugenbelasting gebruik
ik mijn vingertoppen, die ik versnel tijdens de zeer frequent voorkomende en lang aanhoudende abreactions.
Ik laat hem sommen oplossen en tappen met zijn handen op zijn schoot. De emoties blijven hem overspoelen, lijkt het wel. Hij dissocieert niet, hoort mij nog, maar
het lijkt alsof hij de gebeurtenis herbeleeft. De SUD daalt
niet tijdens de twee sessies die ik nu met hem heb gedaan. Wel is de SUD aan het begin van de tweede sessie
naar 7 gegaan, maar in het verloop van de sessie ging
de SUD vervolgens weer omhoog. Op aangeven van de
patiënt stoppen we de sessie als hij echt lichamelijk helemaal op is; hij is dan van top tot teen bezweet!
Ik denk zelf aan kortere sets, zodat hij niet zo overspoeld raakt. Verder gebruik ik met kwetsbare patiënten
vaak twee kaarten: een rode en een groene. Rood staat
voor ‘toen’ (fout) en groen voor ‘nu’ (goed). Dit helpt de
patiënt vaak om in het groen te blijven. Zal ik dit bij hem
ook toepassen, of heb je nog andere tips?

Antwoord (Ad de Jongh)
Dank je voor je vraag. Ja, leuk. Ik heb eerst nog wat informatie nodig. Bij een SUD die verspringt, moet je goed
opletten. Dat betekent namelijk vrijwel altijd dat het
plaatje niet op de seconde stil staat. Hij keert dan niet
steeds terug naar hetzelfde plaatje, maar neemt een
ander plaatje uit hetzelfde filmpje, of een heel andere
herinnering. Welk plaatje staat er op de seconde stil?
In het geval van zwaar lichamelijk letsel is er vrijwel altijd sprake van twee plaatjes waarbij er een over schuld
gaat en de ander over machteloosheid. Welk plaatje ben
je nu met welke NC aan het bewerken? Als je hem zou
vragen: “Heb je wel eens gedacht: ‘had ik maar!’”, wat
zou hij dan zeggen?

Reactie
Het plaatje staat stil op de seconde, en hij heeft er een
tekening van gemaakt. Het lijkt alsof hij bij back to target te weinig afstand kan bewaren (hij is psychotisch
kwetsbaar), waardoor de SUD stijgt tijdens de sessie.
De NC is: ‘Ik ben machteloos’. Ik ben al met aanwijzin-

gen van mijn supervisor aan de slag gegaan (zie hieronder) en dat ging goed: de SUD daalde. Ik zal het domein
‘schuld’ ook nog een keer uitvragen.

Antwoord (Hellen Hornsveld)
Volgens mij doe je het heel goed. Die twee kaarten zijn
inderdaad een goed idee, maar nog beter lijkt het me om
hem controle te geven over het beeld. Je kunt hem ook
het beeld op een tv-scherm in de verte laten afspelen.
Hij heeft de afstandsbediening, mag het uitzetten, maar
mag het ook zwart-wit maken. Hij heeft dan controle.
Als het hem dreigt te overspoelen, voeg je sneeuw toe,
zet het geluid uit, of je zet er een ander geluidje onder:
alles om het hem minder te laten overspoelen. Heb je
daar wat aan?

Reactie
Ik heb de bioscoopmethode toegepast en mijn patiënt
heeft de film eenmaal stop gezet. Dit werkte hartstikke
goed. Zijn reactie was minder heftig dan de vorige keren
en hij merkte dat het beeld qua naarheid verminderde.
Tijdens de sessie kwam het beeld van de bloedende
vrouw meermaals terug. Hij leek hetzelfde rondje met
de trein te rijden. Ik heb de film vooruit gespoeld (als
een wissel om weer verder te gaan). Dit werkte goed.
Verder kreeg hij enkele verschijnselen uit zijn psychotische episode terug (hierin is hij terecht gekomen na de
moord), en hij vroeg zich af of hij niet al zijn hele leven
gek was. Als een soort van cognitive interweave heb ik
hem toen als extra informatie gegeven dat het maken
van een eigen wereld een vorm van coping is, en dat
een dergelijke reactie op extreme nare gebeurtenissen
zoals deze, een natuurlijke en menselijke reactie is. Hij
heeft dit meegenomen in zijn verdere associatieproces
en concludeerde nadien inderdaad dat het normaal is
wat hij doet en dat hij niet gek is.

Reactie
Nog even om je op de hoogte te houden hoe de casus
is afgelopen. Na drie EMDR-sessies kon de patiënt neutraal naar het beeld kijken, en hij vertelde me eeuwig
dankbaar te zijn voor de EMDR die hij van mij had gekregen. Op mijn vraag: “Denk je wel eens ‘had ik maar’”, zei
hij op nuchtere toon: “nee, ik heb goed gehandeld!” Dus
dat ene target met een NC in het machteloosheidsdomein was voor hem blijkbaar belangrijk en voldoende.

Antwoord (Ad de Jongh)
Fantastisch. Goed gedaan hoor. Dank je wel. Mooie casus!
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Beantwoord door: Ad de Jongh

EMDR bij je eigen kind
Ik had net mijn 22-jarige zoon aan de lijn. Hij was zojuist getuige van een aanrijding van een trein met een
persoon. Hij zat voorin de trein en hoorde, ondanks zijn
oordopjes, een heel naar geluid. Graag wil ik hem met
EMDR helpen. In jullie boek las ik dat ik mogelijk verschillende targets in dezelfde film moet behandelen. Ik verbeeld me dat ik hem kan helpen, ondanks dat dit verhaal
bij mij ook gevoelens oproept. Ik ben net begonnen met
de basisopleiding, maar kan EMDR wel als het trauma
een geluid is?

en dat interpreteerde. Hij zat toen direct stijf van de schrik.
Later kwamen we uit bij een fantasieplaatje: het beeld dat
hij zelf in zijn hoofd gemaakt heeft van de situatie. Dat was
het onderstel van de trein met de gekraakte botten en het
bloed. Het geluid speelde een cruciale rol, maar hoe krijg je
dat nu in een beeld?
Het is in ieder geval gelukt om de spanning te doen dalen
naar een 3. Het bleek dat hij tijdens de EMDR niet louter
naar het plaatje aan het kijken was, maar ook zat te bedenken dat zo’n situatie je altijd wel wat doet, en dus spanning oproept. Tussendoor moest hij lachen toen hij plots

Antwoord

bedacht of iemand zich ooit voor de Koninklijke trein zou

Dit is gewoon standaard EMDR, hoor. Heb je al een keer

werpen. Even later, toen we nog aan het napraten waren,

eerder met EMDR gewerkt? Bedenk dat je elke mentale

gaf hij aan dat het geluid ook net leek op een kruiwagen

representatie tot SUD=0 kan krijgen. De vraag is: wat

waar steentjes uit gekieperd werden.

denk jij dat er in zijn hoofd zit, als hij dit geluid in zijn

In het gesprek achteraf werd duidelijk dat ik de beweging

gedachten hoort? Vast een plaatje van iemand die aan

voor hem veel te langzaam had gemaakt. Ik heb mijn door-

stukken gaat: dat moet je hebben. Heb je al gevraagd

snee patiëntentempo aangehouden. Hij was ondertussen

naar zijn herbelevingen of intrusies? Het lijkt me dat je

dus nog gewoon zijn gedachten aan het volgen! Ik bedenk

dit in één zitting kan behandelen. Hij zal je dan vast eeu-

me nu ineens dat hij twee jaar geleden een werkgeheu-

wig dankbaar zijn.

gentraining heeft gedaan en dat hij met zijn scores op het
laatst ver boven het gemiddelde uit kwam. Had ik niet eer-

Reactie

der aan gedacht.

Super bedankt voor je reactie. Ik heb gelukkig al bij een aan-

Ik heb gauw nog een keer snelle oogbewegingen gedaan,

tal patiënten EMDR toegepast. De procedure wordt voor mij

met zijn aandacht gericht op het geluid zelf!

steeds gewoner. Ik ga vanavond met hem aan de slag. Het
voelt wel wat raar, omdat hij mijn zoon is en we dan thuis

Antwoord

zijn. Wat me hierbij helpt, is jouw voorbeeld tijdens de cur-

Dit lijkt mij een bijzonder leerzame ervaring waarmee

sus dat ging over je dochter, die zo hard gevallen was met

jullie beiden zijn geholpen, prima. Ik neem aan dat je uit-

judo. En dat je zei: “Niet moeilijk doen, gewoon met EMDR

eindelijk inderdaad het fantasieplaatje hebt genomen om

aan de slag!”

EMDR op te doen, waarbij hij zelf niet in beeld was. Het
geluid in een beeld is onderdeel van de herinnering, die

Antwoord

je het beste kan targeten door te vragen welk plaatje je

Zeker. De methode werkt net zo goed bij je eigen bloed-

patiënt voor zich ziet, als hij aan het geluid denkt. Is de

verwanten en die gun je het wellicht nog het meest. In

SUD nu wel helemaal 0 (plaatje neutraal), VoC maximaal

feite is dit een vroeginterventie. Je kunt dan het R-TEP

en is een future template geïnstalleerd? Altijd afmaken,

protocol gebruiken dat staat beschreven in EMDR Maga-

ook als het je eigen zoon betreft.

zine nummer 6. Heel veel succes straks en houd me op de
hoogte alsjeblieft.

Reactie
Nogmaals mijn dank voor je snelle reactie! Ik heb deze be-

Reactie

handeling inderdaad afgemaakt met een SUD van 0 en een

Het was even lastig om het meest beladen plaatje te vin-

VoC van 7 en voor het eerst een future template geïnstal-

den. Hij dacht zelf aan het moment waarop hij zich reali-

leerd. Het voelt helemaal fijn dat ik hem zo heb kunnen hel-

seerde wat er gebeurd moest zijn. Dat hij het geluid hoorde

pen. We hadden nog schik ook.
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Beantwoord door: Ad de Jongh Naschrift door: Carlijn de Roos Illustratie: Charlotte Tasma

Vierjarige wil
zijn zus niet
meer zien
Pieter is net 4 jaar oud. Zijn halfzus van 11 jaar heeft door
een ongeluk een dwarslaesie opgelopen. Pieter is nu heel
angstig voor zijn zus. Hij wil haar liever niet zien, niet spreken en ook niet op Skype zien. Als hij met zijn ouders in het
ziekenhuis gaat kijken, kruipt hij achter zijn moeder en is hij
slechts heel soms met een kiekeboe-spelletje te verleiden
tot contact met zijn zus. Thuis reageert hij niet als het over
zijn zus gaat; het is niet bespreekbaar.
Hij is nog niet heel taalvaardig. Ik heb hem nu twee keer
gezien, en in spel heeft hij kort benoemd dat zijn zus in het
ziekenhuis is en in een rolstoel zit. Verder zwijgt hij over
dit onderwerp. Ik merk dat hij sociaal-emotioneel nog erg
jong is.
Hij heeft naast deze heftige gebeurtenis ook de scheiding
van zijn ouders meegemaakt, daarnaast de depressie en
burn-out van zijn moeder, met wie hij ook een tijd in een
opvanghuis heeft gezeten, omdat ze geen huis hadden. Nu
hebben ze gelukkig een eigen plek en is er meer rust.
Ik heb de ouders nu gevraagd een verhaal te schrijven, om
EMDR te gaan proberen over het ongeluk van de zus van
Pieter. Ik weet echter niet of Pieter hiervoor teveel gesloten
is en het verhaal misschien niet toe zal laten. Verder weet
ik niet precies wat nu het target moet zijn: toen hij zijn zus
voor het eerst weer zag of toen hij hoorde van het ongeluk?
Wat denk jij? Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Dit schrijven de ouders aan mij (ze zijn gescheiden, daarom
zijn het twee verhalen):
Vader:“Op een dag in een weekend was Pieter bij mij en
kreeg ik een telefoontje uit Spanje, waarin we werden medegedeeld dat mijn dochter een zwaar ongeluk had gehad.
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Daarop ben ik zelf heel boos geworden en in tranen uitge-

besefte ik dat er toch meer speelde dan ik dacht. Het was

barsten. Pieter is hiervan geschrokken en hij begon zelf ook

me duidelijk geworden dat Pieter dit niet aan kan. We zijn

te huilen. Ik denk dat hij dacht dat ik boos op hem was, wat

daarna niet meer samen op bezoek geweest. Ik dacht: ‘Het

dus niet het geval was. Vervolgens heb ik hem de situatie

wordt dan misschien minder’, maar het werd juist erger. Hij

uitgelegd, en heb toen zijn moeder gebeld en gezegd wat er

wilde niet met haar praten of op Skype komen. Ik heb uit-

gebeurd was. Vervolgens heeft zij hem opgehaald en is hij

eindelijk contact gezocht met mijn huisarts, omdat het niet

bij haar gebleven. In de weekenden daarop is Pieter maar

beter werd.”

kort bij mij geweest wegens deze gebeurtenis. Toen mijn
dochter uit Spanje terugkwam, is haar moeder met Pieter

Antwoord

dezelfde dag naar het ziekenhuis gekomen. Daar heeft Pie-

Dit lijkt me tamelijk simpel. Het gaat er (enkel) om wat er

ter haar in het bed aangetroffen. Het was een in- en uitlo-

in zijn hoofd zit. Dan hoef je alleen maar de herinnering

pen van artsen in blauwe pakken met maskers, omdat voor

te activeren (zus, artsen in speciale pakken, niet meer

een besmettelijke bacterie werd gevreesd. Daarna is hij nog

kunnen lopen, motorongeluk, alleen al die woorden: alles

een paar keer in het ziekenhuis geweest. Onze dochter wil

waarvan je denkt dat het schokkend geweest kan zijn) en

graag haar broertje zien, maar het leek ons momenteel niet

dan te zorgen voor afleiding (tapping). Er is geen enkele

goed voor hem. Verder merk ik de laatste tijd dat hij aan-

reden om te wachten of iets anders te doen. Zoiets is in

hankelijk is en graag bij me is.”

een uur behandeld. Niet wachten hoor!

Moeder:“Ik heb het nieuws over onze dochter nog eens
herhaald, nadat Pieter het nieuws van zijn vader te horen

Reactie

kreeg. Wij zaten samen op de bank, en ik vertelde hem

Echt? Dus ik hoef dan ook niet het gebeurde door de
ouders in een verhaal te laten vertellen via het peuterverhalen-protocol?

over het ongeluk en dat zijn zus niet meer kon lopen. Hij
reageerde daarop en zei: ‘Ze ligt in ziekenhuis, motor heeft
pijn gedaan.’ Dus het was hem wel duidelijk wat er was gebeurd. Toen we samen naar het ziekenhuis reden, heb ik het

Antwoord

hem allemaal nog eens uitgelegd. Ik weet niet meer hoe hij

Het gaat er altijd om het geheugenbestand te activeren

hierop heeft gereageerd.

en daarna te desensitiseren door het aanbrengen van

Eenmaal binnen hield hij zoals altijd mijn hand vast en was

werkgeheugenbelasting. De meest directe manier om

hij vrij rustig. Bij binnenkomst in de kamer van zijn zusje

dat te doen is er simpelweg naar te vragen. Maar, inder-

werd hij erg aanhankelijk, bleef bij mij op schoot zitten. Hij

daad, als dat helemaal niet lukt, kun je vragen dit de ou-

keek niet naar zijn zusje. Hij heeft de artsen in speciale pak-

ders te laten doen met gebruik van de verhalenmethode.

ken naar binnen zien gaan, dat zou hem ook angstig kun-

Niet nodig, als het niet nodig is. Aan de slag ermee!

nen hebben gemaakt. Tijdens ons bezoek was er veel in- en
uitloop van artsen. Ook werd zijn zusje verschoond en dat

Reactie

heeft hij allemaal gezien. Even ging het goed met hem en

Wow! Het heeft geweldig resultaat gehad! Het voelde als
een grote ‘hocus pocus-truc’;-). Ik ben tijdens de twee
sessies met poppetjes, aantikken en ‘handjeklap’ in de
weer gegaan, terwijl ik het gebeurde aan Pieter vertelde.
Zijn moeder mailde me daarna dit:

had hij meer contact met zijn zusje, maar naarmate de tijd
verstreek, zag je dat hij moeite had met de omgeving. Zijn
vader heeft hem toen meegenomen naar beneden voor een
ijsje, dacht ik, om hem gerust te stellen en even weg van
alle onderzoeken en artsen te zijn. Eenmaal terug was hij
weer hangerig en wilde hij steeds naar huis. We zijn toen
gegaan. Ik vroeg nog of hij blij was om zijn zusje te zien,
maar hij reageerde daar niet op. Vanaf toen begon hij zich
af te sluiten voor vragen rondom zijn zusje. Hij zei ook dat
hij bang was voor haar, maar niet waarom. We zijn eigenlijk
op aandringen van mij een tweede keer op bezoek gegaan,
maar hij wilde eigenlijk niet gaan omdat hij bang was. Toen
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“Pieter heeft uit zichzelf aangegeven dat hij naar zijn
zus in het ziekenhuis wilde gaan. Ik heb hem voorbereid
op het bezoek. Het ging heel goed! Bij binnenkomst lag
ze nog in haar bed. Hij heeft haar gegroet en meteen
cadeautjes gegeven. Eenmaal in haar rolstoel, kwam
hij nog meer los. Hij heeft op haar schoot gezeten en
haar zelfs geduwd in haar rolstoel. Ze waren samen een
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computerspel aan het spelen. Bij ons vertrek heeft hij
haar gekust en geknuffeld. We zijn allemaal erg blij dat
hij geen angst meer laat zien.”
Bedankt voor het meedenken!

Naschrift van Carlijn de Roos
Fantastisch resultaat. Een kind van vier heeft meestal al
een eigen representatie van de gebeurtenis, die gewoon
geactiveerd kan worden via het standaardprotocol met
de aanpassingen voor kleuters (K- en J-standaardprotocol). Omdat kinderen van die leeftijd zelf geen feedback
kunnen geven op de EMDR-procedure en de associatieketens meestal kort zijn, is het belangrijk om het EMDRprotocol zo scherp mogelijk in te zetten. Dit verhoogt
namelijk de kans op activatie van alle bij de herinnering
betrokken modaliteiten en daarmee op een zo compleet
mogelijke desensitisatie van de herinnering. Dat geeft de
meeste kans op volledige klachtenreductie op korte, en
op lange termijn. De instructie is dan:
“Teken maar wat nu nog het allernaarst is. Wat voel je nu
als je naar de tekening kijkt (bang, boos verdrietig), hoe
naar is het om naar de tekening te kijken (SUD kan worden aangeven met de handen: handen wijd is heel naar/
handen tegen elkaar is niet naar) en waar voel je dat nare
gevoel in je lijf?”
Daarna zet je de afleidende taak in. Omdat kleuters
meestal de oogbewegingen niet goed kunnen volgen,
kun je het best de ‘tapping’ inzetten, door hem op je handen beurtelings links en rechts te laten trommelen. Regelmatig vraag je wat er op komt. Het heeft de voorkeur
om de representatie van het kind zelf na te vragen.
Een andere methode is om dit te doen via de verhalenmethode en de ouder, in plaats van zelf als behandelaar het
verhaal te vertellen. Ouders voelen namelijk goed aan
waar hun kind nog spanning voelt ten aanzien van de
gebeurtenis(sen). Bovendien gaan de ouders zich competenter voelen als zij een actieve rol vervullen tijdens de
EMDR-behandeling, doordat zij hun kind kunnen ondersteunen bij de verwerking. Mocht een 4-jarige toch zelf
niet kunnen aangeven wat nu nog het naarst is, dan kan
je – zoals Ad al adviseerde - de ouder vragen het verhaal
te vertellen met behulp van de verhalenmethode.
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Supervisievraag
Beantwoord door: Ad de Jongh Illustratie: Sandy van Helden

Behandeling na
roofoverval
Bij mij is een 40-jarige vrouw aangemeld met PTSS-klachten

SUD bleef echter 10. Het meest nare aspect van het plaatje

en somberheid, na een overval in haar winkel. Een jongen en

bleef het mes.

een meisje kwamen binnen op het moment dat zij alleen in

Ik heb nogmaals met haar gesproken over haar leven in Ar-

de winkel was. De jongen bedreigde haar met een mes en

menië en hierop doorgevraagd, op zoek naar associaties en

schreeuwde: “Geld, geld, overval, overval!” Zij riep haar man,

herinneringen die haar in deze parten zouden kunnen spe-

die er niet was, in de hoop dat de overvallers bang zouden

len. Ze blijft aangeven dat ze uit deze periode in haar leven

worden en weg zouden gaan. Dat is gelukkig ook gebeurd.

geen traumatische herinneringen heeft, en er ook niet over

Zij gaat nu niet meer alleen het huis uit. Ze voelt zich niet in

heeft gehoord of gelezen. Ze kan ook niet benoemen wat

staat om voor haar gezin te zorgen of buitenshuis te werken.

nou precies de dreiging was waarvoor ze zijn gevlucht.

Ze komt uit Armenië en is met haar gezin gevlucht omdat zij

Ik heb deze casus inmiddels besproken in mijn EMDR-in-

zich daar onveilig voelde. Het gezin heeft tien jaar in een AZC

tervisiegroep. Hier ontstond het idee om een ander target-

gewoond. Momenteel hebben ze een verblijfsvergunning en

beeld te nemen, namelijk het antwoord op de vraag: “Als je

ze wonen in een aan hen toegewezen huis. Haar man werkt

kijkt naar hoe de overval in jouw hoofd afloopt, wat is dan

niet vanwege gezondheidsproblemen. Door financiële pro-

nu het meest nare beeld om naar te kijken?” Zij noemt dan

blemen hebben zij inmiddels de winkel van de hand moeten

het beeld: “Ik sta voorovergebogen met het mes in mijn buik

doen. Daarbij komt dat ze al jaren last heeft van het prik-

en ik heb bloed aan mijn handen.” Ik ben weer met EMDR

kelbare darmsyndroom en daar nu extra veel last van onder-

begonnen, maar na een heel uur (oogbewegingen en veel

vindt. Ze ligt drie tot vier dagen per week in bed met buikpijn.

cognitive interweaves) was de SUD nog steeds 10. Zo ook in

Momenteel ziet zij ‘bijna de hele dag en vooral ’s nachts’ de

de daaropvolgende sessie. Het meest nare aspect van het

jongen voor zich, die haar dan in haar buik steekt (dit is niet

plaatje is het mes in haar buik.

werkelijk gebeurd). Vervolgens heeft het verhaal steeds een

Mijn vraag is dus: zit ik wel goed? Deze mevrouw lijdt enorm

andere afloop: de ene keer ligt ze bloedend op de grond, een

en ik wil niet het risico lopen dat ik op de verkeerde weg zit

andere keer dood, soms ligt ze in de ambulance; er is niet

en daarmee haar lijden versterk. Soms vraag ik me af of het

altijd politie bij…

niet zakken van de SUD een functie heeft, en zo ja, welke?

Ik ben gestart met het beeld dat zij de hele dag voor zich

Storend vind ik ook dat zij al enkele keren heeft afgebeld we-

heeft waarop de jongen met een mes in de winkel schreeu-

gens buikpijn. Ik wil echter eerst zeker weten of ik zelf niet

wend voor haar staat. De NC is: ‘Ik ben machteloos’, de SUD

een (protocollaire) fout heb gemaakt.

is 10. Ze ervaart spanning in heel haar lichaam.
We hebben een uur gewerkt met oogbewegingen. De SUD

Antwoord

bleef 10. Ik heb steeds gecheckt of zij een cijfer gaf aan de

Ik zou zo graag videobeelden willen zien om het te snap-

spanning van NU. Ook de sessie daarna bleef de SUD 10. Op-

pen. In feite lijkt het me, dat dit niet zo moeilijk hoeft te

merkelijk was dat zij op de vraag: “Wat komt er op?”, steeds

zijn, maar werken met mensen uit andere culturen heeft

een andere afloop van het verhaal rapporteerde en ook leek

vaak moeilijkheden die je niet zo begrijpt. Enkele vragen

te verdwijnen in haar verhaal. Ik besloot daarop om cognitive

en suggesties:

interweaves te gebruiken, met vragen als: “Is dit werkelijk

-

Ik begrijp dat ze al langer darmklachten heeft. Ik vraag

gebeurd?” Het antwoord was steeds “Nee” (soms nadat ze

me af of die angst om in haar buik gestoken te worden

eerst “Ja” had gezegd). Op deze manier bleef ze meer aanwe-

en de toegenomen pijn in haar onderbuik, met elkaar

zig. Ik liet haar ook hardop herhalen: “In werkelijkheid heeft

te maken hebben. Als zij in de associaties ook een mes-

de jongen mij niet gestoken”, etc, gevolgd door een set. De

scherpe buikpijn ondervindt, laat haar dan ook expli-
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ciet op deze pijn focussen en volg de associaties.

rechtszitting die morgen plaatsvindt. Ze vindt het reuze span-

Is de werkgeheugenbelasting ook echt maximaal?

nend om naar de zitting te gaan. Ze heeft serieus overwogen

Dus: oogbewegingen zo snel als zij (net) kan volgen?

om dat niet te doen. Nu staat ze op het punt om er wel naar-

Zie je ook echt de angst? Of is de SUD wel 10, maar

toe te gaan, in de hoop dat zij de overvaller in een ander licht

observeer je lichamelijk en non-verbaal niet veel span-

kan zien en dat haar dat van de herinneringsbeelden bevrijdt.

ning?

Ze heeft er dus goed over nagedacht. Overigens realiseert

Beoordeelt ze echt de spanning in het plaatje (zoals ze

ze zich ook dat ze bij de confrontatie met de overvaller in

er bij jou in de behandelkamer naar kijkt) of zou ze kun-

paniek kan raken. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Mogelijk

nen bedoelen met SUD=10: “Het is toch naar om een

ervaart zij minder spanning na de rechtszaak en is het daarna

mes in je buik te hebben?”(SUD=10)?

gemakkelijker om EMDR toe te passen.

In het boek ‘Vraagbaak EMDR’ staan verschillende casus met de titel ‘Als de SUD niet naar beneden gaat’.

Antwoord

Heb je die bekeken?

Ik snap haar goed als ze zegt dat ze zich beter voelt met

Zou het sowieso niet erg verstandig zijn om met een

de copingvaardigheden die ze door jou heeft aangeleerd,

supervisor naar een video-opname van een behandel-

omdat ze de resten emotionaliteit van de herinneringen er

zitting te kijken? Dat levert vaak nieuwe gezichtspun-

nu beter onder weet te houden en kan verdragen. Ik proef

ten op.

ook uit haar woorden dat de herinnering nog emotioneel
beladen is. Dus dat past in het draagkracht-draaglast mo-

Reactie

del van enerzijds beladen herinneringen die de draaglast

Dank je. Ik zie haar morgen weer. Dan zal ik er in elk geval

veroorzaken, en anderzijds de draagkracht die je nu hebt

goed op letten dat ik de snelheid van de oogbewegingen

weten te vergroten. In dat licht moet het ook niet te moei-

maximaal laat zijn. Ten aanzien van wat je schrijft over de

lijk zijn om haar - na de rechtszaak - te motiveren om ook

SUD: ik meen dat ik dat heel goed in de gaten heb gehouden.

dat andere deel van de therapie nog af te maken: namelijk

Ik zal het in elk geval als aandachtspunt blijven houden. Ik

het verminderen van de emotionaliteit van de herinnering

had de hoofdstukken in de Vraagbaak er al op nageslagen,

aan de overval. Dit omdat dat pas echt de verwerking is

dat was zo ongeveer het eerste wat ik deed. Dat was in eer-

die haar op de langere termijn in staat stelt om de overval

ste instantie ook ondersteunend.

‘een plek te geven’ of achter zich te laten. Haar daarvoor
te motiveren is dus nu de eerste stap (en dan in dezelfde

Reactie (vervolg)

zitting het karwei met EMDR afmaken).

Na jouw reactie heeft mijn patiënt eerst eenmaal afgezegd.

Een opmerking is nog wel op zijn plaats: een rechtszaak

Ze voelde zich niet goed vanwege de buikpijnklachten. De

bijwonen heeft voor het slachtoffer zelden positieve gevol-

keer daarna is ze wel gekomen, maar ze voelde zich ook be-

gen omdat dit stress-inducerend zal uitpakken, zolang de

roerd. Haar keel zat ‘dicht’, ze had veel keelpijn en kon nau-

traumatische herinneringen niet zijn verwerkt. De emoti-

welijks praten. Het leek me een spanningsreactie.

oneel beladen herinneringen zullen tijdens de rechtszaak

Ik besloot af te wijken van mijn voornemen om met EMDR

worden geactiveerd. Daarnaast gebeuren er tijdens een

verder te werken (tenminste voor dat moment) en heb met

rechtszaak doorgaans nogal wat zaken die buiten de con-

haar een mindfulness-oefening gedaan met aandacht bij de

trole van de patiënt liggen, waardoor deze zich opnieuw

ademhaling. Dit had een ontspannend effect.

hulpeloos voelt.

De keer daarop vertelde ze me dat ze de genoemde oefening ook ‘s avonds in bed doet als ze wil gaan slapen, en

Reactie

dat dit haar goed helpt om de herinneringsbeelden aan de

Mijn patiënt is naar de rechtszaak geweest, en ze is daar
inderdaad zeer gestrest vandaan gekomen. Dit had vooral te maken met de dreigende houding van de jongen
en met zijn leugens. Ook zijn moeder, die erbij aanwezig
was, bleek leugenachtig en agressief. Haar hoop dat zij
een wat timide jongen zou aantreffen, die veel spijt had
van zijn overval – wat haar dan zou helpen bij de verwerking daarvan – is de bodem in geslagen.
Inmiddels heb ik de EMDR weer opgepakt. De SUD is zowaar gedaald van 10 naar 8. Het gaat wel ‘tergend’ lang-

overvaller op afstand te houden en zo in te kunnen slapen.
Overdag zijn de herinneringsbeelden niet meer of minder geworden, maar ze voelt wel wat meer ontspanning. Ze vraagt
nu om ‘ontspanningstherapie’ omdat ze de eerste dagen na
de (mindfulness-)sessie zich meer ontspannen heeft gevoeld
dan na de EMDR-sessies.
Op grond van haar rapportage van de afgelopen periode heb
ik besloten een ontspanningsoefening met haar te doen.
Deze wil ze gebruiken in de aanloop naar-, en tijdens de
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zaam. Daarbij belt zij regelmatig af.
Ik vraag me toch af in hoeverre ze nog veel spanning
heeft als gevolg van vroegere ervaringen, waarover ze
niet wil vertellen. Hoewel ik dat in de intake-fase goed
heb uitgevraagd en zij toen ontkende dat er in dit opzicht
iets aan de hand zou kunnen zijn, bleek deze week toch
dat zij nog erg geëmotioneerd raakt, als ik vraag naar
haar vader die jaren geleden aan kanker is overleden. Zij
geeft dan aan dat zij daar absoluut niet over wil praten.
Ach, toch ‘gewoon’ maar volhouden met EMDR?

Antwoord
Ik snap dat je erg je best doet ten aanzien van deze casus,
maar ik begrijp niet waarom de afname van de spanning
zo langzaam verloopt. Jij wel? Nogmaals, ik denk dat het
heel zinvol is om de opname een keer aan een supervisor
voor te leggen. Je kent je eigen blinde vlekken nu eenmaal
niet, dus je weet ook niet wat je protocollair misschien
toch mist.
Het is altijd lastig als patiënten allerlei geheimen willen
bewaren. Je wilt de patiënt heel graag helpen, maar de
spanning ten aanzien van het beeld kan sterk worden beïnvloed door een ander trauma, en andere associaties die
er vrolijk doorheen fietsen, maar waar de patiënt niet over
vertelt. Dan kun je die ook niet targeten (vragen daar op
te focussen). En als de patiënt besluit om de beoordeling
van de SUD ook betrekking te laten hebben op dat andere trauma, dan kun je doorgaan totdat je een ons weegt,
maar je SUD wordt nooit 0. Ik vraag mij daarom ernstig

Reactie (vervolg)
Ik heb de patiënt sinds de zomervakantie niet meer gesproken. Zij heeft haar afspraak in augustus afgebeld
vanwege ernstige buikpijn. We hebben toen afgesproken
dat zij mij zou bellen of mailen als ze weer beter zou zijn
en een nieuwe afspraak wilde maken. Ik heb vervolgens
geruime tijd niks van haar gehoord. In oktober heb ik
haar wederom een mail gestuurd. Daar kreeg ik geen
antwoord op.
In januari probeerde ik opnieuw contact te krijgen, aanvankelijk zonder resultaat. Deze week echter belde ze
mij. Ze gaf aan dat ze al die tijd geen contact had opgenomen, omdat ze steeds meer, langer en heviger buikpijn heeft en daardoor steeds meer tijd (vijf van de zeven
dagen per week!) in bed doorbrengt. Ze voorzag dat ze
een gemaakte afspraak niet zou kunnen nakomen en
had er daarom geen gemaakt.
Nu wilde ze toch graag contact met mij om te overleggen over wat nu de oplossing is. Ze wil enerzijds graag
komen voor EMDR-therapie. Ze geeft aan dat de herinneringsbeelden afgenomen zijn qua intensiteit en frequentie. Anderzijds vindt ze dat het erg langzaam verbetert
en heeft ze last van het feit dat ze vaak moet afbellen.
Haar huisarts belde mij met de vraag of het nu een goed
idee is om met medicatie te starten. Nou, ik ben aan
het zoeken naar de beste weg. Mogelijk is zij momenteel
het beste af met een multidisciplinaire behandeling voor
chronische pijnklachten in het revalidatiecentrum. Ik ga
daarover nog eens overleggen met de huisarts.

af of je dit toch niet nog een keer expliciet met je patiënt
moet bespreken. Dat, als zij jou niet voldoende vertrouwt

Antwoord

door je niet alles te vertellen, jij je werk niet naar behoren

Ik denk dat het ook voor jou niet echt bevredigend is dat je

kunt doen en – zolang die andere informatie niet boven

niet de kans krijgt je klus ook echt goed af te maken. Hoe

water is - het dus beter is de therapie te beëindigen. Wat

kun je haar motiveren? De intensiteit van de beelden is

denk jij zelf?

afgenomen zegt ze, maar waarom zet ze dan niet door met
EMDR (toch echt de eerste keuze) en wordt er nu medica-

Reactie

tie overwogen (en waartegen moet dit dan precies gaan

Ja, je hebt gelijk. Ik ga deze casus aan een supervisor
voorleggen. Ondertussen heb ik met mijn patiënt opnieuw uitgebreid stil gestaan bij mogelijke andere en/of
eerdere trauma’s. Ze houdt vol dat die er niet zijn.
Aansluitend op je laatste opmerking: het is ook in mij opgekomen om te stoppen. En steeds als ik daarover wil beginnen, weet ze een kleine, maar toch positieve ontwikkeling
te melden. Toevallig? Vaak heb ik het gevoel dat het een
functie voor haar heeft om niet beter te worden. Ik heb dit
ook zo met haar besproken. Ze ontkent dat (natuurlijk).
Goed, je hoeft hier wat mij betreft niet op te reageren.
Ik wilde je gewoon op de hoogte brengen. Je hoort na
verloop van tijd weer van me.

helpen?). Waar is ze dan bang voor? Kun je haar niet motiveren dat eerst te behandelen? Heb je daar een verklaring
voor?

Reactie (een half jaar later)
Deze patiënt is nu ruim een half jaar geleden in overleg
met de huisarts met medicatie gestart. De verzekering
wilde niet langer betalen voor de sessies en zelf kan zij
het ook niet betalen. Uiteindelijk is ze verwezen naar de
tweede lijn. Met een voor mij onbekend resultaat. Jammer.
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Supervisievraag kind en jeugd

Beantwoord door: Wieke Visser Illustraties: Richard Raaphorst

Achtjarige bang voor
autorijden
Ik heb een meisje van acht jaar in behandeling dat een ern-

We weten dat het vreessysteem van een kind referenti-

stig auto-ongeluk heeft meegemaakt, waar ze wonder bo-

eel werkt: om gevaar te detecteren kijkt het kind naar het

ven wonder ongeschonden uitgekomen is. Haar moeder zat

gezicht van de ouder of een andere beschikbare volwas-

achter het stuur en het meisje is er met wat lichte verwon-

sene. Als een ouder zelf met angst blijft reageren op een

dingen vanaf gekomen, maar nu heeft ze last van herbele-

situatie, in dit geval het autorijden, dan zal het kind zich

vingen en nachtmerries. Daarnaast is ze nog erg angstig in

nooit veilig kunnen gaan voelen in die situatie.

de auto. Het ongeluk gebeurde drie maanden geleden. Ik

Jij vraagt je af of je deze ouder wel kunt behandelen voor

zag haar samen met haar ouders voor de intake en merkte

haar PTSS met betrekking tot dit ongeluk, in verband met

dat haar moeder ook nog erg emotioneel werd, toen ze ver-

de traumatisering vanuit haar jeugd. Ben je bang dat je

telde over het ongeluk. Bij navraag bleek dat ze zelf ook

eerdere trauma’s ‘openmaakt’ met de EMDR over het

forse PTSS-klachten heeft.

ongeluk? Of ben je bang dat ze de EMDR niet aankan,

Nu weet ik uit de voorinformatie dat deze moeder een erg

omdat ze over onvoldoende emotieregulatievaardighe-

belaste voorgeschiedenis heeft, onder andere doordat zij is

den beschikt? Stel dat je haar zou verwijzen naar een

opgegroeid in kindertehuizen. Ze wordt in de voorinforma-

eigen behandeling, dan zou ook deze behandelaar begin-

tie van de huisarts beschreven als een getraumatiseerde

nen met behandelen van de PTSS ten gevolge van het

vrouw. Normaal gesproken zou ik een ouder die zelf PTSS

ongeluk. De stelregel is immers: ‘machteloosheid eerst’,

heeft naar aanleiding van de gebeurtenis, eerst zelf daar-

omdat de intrusies die bij een dergelijke traumatische

voor behandelen, maar nu durf ik dat eigenlijk niet aan. Zal

gebeurtenis horen, ernstig interfereren met het dagelijks

ik haar doorsturen naar een eigen therapeut, die ook haar

functioneren en bovendien betrekkelijk eenvoudig op te

voorgeschiedenis kan meenemen in de behandeling? Wat

lossen zijn.

kun je me adviseren?

Het lijkt me van belang dat je eerst met deze moeder in
gesprek gaat, haar uitlegt dat haar PTSS van invloed is op

Antwoord

de klachten van haar dochter en dat haar eigen PTSS ook

Inderdaad is het heel goed om een ouder met PTSS naar

met EMDR te behandelen is. Uiteraard vraag je haar dan

aanleiding van dezelfde gebeurtenis, eerst te behande-

of ze hiervoor behandeld wil worden.

len met EMDR, voordat je het kind gaat behandelen. En

Vervolgens bevraag je haar globaal over haar eerdere

als het gaat om enkelvoudig trauma, dan kun je dat prima

traumatisering en de gevolgen daarvan. Maak daarbij

zelf doen.

helder onderscheid tussen de PTSS ten gevolge van het
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ongeluk en haar eerdere traumatisering. Mocht nu blij-

Je tweede vraag is of je de moeder bij de EMDR-sessie

ken dat er in haar voorgeschiedenis sprake is van onver-

van haar dochter laat zijn of niet. Dit meisje zal zeker in

werkt trauma, dat direct verbonden is aan dit ongeluk

staat zijn om de behandeling alleen te doen, maar ik denk

(bijvoorbeeld een eerder ongeluk) en daarmee lading

inderdaad dat het een meerwaarde kan hebben om de

geeft aan de actuele PTSS, dan kun je een eenvoudige

moeder erbij te betrekken. Het zal haar een gevoel van

linksom-conceptualisatie maken. Als die directe link er

competentie geven als ze haar dochter kan bijstaan in dit

niet is, dan kun je deze PTSS gewoon zelf met het basis-

proces, door erbij aanwezig te zijn. Zeker voor een moe-

protocol behandelen. Je bespreekt met de moeder wat je

der met een beschadigd verleden kan dat een belangrij-

gaat doen en vraagt haar zelf een inschatting te maken

ke positieve uitwerking hebben. Kortom, het meemaken

of ze het aankan, of wat er voor nodig is om het aan te

van de behandeling zal zeker verbindend werken, omdat

kunnen.

het een gezamenlijke ervaring wordt.
Wel een reden om een ouder niet aanwezig te laten zijn

Reactie

bij de EMDR-behandeling van een kind zou kunnen zijn

Ik heb de moeder de uitleg gegeven die jij voorstelde,
en zij wilde inderdaad ook graag zelf behandeld worden
met EMDR voor haar PTSS ten gevolge van het ongeluk.
Ze heeft me globaal verteld wat haar geschiedenis is, en
voor haar zelf was het onderscheid tussen de klachten
als gevolg van het ongeluk en andere klachten duidelijk.
Ze dacht EMDR wel aan te kunnen, als haar man erbij zou
kunnen zijn. Dat vond ik een prima idee, en een week later hebben we de EMDR gedaan. Dat ging heel goed, en
zij was zeer opgelucht over het resultaat. De intrusies
verdwenen en de angst in de auto verminderde sterk.
Nu is mijn tweede vraag of het verstandig is om deze
moeder aanwezig te laten zijn bij de EMDR van haar
dochter? Enerzijds denk ik dat het niet nodig is, omdat
een meisje van acht jaar goed in staat is om de EMDR
zonder ouders te doen, anderzijds kan ik me voorstellen dat het voor deze moeder en haar dochter ook een
verbindende ervaring zou kunnen zijn. Wat zou jij doen?

dat het kind het niet wil. Het kan zijn dat het gaat om een

Antwoord
Heel goed dat je zo hebt doorgepakt met de EMDR voor
de moeder. Mogelijk heeft dat ook meteen invloed op de
klachten van haar dochter. Ze krijgt nu immers van haar

zeer schaamtevolle ervaring van het kind. Als dat niet
het geval is, dan is het wel verstandig om uit te vragen
waarom het kind het niet wil, want ook in dat geval zou
er sprake kunnen zijn van een eenvoudig te behandelen
PTSS van de ouder. Kinderen hebben immers vaak de
neiging om hun ouders te beschermen.
Ook als de ouder aangeeft niet in staat te zijn om kalm en
ondersteunend aanwezig te zijn bij de behandeling van
het kind, kan dat een reden zijn om de ouder er niet bij te
hebben in de kamer. Eventueel zou je bij deze ouder nog
een Resource Development and Installation(RDI)-procedure kunnen toepassen om het toch mogelijk te maken
aanwezig te zijn bij de behandeling van haar kind, als je
denkt dat dit van belang is voor de behandeling.

Reactie
Ik heb de behandeling inmiddels gedaan met de moeder erbij. De SUD van het meisje was inderdaad al een
eind gezakt. De behandeling ging super. Voor moeder en
dochter was het inderdaad een verbindende ervaring.
Binnenkort gaat het gezin met de auto op vakantie en ze
hebben er zin in!

moeder het signaal dat het veilig is in de auto.
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Beantwoord door: Ad de Jongh Illustratie: Charlotte Tasma

Niet kunnen spreken
over verkrachting
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Ik heb een vrouw van 20 jaar in EMDR-behandeling voor
de gevolgen van een verkrachting, die enkele jaren geleden plaatsvond. Zij heeft er al die tijd niet over gesproken, en heeft alles geblokt. Zij dacht onlangs haar dader
te hebben gezien, en dit lokte allerlei flashbacks uit. Ze
kreeg nachtmerries, waardoor zij niet meer kon inslapen
en zichzelf wakker hield door bovenmatig gebruik van
haar smartphone.
Vanwege uitputting heb ik slaapmedicatie geadviseerd.
Dit gebruikt ze nu, zij slaapt weer beter, is levendiger
en kan haar werk weer beter aan, waardoor het gevaar
van verdere uitputting is verdwenen. Overigens kan zij,
naast de herbelevingen, geen verdriet of andere emoties voelen. Ze denkt wel verdrietig en boos te zijn, maar
voelt het niet. Zij zegt die gevoelens wel graag te willen
hebben.
Zij denkt dat EMDR werkt, omdat zij eerder als kind
EMDR gericht op pestervaringen heeft gehad. Nu mijn
vraag: zij kan letterlijk niet spreken over de verkrachting.
Dit heeft ze nooit gekund: tegen mij niet en tijdens de
EMDR ook niet. Haar spraak is uitgeschakeld. Zij wil wel
woorden geven, maar dit lukt haar niet.
Haar moeder is op de hoogte van wat er is gebeurd en
ze heeft alles geprobeerd: van het verhaal opschrijven,
tekeningen maken, tot woorden noemen waar zij alleen
maar ‘ja’ of ‘nee’ op hoefde te antwoorden, maar dit gaf
allemaal geen soelaas.
Zij heeft nu vier EMDR-sessies gehad. Ik heb haar uitgelegd dat het fijne van EMDR onder andere is dat zij
maar even naar het naarste plaatje hoeft te gaan en dat
zij niet alles (of als dit nodig mocht zijn, helemaal niets)
hoeft te zeggen. Kortom: gewoon maar volgen wat er in
je opkomt.
Ik heb van alles gedaan, maar er komt gewoon steeds
niets op. Dat heb ik dan ook weer laten volgen. “Richt
je daar maar op”, etc. Stug doorgaan. Of: “Richt je op
het feit dat je niet kunt spreken.” Ze voelt dan wel iets
in haar hals- en keelgebied: “Richt je daar maar op.” Telkens weer stug doorgegaan. Ook heb ik haar de aandacht laten richten op andere lichamelijke sensaties
zoals rillingen. Ik heb haar natuurlijk ook het voorstel

gedaan om alles op te schrijven of te tekenen. Tijdens de
laatste sessie heb ik gericht gevraagd: “Is er iets extra’s
gebeurd, wat het extra naar maakt?” Ze antwoordde:
“Ja, meerdere dingen.” Ook gaf zij aan daar nooit, ja misschien ooit, over te zullen spreken. Even zag ik verdriet.
Toen zei ik: “Richt je daar maar op”, etc. Ik heb echt goed
volgehouden. Wat nu?

Antwoord
Of ze er over wil of kan praten, is nu niet zo belangrijk.
Dat komt vanzelf wel als straks de SUD 0 is. De vraag
is of ze de hele herinnering aan die verkrachting tijdens
de EMDR wel in haar werkgeheugen houdt, en of ze
voldoende gemotiveerd is om, ondanks haar angst, dat
in ieder geval tijdens de sessie te doen? Kortom, of ze
bereid is aan het allerergste te denken? Hetzelfde geldt
voor de fantasie over wat er had kunnen gebeuren, wat
waarschijnlijk nog erger is. Het probleem is, dat als ze
dat vermijdt, er nooit veel zal gebeuren. Als je zeker weet
dat ze dat wil en ook doet, dan moet het lukken. Voor alle
zekerheid: gebruik je wel oogbewegingen (geen tikjes)?
De werkgeheugenbelasting moet natuurlijk ook maximaal zijn.
Ik heb je vraag overigens nog voorgelegd aan mijn collega Iva Bicanic van het Psychotraumacentrum in Utrecht.
Zij is een expert op het gebied van seksueel geweld.
Zij schreef:“Ik ken het wegvallen van taal na heftige
acute stress, doordat het gebied van Broca zou zijn uitgeschakeld. Na traumagerichte behandeling wordt dat
gebied weer geactiveerd, zo blijkt uit onderzoek. Ik denk
zelf dat die man haar gedwongen heeft tot orale seks,
vandaar wellicht de spanning in het keel/halsgebied en
het niet kunnen spreken en de rilling (door walging). En
misschien dacht ze dat ze zou stikken en heeft ze doodsangst doorstaan.
Volgens mij doet de therapeut het goed. Stug doorgaan.
Ik heb een advies: vraag aan de patiënt of ze dit (seksueel misbruik) ooit eerder (of later) heeft meegemaakt
door iemand anders. Het zou heel goed kunnen dat het
antwoord positief is. En dan op DIE plaatjes natuurlijk
ook EMDR doen.”
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Reactie

Reactie

Dank je. Ik ging en ga er ook van uit dat het nu eenmaal
zo is dat zij niets kan zeggen, en ik heb haar gezegd dat
ze gewoon maar moet volgen wat er in haar hoofd gebeurt. En ook dat dat dan helemaal oké is. Ze kan wel
naar het plaatje kijken en het volgens mij in haar werkgeheugen houden. Ik zal hier nog eens extra op letten
en checken.
Een fantasie over wat er ook had kunnen gebeuren, heb
ik ook gecheckt. Het antwoord was “nee”. Maar ik ga het
wel in mijn achterhoofd houden om dit nog te checken,
als ik denk dat daar nog iets zou kunnen zitten.
Ze wil echt hieraan werken, er echt naar kijken, ze zou
erover willen kunnen praten, “maar het lukt gewoon
niet”, zegt ze. Alhoewel…naast niet kunnen spreken, wil
ze ook een aantal dingen die gebeurd zijn, niet en misschien nooit, aan iemand vertellen. Daar was ze nogal
expliciet in. Ik heb haar informatie gegeven over het belang om dit wel, en alleen hier bij mij, op te laten komen
en er in ieder geval naar te kijken. Het gaat er nu om dat
ik dat gezegd heb, en nu dus maar verder het proces
volgen.
Ik gebruik altijd oogbewegingen, tenzij dit echt niet kan
vanwege lichamelijke redenen zoals oogafwijking, of
tenzij iemand niet in het proces kan komen en teveel gericht is op het ‘hier en nu’, op mij en op ‘of het wel goed
gaat’: dan begin ik met tikjes en ga later over op oogbewegingen. Dit vind ik trouwens een hele goede manier
en een goed uitgangspunt voor mijn keuze om soms wel
met tikjes te werken. Overigens, bij haar gebruik ik tikjes
want oogbewegingen lukt niet vanwege haar hoofdpijn
en het feit dat ze gelijk duizelig wordt. Ze komt dan helemaal niet in het proces. De laatste keer ben ik erbij gaan
tappen voor extra afleiding. Ik ga toch wel een keer oogbewegingen gebruiken, mocht het allemaal niet vlotten.
Gewoon maar alles proberen.

Helaas! De patiënt gaf aan dat ze het te druk heeft en
ze denkt dat EMDR op dit moment niet bij haar past en
werkt. Met deze jonge vrouw is dus echt wel wat meer
aan de hand. Ik vind haar onder andere extreem vermijdend in gevoelens en ze presenteert zich te strak en te
beheerst: dit is, denk ik, niet alleen een gevolg van ernstige pestervaringen. Het was voortdurend al heel moeilijk afspraken met haar te maken, omdat haar rooster
elke week wisselde en zij heel hard moest werken, en
in een intensieve procedure voor een bedrijfsopleidingsplek zat. En ze had al de laatste keer gezegd dat ze zich
niet kon veroorloven om veel naar boven te halen (ofwel:
zij wilde niet teveel gaan voelen). Wel heb ik ter afronding nog twee keer telefonisch contact met haar gehad.
Even samenvattend: Ik heb in totaal vier EMDR-sessies
kunnen doen. De vraag in hoeverre EMDR heeft geholpen, naast medicatie, psycho-educatie en advies om
meer mensen in vertrouwen te gaan nemen, is niet te
beantwoorden. Gezien de toch positieve resultaten, vertrouw ik erop dat de EMDR wel goed en positief is geweest, ondanks dat de behandeling niet is afgemaakt. Zo
zijn er nu geen schuldgevoelens meer over het feit dat
zij met deze jongen een date had gemaakt. Zij is gezond
boos en ze zei dat als zij hem nog één keer tegenkomt,
zij regelt dat vrienden hem aanpakken. Zij is aan meer
mensen gaan vertellen over de verkrachting. Wat betreft
dit laatste: dit lijkt mij toch ook een heel mooi resultaat.
Immers, zij sprak er nooit met iemand over én ze kon
daadwerkelijk letterlijk niet over de verkrachting spreken.

Antwoord
Fijn dat je toch veel hebt kunnen bereiken. Maar ik snap
ook dat je niet helemaal tevreden bent omdat je het gevoel hebt dat je nog een draadje mist en niet - om welke
reden dan ook - de onderste steen boven hebt kunnen

Antwoord
Klinkt allemaal erg goed. Een ding: ik zou echt oogbewegingen doen. Hoofdpijn en duizeligheid zijn op zich bijzonder in dit geval en het zouden best eens ‘normale’ associaties kunnen zijn…: er dus gewoon doorheen gaan.
Wie zegt dat traumatherapie perse geheel en al prettig
moet zijn? Maar het is wel effectief. Er is een kans dat dit
toch tot een doorbraakje leidt.
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krijgen. Leerzame ervaring in ieder geval, lijkt me.

Verenigingsnieuws

Accreditatie
Ruim vijf jaar accrediteert de Vereniging EMDR Nederland al bij- en nascholing. Na een voorzichtig begin, zijn er nu elk
jaar vele aanbieders binnen en buiten de vereniging, die accreditatie aanvragen voor bij- en nascholing op het gebied
van EMDR en psychotrauma. Aanbieders weten de vereniging steeds beter te vinden, en voor leden is er een ruime
keuze aan geaccrediteerde bij- en nascholing. Het bij- en nascholingsaanbod wordt sinds dit jaar met behulp van PEonline geaccrediteerd, en dat bevalt goed.
Tot nu toe konden, naast aanbieders, ook individuele deelnemers aan scholing een aanvraag doen voor accreditatie.
Vanaf 1 april 2015 verandert dit. Accreditatie voor scholing in Nederland kan dan alleen door de aanbieder worden
aangevraagd en geldt dan dus voor de hele groep deelnemers. Individuele deelnemers kunnen nog wel accreditatie
aanvragen voor bij- en nascholing die ze in het buitenland volgen.

Bericht van het secretariaat
Vanaf 1 februari jl. werkt het secretariaat met een ticketsysteem (OTRS) voor alle e-mails. Elke ontvangen of verzonden
e-mail krijgt automatisch een ticketnummer toegekend. Het secretariaat heeft besloten dit systeem aan te schaffen
vanwege de toegenomen stroom aan in- en uitgaande e-mails. Op deze manier kunnen we e-mails beter stroomlijnen,
ordenen en bewaren. Ons streven blijft om alle e-mails zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. Als jullie klachten
hebben, dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Hellen Hornsveld en Desiree van Balen

EMDR in de media
Tekst: Debbie Been

Op 22 januari was in verschillende media het persbericht te lezen waarin stond dat traumabehandeling (EMDR of imaginaire exposure) bij mensen met een psychose effectief is en niet tot verslechtering leidt, zoals vaak werd gevreesd.
Het onderzoek is uitgevoerd in dertien ggz-instellingen door het consortium Treating Trauma In Psychosis (T-TIP), dat
bestaat uit onderzoekers van de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit en ACTA.
In het januarinummer van het vakblad voor tandartsen Dentz waren stellingen over tandartsangst voorgelegd aan Debbie Been. Ook de rol die EMDR kan hebben bij de behandeling van deze angst kwam daarbij aan de orde.
bron: Dentz
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16th EMDR Europe Conference
The next EMDR Europe Conference that will take place in Milan, Italy is a workshop conference, so you will find in the
Conference programme many opportunities to develop further competence and skills in working with EMDR with different populations and disorders. Three keynote presentations will be addressing important and innovative topics: the
State of the Art of EMDR (Udi Oren, Israel), the impact of Adverse Childhood Experiences on mental and physical health
and the role of EMDR in this field (Carol Forgash U.S.A.) and Treating trauma in Psychosis (Marc van der Gaag, NL).
You can register through the website www.emdr2015.it or through the EMDR Europe website clicking on the button
16th EMDR Europe Conference. Early bird registration fee is 435,00 euros (taxes included), before April 30th. If you
wish to attend the Conference Party you have to add 80,00 euros. Consultants and trainers can attend their half day
training adding 60,00 euros each.
Booking a hotel room or apartments right away is strongly advisable, since we are having the Expo (Universal Exposition) in that period and many visitors are expected. You can book at the hotel Admiral, mentioning EMDR Europe
Conference (close to the Conference venue MICO) or in any hotel or apartament that is close to an underground station. There is a good underground network. You can rent an apartment even for a brief stay through the buttons of the
Conference website: www.airbnb, www.onlyapartments or Bed and breakfast.
July is also time for holidays and Milan is close to many beautiful and interesting cities and places (is one or two hours
train ride from Venice, Florence, 5 Terre, Como lake and many others). So, a day trip can be easily organized, before or
after the congress. You will find touristic information in the website also.
Conference main events at a glance:
Thursday 9th July - Trainers and Consultants day
Friday 10th July - EMDR Europe Conference Opening at 5:00 pm.
Saturday 11th and Sunday 12th - Workshops on EMDR in Clinical Practice, Therapeutical strategies and Protocols for specific populations, disorders and fields
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Nieuwe practitioners
LID-ID

NAAM

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

32571

Mw.

H.L. Klaassens

AMSTERDAM

hlklaassens@hotmail.com

Practitioner

32560

Mw.

S.A. Vianen

BREDA

saskia_alice@hotmail.com

Practitioner

32466

Mw.

C.J.L. Menting

WARNSVELD

carlamenting@kpnplanet.nl

Practitioner K&J

31090

Mw.

A.E. Stoel

LEIDEN

annetstoel@hotmail.com

Practitioner K&J

32542

Mw.

I.J. Botman

HEEMSTEDE

ijbotman@hotmail.com

Practitioner

31918

Mw.

B.F. Booij

HEEZE

bfbooij@hotmail.com

Practitioner K&J

32370

Dhr.

C.J. van Oeveren

UTRECHT

chrisvanoeveren@gmail.com

Practitioner

32021

Mw.

B. Pijnappels

SCHIJNDEL

b.pijnappels@zonnet.nl

Practitioner K&J

32351

Dhr.

T.J. Verhoeven

AMERSFOORT

t.verhoeven@psymens.nl

Practitioner

33015

Mw.

M.P.A.J. Lijnen-Adriaansens MEERSSEN

lijnenmireille@gmail.com

Practitioner

32823

Dhr.

N. Bak

MEEUWEN

familiebak@hotmail.com

Practitioner K&J

32922

Mw.

A.M.B. Janssens

LEIDEN

angelajanssens9@gmail.com

Practitioner K&J

32669

Mw.

M.L. Meewisse

BOVENKARSPEL

m.l.meewisse@quicknet.nl

Practitioner

31147

Mw.

A.A. Klarenbeek-Boodt

BOURTANGE

famklarenbeek@planet.nl

Practitioner K&J

31391

Mw.

C.L. Korthals Altes

LEIDEN

christine.korthalsaltes@gmail.com

Practitioner K&J

32827

Mw.

K.M. Hoekstra-Bindels

ASSEN

kristelbindels@hotmail.com

Practitioner K&J

33151

Mw.

I.J.P.J. van Gils-Hessels

DONGEN

Ruud.ilse@ziggo.nl

Practitioner K&J

31376

Mw.

C. Relyveld

OUDENBOSCH

c.relyveld@kpnplanet.nl

Practitioner K&J

32573

Mw.

R.D. Pols

MAASSLUIS

renskepols@hotmail.com

Practitioner K&J

31965

Mw.

N.A.R. van Herwijnen

WEZEP

nicolinevanherwijnen@planet.nl

Practitioner K&J

30634

Mw.

A.H.M. Hopster

UTRECHT

mhopster@zonnehuizen.nl

Practitioner K&J

31731

Mw.

A. Pruijssers

APELDOORN

a.pruijssersdejong@gmail.com

Practitioner

32449

Mw.

H.E. Schut

RIJSWIJK

hannekeschut@outlook.com

Practitioner

31437

Dhr.

S.P.F.J. van Herpen

HEERDE

stefan_van_herpen@hotmail.com

Practitioner

Nieuwe supervisoren
LID-ID

NAAM

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

30500

Mw.

Feijtel, M.

HALSTEREN

traumaherstel@gmail.com

Supervisor K&J

30364

Dhr.

Trier, J. van

UTRECHT

jvantrier@antoniusziekenhuis.nl

Supervisor

30125

Mw.

Haan, M.J. de

ALMERE

marjan@praktijkperspectief.nl

Supervisor
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Agenda Vereniging EMDR Nederland
door de VEN georganiseerd

door de VEN geaccrediteerd

donderdag 16 april

22 april, 10 juni

2 november

Preconference workshop K. Bohm

Drieluik EMDR

EMDR bij preverbaal trauma door

over EMDR bij obsessief-compul-

locatie: Psy-zo, Groningen

Marianne Went (ariannestruik.com)

sieve stoornissen
locatie: Nijmegen
vrijdag 17 april

locatie: Amersfoort
23 april, 21 mei, 4 juni
Drieluik EMDR

3 en 17 november, 15 december 2015

locatie: Psy-zo, Nuenen

Drieluik EMDR

Preconference workshop J. Fisher

locatie: Psy-zo, Nuenen

over Schaamte en zelfhaat na

7 mei, 8 juni, 10 september, 12

trauma

oktober, 10 november

9 december

locatie: Nijmegen

Workshop Protocol Woede Wrok en

Workshop Slapende Honden?

Wraak door H. Veerbeek

Wakker maken! (door Arianne

locatie: Utrecht

Struik)

zaterdag 18 april
EMDR Congres 2015 Key-note

locatie: Amersfoort

sprekers zijn Janina Fisher en

17 juni

Karsten Böhm

Workshop EMDR en verslaving

5 november

locatie: Nijmegen

door Wiebren Markus en Hellen

Update EMDR Basisprotocol door

inschrijven via

Hornsveld

Steven Meijer en Hellen Hornsveld

http://mijnemdrprofiel.nl/

locatie: Utrecht

locatie: Utrecht

donderdag 18 juni en vrijdag 19 juni

18 september

10 december

2-daagse workshop R. Greenwald,

Workshop EMDR en verslaving

Leertheoretische Visie en

Treating Problem Behaviors

door Wiebren Markus en Hellen

cognitieve basisvaardigheden door

locatie: Amersfoort

Hornsveld

Steven Meijer en Hellen Hornsveld

locatie: Arnhem

locatie: Utrecht

18 en 25 september

11 februari 2016

Werken met getraumatiseerde

Workshop Protocol Woede Wrok en

gezinnen

Wraak

locatie: Psy-zo, Groningen

locatie: Psy-Zo, Groningen

8 oktober
Lichaamsgericht werken bij trauma
locatie: Psy-zo, Groningen
9 oktober en 2 november
WriteJunior
locatie: Psy-zo, Groningen
15 oktober
Stabilisatie en interweaves bij
kinderen
locatie: Psy-zo, Groningen
Meer informatie over de opleidingen van Psy-zo vindt u op www.psy-zo.nl
Meer informatie over de workshops van Arianne Struik vindt u op www.ariannestruik.com
Meer informatie over de workshops van Hellen Hornsveld vindt u op www.hornsveldpsychologenpraktijk.com
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Vaste redactie van EMDR Magazine
Femke van de Linde schrijft interviews en redigeert
de rubriek Client’s Perspective. Hierin drukken cliënten
met een gedicht of tekening uit wat de EMDR-behandeling voor hen heeft betekend.
De rubriek SIG in Beeld/SIGnificant is van Gea Procee.
Hierin geeft zij kartrekker(s) van een SIG het woord en
lezers een kijkje in de laatste stand van zaken op dat
SIG-gebied.

Ad de Jongh en Iva Bicanic zijn samen verantwoordelijk voor de hoofdredactie van EMDR Magazine. Het
is hun doel om elk nummer weer een stukje beter en
mooier te maken. Daarnaast schrijven zij ook losse
bijdrages: Iva is verantwoordelijk voor de rubriek EMDR
over de grens, waarin zij telkens een bestuurslid van
een buitenlandse EMDR-vereniging interviewt. Ad
beantwoordt in elk nummer uiteenlopende supervisievragen.

Judith Westra heeft (nog) geen vaste rubriek maar
schrijft losse interviews. Zij portretteert graag mensen
met een bijzonder verhaal.

Matty Geurink vat wetenschappelijk artikelen over
EMDR samen tot overzichtelijke nieuwsberichten in
begrijpelijke en aantrekkelijke taal.

De rubriek Randfiguren is van Hayo Lasschuijt. Hierin
komen mensen aan het woord die iets belangrijks te
vertellen hebben over de randgebieden van trauma en
EMDR.

De vaste rubriek van Rowina de Bas is het Estafette-interview waarin een meer of minder bekend VEN-lid aan
de lezer wordt voorgesteld aan de hand van antwoorden op vijf vragen.

Marjolein Geldermans verwarmt EMDR Magazine met
haar column. Voor de rubriek Blik op EMDR interviewt
ze bovendien collega’s die vanuit een bepaalde therapeutische invalshoek EMDR toepassen.

Dafna Zwarts is beeldredacteur. Zij is altijd op zoek
naar passende foto’s en illustraties bij de artikelen,
waardoor de lay-out van elk nummer er zo mooi uit
ziet.

Wieger Favier is freelance journalist. Als eindredacteur
van EMDR Magazine controleert hij alle artikelen, past
teksten waar nodig aan en zet de laatste puntjes op de
i.

Cindy de Kruijk is het nieuwste redactielid. Zij schrijft
voor EMDR Magazine verslagen van workshops en
netwerkavonden.
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