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Woord van
de voorzitter
Foto: Nienke Hofstede

Keuze voor kwaliteit
Voor jullie ligt het nieuwe EMDR Magazine in een extra glossy uitvoering: dat wil zeggen op extra glanzend
papier. Ons magazine blijft in ontwikkeling en bij ieder
nummer is er het streven om het weer een slagje te verbeteren, zowel qua inhoud als qua vormgeving.
Een andere kwaliteitsverbeterende ontwikkeling is de
–inmiddels bekende– overgangsregeling die op 1 januari
2016 in werking is gegaan. Vanaf deze datum is het lidmaatschap gekoppeld aan de registratie als EMDR Europe Practitioner en is het aspirant-lidmaatschap aan
termijnen gekoppeld. Het belangrijkste doel van deze
aanpassing in de lidmaatschapsstructuur van de VEN is
om blijvend garant te kunnen staan voor de kwaliteit van
de EMDR-deskundigheid. Alhoewel degelijk en uitvoerig voorbereid, was het voor het bestuur moeilijk in te
schatten wat het effect van deze ingezette verandering
zou zijn. Wij zijn dan ook ontzettend blij met de grote
belangstelling van therapeuten om zich bij de VEN aan
te sluiten. Begin december 2015 verwelkomde de VEN
namelijk het drieduizendste lid en begin januari 2016 zijn
er nog eens zevenhonderd lidmaatschapsaanvragen bijgekomen: een ongekende en enorme groei. Zelfs tijdens
de kerstdagen bleven de aanmeldingen binnenstromen.
Het secretariaat heeft extra mensen ingezet om alle
aanmeldingen te kunnen verwerken. De Nederlandse
EMDR-therapeuten kiezen blijkbaar massaal voor kwaliteit en een bloeiende vereniging.

Praktijkboek EMDR deel ll
Op de supervisorendag op 9 januari 2016 is het eerste
exemplaar van het Praktijkboek EMDR deel ll onder redactie van Hans-Jaap Oppenheim, Hellen Hornsveld, Ad
de Jongh en Erik ten Broeke gepresenteerd en gevierd
(zie pagina 46). Een dik boek met ruim 650 pagina’s
waaraan vele auteurs van de VEN hebben meegewerkt
en waarin toepassingen beschreven zijn voor nieuwe
patiëntengroepen en stoornissen. Ook is de combinatie
EMDR Magazine 10 |

2

van EMDR met andere interventies beschreven, zoals
schematherapie, dialectische gedragstherapie en cognitieve systeemtherapie. Een mijlpaal in de Nederlandse
EMDR-geschiedenis en een belangrijke bijdrage aan het
verbeteren van de behandeling van patiënten met klachten na negatieve, ingrijpende ervaringen. Door de systematische, uitvoerige en levendige beschrijvingen uit de
klinische praktijk biedt het handvatten aan therapeuten
hoe zij casuïstiek kunnen conceptualiseren en deze speciﬁeke groepen of problematiek met EMDR kunnen behandelen. Hierdoor zullen op indicatie meer patiënten
met EMDR behandeld gaan worden. Ook biedt het aanknopingspunten en is het een stimulans voor verder wetenschappelijk onderzoek. Voor alle auteurs: van harte
gefeliciteerd met dit prachtige boek.

A sea of possibilities
In dit blad kunnen jullie ook een sneak preview lezen
van het Europese congres in het World Forum te Den
Haag van 16-18 juni 2016. De exclusieve interviews met
keynote sprekers Bruce Perry, Mark Nickerson en onze
Nederlandse illusionist Victor Mids in dit nummer van
EMDR Magazine bieden alvast een voorproefje. Dit jaar
hebben we het geluk dat het congres op Nederlandse
bodem georganiseerd wordt, waardoor het voor velen van ons mogelijk is om erbij te zijn. Aantrekkelijke
deskundigheidsbevordering binnen bereik: een veelbelovend programma met bijna honderd workshops, vele
highlights en een heerlijke beach party. Schrijf je in via
onze website nu er nog plaatsen zijn! Een unieke kans
om de EMDR Sea of Possiblities te ervaren en enthousiaste EMDR-collega’s en sprekers van over de hele wereld te ontmoeten.
Tot ziens op het Europese congres en veel leesplezier!
Carlijn de Roos,
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Interview

Het 3000ste
VEN lid
Onze vereniging groeit en bloeit. In december 2015
meldde zich al ons drieduizendste lid aan: Alida Hielema. EMDR Magazine viert deze bijzondere aanmelding
met een bos bloemen en een nieuwsgierig interview.
Wie is Mevrouw 3000 en hoe kwam zij bij de vereniging
terecht?
Tekst: Linda Verhaak Foto: Nienke Hofstede

Gefeliciteerd, je bent ‘Mevrouw 3000’ bij onze
vereniging! Hoe vond je het toen je dat hoorde?
“Vlak voor de kerstvakantie stond Carlijn de Roos, onze
VEN-voorzitter, op mijn voicemail met het bericht dat ik
een prijs had gewonnen. Een paar dagen later ontving ik
een prachtige bos bloemen. Ik vind het erg leuk dat ik
het drieduizendste lid ben. Ik mag een gratis workshop
doen. Die ga ik nog uitkiezen. ”

Sinds wanneer ben je met EMDR aan het werk?
“Vier jaar geleden heb ik de basiscursus gedaan en sindsdien werk ik met EMDR. Ik ben nu bijna klaar met de vervolgcursus, en wil practitioner worden. Het grappige is
dat ik door de brandmail over de nieuwe regels rondom
lidmaatschap was aangezet om nog snel lid te worden,
voordat de termijn verstreken zou zijn. En ironisch genoeg
werd ik toen het drieduizendste lid en viel in de prijzen!”

Wat was voor jou de aanleiding om met EMDR
aan de slag te gaan?
“Binnen mijn werk als orthopedagoog en gedragstherapeut bij Accare behandelde ik trauma met cognitief gedragstherapeutische technieken, voornamelijk imaginaire
exposure, voordat ik de start maakte met EMDR. Een aantal collega-behandelaren hadden de EMDR-opleiding al
gedaan, waren daar enthousiast over en behaalden goede
resultaten. Ik werd er daardoor nieuwsgierig naar en ging
ook de basiscursus doen. Ik was inmiddels werkzaam als
behandelaar Dialectische Gedrags Therapie en merkte
dat ik meer handvatten nodig had om deze patiënten met
EMDR te behandelen. Ik moest ze doorverwijzen naar collega’s. Daarom ben ik gestart met de EMDR-vervolgcursus. Ik kon er na de cursus snel mee uit de voeten. Het
lijkt er bovendien op dat EMDR voor sommige patiënten
minder inspanning kost dan imaginaire exposure.”

Had je het EMDR Magazine al eens gelezen?
“Eerlijk gezegd niet, maar ik was ervan onder de indruk
toen ik, kort na mijn aanmelding bij de vereniging, mijn
eerste exemplaar ontving. Ik heb het helemaal uitgelezen!
Het blad ziet er mooi uit en steekt ook inhoudelijk goed in
elkaar. De discussie rondom stabilisatie – daar worstel ik
ook mee op de werkvloer – heb ik met veel interesse gelezen. Toen ik verwijzingen las naar eerdere stukken hierover, maakte het me nieuwsgierig naar eerdere uitgaven.
Ook de toon spreekt me aan, goed dat er meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Bovendien zijn de
casussen interessant. Het bevalt me dat we worden aangemoedigd om ervaringen met elkaar te delen om weer
door te ontwikkelen. We werken in een vakgebied dat zó
in ontwikkeling is. Het is belangrijk om op de hoogte te
blijven. Het EMDR Magazine slaagt daar goed in.”

Je werkt voor Accare. Heb je daar veel collega’s
die EMDR in hun pakket hebben?
“Bij Accare werken veel cognitief gedragstherapeuten. Een
deel daarvan heeft EMDR in het pakket. Anderen behandelen trauma met imaginaire exposure. Bij Accare zijn enkele
interessante ontwikkelingen aan de gang. Zo zijn we bezig
met Intensieve Zorg, waar kinderen en hun ouders samen
worden opgenomen voor intensieve traumabehandeling.
Dat betekent dat ze binnen de holding van de kliniek soms
van verschillende therapeuten op een dag traumatherapie
krijgen. We hebben al mooie resultaten behaald met deze
behandelvorm en willen die graag nader onderzoeken.
Door de transitie in de jeugdzorg zijn er nieuwe behoeftes
ontstaan in het veld. Als regiomanager ben ik zelf betrokken bij het inventariseren daarvan. We merken bijvoorbeeld dat er veel behoefte is aan kennis over trauma in de
sociale wijkteams, zodat trauma’s goed herkend kunnen
worden. Dan bieden wij een cursus aan over trauma.” 
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Interview

Victor Mids opent het Europese EMDR congres!

‘Illusies vertellen
ons veel over onze
waarneming’
Tekst: Ad de Jongh Foto: Marc Deurloo

Sommige zaken in het leven zijn wel leuker als je ze niet direct doorziet. Neem
nou Victor Mids, Nederlands meest bekende illusionist. Elke maandagavond
zitten er 900.000 mensen voor zijn tv-programma aan de buis gekluisterd en
vallen daarbij van de ene verwondering in de andere. Massaal proberen we zijn
mindf*cks te begrijpen. Ook op het EMDR Europe congres in Den Haag zal hij
trukendozen opentrekken! Want daar is hij de openingsact.
Victor is arts, nog maar 28 jaar en nu al ligt Nederland
aan zijn voeten. Dat is niet zo vreemd, want zijn presentatie is ontwapenend en zijn acts intrigerend. Zo
laat hij op tv zien hoe een jongeman op commando
zijn telefoon in de gracht werpt waarna zijn vriendin
de telefoon uit een keurige cadeauverpakking in haar
hand haalt, weet hij mensen zonder moeite te vertellen hoe hun eerste huisdier heette en zorgt hij ervoor
dat mensen in minder dan een minuut hun eigen naam
niet meer kunnen uitspreken. Victor, die na zijn studie
geneeskunde zijn zogenaamde ‘Neuromagic’ bedacht,
heeft een grote passie voor illusies. Maar hij heeft ook
een boodschap: “Ik dacht: hoe leuk is het als ik niet alleen illusies laat zien, maar ook illustreer wat dat over
onze eigen waarneming vertelt?”
Victor treedt niet vaak in het openbaar op, maar in juni
maakt hij een uitzondering en opent het Europese EM-

DR-congres. “Ik weet inmiddels al wel wat over EMDR,
maar lang niet zo veel als ik zou willen. Het lijkt me sowieso interessant om op het EMDR-congres aan mensen die zich met EMDR bezighouden uit te leggen, hoe
ik taal en linguïstiek voor mijn illusies gebruik om mensen een bepaalde kant op te sturen, en hen iets anders
te laten ervaren dan wat er in werkelijkheid gebeurt.
Van wat ik nu van EMDR weet, zie ik vooral dáár parallellen liggen.”

Wat is de truc?
Misschien wel de meest fascinerende onderdelen van
het programma Mindf*ck zijn de raakvlakken met de
psychologie, zoals mensen de illusie geven dat je ze
doorziet. Cold reading: je noemt algemene eigenschappen die je speciﬁek laat klinken. Neem nou het fragment
waarin Victor met verschillende mensen een kort datinggesprek voert en hen achteraf vertelt welke karakter- f
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eigenschappen hij hen toedicht. Allemaal zijn ze zwaar
onder de indruk. Eén zegt zelfs: “Hoe kán dit? Hij weet
meer van mij dan ik van mijzelf!” Daarna legt de illusionist uit dat hij bij iedereen dezelfde tekst heeft gebruikt. Victor moet lachen als hij hieraan terugdenkt.
“Ja, het gaat erover hoe je woorden en zinnen opvat,
interpreteert en integreert.”

“Ik ga op het
EMDR-congres
uitleggen hoe ik
taal en linguïstiek
voor mijn illusies
gebruik om mensen
een bepaalde kant
op te sturen.”
Een tipje van de sluier kan de illusionist wel voor ons
oplichten en hij legt uit hoe hij een Mindf*ck in de
praktijk aanpakt. “Ik kan puur door op een bepaalde
manier iets te vertellen, bijvoorbeeld op een handige
manier verweven in een script, mensen een ﬁctieve
versie van de werkelijkheid aanbieden, waardoor ik
hun daadwerkelijke ervaring verander.”
Victor entertaint niet alleen, maar heeft ook een boodschap waar we als samenleving van kunnen leren.
Dat heeft te maken met de verschillende cognitieve
mechanismen die achter de illusies schuilgaan. “We
kijken per deﬁnitie door een gekleurde bril naar de
wereld. Alles wat we waarnemen is namelijk niet een
objectieve registratie van iets, maar gekleurd door allerlei aannames, normen en waarden en vastgeroeste
patronen die in je hoofd zitten. Dat is de reden waarom er sowieso zoiets bestaat als een illusie: je waarneming kan je gewoon voor de gek houden. En dat
hoeft niet datgene te zijn, wat er daadwerkelijk aan
de hand is.”

De therapeut als illusionist
Al luisterend naar Victor begin je te begrijpen dat wij
therapeuten, net als hij, illusionisten zijn die elke dag
proberen de mindset van onze patiënten te veranderen. Hij gebruikt technieken waardoor hij dingen voor
elkaar krijgt die wij ook wel zouden willen, maar die
ons niet altijd lukken, althans niet zo snel als Victor ons
laat zien. Als we nu eens van hem zouden kunnen leren
hoe hij die verschillende beïnvloedingstechnieken succesvol inzet? Hoe het hem bijvoorbeeld lukt om Ilse de
Lange een liedje te laten spelen dat iemand anders voor
haar heeft uitgezocht, in een andere ruimte, terwijl zij
daar zelf geen enkele weet van heeft: Mind-boggling.
“Dat is weer een ander voorbeeld van zo’n cognitief
mechanisme: dat is beïnvloeding”, reageert Victor enthousiast. “Ja, dat is communicatie, priming en statistiek: een combinatie van allerlei verschillende methodieken. Het laat ook zien dat niet alle illusies over een
kam te scheren zijn en hoe makkelijk je hersenen voor
de gek te houden zijn. Maar de uitleg die erachter schuil
gaat, verschilt ook echt per techniek, dat kan ik je wel
zeggen.”

Ideeën genoeg
Voor Victor is het helemaal niet moeilijk om steeds met
iets nieuws en intrigerends op te proppen te komen.
“Ik barst nog van de ideeën. Ik zeg niet dat het eeuwig
Mindf*ck zal zijn, maar ik heb plannen liggen voor grotere sociologische experimenten met hele grote groepen Nederlanders, maar daarover kan ik nu nog niet
veel vertellen.” Of hij hiermee ook al wat gaat oefenen
op het EMDR-congres met die duizend mensen in de
zaal, verraadt hij nog niet. “Hahaha, het wordt sowieso
heel interactief.”
Het lijkt allemaal zo simpel. Als je op de televisie zomaar iemand zijn naam kan laten vergeten, vraag je
je als therapeut af of hij dat dan ook kan demonstreren met een traumatische herinnering op het congres,
maar ook daarover wil hij nog niets verklappen. “Maar
de methodieken die ik uitleg en die achter mijn illusies
zitten, zijn divers. Uiteraard zal het geheugen, dat heel
relevant is voor jullie, zeker een onderwerp worden dat
ik ga aanstippen.” Meer gaat hij ons nu niet vertellen
over het congres. Dat zal nog even een illusie moeten

blijven.

Victor Mids, Opening Act - Neuromagic show by illusionist Victor Mids, vrijdag 17 juni 2016 at World Forum Theater
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Interview

Bruce Perry keynote
spreker op EMDR
Europe congres
Tekst: Wieger Favier
De wereldberoemde Amerikaanse Neurowetenschapper en psychiater Bruce Perry is Adjunct Professor Psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Feinberg School of Medicine in Chicago. Daarnaast is hij senior
staﬂid bij de ChildTrauma Academy in Houston, mede-auteur van de bestseller The Boy Who Was Raised As A
Dog én de ontwikkelaar van het Neurosequential Model of Therapeutics (NMT). Deze zwaargewicht in de behandeling van getraumatiseerde kinderen is live te zien als keynote spreker op de EMDR Europe conference
in Den Haag en de dag daarvoor met een pre conference workshop over het NMT-model. In EMDR Magazine
vertelt hij alvast over de grote veranderingen in het werk met getraumatiseerde kinderen.
Perry werkt al meer dan 35 jaar met getraumatiseerde kinderen in de VS. Zelf heeft hij het over ‘mishandelde kinderen’. “Helemaal in het begin, toen ik in een kliniek werkte,
hadden we nog niet eens door dat ze waren mishandeld.
We dachten dat ze ADHD hadden of een chronische aandoening. Maar naarmate ik deze kinderen beter leerde kennen, besefte ik dat er veel meer aan de hand was.”
De neurowetenschapper deed daarom jarenlang uitvoerig onderzoek naar trauma in de vroege kinderjaren en
het effect hiervan op de ontwikkeling. “Heel wat collega’s
verklaarden me toen nog voor gek, maar gelukkig kreeg
ik ook de nodige support.” Het bleek uiteindelijk baanbrekend onderzoek dat, vooral in de afgelopen vijftien jaar,
leidde tot nieuwe behandelmethodes.

Goede diagnostiek en positieve ervaringen
“Tegenwoordig begrijpen we getraumatiseerde kinderen
veel beter. Op de ChildTrauma Academy gebruiken we daarom de traditionele DSM-diagnoses niet meer, maar doen
een meer diepgravend en gestructureerd onderzoek naar de
ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en het huidige functioneren, zodat we ons therapeutische werk veel gerichter
kunnen inzetten en juist die delen van het brein beïnvloeden waarvan we ‘zien’ dat ze ofwel onderontwikkeld zijn of
ongeorganiseerd. Een beschadigd en getraumatiseerd kind
heeft positieve, gezonde menselijke ervaringen nodig om te
kunnen herstellen. Daarvoor hebben we een hele variëteit
aan nieuwe en traditionele therapeutische technieken en
programma’s tot onze beschikking in onze ‘toolbox’, zoals
therapeutische massage, muziek, dans, sensorische integratie en ‘Collaborative Problem Solving’. Met NMT willen we

het kind zoveel mogelijk die lichamelijke en zintuiglijke ervaringen aanbieden, die het nodig heeft om zijn of haar hersenontwikkeling te stimuleren. Daarom betrekken we ook
de ouders of verzorgers van de kinderen erbij en leren ze
zelfs therapeutische technieken, zodat ook zij kunnen meehelpen. Ik voel me als een bouwer met meer gereedschap.
Ik kan het juiste gereedschap op het juiste moment inzetten.
Zo hebben we inmiddels al goede resultaten geboekt.”

Toekomstvisie
Perry verwacht dat in de toekomst steeds meer zorgsystemen geleidelijk over zullen stappen naar deze werkwijze.
“Nu is er nog een tendens naar een one-size-ﬁts-all model.
Verschillende klinieken in de VS hebben veel kinderen met
complexe problematiek in behandeling, maar het enige gereedschap dat ze mogen gebruiken is traumagerichte cognitieve gedragstherapie. Absurd natuurlijk, het is alsof je
een stad met een hamer probeert te bouwen. Een driejarig
kind heeft nou eenmaal iets anders nodig in de ontwikkeling dan een zestienjarige. En onze systemen zullen in de
toekomst slim genoeg zijn om precies die ondersteuning
aan te bieden die een kind cognitief nodig heeft. Ik verwacht dat de psychiatrie in de komende jaren steeds meer
de complexiteit van deze kinderen zal gaan begrijpen en
verschillende modellen gaat inbouwen om ze te kunnen
beoordelen, te clusteren en vervolgens die variëteit aan
gerichte interventies aan te bieden. Verschillende grote
jeugdhulpverleningsorganisaties in de VS gebruiken onze
benadering al. In de toekomst kunnen veel meer kinderen
de hulp krijgen die ze nodig hebben, met signiﬁcante verbeteringen en resultaten als gevolg.”

Bruce Perry, Preconference Workshop 1 - Introduction to the Neurosequential Model of Therapeutics, vrijdag 17 juni 2016
Keynote: The Impact of Trauma and Neglect on the Developing Child, zaterdag 18 juni, World Forum Theater
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Interview
Mark Nickerson keynote-spreker tijdens het Europese EMDR congres 2016

‘Het cycle-model
gebruiken bij verschillende
soorten boosheid’
Tekst: Ad de Jongh en Iva Bicanic
Mark Nickerson is EMDR-trainer en een van de vorige voorzitters van het EMDRIA-bestuur, de Amerikaanse
EMDR-vereniging. Hij werkt al dertig jaar als Licensed Social Worker en psychotherapeut in zijn eigen praktijk
in Massachusetts. Mark is auteur van ‘The Wounds Within’ en binnenkort van ‘Cultural Competence and healing culturally based trauma with EMDR therapy’, dat nog voor de zomer in de winkel ligt. Daarnaast staat hij
internationaal bekend als een bijzonder inspirerende spreker. In EMDR Magazine vertelt hij alvast over zijn
bijdrage aan het Europese EMDR congres in Den Haag.
“Ik geef zowel een pre-conference workshop als een
keynote. Over die keynote zal ik niet te veel loslaten; het
gaat over hoe sociale dynamiek het leven van mensen
beïnvloedt, en dat heb ik verwerkt in het EMDR-model.
De workshop gaat over problematische boosheid. Voorheen gebruikte ik voor de behandeling van deze problemen twee aparte interventies: cognitieve gedragstherapie of EMDR. Nu pas ik een geïntegreerde werkwijze toe.”

kaar vaak niet meer luchten of zien, maar moeten wel
met elkaar omgaan, vanwege de kinderen. Het ‘cycle
model’ helpt mensen ook om over hun ervaringen te
praten. Afhankelijk van wat de persoon mij vertelt over
de cyclus, kan ik verschillende interventies toepassen.
Maar meestal weet ik helder te krijgen welk gedrag
mensen bereid zijn te veranderen. Wat wil je beter kunnen loslaten? Waar wil je beter mee om leren gaan?”

“Meestal weet ik helder te
krijgen welk gedrag mensen
bereid zijn te veranderen.
Wat wil je beter kunnen
loslaten? Waar wil je beter
mee om leren gaan?”

Workshop in stappen

“Ik leer de deelnemers om deze werkwijze toe te passen
bij verschillende soorten problemen: van fysiek en huiselijk geweld tot mildere vormen, zoals woede-uitbarstingen en wrok. Het ‘cycle model’ leent zich uitstekend om
mensen te helpen begrijpen hoe de zich herhalende cyclus werkt. Dan zien ze zelf hoe een woede-incident overgaat in een periode van herstel, waarna ze denken: ‘Het
is allemaal voorbij en dit gebeurt mij nooit weer’, totdat
hun boosheid opnieuw door iets wordt getriggerd en ze
vervolgens afstevenen op een potentiële escalatiefase.”
Mark werkt veel met gescheiden ouders. “Ze kunnen el-

In de workshop leren deelnemers een casusconceptualisatie te maken bij problematiek rondom woede en geweld. “De patiënt leert eerst de triggers te herkennen die
hem of haar boos maken. Vervolgens is commitment nodig om helder te krijgen wat ze zelf zien als oplossing voor
hun probleem. Ik begin dus met de cognitieve benadering.
Daarna pas ik verschillende EMDR-technieken toe, zoals
ﬂoatback om de touch stone memories te vinden en die
vervolgens te desensitiseren. Bij sommige mensen mag je
rechtstreeks naar de pijnlijke herinnering om de bom te
ontmantelen, maar anderen zijn daar nog niet klaar voor.
In die gevallen werken we eerst aan het verbeteren van
de affect-regulatie. Elementen uit het Feeling State Addiction protocol van Miller gebruiken we om de compulsieve
kant eraf te halen. Aan het einde van de workshop kunnen deelnemers het cycle-model gebruiken en implementeren bij verschillende soorten boosheid.”
Inschrijven voor het Europe EMDR-congres kan via:
www.emdr2016.eu

Mark Nickerson, Preconference Workshop 2 - Breaking the Cycle: EMDR therapy solutions for problematic anger, acting out and addictive
behaviors, vrijdag 17 juni 2016
Keynote: Restoring dignity: Healing the Wounds of Stigma and Prejudice with EMDR, zondag 19 juni, World Forum Theater
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EMDR over de grens
Derek Farrell, voorzitter van de EMDR UK and Ireland Association

“Veel mensen
kennen EMDR niet”
Tekst: Iva Bicanic
In de rubriek ‘EMDR over de grens’
interviewt Iva Bicanic telkens een
voorzitter van een EMDR Vereniging in Europa. Derek Farrell is
voorzitter van de EMDR UK and Ireland Association, volgens hemzelf
de oudste EMDR-vereniging van Europa. Om een beeld te geven: Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en de Republiek Ierland tellen
samen 70 miljoen inwoners. Derek
is één van de acht EMDR-trainers
en hoofddocent aan de Universiteit
van Worcester. Af en toe werkt hij
in Irak of Pakistan vanwege zijn betrokkenheid bij het Humanitarian
Assistance Program (HAP).

Wat zijn de unieke aspecten
van jullie EMDR-vereniging?
“Ik ben trots op het Master of Science
programma op de universiteiten voor
psychologen, psychotherapeuten en
psychiaters. Zij leren daar tijdens een
drie jaar durende cursus EMDR toe te
passen bij enkelvoudige en complexe
problematiek. Cursisten zijn verplicht
om wetenschappelijk onderzoek te
doen en publicaties af te leveren. Ik
begeleid vier promovendi. Het is een
ideale manier om de wetenschappelijke output over de effectiviteit van
EMDR bij verschillende patiëntengroepen te verhogen. Dat is ook zeker
nodig want de ﬁnanciering van EMDRtherapie door de National Health Service (NHS) gebeurt nu uitsluitend voor
de behandeling van PTSS. Daarom
werken we er zo hard aan.”

onderwijs. Dat moet ook wel met zo’n
groot land. Die groepen zijn zeer actief
en verbindend in het netwerk. Voor het
lidmaatschap van zestig pond krijgen
leden een magazine, allerlei kortingen
en toegang tot een online academisch
platform waar therapeuten vragen
kunnen stellen. Maar we hebben nog
werk te doen, hoor. Veel mensen kennen EMDR niet. PR is essentieel en
daarom hebben we een PR-vrouw
in dienst genomen. Ook Terry Waite
De kosten voor psychotherapie worden in het Verenigd Koninkrijk (VK)
anders vergoed dan in ons land; het
verschil met de Nederlandse zorgverzekering is groot. In het VK heeft iedere inwoner recht op gratis gezondheidszorg. De bevolking betaalt geen
zorgpremies en de Britten krijgen
geen rekening voor het eigen risico. In
plaats daarvan worden de zorgkosten
betaald uit de staatskas die wordt gespekt uit overheidsinkomsten en geheven belastingen. In essentie regelt
de NHS alle zorg, waaronder bezoeken
aan de huisarts, specialistische behandelingen in het ziekenhuis, chronische
zorg, geestelijke zorg en mondzorg.
Het systeem in het VK is vergeleken
met veel andere Europese landen erg
sociaal, aangezien de meeste voorzieningen dus gratis en toegankelijk zijn.”

Wat is er nog meer bijzonder
aan jullie vereniging?
“Door het land heen hebben we regionale groepen van EMDR-therapeuten
die bijeenkomen voor supervisie en

“Ik ben trots op het
Master of Science
programma op de
universiteiten voor
psychologen,
psychotherapeuten
en psychiaters”
helpt de vereniging veel. In 2013 is hij
zelfs formeel de beschermheilige van
de vereniging geworden. Hij komt veel
op de BBC radio en tv. Zelf ben ik ook
regelmatig op tv en radio.”
Terry Waite werkte als bemiddelaar
bij gijzelingen in het Midden-Oosten,
totdat hij in 1987 zelf gevangen werd
gezet in Libanon gedurende vijf jaar,
waarvan vier jaar in volledige isolatie.
Na zijn vrijlating raakte hij vooral bekend als spreker over zijn ervaringen,
maar ook over de hulp die hij daarna
kreeg, waaronder EMDR-therapie. 
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Estafette interview

Vijf vragen aan...

Leoniek Kroneman
In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ wordt een meer of minder
bekend VEN-lid aan u voorgesteld.

Tekst: Deana de Zwart Foto: Nienke Hofstede

Leoniek Kroneman is senior onderzoeker bij Intermetzo en bij VUmc afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie. Bij Intermetzo behandelt ze ook jongeren die geplaatst zijn op de gesloten JeugdzorgPlus-afdeling, door middel van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Leoniek is medeauteur van het
methodiekboek over Stapstenen ‘Motiverende groepstraining voor jongeren met traumaklachten’.

Wat zijn je ervaringen met EMDR bij de veelal
zeer ernstig getraumatiseerde jongeren op de
afdeling voor gesloten jeugdzorg?
“Jongeren op onze gesloten afdeling zijn door de kinderrechter geplaatst met een machtiging uithuisplaatsing.
Dat betekent dat er sprake is van een gedwongen opname. Vaak zijn ze boos over de plaatsing en willen ze niet
meewerken aan de behandeling. Veel plaatsingen hebben
bovendien een crisisachtig karakter. Jongeren zijn dan
bijvoorbeeld door de politie van straat gehaald en vervolgens gesloten geplaatst. In dat geval kun je nog niet direct
starten met therapie. Er is eerst stabilisatie nodig. Daarbij
moet je denken aan het herstel van het dag- en nachtritme, weer aandacht hebben voor hygiëne en zelfverzorging en tot rust komen. Regelmatig moeten jongeren ook
ontwennen van drugs. Vaak hebben ze al veel hulpverlening achter de rug, zonder dat dit resultaat heeft gehad.
Het is dus belangrijk om ze te motiveren. Vaak leggen ze
zelf geen relatie tussen hun klachten en hun gedrag en de
ervaringen die ze hebben opgedaan. Een jongen die hier
geplaatst is vanwege forse agressie, ziet geen verband
tussen zijn gedrag en het feit dat hij jarenlang getuige is
geweest van de mishandeling van zijn moeder door zijn
vader. Voor deze groep ontwikkelden we ‘Stapstenen’.”
“Bij al onze jongeren is de veiligheid in het geding: als
slachtoffer en/of als dader. Het is dan belangrijk om zo snel
mogelijk te bepalen wat er nodig is om het veilig genoeg te
laten zijn voor een overplaatsing naar een vervolgplek of
de terugkeer naar huis. Daar richt onze behandeling zich
op. Er is sprake van veel co-morbiditeit. De externaliserende problematiek springt in het oog, maar daaronder zit

meestal een geschiedenis van verwaarlozing en geweld.
Vaak is er ook sprake van recent trauma. De jongere heeft
seksueel geweld meegemaakt of bijvoorbeeld een uithuisplaatsing die hij of zij als traumatisch ervoer. Het recente
trauma behandel ik dan eerst met EMDR. Pas daarna behandelen we de chronische trauma’s als verwaarlozing en
geweld. Zo hebben de jongeren al een positieve ervaring
met EMDR opgedaan, als we aan de onderliggende chronische problemen gaan werken. Hoewel ik nooit zeker weet
of ik de behandeling van chronische trauma’s kan afmaken, start ik de behandeling altijd wel, zodra een jongere
dat toestaat. Als een behandeling voortijdig afgebroken
wordt, doordat de kinderrechter de machtiging niet verlengt, dan is een warme overdracht naar bijvoorbeeld de
GGZ belangrijk.”

Heb je als onderzoeker ideeën over onderzoek
naar effectiviteit van EMDR-behandelingen bij
deze complexe populatie?
“Wetenschappelijk onderzoek verrichten bij deze jongeren
is complex omdat we te maken hebben met een heterogene groep met veel co-morbiditeit. Daarbij rapporteren
jongeren bijvoorbeeld op de Youth Self Report (YSR) vaak
geen klachten. Soms omdat ze deze niet als zodanig ervaren of omdat ze bang zijn dat ze anders langer in de
gesloten setting moeten blijven. Het is daarom belangrijk
meerdere informanten te hebben. Ouders gaan echter vaak
onder- of over-rapporteren en ze zijn dikwijls moeilijk bereikbaar voor onderzoek. Een derde complicerende factor
is dat een ‘machtiging uithuisplaatsing’ soms niet verlengd
wordt, terwijl de behandeling nog niet is afgerond. Door f
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deze factoren werkt een klassieke voor- en nameting niet
goed. Daarom doen we bij deze populatie onderzoek met
een kleinere groep (N) en met meer meetmomenten. We
bepalen bijvoorbeeld de effectiviteit van ‘Stapstenen’ door
na elke bijeenkomst onder andere de motivatie van de deelnemers te meten en de agressie op de behandelgroep.”

Wat is de kern van de methodiek van ‘Stapstenen’?
“‘Stapstenen’ is een groepstraining. Het gaat eigenlijk over
‘verleiden’. Motivatie vind ik een lastig begrip. Jongeren zijn
wel degelijk gemotiveerd om van hun problemen af te komen, maar ze hebben gewoon de kennis niet om het aan
te kunnen pakken. De training bestaat uit een zevental bijeenkomsten met veel psycho-educatie over trauma, de verschijningsvormen en de impact ervan. Ook is er aandacht
voor de versterking van de copingvaardigheden. Het is belangrijk dat jongeren ervaren dat ze al competent zijn en
hun autonomie behouden. We zeggen in de training tegen
de jongeren: ‘Wij geven je de informatie, kijk maar wat je
ermee kunt.’ De groepstraining geeft herkenning. De bijeenkomst over dissociatie waarderen de jongeren het meest.
Ze horen de informatie voor het eerst en het is een openbaring dat ze niet de enige zijn met deze ervaringen. Ze zijn
niet gek! Jongeren geven elkaar tijdens de training ook tips.”

Hoe kwam je ertoe om ‘Stapstenen’ te ontwikkelen?
“Dat is een jarenlang proces geweest. Uit een landelijke
analyse bleek dat maar zestien procent van de jongeren
in instellingen voor JeugdzorgPlus behandeling krijgt voor
internaliserende problematiek, terwijl ongeveer 75 procent traumatische ervaringen heeft. Uit zelfrapportage bij
meisjes blijkt zelfs 85 procent traumatische ervaringen
aan te geven! Als onderzoeker vraag ik me dan af hoe het
kan dat er zo weinig traumabehandeling plaatsvindt. Met
Renée Beer, Laura Leenarts en Ramón Lindauer besloot ik
toen om iets te gaan ontwikkelen voor deze doelgroep.
Inmiddels loopt er een effect-onderzoek naar de methodiek. Dat is een beetje de omgekeerde wereld; ik hecht
als wetenschapper aan evidence-based behandelvormen,
maar er was uit de praktijk zoveel vraag naar een motivatietraining voor deze doelgroep, dat we niet gewacht
hebben op de uitkomsten van het onderzoek.”

Wat is belangrijk bij de implementatie van
‘Stapstenen’ in een organisatie?
“Het meest praktische probleem bij traumabehandeling
in een residentiële setting is hoe je een traumasensitief
behandelklimaat creëert. Het vraagt kennis van de mentoren over trauma en over wat de speciﬁeke kenmerken
van trauma zijn bij hun mentorkind. Dus hebben we bij
Intermetzo op een aantal afdelingen eerst alle medeEMDR Magazine 10 |
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werkers geschoold, van de gedragswetenschappers en
groepsleiders tot de teamleiders. We zijn begonnen met
trauma-informatiebijeenkomsten. Vervolgens hebben we
ze de training (voor pleegouders) ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ gegeven, aan de hand van het boek van
Leony Coppens en Carina van Kregten. Momenteel zijn er
nog intervisiebijeenkomsten die worden geleid door een
traumaconsulent. De leidinggevenden kregen een workshop over traumasensitief werken en over wat dat voor
het team betekent. Daarin besteedden we bijvoorbeeld
aandacht aan secundaire traumatisering. Met subsidie
van ZonMw aan Intermetzo, Spirit, de Bascule, AMC en
VUmc onderzoeken we nu of de training voor pleegouders ook goed werkt voor professionals.
Naast een traumasensitief team is het ook van belang om in
een setting met zoveel agressieve jongeren voldoende veiligheid te hebben en houden: dat is een hele uitdaging. Begrijpen waar het gedrag vandaan komt is een eerste stap, en
het kunnen hanteren, de-escalerend werken en alternatief
gedrag aanleren zijn hierin ook belangrijk. Multidisciplinaire
samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een traumasensitief behandelklimaat. Vandaar ook dat we iedereen
geschoold hebben. Als een meisje na de therapie bijvoorbeeld automutileert, is het van belang dat de groepsleiding
haar goed kan opvangen. Ook de observaties van de groepsleiding tussen de therapeutische sessies zijn erg belangrijk.
De therapie moet ingebed zijn in de groepsbehandeling. Bij
een kwetsbare jongere ga ik na een traumabehandelingsessie met hem mee naar de groep voor een warme overdracht. De groepsleiding drinkt dan vervolgens een kopje
thee en doet daarna een boodschap met hem, zodat hij op
een rustige manier de emoties kan laten zakken. Pas na de
lunch gaat hij met de groep weer mee naar school.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord laten
in deze rubriek en wat is je vraag?
“Sander de Vries werkt als GZ-psycholoog (in opleiding tot
specialist) bij zowel de Opvoedpoli als bij Care Express
(voor jongeren vanaf ongeveer vijftien jaar) ook met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Hij heeft tijdens
de netwerkavond een interessante presentatie gehouden over de integratie van Non-violent Resistance (NVR)
en EMDR. Mijn vraag aan hem: ‘Hoe kunnen we ouders
motiveren en gemotiveerd houden in de behandeling van
hun kind met ernstige gedragsproblemen?’ In de gesloten
jeugdzorg worstelen we vaak met de beperkte betrokkenheid en beschikbaarheid van ouders. In mijn ogen benutten we bijvoorbeeld de ‘crisis’ rondom de uithuisplaatsing
te weinig. Ik ben benieuwd wat Sanders kijk hierop is en
welke methoden en technieken hij hiervoor inzet in de
ambulante setting waar hij werkt.”


Column

Moderne verslavingen
behandelen met EMDR
Tekst: Carien Karsten

Wie een verslaving met EMDR behandelt, focust vaak
eerst op het onderliggend trauma. ‘Trauma weg, verslaving behandelbaar’, is het idee. Dat kan goed werken bij klassieke verslavingen, zoals aan alcohol of
drugs. Maar hoe zit het met moderne verslavingen,
zoals game-, smartphone-, shop- of seksverslaving?
Kun je die op dezelfde manier behandelen?
Nieuwe verslavingen maken deel uit van ons dagelijks
leven. Elke ouder van jonge kinderen worstelt bijvoorbeeld met de vraag hoe lang je ze mag laten Whatsappen,
gamen of Facebooken. Wat is nog normaal en wanneer
wordt het een verslaving?

Overeenkomst
Wie te rade gaat bij het psychiatrisch handboek, komt niet
ver als het gaat om inzicht in de eigen aard van moderne
verslavingen. In de nieuwe versie van het handboek, de
DSM-5 die in 2013 verscheen, wordt voor het eerst de gedragsverslaving erkend. Het gaat dan om gokverslaving.
De bijlage van de DSM noemt ook de gameverslaving.
Daaraan lijdt anderhalf procent van de jeugd.
Om de diagnose ‘gokverslaving’ te kunnen stellen, zijn
de criteria min of meer dezelfde als bij alcohol of drugs.
Er moet sprake zijn van toenemende tolerantie: je hebt
steeds meer en heftiger ervaringen nodig om hetzelfde
gevoelseffect te bereiken. De functie van het verslavingsgedrag is dat het je van een naar gevoel afhelpt. Je hebt
last van onthoudingsverschijnselen als je stopt met het
gedrag. Je doet verscheidene stoppogingen, maar die
mislukken. Gedachten aan het verslavingsgedrag zijn
constant aanwezig. Je liegt over de werkelijke omvang
van je verslaving. Je sociale contacten lijden onder het
verslavingsgedrag. Daarnaast word je wat manipulatief, je
bespeelt anderen opdat ze je zullen helpen als je in ﬁnanciële nood zit.

Verschillen
Toch lijkt een moderne verslaving iets heel anders dan
een klassieke verslaving. Je hoeft geen trauma te hebben
meegemaakt om een kick te krijgen van gamen of op je
smartphone turen. En wie verslingerd is aan Facebook,

is niet noodzakelijk bezig met het verdringen van akelige
gevoelens. Het binge-watchen van series hoeft ook niet
voort te komen uit een naar gevoel. Het moderne verslavingsgedrag staat vooral onder controle van de beloning:
het dopamine-effect. Het gaat niet om een substantie die
verslavend werkt, zoals alcohol, tabak of drugs, maar om
je eigen gedrag dat verslavend werkt. Het gedrag levert
hetzelfde belonende effect op als een shotje, en de verslaving is een door het brein overgewaardeerde activiteit.
Het gedrag doet hetzelfde als de naald die bij verslaafde
ratten in 1954 het beloningscentrum de nucleus accumbens aanprikte: niets was meer belangrijk, ze aten niet,
sliepen niet, alles draaide om het prettige gevoel. Ze stierven door uitputting. Zo kan ook langdurig gamen door een
losschietende bloedprop tot de dood leiden.
Een ander verschil is dat een klassieke verslaving doorgaans als moreel verwerpelijk wordt ervaren. Je moet
er helemaal mee stoppen. Bij moderne verslavingen is
dat niet zo. Gamen, shoppen, appen - hartstikke leuk allemaal. Een mooi voorbeeld van het ontbreken van een
normatief kader geeft een beschrijving van een seksverslaafde 39-jarige vrouw in Volkskrant Magazine van 23
januari. De psychologe accepteerde haar plezier in seks
met onbekende mannen. Ze moest de onbekende mannen zien als snoep in een snoeptrommel, maar zich niet
misselijk eten. Zo’n acceptatie is er meestal niet van een
therapeut bij drugsverslaving. Overigens hielp de acceptatie deze vrouw van haar verslaving af.

EMDR
Wat betekent dit nu voor het toepassen van EMDR bij
moderne verslavingen? Heel simpel: laat de invalshoek
van ‘dual diagnosis’ los, ga niet op zoek naar het trauma,
maar focus op het neutraliseren of het vergiftigen van de
belonende kant van het vertoonde gedrag. Focus op de
craving, het gevoel van hunkering: je moet je smartphone
checken. Schaal de craving van 0-10 en desensitiseer.
Deze weg van EMDR is veelbelovend.
Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner. Haar specialisatie is stress- en burn-outklachten.
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SIG in Beeld

SIG EMDR en Psychose

In de bres voor
traumabehandeling
bij psychose
Tekst: Gea Procee Foto: Joost van Halm
De GGZ kon er in 2013 niet langer omheen: het T-TIP (Treating Trauma in Psychosis) onderzoek liet zien dat kwetsbaarheid voor psychose geen contra-indicatie is voor de behandeling van PTSS-klachten. Voor patiënten met een
psychotische stoornis is dat een belangrijke uitkomst, omdat bij aanwezigheid van psychose of schizofrenie, de PTSS
meestal onbehandeld bleef. De SIG Psychose is voortgekomen uit dit omvangrijke onderzoek. Voorzitter Matty Geurink vertelt over de stand van zaken in het werkveld en de ambities van deze jonge SIG.

Matty Geurink was supervisant van hoogleraar klinische
psychologie Mark van der Gaag ten tijde van het T-TIP
onderzoek. Door zijn verhalen hierover en de uitkomsten
ervan, liep ze warm voor traumabehandeling bij psychose. Tijdens het T-TIP onderzoek kwamen de hierin betrokken behandelaren, waaronder ook de promovendi David
van de Berg, Paul de Bont en Berber van der Vleugel,
regelmatig bij elkaar voor supervisie over EMDR. Ook na
aﬂoop bleef de behoefte bestaan om bij elkaar te komen
en kennis uit te wisselen. Zo ontstond de SIG Psychose.
Bij de kick-off nam Matty de voorzittersrol op zich.
Het T-TIP onderzoek is een grote randomised controlled
trial (RCT) waaraan patiënten uit verschillende Nederlandse GGZ-instellingen hebben meegedaan. Er werden
in totaal 155 patiënten met een psychotische stoornis
en een comorbide PTSS geïncludeerd en gerandomiseerd over drie condities: EMDR, Imaginaire exposure en
een wachtlijstgroep die de reguliere behandeling kreeg.
“De effectiviteit van de PTSS-behandeling bleek bij deze
ingewikkelde patiëntengroep vergelijkbaar met wat
we al wisten van PTSS-behandelingen”, vertelt Matty.
“Het was net zo effectief. Er is natuurlijk lang gedacht
dat mensen psychotisch zouden ontregelen, wanneer
zij traumabehandeling zouden ondergaan. De ontregelingen werden echter niet erger door de behandeling.
Eigenlijk was het eerder andersom: de PTSS-klachten

namen af en de trend was dat ook de psychotische
klachten afnamen. De behandeling bleek ook veilig. Er
deden zich wel enkele incidenten voor, zoals ernstig automutilatie, maar zulke incidenten waren er in alle condities, ook in de wachtlijstconditie. Het betrof een ernstige
patiëntengroep, waarbij dergelijke incidenten zich voordoen als onderdeel van de pathologie.”

In de meeste SIG’s zijn de deelnemers in de
praktijk vaak erg actief en ze hopen in de toekomst wetenschappelijk onderzoek te kunnen
doen. Bij de SIG Psychose lijkt het omgekeerde
het geval: een groot deel van de groep doet
wetenschappelijk onderzoek. Loopt de praktijk
daar niet bij achter?
“De SIG Psychose is inderdaad heel onderzoek-minded.
Je kunt zien dat de SIG is voortgekomen uit het T-TIP onderzoek. Ik heb wel de indruk dat traumabehandeling
voor patiënten met PTSS en psychose gangbaar begint te
worden, omdat de resultaten van T-TIP van de daken zijn
geschreeuwd. Inmiddels zijn veel psychologen binnen
FACT (ﬂexible assertive community treatment)-teams
getraind in EMDR of Imaginaire exposure en passen zij
traumabehandeling toe. Misschien is er vooral nog huiver bij andere afdelingen waar mensen werken die weinig ervaring hebben met psychose. Vroeger bestond f
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behandeling van psychose vrijwel alleen uit pillen. Vanaf
de jaren negentig was er cognitieve gedragstherapie
en nu is er ook traumagerichte behandeling. Het is misschien de jongere generatie therapeuten voor wie traumabehandeling bij psychose al vanzelfsprekender is.”

Wat is belangrijk in de conceptualisatie bij patiënten met PTSS en psychose?
“Patiënten kunnen een PTSS hebben en een psychose
die elkaar steeds aanjagen. In een psychose kan heel
duidelijk te zien zijn dat er een relatie is met ingrijpende
gebeurtenissen. Psychose ontstaat vaak door een culminatie van factoren. Als er heel veel gebeurt in een mensenleven en de ernst van de klachten neemt toe, dan
kan een psychose zich ontwikkelen. Het is belangrijk om
altijd te screenen op de aanwezigheid van een comorbide PTSS als er sprake is van een psychose, want deze
patiënten komen daar niet automatisch mee. De evidentie is natuurlijk het sterkst voor het inzetten van EMDR
bij PTSS-klachten. De conceptualisatie wijkt dan niet af
van EMDR bij PTSS zonder psychose.

“Het is geen makkelijke
behandeling, maar daar
moet je je als therapeut niet
door laten afschrikken.
Patiënten hebben die ellende
thuis ook. Door de EMDR zie
je het nu alleen in je kamer”
Als iemand bijvoorbeeld stemmen hoort die duidelijk te
herleiden zijn tot traumatische ervaringen, zonder dat er
sprake is van PTSS, dan kan EMDR een belangrijke (maar
doorgaans niet de enige) interventie zijn binnen de cognitief gedragstherapeutische behandeling voor de stemmen.
We vermoeden dat EMDR bij verschillende psychopathologie zinvol ingezet kan worden, waarbij levendige intrusieve beelden een rol spelen. Bij psychose is daar vaak
ook sprake van. Als mensen angstige voorstellingen hebben van een levensbedreigende aﬂoop van een gebeurtenis, dan kan dat een traumatische impact hebben. Het
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maakt misschien niet uit of dat gebeurt tijdens een heftige paniekaanval of doordat iemand bijvoorbeeld denkt
dat hij wordt opgegeten door wormen. Carlos Croes
doet onderzoek naar deze imagery (de ﬂashforwards) in
psychose.
Ik heb zelf een patiënt behandeld die tijdens zijn psychotische ervaringen dacht dat zijn lichaam langzaam in een
Michelinmannetje veranderde. De verandering trok langzaam omhoog tot aan zijn hoofd, en hij was heel bang
dat hij zou verdwijnen. Hij had daar later herbelevingen
van. Zulke herbelevingen lijken dan sterk op psychotische klachten, maar zijn feitelijk herbelevingen van psychotische ervaringen. Behandeling met EMDR ligt dan
voor de hand.
Ik besteed altijd aandacht aan de betekenisgeving van
de hallucinaties en wanen. De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij deze symptomen is aangetoond.
Van EMDR weten we dat nog niet. Ik denk persoonlijk
dat EMDR bij psychotische klachten geen stand-alone
-behandeling kan zijn, maar daar hebben we binnen de
SIG Psychose levendige discussies over, omdat sommige
collegae daar anders over denken.”

De terughoudendheid van therapeuten bij
deze kwetsbare groep patiënten is wel voorstelbaar. Wat kom jij in de praktijk tegen in het
verloop van EMDR-behandelingen?
“Het is belangrijk dat je ervaren bent met deze doelgroep. Je moet weten hoe je contact kunt maken en hoe
je moet omgaan met iemand die stemmen hoort of wanen heeft. Patiënten met een psychose kunnen tijdens
EMDR een heel vlak affect hebben. Dan is er van de buitenkant gewoon niet veel te zien, maar er gebeurt van
binnen wel heel veel. Ze vertellen me tijdens de sessie
dat het super heftig is, terwijl ik denk: ‘Wat zit ik hier te
doen?’ Maar ja, er zijn ook patiënten waarbij de emotie
er aan alle kanten vanaf spat. Net als andere patiënten
zijn ook mensen met een psychose heel verschillend.
Als je een goed contact met iemand hebt opgebouwd,
is mijn advies om traumabehandeling toch vooral wel te
proberen. Patiënten kunnen in de nawerking echt wel
een paar dagen van de leg zijn. Het is geen makkelijke
behandeling, maar daar moet je je als therapeut niet
door laten afschrikken. Patiënten hebben die ellende
thuis ook. Door de EMDR zie je het nu alleen in je kamer.
Ik probeer patiënten op hun gemak te stellen. In mijn
kamer heb ik een hoek met knuffels. Een aantal keer heb
ik meegemaakt dat EMDR niet lukte in mijn behandelkamer. In die gevallen kiezen we ervoor om het binnen de
vertrouwde omgeving thuis bij de patiënt te proberen. Ik
ﬁets wat af. Zo had ik een patiënte met intrusieve beel-

den van verminkt worden onder de douche. Zij had zichzelf tijdens psychotische episoden ook vaak gesneden
onder de douche. Bij haar thuis verliep de EMDR-behandeling succesvol. Dat is misschien wel het belangrijkste
van traumabehandeling bij psychotische patiënten: de
behandeling moet op maat zijn, en daar moet je ver in
willen gaan.”

Is deze houding tekenend voor de ambitie van
de SIG Psychose?
“De SIG Psychose is er voor collega’s die willen investeren in het ontwikkelen van een betere EMDR-behandeling voor mensen met psychotische kwetsbaarheid. Dat
staat inderdaad centraal. Mensen die willen meedenken
en mee ontwikkelen zijn van harte welkom. Tijdens de
SIG-bijeenkomsten geven de deelnemers lezingen over
hun onderzoek of over hun behandelingen en is er ruimte voor uitwisseling en discussies. We onderzoeken de
ideeën en scherpen die aan.
Tineke van der Linden is bezig met een nieuw onderzoek
gericht op stemmen horen. Zij heeft samen met David
van den Berg een protocol geschreven en onderzoekt

dit nu in een pilot. En, zoals ik al vertelde, doet Carlos
Croes onderzoek naar EMDR gericht op imagery (ﬂashforwards) bij psychose.
Voor collega's die kennis willen halen, organiseren we
workshops op congressen. We willen voor het werkveld
een consulterende functie hebben. Als collega’s vragen
of twijfels hebben over het starten van een behandeling,
dan kunnen ze contact opnemen met de SIG. We denken

graag mee.”
Aanmeldingen voor de SIG Psychose kunt u mailen aan
Matty Geurink: mattygeurink@gmail.com
Voor de verschillende publicaties die zijn voortgekomen
uit het T-TIP onderzoek zie: www.ttip.nl

Matty Geurink is GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR Europe Practitioner. Zij is
werkzaam in de FACT-teams van GGZ Rivierduinen,
locatie Leiden.
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Interview

Mariel Meewisse over
snel groeiende NtVP
Tekst: Deana de Zwart Foto: Nienke Hofstede
De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) heeft de afgelopen anderhalf jaar een enorme groei doorgemaakt, zowel in ledental als in activiteiten. De aanmeldingen voor het Register van gecertiﬁceerde psychotraumatherapeuten NtVP lopen storm. Waar staat deze vereniging voor en wat heeft zij haar leden te bieden? Hoog tijd
voor een gesprek met voorzitter Mariel Meewisse.

Wat is de NtVP?
“De NtVP is een onafhankelijke vereniging die de belangen behartigt van een multidisciplinair netwerk rond
psychotrauma. Het is belangrijk dat er voldoende uitwisseling is tussen therapeuten, wetenschappers, opvangwerkers en anderen die te maken hebben met psychotrauma. Via de NtVP kan er een kruisbestuiving ontstaan.
Leden kunnen elkaar informeren over wat er in het veld
leeft en kennis delen over wetenschappelijk onderzoek
en ervaringen uit de praktijk. Maar ze kunnen ook samenwerken in het wetenschappelijk onderzoek en zo
de kennis over trauma vergroten. De vereniging heeft
als missie het ontwikkelen en verbeteren van kennis,
opleiding, wetenschappelijk onderzoek en standaarden
ten aanzien van de preventie, het ontstaan, diagnostiek
en de behandeling van aan psychotrauma gerelateerde
klachten.”

Hoe is de NtVP ontstaan?
“Nederland is een bijzonder land wat betreft kennis van
psychotrauma. Hoewel we als land niet buitengewoon
zijn in het aantal trauma’s, is er wel veel aandacht voor
traumabehandeling en is er ook veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan op het gebied van psychotrauma. Er
is in Nederland een groot aantal hoogleraren dat zich
met dit vakgebied bezighoudt. In het buitenland hebben we dan ook een goede naam. Voordat ik in de GGZ
werkte, heb ik jarenlang wetenschappelijk onderzoek
verricht en bezocht ik vaak internationale congressen.
Vanuit dat internationale netwerk wordt lovend gesproken over de kennis met betrekking tot psychotrauma in
Nederland. Daarin hebben we ook veel te danken aan
de Vereniging EMDR, die nationaal en internationaal zeer
actief is. Vreemd genoeg bestond er in het Nederlandse
taalgebied geen vereniging voor psychotrauma die onaf-

hankelijk van een bepaalde methodiek opereerde. Daarom is in 2006 de NtVP opgericht. Op internationaal en
Europees gebied kennen we de International Society for
Traumatic Stress Studies (ISTSS) en de European Society
for Traumatic Stress Studies (ESTSS) als overkoepelende
organisaties voor landelijke psychotraumaverenigingen.
De NtVP maakt ook deel uit van de ESTSS. Ik ben naast
voorzitter van de NtVP ook penningmeester in het bestuur van de ESTSS. Voor de VEN-leden is het misschien
aardig om te weten dat de ESTSS eigenaar is van het
open-access journal ‘European Journal of Psychotraumatology’ dat in april/mei een special issue over EMDR
publiceert. Mirjam Nijdam is de special issue editor. Dit
themanummer komt tot stand in samenwerking met
EMDR Europe Association en de ESTSS. Een mooi voorbeeld van samenwerking!
We hebben als vereniging ook een goede band met de
ISTSS. De laatste anderhalf jaar is de NtVP enorm gegroeid. In 2015 hebben we dertig procent meer nieuwe
leden mogen verwelkomen. Alle NtVP-leden kunnen zich
ook gratis aanmelden als lid van de ESTSS.”

Sinds 2014 bestaat er ook een Register van gecertiﬁceerde psychotraumatherapeuten NtVP.
Wat is de reden van dit register?
“De NtVP vindt het belangrijk dat er specialistische kennis is met betrekking tot psychotrauma. Naast kennis
van EMDR beheerst een gecertiﬁceerde psychotraumatherapeut NtVP tenminste één andere evidence based
traumagerichte behandeling waarin imaginaire exposure een onderdeel is, zoals traumagerichte cognitieve
gedragstherapie, Beknopte Eclectische Psychotherapie
voor PTSS (BEPP) of Narratieve Exposure Therapie (NET).
Gecertiﬁceerde psychotraumatherapeuten hebben kennis van ethische en morele kwesties, het aanleren van f
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vaardigheden/stabiliseren en van indicatiestelling en diagnostiek. Ze beheersen niet alleen de techniek, maar
hebben zicht op de hele dynamiek rond psychotrauma.
Elke trauma-behandelafdeling in Nederland zou tenminste een hoofdbehandelaar moeten hebben die gecertiﬁceerd psychotraumatherapeut NtVP is. De NtVP biedt
zelf geen opleiding tot psychotraumatherapeut, maar
richt zich wel op de accreditatie van opleidingen.”

Je bent voorzitter van de NtVP sinds december
2014. Wat heb je het afgelopen jaar bereikt en
waar ben je het meest trots op?
“Zoals gezegd hebben we het afgelopen jaar een enorme
ledengroei doorgemaakt. Daar ben ik erg trots op. Ook is
het belang van opleiding en registratie tot psychotraumatherapeut doorgedrongen. Daarnaast hebben we een
samenwerking met het tijdschrift Cogiscope (Tijdschrift
over gevolgen van schokkende gebeurtenissen), waarin

“Elke traumabehandelafdeling in Nederland zou
tenminste een
hoofdbehandelaar
moeten hebben die
gecertiﬁceerd psychotraumatherapeut is.”
een NtVP-katern is opgenomen én hebben we een nieuwe website ontwikkeld met onder andere psychotrauma
gerelateerde informatie, meetinstrumenten en het Register van psychotraumatherapeuten. Zo brengen we zo
veel mogelijk informatie naar onze leden. Er is ook een
aantal Special Interest Groups (SIG’s) actief geworden en
we zijn te volgen op social media.
Het meest trots ben ik op de inzet van het totale bestuur. Naast hun drukke banen zetten alle bestuursleden zich volop in, waardoor we ook al veel hebben
kunnen bereiken. En we hebben nog veel plannen! De
VEN is voor mij een heel goed voorbeeld van hoe je
je als vereniging kunt ontwikkelen met gemotiveerde
mensen, en van hoe belangrijk het is de blik open te
houden en met elkaar de discussie aan te gaan. In het
vorige EMDR-magazine zag ik dat mooi terug: de disEMDR Magazine 10 |
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cussie over stabilisatie werd van verschillende kanten
belicht. Ook de aandacht en beurzen voor wetenschappelijk onderzoek vind ik een sterk punt van de
VEN.”

Je zegt dat de NtVP een onafhankelijke vereniging is. Tegelijkertijd is de vereniging ontstaan
uit een initiatief van Arq, Cogis en het Instituut
van Psychotrauma. Ook is er samenwerking
met verschillende organisaties die werkzaam
zijn op het gebied van psychotrauma. Hoe bewaak je de onafhankelijkheid van de vereniging?
“De NtVP heeft geen belangen bij instellingen of behandelmethodieken. Onafhankelijk betekent dat we opereren zonder invloed vanuit instellingsdynamiek, belangen
van verzekeraars of bepaalde behandelvormen. Als uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een bepaalde methodiek niet effectief bewezen is, zullen we er afstand
van nemen.”

Wat zijn de plannen van de NtVP voor de komende periode?
“Halverwege dit jaar zal onze nieuwe website de lucht
in gaan. Daarnaast wordt de digitale nieuwsbrief verfrist
en gaan er nieuwe SIG’s starten. Op 26 mei 2016 hebben
we ons landelijke congres ‘Controversen in de zorg na
psychotrauma’. Daarnaast bieden we lezingen aan voor
onze leden. We vinden het belangrijk dat er meer behandelaren het curriculum voor psychotraumatherapeut
doorlopen. Ook willen we in de toekomst vaststellen
welke opleidingen kunnen leiden tot een kwaliteitsregistratie voor opvangmedewerkers en hbo-geschoolden
die practice-based werken met psychotrauma. Plannen
genoeg!”

Mariel Meewisse is klinisch psycholoog, EMDR-practitioner en Psychotraumatherapeut NtVP. Ze werkt in haar eigen praktijk, voor de
nationale politie en in het specialistisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en psychotrauma bij GGZ Noord-Holland-Noord.
Daar is zij verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid en wetenschappelijk onderzoek rondom diagnostiek en psychotherapie van
psychotrauma gerelateerde stoornissen. Mariel is sinds december
2014 voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP).

De NtVP is een platform voor professionals werkzaam op het gebied van psychotrauma. Het doel is
om zowel de praktisch uitvoerenden als de wetenschappelijk onderzoekers op dit terrein met elkaar
in contact te brengen om de kwaliteit van het werk
te bevorderen. Voor meer info: www.ntvp.nl

Boekrecensie

Getraumatiseerd leven
Tekst: Deana de Zwart
James Rhodes (1975) is
een onorthodoxe en succesvolle concertpianist
die in spijkerbroek, T-shirt
en op sneakers optreedt.
Hij was al jong gefascineerd door klassieke muziek. Op zijn achttiende
jaar krijgt hij een beurs aangeboden voor een pianostudie,
maar op aandringen van zijn vader gaat hij psychologie studeren. Vervolgens krijgt hij een goedbetaalde baan in de
Londense City. Zijn traumatische verleden leidt echter tot
psychiatrische opnames en middelengebruik. En in de donkerste periodes van zijn leven is het telkens opnieuw de
liefde voor de muziek die hem eruit tilt. In 2008 besluit hij
zich helemaal te richten op de muziek. Zijn passie voor klassieke muziek deelt hij met zijn publiek door enthousiaste inleidingen, waarbij hij aangeeft wat het muziekstuk voor hem
betekent.
Rhodes is vanaf zijn zesde jaar jarenlang seksueel misbruikt
door zijn gymleraar. Ruim dertig jaar later besluit hij een boek
te schrijven over de gevolgen – fysiek en emotioneel – die dit
misbruik heeft gehad op zijn leven. Of in zijn eigen woorden:
“Oorlog, dat is de beste omschrijving voor het dagelijks leven van iemand die seksueel misbruikt is. Je wordt van alle
kanten bedreigd, je kunt je geen moment ontspannen (…) je
teert op een mengeling van adrenaline en doodsangst.” Rhodes overleeft deze oorlog ternauwernood. Hij beschrijft zijn
gevoeligheid voor prikkels, zijn tics, zijn herbelevingen en zijn
woedeaanvallen: “En dan die woedeaanvallen. Een slopende, alles verterende woede, gericht tegen de hele wereld.
Tegen gelukkige kutgezinnen, gebroken gezinnen, gezinnen
in het algemeen, tegen seks, succes, mislukkingen, ziekte,
kinderen, zwangere vrouwen, politie, dokters, advocaten, leraren, scholen, ziekenhuizen, psychiaters, deursloten, gymmatten, autoriteiten, drugs, onthouding van drugs, vrienden,
vijanden, roken, niet-roken, tegen alles en iedereen, altijd.”
En over zijn dissociatie: “Volgens de dokters heb ik onder andere een dissociatieve identiteitsstoornis, wat gepaard gaat
met een aantal (dertien, als je het echt wilt weten) ‘alters’
die beurtelings het heft in handen nemen, afhankelijk van
de situatie. Het komt er in de praktijk op neer dat ik, indien
nodig, dertien mensen tot mijn beschikking heb om het werk
te doen van één. Dat heeft wel iets van een militaire operatie
en verklaart deels mijn geheugenproblemen…”

Begin van herstel
Gedurende jarenlang middelenmisbruik, opnames in psychiatrische inrichtingen en klinieken, automutilatie en mislukte relaties heeft Rhodes twee passies die hem op de been houden:
zijn zoon en klassieke muziek. Daarnaast is er de steun van een
paar goede vrienden, waaronder zijn manager. Deze laatste geeft
Rhodes, na zijn zoveelste inzinking, in 2012 twee boeken over
de reactie van lichaam en geest op trauma. En deze vorm van
psycho-educatie is het begin van herstel. Rhodes besluit slachtoffers van seksuele kindermishandeling een stem te geven door
een boek te schrijven. “Het komt door de schaamte dat we onze
mond houden. Met dreigementen kun je iemand een tijdje koest
houden, maar niet jaren achtereen. Schaamte garandeert dat je
blijft zwijgen, en zelfmoord is het ultieme zwijgen.”

Begeleid door soundtracks
Rhodes spreekt in zijn boek rechtstreeks tot de lezer, onverbloemd, emotioneel, cynisch, met zelfspot en zelfkritiek. Het is
het verhaal van een gevoelig en begaafd kind dat kapot gaat aan
seksueel misbruik en een gevecht moet leveren om zichzelf uiteindelijk weer terug te vinden. De schrijver ‘levert’ een soundtrack bij het boek door elk hoofdstuk vooraf te laten gaan door
een met zorg gekozen, online te beluisteren, muziekstuk van
componisten als Rachmaninov, Bach en Beethoven. Het boek
is ook verdeeld in tracks in plaats van hoofdstukken. Elke track
leidt Rhodes in met een verhaaltje over de componist en het muziekstuk. “Componisten en waanzin zijn even onlosmakelijk met
elkaar verbonden als katholieken en schuldgevoel of Amerikanen en overgewicht. Schumann was een van die componisten
die door zware depressies werden geplaagd. Hij deed een zelfmoordpoging door in de Rijn te springen (...) Enkele dagen voordat hij zelfmoord probeerde te plegen, schreef hij zijn Geistervariaties (…) Ik ken geen ander werk voor piano dat zo intiem, in
zichzelf gekeerd, intens en geconcentreerd is.”

Verbazing
Tijdens het lezen van het boek verbaasde ik me over het feit dat
Rhodes pas zo laat in contact kwam met informatie over de gevolgen van trauma, en ik vroeg me af waarom de hulp die hij
kreeg zo weinig adequaat lijkt. Hij treedt echter niet in details
over de therapieën die hij heeft gevolgd. Wel geeft zijn boek op
indrukwekkende wijze een beeld van een leven na seksueel misbruik op jonge leeftijd. Hij heeft slachtoffers van seksuele kindermishandeling een stem willen geven. Daar is hij in geslaagd. 
James Rhodes, pianist. Hoe muziek mijn leven redde.
Nieuw Amsterdam, 2015
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Interview

Letselschadeadvocaat over
psychisch letsel en EMDR
Tekst: Dana Soﬁ Foto: Nienke Hofstede
Mensen die bij een ernstig ongeluk of andere traumatische gebeurtenis betrokken raken, kunnen, naast lichamelijk letsel, te maken krijgen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of een andere psychische
aandoening. Als de tegenpartij daarvoor aansprakelijk is, heeft het slachtoffer over het algemeen recht op
schadevergoeding. Hierover vertelt letselschadeadvocaat mr. Jan de Waard, werkzaam bij Sijbrandij De Waard
Advocaten in Utrecht.

Wat houdt uw werk als letselschadeadvocaat in?
“Letsel kan leiden tot verschillende psychische klachten.
Ik sta mensen met problemen bij en kijk of er een schadevergoeding te verkrijgen valt bij de aansprakelijke partij.
Goede communicatie en duidelijkheid over mijn rol zijn
voor mijn cliënten van groot belang. Om mijn werk goed te
kunnen doen, is het vertrouwen en het geduld van de cliënt
cruciaal, omdat een juridische discussie over schadevergoeding jaren kan duren. Mijn hulp als belangenbehartiger
is bij uitstek belangrijk voor cliënten die in hun gezondheid
aangetast zijn vanwege het letsel en daarnaast geconfronteerd worden met instanties, werkgevers en verzekeraars
die het hen vaak niet eenvoudig maken. Dikwijls voelen
mensen zich ook niet serieus genomen en als nummer
behandeld. Wanneer ik vermoed dat iemand te maken
heeft met psychische klachten, maar deze niet herkent of
kenbaar durft te maken, probeer ik dat voorzichtig bij de
betrokkene aan te kaarten. Soms moet ik constateren dat
mensen de gang naar de psychische hulpverlening, met
name naar een psycholoog, beschouwen als een nederlaag of dat zij angst hebben voor stigmatisering.”

Heeft een schadeclaimproces naar uw mening
invloed op de duur van de traumabehandeling?
“Volgens sommige psychologen dient eerst de schadeclaim afgehandeld te zijn, voordat de behandeling
kan starten, omdat het juridisch geschil een effectieve
behandeling in de weg staat. Maar zelf zie ik over het
algemeen dat mensen, heel praktisch gezien, gewoon
het geld (de claim) nodig hebben om niet in ﬁnanciële
problemen te komen. Uiteraard zorgt de afhandeling van
een letselschadezaak dikwijls voor veel spanningen en
vaak trekken mensen zich de zaken die hard op papier
staan erg aan, bijvoorbeeld als een medisch adviseur van
een verzekeraar in vrij scherpe bewoordingen zijn twijfels uit over de oprechtheid van de klachten, of wanneer

hij vragen stelt als: ‘Zijn de psychische klachten wellicht
veroorzaakt door andere omstandigheden?’ Dat is niet
ﬁjn. Er wordt als het ware een vergrootglas gehouden
boven het medisch verleden.”

Hoe is de samenwerking tussen letselschadeadvocaten en behandelaars? Verwacht u van
behandelaars ook uitspraken over causaliteit?
“Van behandelaars verlang ik niet dat zij een uitspraak
over oorzaak en gevolg doen. Dit is puur een juridische
kwestie. Wel vraag ik behandelaars naar de klachten,
problemen, diagnose en de behandeling zelf en of het
na de behandeling beter ging met hun patiënt. Als het
relevant is, vraag ik naar het medisch verleden van voor
het ongeval. Onze medisch adviseur doet na verloop van
twee tot drie jaar, als er medisch gezien sprake is van
een eindtoestand, een neurologische, orthopedische of
psychologische keuring. Deze expertise levert dan juridisch een bindend uitsluitsel op.”

Bent u tevreden over hoe die samenwerking
tot nu toe verloopt?
“Meestal wel, maar soms merk ik dat er bij behandelaren enige argwaan tegenover letselschadeadvocaten
bestaat, in die zin dat behandelaars vrezen dat letselschadeadvocaten een eigen agenda zouden hebben die
weleens in strijd zou kunnen zijn met het gezondheidsbelang van hun patiënt.”

Is dat volgens u ook de praktijk?
“Ik zal niet beweren dat dit nooit het geval is. Soms hebben
cliënten hoge verwachtingen over de te ontvangen vergoeding; mensen zijn soms geldbelust. De letselschadeadvocatuur wordt vaak verweten dat de focus met name op
ﬁnancieel gewin gericht is en dat wij voorbij gaan aan het
f
menselijk aspect en de gezondheid van de cliënt.”
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Komt het voor dat een cliënt binnenkomt met
forse fysieke schade en dat er, gaandeweg het
proces en onder invloed daarvan, psychische
klachten bijkomen?
“Een ongeval op zich is al heftig genoeg om mee te maken en het medisch traject dat daar doorgaans op volgt
is vaak psychisch belastend. Mensen lopen niet graag
met hun psychische klachten te koop. Zij willen hun
partner, vrienden of familie hier niet mee lastig vallen, of
schamen zich ervoor. Ze kunnen heel eenzaam zijn met
hun probleem en dan komt, bovenop het medische traject, ook nog dat juridisch ‘gedoe’. De hele optelsom kan
leiden tot een toename van psychische stress.”

Stelt de branche van letselschadeadvocaten
eisen aan verslaglegging van behandelaars en
kunt u iets zeggen over de invloed daarvan op
de schadeclaim?
“Voor zover ik weet zijn hieraan geen kwaliteitskeurmerken verbonden. Van onze medisch adviseurs verwachten wij dat zij voldoende gerichte vragen stellen, zodat
alle relevante informatie doorkomt. Het verslag van een
psychologisch onderzoek dat zeer nauwgezet aan allerlei richtlijnen onderhevig is, zal juridisch gezien bijna altijd een belangrijke informatiebron zijn in het kader van
psychologische expertise.”

Komt het voor dat u letselschadezaken krijgt
waarbij sprake is van een traumatische ervaring met alleen psychisch letsel?
“Ja, een goed voorbeeld daarvan is ‘shockschade’. Stel,
een vader is thuis bezig met dagelijkse zaken als de
buurman hem komt vertellen dat zijn zoontje is aangereden en ergens op straat ligt. De vader springt op zijn ﬁets
en ziet ter plekke het levenloze lichaam van zijn zoontje.
Dat is een bijzonder traumatische ervaring voor deze vader zonder direct lichamelijk letsel voor hemzelf, maar
waarvoor hij wel psychische hulp zoekt. Juridisch gezien
heeft hij, direct geconfronteerd met het ongeval van zijn
zoon, recht op een eigen schadevergoeding als gevolg
van psychische schade. Dat heet dus ‘shockschade’.”

het van belang is om er op tijd bij te zijn. In dat geval zou
het dus zeker niet verstandig zijn om de afhandeling van de
schadeclaim eerst af te wachten. Als de trauma’s van een
cliënt succesvol zijn behandeld met EMDR-therapie, dan is
er schadeclaim-technisch gezien hooguit sprake van tijdelijke klachten. Daarmee is het (bijna) nooit een probleem
om snel tot een regeling van de letselschade te komen. De
schade in tijd is overzichtelijk en dan hoef je alleen de periode die achter iemand ligt in kaart te brengen. Dan bedraagt
de claim een aantal duizend euro aan behandelkosten, medische kosten, kosten wegens misgelopen inkomen en wellicht smartengeld. De moeilijke dossiers zijn echter die met
blijvende klachten. Kortom, de dossiers die heel lang lopen
en waarbij er na twee, drie jaar nog altijd klachten bestaan
die zo heftig zijn dat iemand nog altijd niet kan werken en
nog steeds behandeling nodig heeft. In dergelijke gevallen

“Behandelaars vrezen soms
dat letselschadeadvocaten een
eigen agenda hebben die in
strijd is met het gezondheidsbelang van hun patiënt.”
is een verzekeraar bang voor een aanzienlijke schadeclaim
vanwege ‘toekomstschade’. Er speelt dan een groot ﬁnancieel belang dat soms in de tonnen loopt. In die zaken kan
het zijn dat bijvoorbeeld iemand door EMDR minder last
heeft van psychische klachten en beter in zijn vel zit, maar
nog altijd zoveel lichamelijke beperkingen ervaart, dat hij of
zij nog steeds niet kan werken. Vaak is er sprake van een
combinatie van psychische en somatische klachten en zal
duidelijk moeten worden in hoeverre dat op de lange termijn gevolgen heeft. De partijen moeten dan overeenstemming bereiken over de beoordeling van de toekomst. De
vraag is dan: ‘Gaat het nog goed komen, of niet?’.”

Welke rol kan de omgeving van de cliënt spelen?
Kunt u iets zeggen over de invloed van EMDRtherapie op het letselschadeproces?
“Met name gedurende de afgelopen vijf jaar is bij mensen
die in de letselschadebranche werken duidelijk geworden
hoe succesvol EMDR kan zijn, zeker bij een posttraumatische-stressstoornis. Vaak zal cliënten worden gevraagd of
ze al EMDR hebben gehad, of daaraan gedacht hebben.
Toch zijn er nog veel cliënten die EMDR niet kennen.
De factor tijd kan ook een rol spelen: ik heb begrepen dat
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“Formeel gezien heb ik slechts met één persoon te maken en dat is mijn cliënt, die heeft het letsel. Ik houd wel
goed in de gaten of er vertrouwenspersonen zijn rond de
cliënt die eventueel een steunende rol kunnen spelen bij
zo'n spannend gesprek. Een vertrouwenspersoon van de
cliënt kan twee belangrijke functies vervullen: zowel in de
richting van de cliënt in termen van veiligheid en betrokkenheid en als toetsingsmechanisme naar mij, omdat ik
zijn of haar belangenbehartiger en informatiebron ben.” 

Column

Een enorm
gevaarte met
aderen
Tekst: Jacqueline de Groot
Onlangs deed ik met een patiënt een opmerkelijke
EMDR-sessie. De SUD daalde snel naar nul en de patient was verlost van zijn traumatische ervaring. Prachtig toch, zult u denken. Maar nee, ik pieker me nog
steeds suf of ik dit wel goed heb aangepakt. De patiënt in kwestie is een knappe man. Hij vertelde dat
hij gelukkig getrouwd is, maar veelvuldig vreemd ging.
Een paar maanden geleden leerde hij weer een vrouw
kennen. Op een mooie dag hadden ze net geweldige
seks gehad, toen er iets vreselijks gebeurde. De tranen
schoten acuut in zijn ogen bij de gedachte aan deze
dramatische gebeurtenis. Zijn vriendin vertelde dat ze
ooit een avontuurtje had gehad met een man die zo'n
grote penis had dat hij maar tot de helft in haar vagina
paste. Dikwijls ben ik blij dat ik een beeldend vermogen heb, maar ik moest een enorme concentratie aan
de dag leggen om me niet te laten meeslepen door
de gedachte aan dit enorme lid. Mijn patiënt vertelde
dat hij heel duidelijk tegen zijn vriendin zei: "Ik hoef
dit niet te weten." Maar het kwaad was al geschied.
Het beeld van deze gigantische penis verdween niet
meer van zijn netvlies. Hij kon niet meer slapen, kon
zich niet meer concentreren, hij viel af, kortom... doffe ellende. Ik vroeg hem hoe het kon dat dit verhaal
hem zo diep raakte, met name omdat hij vertelde dat
de ervaring van zijn vriendin met deze man helemaal
niet prettig was. “Hoe vind je dan dat jezelf geschapen
bent?”, vroeg ik voorzichtig. "Ik ben zeer tevreden", zei
hij. “Mijn vriendin huilt van ontroering en geluk als ze
mijn geslacht ziet.” Ik realiseerde me dat ik nog nooit
in tranen uitgebarsten ben bij het zien van een penis,
hoe beeldschoon dan ook. Misschien doe ik iets niet
goed. “Hoe kan het, als je zo tevreden bent met jezelf,
dat je toch zo van slag bent?”, vroeg ik. "Ik heb steeds
het gevoel dat ik niet meer goed genoeg ben", antwoordde hij.

Mijn patiënt had al eerder EMDR gedaan en hij had
hiermee goede ervaringen. Hij wilde dit plaatje, waar
hij zo obsessief mee bezig was, dan ook zo snel mogelijk laten verdwijnen in het niets. Koortsachtig dacht ik
na of ik niet beter kon verduidelijken dat groot of klein
niets uitmaakt, maar ik kon net zo goed zeggen dat
een pizza lekker is; ik kon hem onmogelijk bereiken.
Hij ging door de verwijdering die ontstaan was tussen
hem en zijn vriendin nu niet meer vreemd. Hij had een
ﬁjn gezin en een lieve vrouw die hij niet kwijt wilde.
Zou ik hem in feite weer aanzetten tot bedrog als hij
deze nare situatie had verwerkt? Allerlei gewetensbezwaren, begeleid door plaatjes van gigantische fallussen, dwarrelden door mijn hoofd.
Ik besloot om op zijn hulpvraag in te gaan. "Wat komt
er op?”, vroeg ik. “Een enorm gevaarte met aderen”,
antwoordde hij. Nadat hij dit antwoord een paar maal
had herhaald, vastzittend in zijn looping, zette ik een
cognitive interweave in. “Wat zou je nu willen doen als
je alles mag doen wat je maar wilt?”, vroeg ik. "Eraf
hakken die lul", zei hij zonder enige aarzeling. “Oké”,
zei ik bemoedigend, “stap in dat plaatje en hak hem er
maar af!” Er ging een rilling door me heen, kon het nou
echt niet anders? Mijn god… wat een raar vak heb ik
toch… De SUD daalde echter snel naar nul. We hadden
zelfs nog tijd voor een bodycheck en we draaiden de
hele ﬁlm nog eens af om te kijken of er nog spanning
zat. Hij rekende contant af. “Mail me nog even hoe het
gaat”, zei ik. Opgelucht verliet hij de praktijk. Ik ben
een ijsje gaan eten met drie bolletjes.

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.
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Verhaal van een patiënt

‘Als stabilisatie te ver doorschiet’
vervolg
Tekst: Ineke
In EMDR Magazine #9 deed Ineke verslag van het hulpverleningscircuit waarin ze terecht was gekomen, nadat
ze de diagnose Complexe PTSS had gekregen. Ze had onder andere een stabilisatietraject van vijf jaar achter
de rug, maar voelde zich er niet door geholpen. Over haar trauma’s uit de tijd waarin ze gebruikt werd voor
kinderporno, werd tijdens deze behandeling niet gesproken. Inmiddels heeft ze acht dagen intensieve traumabehandeling achter de rug. Wat zijn haar ervaringen?
Hoewel ik kinderporno overleefde, heb ik nooit adequate
hulpverlening kunnen vinden om deze trauma's te verwerken. Hierdoor tikte het trauma al veel te lang in me,
als een tijdbom. Net onder de huid. Het was om gek van
te worden. Dus ondertussen zocht ik verder en verder. Ik
ging zelfs huilend naar mijn huisarts, want iedereen wees
me af, en ik wilde elke dag dood zijn. Dat vertelde ik niet,
uit angst dat ze me op zou laten sluiten en ik weer vol
zou worden gestopt met medicijnen, waardoor ik als een
zombie rond zou lopen. Geen ﬁjn perspectief. Ik wilde
ook niet echt dood, maar ik wilde zo niet meer verder
leven. Elke nacht badend in het zweet wakker worden.
Ik vermeed de trauma’s zo hard, dat ik om me heen een
pantser had opgebouwd die me overal doorheen kon laten denderen. Zo hield ik nul rekening met mijn gevoelens en angsten, vond ik dat ik alles maar moest kunnen,
terwijl ik me dan later enorm kwaad voelde omdat ik
constant mijn eigen grenzen overschreed. Alles om maar
niet geconfronteerd te worden met de ergste pijn. Alsof
mijn hele hoofd en lijf erop waren ingesteld. Want dat
trauma woekerde in mij, en dat bleef het maar doen.

Begin traumabehandeling
Plotseling leidde mijn zoektocht me wel naar de juiste mensen. Mensen die niet bang zijn om trauma aan te pakken.
Ook niet als dat trauma voor de meeste mensen en zelfs
hulpverleners te heftig is. Niet dat ik dat kon geloven na
alle afwijzingen die ik kreeg. Achttien jaar eerder meldde ik
voor het eerst trauma bij hulpverleners, meer dan de helft
van mijn leven geleden, en ik kreeg nooit een adequate
behandeling om dit te verwerken. Vermijding. De hulpverlening vermeed dit immense trauma nog harder dan ik. En
ik vermeed al enorm, alsof mijn leven ervan afhing.
Dus toen ik onlangs een intakegesprek had, viel ik haast
van mijn stoel toen bijna zakelijk werd gevraagd wat ik dan
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precies had meegemaakt. Ik kreeg een lijstje mee; of ik
even in kon vullen welke seksuele handelingen ik had ondergaan. Ik kon het gewoon aankruisen. Dan konden we
in kaart brengen wat we zouden behandelen. En uit alle
opties die er op het papier stonden, kon ik opmaken dat ze
wel het een en ander gewend waren. Vertrouwen. Ik deed
mijn best. Want eigenlijk wilde alles in mij heel hard wegrennen voor al deze directheid. Maar gelukkig wist mijn
ratio me steeds weer eraan te herinneren wat mijn doel is.
En dat is traumaverwerking. Dus ik ging ervoor.
Toch werd ik weer doodsbang. Voor twee dingen. Om toch
weer afgewezen te worden. Doe ik het wel goed? Want
straks doe ik het fout en zeggen zij ook: “Doei, hier gaan
wij onze handen niet verder aan branden.” En ten tweede:
dat het niet zou werken en dat mijn angst dat ik niet te
helpen ben, uit zou komen. Zodat ik nog maar één optie
zou hebben: dood. Zolang ik nog geen traumabehandeling
deed, kon het ook niet mislukken en had ik nog een kans.

Geen pantser meer
Ik ben nu acht dagen traumabehandeling verder. Van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Mijn pantser ligt er inmiddels af. Mijn hoofd is moe van het harde werken. Ik
kan niet meer denken, werken en geluiden verdragen.
Geen pantser dat mij beschermt tegen die herbelevingen. En dus ga ik verder met deze trauma's te behandelen. Ga ik alle kracht uit mijn hele wezen halen om dit te
bewerkstelligen, want ik wil dat pantser niet meer terug,
ook al voelt het nu heel zwaar. Ik wil die trauma’s weg,
zodat ze niet meer de hele tijd onaangekondigd mijn dag
komen verpesten.
Opluchting dat er mensen zijn die hier wat mee durven,
kunnen en doen. Ik mag binnenkort weer een nieuwe
achtdaagse behandeling volgen. Ik denk dat ik het doe. 
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Client’s perspective

Op de planken
dankzij EMDR
Tekst: Wilma van Dartel en Femke van de Linde, m.m.v. Frits van Niel

Werk aan de winkel
Als door de bliksem getroffen besefte ik: met een aangeboren gezichtsafwijking (Lat. Naevus Flammeus) regelmatig op het podium staan is een zeldzame combinatie.
Daar kan ik anderen mee helpen en inspireren! Een heel
scala aan mogelijkheden ﬂitste door me heen: blogs en
een boek schrijven, lezingen en workshops geven, trainen/coachen, zaken aan de kaak stellen. Maar de seconde erna besefte ik dat het, naast positieve en neutrale,
ook negatieve reacties kon oproepen.

Slapende vulkaan
De belangrijkste vraag was: kan ik het zelf aan? Het mag
niet zo zijn dat je anderen helpt, maar er zelf aan onderdoor gaat. Het is geen rugzak die ik meesjouw, maar een
plunjebaal die uitpuilt van confronterende ervaringen en
pijnlijke herinneringen. Samengebalde trauma’s die bij
onverhoedse aanvallen van buitenaf als een vulkaanuitbarsting het bloed naar je hoofd laten stijgen, je oren
doen suizen en je keel dichtknijpen. Zo spannend dat je
er licht van wordt in je hoofd. Al merkt de wildvreemde
die je uit het niets op je uiterlijk aanspreekt, niets van je
lamgeslagen gevoel dat je met stomheid bent geslagen,
jij weet dat je vanwege vanbinnen kolkende lava niet
adequaat reageert. Mij is met de paplepel ingegoten beleefd te zijn, dus doe je je best beschaafd te reageren: de
ander mag zich niet onheus behandeld voelen. Het idee
dat ik degene was die niet respectvol benaderd werd,
kwam niet in me op.

EMDR
Ik kwam terecht bij een GZ-psycholoog die EMDR-behandelingen biedt. De lat lag hoog! De uitkomst van dit
korte behandeltraject zou allesbepalend zijn: kan, durf,
ga ik aan de slag met mijn missie, ongeacht reacties van
welke aard dan ook? We zijn aan de slag gegaan met
het ophalen, herbeleven en voelen van ervaringen en
herinneringen uit de plunjebaal door, geconcentreerd op

Illustratiie: Chiara Arkesteijn

herbeleving, een soort TL-balkje op een laag statiefje te
volgen waarin van kleur veranderende lichtjes van links
naar rechts bewegen. Tegelijk met de buzzers in m’n
handen, die op de maat van de lichtjes een signaal afgeven, heb ik de traumatische ervaringen en herinneringen
stuk voor stuk geneutraliseerd. Ze zijn niet opgeruimd,
dan zouden ze er niet meer zijn. Ze hebben ook geen
plekje gekregen, dat zou betekenen dat ik ze opgeborgen heb en nog eens tegenkom als ik al dan niet toevallig dat laatje openmaak. Nee, ik heb de traumatische
ervaringen en herinneringen kunnen neutraliseren. Dat
betekent dat ze deel van mij waren, zijn en blijven, maar
dat er geen lading meer aan vastzit. Neutraal. Dat is zó’n
bevrijdende gewaarwording; een gevoel dat na elke sessie bestendigd werd door met een koptelefoon op, onder wonderschone muziekklanken, mezelf visualiserend
als bevrijd mens te ervaren.

Werk in uitvoering
Toen wist ik het zeker, ik ga met mijn missie aan de slag.
Ik heb een aangeboren gezichtsafwijking én ik sta regelmatig op het podium: als presentator, (amateur-)zangeres
of juryvoorzitter. Een zeldzame combinatie! En juist die
combinatie zet ik in om mensen inspiratie te bieden om
hun passie te ontdekken en die, ongeacht uiterlijk, in hun
leven te integreren. Dat het kan, daar ben ik het levende
bewijs van!


Deze rubriek is voor mooie, aangrijpende, interessante
of enthousiaste uitingen van cliënten over hun EMDRtherapie. Het kan gaan om een omschrijving van hoe iemand de EMDR-sessie of de therapie heeft beleefd, een
gedicht of een kunstige uiting in de vorm van beelden.
Wil je graag iets van jouw cliënt(e) in deze rubriek zien,
dan kun je contact opnemen met Femke van de Linde
(lindepraktijk@gmail.com).
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Patiënt geeft raad

Tien tips
voor traumabehandelaars
Tekst: Yvonne van Riemsdijk

Foto: Joost van Halm

Yvonne van Riemsdijk is een fervent blogger en ze zet zich in voor betere hulp3"/)"+&+$3,,/(&+!"/"+"+',+$"/"+ǽ&'%""ƞ'/"+)+$+""+ ,*-)"5"
PTSS (zonder DIS) geleden die ze had opgelopen door ernstige chronische
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sadistisch geestelijk en lichamelijk geweld. Soms alleen, maar meestal in
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twee jaar is ze volledig hersteld. Wij vroegen Yvonne als ervaringsdeskundige
om tien tips waar traumabehandelaars van kunnen leren.
Dankzij de inzet van betrokken hulpverleners komt er gelukkig steeds meer aandacht voor psychotrauma, en dat
is hard nodig. Want wat gaat er ongelofelijk veel mis in de
behandeling van kinderen en volwassenen die ernstig getraumatiseerd zijn. Mensen die geen goede behandeling
krijgen, hun leven lang patiënt blijven, nauwelijks vooruitgang boeken en ladingen pillen slikken om de symptomen
te onderdrukken. Het zijn die patiënten die vaak levenslang
psychiatrisch patiënt blijven of na behandeling nog steeds
gebukt gaan onder hun trauma’s, omdat de kern van het
probleem niet adequaat is aangepakt. Patiënten die maar
blijven lijden, want dat is het: lijden met een lange ij! Dat
veel professionals in de ggz zich maar blind blijven staren
op de DSM en een complete tunnelvisie hebben ontwikkeld met betrekking tot stoornissen, verklaart een hoop.
Maar ook in het psychotraumaveld loopt niet altijd alles
even gladjes. Therapeuten die maar blijven discussiëren of
EMDR Magazine 10 |
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je nu wel of niet moet stabiliseren, of medicatie nu wel
of niet helpend is. Je zou er bijna moedeloos van worden.
Gelukkig weet ik uit eigen ervaring dat het mogelijk is, dat
je ondanks complex trauma en een complexe PTSS écht
volledig kunt herstellen. Wel of niet genezen hangt af van
heel veel factoren, maar één ding is zeker: zonder een deskundige en betrokken hulpverlener maak je geen schijn
van kans!

1.

Wees (in de spreekkamer) bestand tegen al
het leed

Hulpverleners moeten tijdens de therapie bestand zijn tegen gruwelijke verhalen en heel veel leed. Zijn ze dat niet,
dan horen zij niet thuis in het veld van psychotrauma. Zodra een behandelaar ook maar een spoortje weerstand
voelt of angst heeft om dieper in de materie te duiken, is f
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dat funest voor de patiënt. Een patiënt die aarzeling,
angst of twijfel proeft bij de hulpverlener, zal nog meer
blokkeren en de behandeling is dan ten dode opgeschreven.

2. Wees bewust van jezelf en de signalen die
je uitzendt

Veel te weinig professionals zijn zich bewust van hun
eigen aandeel in de behandeling. Hoe professioneel en
deskundig je ook bent, de (onbewuste) signalen die je
uitzendt, kunnen doorslaggevend zijn in het wel of niet
slagen van de behandeling. Volwassenen (en kinderen)
die langdurig ernstig getraumatiseerd zijn in hun jeugd,
zijn meesters in signaleren. Voortdurend screenen ze jou
als behandelaar. Elke zucht, elke beweging en elke verstolen blik zullen zij registreren, en alles wat jij denkt te
verbergen, pikken zij genadeloos op. Het is een techniek
die zij moesten gebruiken om te kunnen overleven en
een gevolg van het voortdurend anticiperen op gevaar.
Een techniek en talent die zij voor de rest van hun leven
niet meer kwijt zullen raken. Het is naïef om te denken
voor dit soort patiënten zaken te kunnen verbergen.
Wees daarom altijd bewust van jezelf, maar wees vooral
ook oprecht in je denken en handelen. Het een denken
en het ander zeggen of doen, hebben deze patiënten feilloos door en zal de vertrouwensrelatie ernstig schaden.

gen, of bang dat de belasting te groot is. Wees niet al te
terughoudend en zet af en toe wat druk, patiënten zullen
je er dankbaar voor zijn. Sommige dingen zijn gewoon
té moeilijk om uit te spreken, hoe graag je ook wilt. De
keren dat je patiënt heimelijk hoopt dat je doorvraagt,
zijn er vaker dan je denkt.

5. Wantrouw je eigen waarnemingen
Wanneer je altijd blind vertrouwt op je eigen waarnemingen, zul je van een koude kermis thuiskomen en essentiële dingen missen. Patiënten met complex trauma,
en vooral zij die als kind langdurig zijn blootgesteld aan
ernstig seksueel misbruik, zware geestelijke en lichamelijke mishandelingen of martelingen, kunnen je in
een handomdraai op het verkeerde been zetten. Wat bij
andere patiënten werkt, zal bij deze patiënten lang niet
altijd opgaan. Sterk als ze zijn, kunnen zij in de spreekkamer goed, sterk en welbespraakt overkomen en er
verzorgd uitzien, terwijl het toch erg slecht met ze gaat.
Wees er altijd alert op dat de dingen niet zijn zoals ze
lijken te zijn. De keren dat ik ogenschijnlijk sterk en gezond in de stoel tegenover mijn behandelaar zat, terwijl
ik op de bodem van het bestaan zat, zijn talrijk geweest.
Onthoud: des te ernstiger en langduriger de trauma’s
als kind, des te groter de kans dat je je op de patiënt
verkijkt!

3. Doe niet aan symptoombestrijding

6. Wees bereid je wereldbeeld bij te stellen

Wanneer je een patiënt behandelt met medicatie, is
de kans zeer groot dat de patiënt niet geneest. Heftige
emoties, huilbuien die maanden of zelfs jaren kunnen
aanhouden, paniekaanvallen, angstaanvallen en zelfs
suïcidegedachten horen bij het genezingsproces. Hoe
moeilijk ook: het is belangrijk om dat niet te onderdrukken met medicatie. Hoewel het op de korte termijn prettig is en ervoor zorgt dat de patiënt wat beter functioneert, is het voor de lange termijn funest. Medicatie
zorgt ervoor dat je niet de diepte ingaat en alleen aan
de oppervlakte blijft werken. Gevolg is dat de meeste
pijn zal blijven zitten. Leer patiënten omgaan met al
die symptomen, stel ze gerust en leg ze uit dat dit erbij
hoort. Het is de enige manier om de trauma’s volledig uit
je systeem te krijgen.

Alles waar een mens over fantaseert of over zou kúnnen fantaseren, vindt ergens op deze wereld plaats. Het
onzinnige argument van sommige therapeuten dat de
waarheid niet belangrijk is om de behandeling te laten
slagen, is onjuist en schadelijk. Een patiënt niet volledig
geloven en twijfelen aan zeer schokkende gebeurtenissen, is desastreus voor de patiënt. Het is één van de belangrijkste factoren wanneer de therapie mislukt en de
patiënt niet geneest. Als je als therapeut niet bereid bent
om je eigen rooskleurige wereldbeeld los te laten wanneer je gruwelijke verhalen hoort, wordt het tijd om een
ander beroep te kiezen.

4. Durf door te vragen
Help je patiënt om dingen uit te spreken en gruwelijke
details te benoemen. Hulpverleners zijn soms te voorzichtig, bang als ze zijn om de patiënt extra te beschadiEMDR Magazine 10 |

32

7. Geef patiënten kans om te mailen
Als iets belangrijk is, dan is het wel mailcontact. De keren dat ik met mijn therapeut heb gemaild zijn talloos
geweest. Het overbruggen tussen twee sessies door is
soms hard nodig, het kan voorkomen dat een patiënt in
een crisis raakt. Alleen al het simpele feit dat er iemand
is op wie je tussentijds in nood kunt terugvallen, geeft

rust. Uitgebreid antwoorden op mails is niet nodig, even
globaal ingaan op de inhoud en begrip tonen is meestal
voldoende. Een ﬁjne bijkomstigheid is dat je bij de volgende afspraak op voorhand goed op de hoogte bent,
waardoor je tijd bespaart. Bedenk: wat voor jou misschien omslachtig en tijdrovend is, kan voor de patiënt
levensreddend zijn!

Technologie/e-health is in opkomst en er
zijn legio mogelijkheden (denk aan het
bijhouden van een online dagboek) om
dit als goede aanvulling te gebruiken tijdens de behandeling. Maak daar gebruik
van, het is een verrijking voor zowel de
patiënt, als voor jou.

8. Wees trouw
Wees trouw in je afspraken en kom je beloftes na. Wat
bij een doorsnee mens simpel voor wat irritatie zorgt
(denk aan afspraken verzetten, niet terugbellen, tijdig
en adequaat reageren op mails, of het verkorten van
sessies) komt bij getraumatiseerde mensen keihard
binnen. Wanneer je vertrouwen in mensen al op jonge
leeftijd zeer ernstig is geschonden, is de relatie tussen
jou en de patiënt bijna een testcase om te zien of jij
anders in elkaar zit. Trouw zijn in de simpele dingen is
daarom niet alleen essentieel, maar zal je ook heel wat
sessies schelen in het winnen van het vertrouwen van
de patiënt.

zal de energie naar de trauma’s gaan. En zoals bekend:
alles wat aandacht krijgt, groeit… Veel patiënten blijven
om uiteenlopende redenen hun leed koesteren en zich
vereenzelvigen met hun trauma’s. En erger: hulpverleners werken daar, zonder dat ze het in de gaten hebben, vaak driftig aan mee. Jezelf niet meer identiﬁceren
met je trauma’s en je leren te onthechten, is een van
de belangrijkste aspecten in het genezingsproces. Het is
jammer dat daar geen, of veel te weinig aandacht voor
is. Het zou mooi zijn als professionals zouden leren om
hun patiënten ook hierin goed te begeleiden, zodat zij
het loslaten van een patiënt niet alleen met vertrouwen
tegemoet kunnen zien, maar ook beseffen dat het échte
helen zich pas kan voltrekken nadat zij afscheid hebben
genomen.

10. Stabiliseren hoeft niet!
Professionals die denken dat stabiliseren nodig is, hebben het mis. Het is een grote misvatting om te denken
dat je patiënten eerst moet stabiliseren, voordat je aan
de slag kunt met ze. Grote uitzondering op de regel is
de psychotische patiënt; bij hen moet je eerst afwachten totdat de psychose is uitgedoofd. Bij alle anderen
geldt: hoe slecht een patiënt ook is, begin gewoon met
traumabehandeling. Stabilisatie lijkt misschien verstandig, maar is het niet. Het is pappen en nathouden. De
enige gezonde remedie is de oorzaak van de problemen van begin af aan met wortel en tak uit te roeien.
Wanneer dat gebeurt, volgt stabilisatie vanzelf. Wanneer hulpverleners niet meer zouden wachten op stabilisatie en eens zouden stoppen met symptoombestrijding, zouden massa’s patiënten zich kunnen ontdoen
van hun ketenen en zichzelf kunnen bevrijden uit hun
gevangenis. De gevangenis waar ze vaak levenslang
noodgedwongen in moeten verblijven, omdat ‘deskundigen’ van mening zijn dat zij massaal lijden aan psychiatrische stoornissen. Met dank aan de DSM, zullen we

maar zeggen.

9. Durf je patiënt los te laten
In tegenstelling tot wat professionals vaak denken, voltrekt echte genezing zich pas ná de behandeling. Het
verwerken mag dan misschien plaatsvinden tijdens de
behandeling door middel van therapie, het echte helen
komt pas daarna. Het is iets waar de meeste professionals zich nauwelijks bewust van zijn. Juist het losmaken
van je trauma’s is pas mogelijk wanneer je niet meer in
behandeling bent. Zolang een patiënt in behandeling is,

Ere wie ere toekomt: daarom dank aan Freek Kalsbeek, psycholoog/psychotherapeut. De man die
jarenlang met me meegelopen is, er altijd was, en
samen met mij is afgedaald in de hel. De man die
mij heeft laten zien hoe een waardig hulpverlener
hoort te zijn: deskundig, trouw en betrokken, maar
bovenal: een warm, oprecht en zuiver mens...
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EMDR voor
paarden
Tekst: Suzanne van Hees

Wanneer een mens getraumatiseerd is, zetten therapeuten vaak EMDR-therapie of een exposure-behandeling in. Beide behandelingen zijn bewezen effectief voor mensen. Maar waarmee is een dier geholpen als het blootgesteld is aan een trauma, bijvoorbeeld door mishandeling of door een ongeluk?
Voor paarden bestaat er nu Equine Stress Control Therapy (ESCT), een afgeleide vorm van EMDR.

Een Amerikaanse dame, genaamd Barbara Wright, bedacht deze vorm van psychotherapie voor paarden, nadat zijzelf een EMDR-behandeling onderging. Wright had
toentertijd in 2002 een getraumatiseerd paard, ze probeerde de behandeling uit op dit dier en inmiddels heeft
zij een aangepast protocol gemaakt voor de ESCT op basis van het EMDR-protocol.
Allereerst zou het volgens de Amerikaanse belangrijk zijn
om de aﬂeidende stimuli aan te passen aan de anatomie
van het paard. “Hoewel de horizontale oogbeweging mogelijk is, is de verticale oogbeweging bij paarden effectiever”, aldus Wright. De ‘targetstick’ is ook een stuk groter
dan degene die gebruikt wordt bij EMDR. Naast de visuele
stimulus kan de behandelaar ook ‘tappen’ of geluid inzetten. In het begin van de therapie wordt het paard per keer
aan 35 sets oogbewegingen blootgesteld, later in de therapie gaat dit terug naar minimaal twintig sets per keer.
Wanneer aan deze technische speciﬁcaties is voldaan,
kan het paard, volgens Wright, blootgesteld worden aan
de trigger. Dit gebeurt door een situatie te creëren waarin
het paard angstig reageert, en mogelijk een trigger vormt
voor het dier, waardoor deze een herbeleving krijgt van
het doorleefde trauma.
Wright past veel ‘tapping’ toe, wat ook overlap heeft met
veel relaxatietechnieken die behandelaars vaak bij paarden gebruiken, zoals acupunctuur en acupressuur (naalden c.q. druk uitoefenen op bepaalde meridianen om
zo de energiestroom te herstellen), aanrakingstherapie
(door middel van handoplegging positieve energie geven)
of Reiki (ontspanningstechniek door de hand te leggen op
verschillende chakra’s om zo de energiestroom te verbeteren).
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‘Positieve effecten’
ESCT is (nog) niet wetenschappelijk
onderbouwd. Toch is Wright
erg enthousiast over de
resultaten die zij met
deze behandeling behaalt. Zij merkt de positieve effecten vooral op
aan de veranderingen in
het gedrag van de paarden en in hun houding:
die is over het geheel genomen ontspannen na de behandeling. Wright noemt ESCT expliciet een psychotherapie voor paarden en ze verwacht dat het ook werkt bij
andere huisdieren, zoals honden.
Wordt deze behandelvorm ook al in Nederland toegepast? Navraag bij verschillende dierengedragswetenschappers wijst uit dat graduele exposure in vivo of
ﬂooding, in combinatie met de bovengenoemde relaxatietechnieken, de leidende therapievormen lijken te zijn
in Nederland, maar dat zij wel erg benieuwd zijn naar
ESCT. Misschien ligt hier nog een gat in de markt voor
EMDR-therapeuten die hun menselijke patiënten even

zat zijn.

Eventueel geïnteresseerden in ESCT kunnen hierover op
de website www.harmonyhorseworks.com meer achtergrondinformatie vinden.

Workshopping

Protocol Woede, Wrok en Wraak

“Kijk in de ogen
van de dader”
Tekst: Cindy de Kruijk

Foto: Nienke Hofstede en Shutterstock.com

Gevoelens van boosheid kennen we allemaal. Sommige patiënten worden hier echter langdurig door
gekweld of overweldigd. Herman Veerbeek werkt onder meer als behandelaar in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum en bij een forensische polikliniek. Hij heeft een ‘zwak’ voor complexe, traumatische
en zeer agressieve daders, maakte hier zijn specialisme van en ontwikkelde het EMDR-protocol Woede,
Wrok en Wraak. Veerbeek geeft veel workshops over zijn protocol, in zowel Nederland als daarbuiten,
want ook in het buitenland is er belangstelling voor zijn expertise.
Tijdens de workshop legt Veerbeek uit dat er na een traumatische ervaring, behalve machteloosheid en angstgevoelens, ook heftige boosheidgevoelens los kunnen
komen. Soms zo heftig dat mensen vol woede, wrok en
wraak raken. Veerbeek past bij deze patiënten het EMDRprotocol Woede, Wrok en Wraak toe, waarin de woede
op de veroorzaker(s) wordt gericht. Hierin schuilt direct
een belangrijk verschil met het EMDR-standaardprotocol:
waar het standaardprotocol gericht is op herinneringen
aan nare gebeurtenissen, richt het Woede-, Wrok- en
Wraak-protocol zich op personen die in het heden nog
last bezorgen.

Fictieve confrontatie

Volgens de ervaringen van Veerbeek lopen behandelaren
in het standaardprotocol geregeld vast als de patiënt met
zeer overweldigende boze emoties te maken krijgt. De
patiënt zit dan zo vol met boosheid, dat deze zogenaamde ‘boosheidsemmer’ de meeste last bezorgt dan wel
‘in de weg’ zit. In het Woede-, Wrok- en Wraak- protocol
maken we gebruik van twee emmers, omdat het volgens
Veerbeek gaat om twee soorten gevoel die momenteel

In de workshop leren de deelnemers dat het ‘Woede-,
Wrok- en Wraak-protocol’ begint met het goed in kaart
brengen van zowel de naar binnen gerichte gevoelens
(zoals angst en machteloosheid) als de meer naar buiten gerichte gevoelens (zoals boosheid, wrok en wraakdrang). Wanneer de ‘emmer van angst en machteloosheid’ gevoelens overheerst, zal er eerst aandacht moeten
worden gegeven aan deze klachten met behulp van het
standaardprotocol. Wanneer de ‘emmer van boosheid’ f

nog opgeroepen worden door te denken aan ervaringen
of personen van toen: enerzijds de emmer met alle ‘angst
en machteloosheid’ en anderzijds de emmer met ‘boosheid, wrok en wraak’. Patiënten kunnen anderen die hen
hebben vernederd, onrechtvaardig hebben behandeld of
gedwarsboomd, soms niet vergeven of vergeten. Ze blijven overweldigd door hun boosheid en willen de ander
dan vaak terugpakken voor het leed dat hen is aangedaan. Soms loopt de emmer van boosheid zelfs over.
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voller zit, kunnen de behandelaar en de patiënt direct met
het Woede-, Wrok- en Wraakprotocol aan de slag. Tijdens de
behandeling met het protocol
probeert de therapeut samen
met de patiënt de persoon of
personen te identiﬁceren die de
boosheid veroorzaakten. Vervolgens krijgt de patiënt de gelegenheid om tijdens een ﬁctieve
confrontatie met elk van deze
personen, één voor één, zijn of
haar woede- en wraakfantasieen op hen uit te leven. Veerbeek
legt uit dat het ervaren van overwinning en macht helend werkt
voor patiënten. Maar voor therapeuten is het wel even wennen
om getuige te zijn van ﬁctieve,
bloederige moordaanslagen.
Om het protocol verantwoord
toe te passen, is het van belang dat therapeuten bekend
zijn met de mogelijke effecten
en valkuilen bij de uitvoering
hiervan. In deze interactieve
workshop laat Veerbeek de
deelnemers daarom ervaren
wat de eigen fysieke reﬂexen en
reacties zijn bij agressie. Wanneer een agressieve patiënt de
kamer vult en bijvoorbeeld verbaal tekeer gaat, roept dat doorgaans bij therapeuten afstand
op of de drang om te oordelen
over dit gedrag. Het is met het
toepassen van dit protocol volgens Veerbeek belangrijk om je
bewust te zijn van je eigen reacties. Niet iedere therapeut voelt
zich comfortabel bij het uitvoeren van het protocol, met name
wanneer ﬁctieve confrontaties
in detail worden uitgevraagd.
Maar patiënten moeten de ﬁctieve confrontatie vooral ook
aandurven en daarbij ook weten
en ervaren waar ‘de rem zit’.
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Het is van belang dat ze zich voldoende toegerust voelen,
veilig en krachtig, voordat de ﬁctieve ﬁlm start. Het risico
van hoge arousal is vooral aanwezig wanneer het gaat om
verwanten bij wie het machtsverschil in het verleden groot
was. Veerbeek demonstreert een aantal oefeningen die
kunnen helpen om het contact met het lichaam (sensaties)
te versterken. Verder is er een aantal belangrijke regels bij
het maken van de ﬁctieve ﬁlm die de behandelaar vooraf
aan de patiënt uitlegt: “Jij hebt de macht, jij moet je veilig
en krachtig voelen, alles mag in de ﬁlm, maar dan alleen
tijdens de ﬁlm en het gaat erom dat jij je boosheid mag beleven en uiten. Een ander mag het niet voor je opknappen.”
Deze regels en technieken helpen patiënten in contact te
blijven met hun ‘rem’.

Uitgangspunten
Het EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak is nog niet evidence based. Veerbeek is wel van plan om het protocol
op effectiviteit nader te onderzoeken. In de workshop besteedt hij ook aandacht aan de theoretische fundering en
de plaatsbepaling van het protocol.
Een belangrijk uitgangspunt voor het protocol vormt de
wetenschappelijke ondersteuning voor het verband tussen PTSS en boosheid. Veerbeek haalt onderzoek aan
van Orth & Wieland (2006). Zij geven aan dat er direct na
het trauma meestal nog geen verhoogde boosheid wordt
ervaren, maar vaak ontstaat er enige tijd daarna toch
(oplopende) boosheid, ook wel posttraumatische woede
genoemd. De boosheid heeft soms dus een zogenaamde
‘incubatietijd’ en het arousalniveau blijft dan hoog. Dit
pleit volgens Veerbeek voor een goede analyse en inventarisatie van de voorgeschiedenis van de boosheidklachten, maar ook voor speciﬁeke aandacht voor het arousalniveau bij boosheid. Hier legt Veerbeek een relatie met
het neurobiologische model van Ogden (Ogden, Pain &
Fisher, 2006). Dit model veronderstelt dat, wanneer het
arousalniveau sterk verhoogd is, in een dreigende situatie
vooral de automatische, reﬂexmatige responsen geactiveerd zullen worden. Dit noemen we ook wel bottom up
processing. Het verstand is dan minder actief. Door langdurig beschadigende ervaringen raken de amygdala en
hypothalamus ontregeld, wat leidt tot een te hoge adrenalineproductie met chronische hyperarousal als gevolg.
Uitgangspunt is dat het lijf de actie lang na de oorspronkelijke ervaringen nog steeds tot een goed einde wil laten
brengen (Ogden e.a., 2006). Een kind wordt bijvoorbeeld
door een volwassene mishandeld en kan daar niet tegen
vechten of van weg vluchten. Het kind heeft geen kans
tegen zo’n sterke volwassene. Het kind voelt soms jaren-

lang een innerlijke vechtstand. Veerbeek heeft dit gegeven in het protocol verwerkt door patiënten te instrueren
dat ze in een ﬁlmscenario, oog in oog met de dader, dát
gaan doen wat het lijf wíl doen met de dader. Net zo lang
totdat de woede is verdwenen en de actie of overwinning
compleet is gemaakt. “Kijk in de ogen van de dader, volg
wat je lijf wil doen, en doe dat ….”

Video’s en oefenen
Tijdens de workshop toont een aantal sprekende video’s
de technieken van het protocol. Bovendien belicht Verbeek
het therapeutische, ‘helende’ effect goed. Het valt op dat
hij soms gebruik maakt van de methode van regelmatige
‘klikjes’ (auditief met koptelefoon). Hij legt uit dat het zijn ervaring is dat wanneer patiënten moeite hebben om contact
te krijgen met hun lijfelijke boosheid, een sterk aﬂeidende
stimulus als oogbewegingen het moeilijker maakt om deze
boosheidsensaties ‘op de berg te krijgen’. Daarmee stimuleert Veerbeek de deelnemers om dat toe te passen wat
volgens hem in de praktijk het beste werkt. Hij denkt met
de deelnemers mee over allerlei praktische dilemma’s en
zet ze aan het werk om het protocol goed te trainen.
In de workshop leer je welke plaats dit protocol in de gehele
behandeling kan innemen. Ook kan een verkorte versie van
het Woede-, Wrok- en Wraak-protocol als cognitive interweave worden toegepast binnen het standaardprotocol.
Na aﬂoop weten de deelnemers het protocol dan ook adequaat te indiceren en ze zijn zich ook meer dan ooit bewust
van welke wraakzuchtige fantasieën er in henzelf leven. 
Het protocol is te verkrijgen door te mailen naar:
hermanjveerbeek@gmail.com
Opgeven voor een workshop via: www.buvoo.nl
Voor meer informatie: zie ook een hoofdstuk in het nieuwe Praktijkboek. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op theoretische achtergronden, casusconceptualisatie en het
protocol zelf.
Veerbeek, H.J. & Ten Broeke, E. (2016). EMDR bij Boosheid.
In: Oppenheim, Hornsveld, H., Broeke, E. Ten en Jongh, A.
de (red). Praktijkboek EMDR deel II, toepassingen voor
nieuwe patiëntengroepen en stoornissen (pag 285-335).
Pearson: Amsterdam.
Literatuur
- Ogden, P., Pain, C. & Fisher, J. (2006). A sensorimotor approach to the
treatment of trauma and dissociation. Psychiatric Clinics, 263-273.
- Orth, U. & Wieland, E. (2006). Anger, hostility, and posttraumatic stress
disorder in trauma-exposed adults: a meta-analysis. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 74(4), 698-706.
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Verslag netwerkavond

Behandeling
van dwangstoornis
Tekst: Carien Karsten
Foto: Pascal Bosmann

Wat kun je nog meer doen met een dwangstoornis
dan deze behandelen met Exposure en Respons Preventie (ERP) en hoe past EMDR in deze behandeling?
Voor veel therapeuten is dit blijkbaar een vraag, want
met 350 deelnemers is de workshop van Erik ten
Broeke en Marleen Rijkeboer misschien wel de drukst
bezochte netwerkavond ooit.
Terugkerende, intrusieve gedachten, beelden of impulsen
zijn kenmerkend voor dwangstoornissen. “De oplossing
is het probleem”, zegt Rijkeboer treffend. De patiënt past
een contraproductieve veiligheidsstrategie toe door bijvoorbeeld te tellen, handen te wassen of te controleren.
Dwanggedachten of impulsen kent vrijwel iedereen. Je
staat bijvoorbeeld op het perron, er komt een trein aanrijden en even gaat er door je heen dat je maar een klein
stapje naar voren hoeft te zetten en je ligt eronder. Je doet
automatisch een stap naar achteren om niet aan de impuls toe te geven. Zo vergaat het de meesten.
Bij patiënten met dwanggedachten loopt het anders. Uit
angst anderen te verwonden, te doden, te besmetten, pedoﬁel te zijn of gek te worden, zijn ze voortdurend bezig
te ‘dwangen’. Bij negentig procent van de patiënten met
obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) komen intrusieve
beelden voor die dezelfde kenmerken hebben als de beelden van PTSS. De patiënt met dergelijke beelden vindt
zichzelf een slecht en gevaarlijk mens. De disfunctionele
overtuigingen zijn: “Ik ben kwetsbaar, ik ben verantwoordelijk voor het leed van anderen, ik mag beslist geen fouten maken en ik moet alles honderd procent zeker weten.”

TAF, TEF en TOF
Uit onderzoek onder zwangere vrouwen, waarvan sommigen na de bevalling de dwanggedachte ontwikkelden
hun baby te doden, bleek dat overtuigingen de dwang
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behoorlijk konden voorspellen. Patiënten kunnen geen afstand nemen van bijvoorbeeld de gedachte hun baby uit
het raam te gooien. Ze kunnen niet relativeren en mindful
denken: ‘Dat is maar een gedachte’. Zij denken dat, als ze
een dergelijke gedachte hebben, het ook gebeurt. Dit heet
Thought Action Fusion. Ook kun je denken aan een gebeurtenis die zal gaan gebeuren, doordat je denkt dat het
gaat gebeuren: Thought Event Fusion. De derde vorm is
Thought Object Fusion: ‘mijn gedachten kunnen anderen
of bepaalde objecten besmetten’.

Dwangstoornis en EMDR
Bijna de helft van de dwangpatiënten zegt geen baat te hebben bij cognitieve gedragstherapie en 25 procent haakt af. Vandaar het pleidooi van Rijkeboer en Ten Broeke om iets anders
uit te proberen en EMDR als additief toe te voegen aan de gebruikelijke behandeling (exposure en responspreventie, ERP).
Als EMDR-therapeut kun je de typische leerervaringen van
je patiënt behandelen: de strenge, vaak religieuze boodschappen van bijvoorbeeld de ouders en de speciﬁeke, traumatische ervaringen in de jeugd. De casusconceptualisatie
‘linksom’ kan de therapeut gebruiken voor het identiﬁceren
en het standaardprotocol voor het desensitiseren van de
herinnering aan de ingrijpende gebeurtenis die mogelijk de
dwang heeft uitgelokt. ‘Rechtsom’ kun je toepassen op het
behandelen van het negatieve zelfbeeld. Ten Broeke geeft
ook nog aan hoe je de future template gebruikt bij OCS. Dat
is in feite de situatie die de dwanghandeling uitlokt. Je focust
erop, de angst komt op, maar de dwanghandeling blijft uit,
dan wel wordt voorkomen (‘respons preventie’).
Rijkeboer en ten Broeke brachten een inspirerend verhaal
over de toepassing van EMDR bij dwangstoornissen. Tot nu
toe is er weinig onderzoek gedaan naar het resultaat van de
toevoeging van EMDR bij behandeling van dwangpatiënten,

maar daar komt vanaf nu hopelijk verandering in.

Casus

Onthecht en alleen

EMDR bij
alleenstaande
minderjarige
asielzoekers
Tekst: Elseline Scherpenisse

Traumabehandeling geven aan alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) is geen eenvoudige taak. Ze hebben geen ouders om op terug te vallen. Sterker nog, de zorg om hun familie in
het land van herkomst is juist vaak een trigger voor hun PTSS-klachten. In de praktijk kiezen veel
therapeuten niet voor een traumagerichte behandeling. Uit recent onderzoek van Jackie June ter
Heide (zie elders in dit nummer) blijkt echter dat EMDR ook bij vluchtelingen effectief kan zijn. Wat
is er voor nodig om ama’s een goede evidence based behandeling te bieden?

Samir is Syrië ontvlucht op zoek naar bescherming en veiligheid. De oorlog blijft hem echter achtervolgen. Bij ieder
geluid dat Samir hoort in de nacht, schrikt hij wakker. Hij
hoort knallen en ruikt de brandlucht die hij ook rook op
die ene dag, toen zijn stad in vuur en vlam stond. In Turkije
is hij zijn broer kwijtgeraakt. Het lukte de twee broers om
’s nachts de grens met Griekenland over te steken, maar
in de chaos en paniek verloren ze het contact met elkaar.
Hun vader is vermoord tijdens een gevecht in Aleppo. Zijn
moeder en zusjes zijn achtergebleven in het vluchtelingenkamp in Oost-Turkije, vlakbij de grens met Syrië.
Als Samir in Nijmegen over straat loopt, ziet hij gebouwen instorten. Een keer is hij hard weg gerend toen een
politieauto met gillende sirenes langsreed. Op school valt
de Syrische jongen soms met zijn hoofd op tafel in slaap.
Als hij zich onterecht bejegend voelt, slaat hij om zich
heen. De lerares, zijn voogd en zijn opvangmoeder bellen bijna dagelijks naar zijn behandelaar om hun zorgen
te uiten. De PTSS-klachten van Samir verergerden nadat

hij een filmpje op Youtube zag van een onthoofding door
Islamitische Staat. Deze beelden triggerden zijn herinnering aan de steekpartij waarbij zijn vader om het leven
kwam. Zijn prikkelbaarheid, oncontroleerbare woede-uitbarstingen en nachtmerries zijn sindsdien sterk toegenomen. De behandelaar besluit om te starten met EMDR op
de herinnering aan de steekpartij, vanwege nachtmerries
en herbelevingen. Na drie EMDR-sessies lukt het Samir
beter om zijn boosheid te controleren, hij slaapt rustiger
en kan rouwen om zijn vader.

Complexe problematiek
Je aanpassen aan de Nederlandse maatschappij is een
grote opgave als je de taal niet spreekt, wakker ligt door
nachtmerries en piekert over het lot van dierbaren. Gevluchte jongeren voelen zich onthecht, zijn ontworteld
uit hun eigen cultuur en missen hun familie enorm. Vaak
is er geen contact mogelijk met familie of de ouders zijn
niet meer in leven. De aanhoudende bezorgdheid en f
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onzekerheid over het lot van hun naasten is meestal nog
moeilijker te verteren dan de meegemaakte traumatische
gebeurtenissen. Ook de onzekerheid over de verblijfsstatus houdt de psychische klachten van ama’s in stand. Uit
onderzoek blijkt dat zij een hoger risico lopen op het ontwikkelen van psychopathologie dan jongeren die met hun
ouders naar Nederland zijn gevlucht (1). Hun emotioneel
lijden is groot. Ongeveer zestig procent van deze jongeren voldoet aan de criteria van een mogelijke PTSS (1).
In de eerste helft van 2015 zochten ruim zevenhonderd
ama’s bescherming in Nederland (2). Meer dan de helft
van deze jongeren komt uit Eritrea, de rest voornamelijk
uit Syrië en Afghanistan. Zij worden na aankomst in Nederland opgevangen in een kleinschalige wooneenheid
van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en
sommigen worden geplaatst in een opvanggezin. Stichting Nidos heeft het juridisch gezag over deze jongeren;
een voogd voert deze taak uit. Als ama’s psychologische
behandeling zoeken, is dat meestal op advies van de
voogd die hen naar de GGZ verwijst.
Hulpverleners die deze jongeren behandelen voelen zich
soms net zo machteloos als de jongere zelf. De complexiteit en de ernst van de traumatisering van ama’s roepen
sterke overdrachtsgevoelens op in de behandelrelatie. De
eenzaamheid, ontreddering en hulpeloosheid maken dat
de behandelaar geneigd is zich als een moederkloek over
de jongere te ontfermen. Om hen niet nog meer te belasten, bespreken ze de nare herinneringen niet meer en blijft
de therapie gericht op stabiliseren in plaats van op verwerken. Andere factoren die een goede traumabehandeling
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kunnen belemmeren zijn onbekendheid met behandeling
in de GGZ, een moeizaam verlopende asielprocedure en
praktische problemen zoals reisafstand en reiskosten.

Belemmerende factoren
Fakhria Taher werkt sinds 2011 als psycholoog bij i-psy
(interculturele psychiatrie), waar zij volwassenen en adolescenten behandelt in haar moedertaal Dari. Ze is zelf op
haar twaalfde met haar ouders uit Afghanistan gevlucht en
kan zich vanuit haar eigen ervaringen goed verplaatsen in
jonge vluchtelingen. “Het afgelopen jaar heb ik acht ama’s
in behandeling gehad. Ze hadden allemaal PTSS-klachten.
De jongeren zijn bezig met overleven in het hier en nu. Ze
maken zich zorgen om hun verblijfstatus, piekeren over
hun toekomst en moeten allerlei praktische zaken zoals
geld en opleiding grotendeels zelf regelen. Het komt voor
dat ama’s met een opdracht van de familie naar Nederland
worden gestuurd, bijvoorbeeld om een status te krijgen
in Europa en vervolgens de rest van de familie te helpen.
Ze voelen zich hiervoor verantwoordelijk en moeten zich
sterk houden om de opdracht te kunnen volbrengen. Door
de stress die dat met zich meebrengt zijn ama’s vaak niet
gemotiveerd om over hun verleden te praten.”
Op de vraag of Fakhria EMDR doet bij deze jongeren antwoordt zij: “Bij getraumatiseerde ama’s start ik altijd met
uitgebreide psycho-educatie over PTSS en ik leg ze veel uit
over behandeling in de GGZ. De jongeren komen uit landen waar psychologische behandeling onbekend en vaak
ook taboe is. In Afghanistan hebben we een spreekwoord:
‘Zeg het verleden gedag en leer ervan voor de toekomst.’

In onze cultuur is het ongewoon om de pijn van het verleden bewust naar boven te halen en erover te praten. Deze
jongeren vinden het onbegrijpelijk dat ik van hen vraag om
toch met de traumatische gebeurtenissen bezig te zijn. Ik
gebruik metaforen en tekeningen om ze duidelijk te maken dat juist die nare herinneringen hun psychische klachten veroorzaken. EMDR heb ik een enkele keer toegepast,
met helaas weinig succes. Eén jongere bleef weg na de
eerste keer, de ander werd erg boos en wilde ondanks uitgebreide psycho-educatie niet doorgaan.”

trauma Expert Group gedaan wordt is veelbelovend (5).
Op veerkracht gerichte interventies zijn volgens De Jongh
e.a. (2015) van groot belang, maar mogen een adequate
traumabehandeling niet uitsluiten. “Reguliere PTSS moet
worden behandeld volgens de richtlijnen, vluchteling of
niet”, schrijven zij. “Door een adequate traumabehandeling krijgen mensen juist een deel van hun veerkracht terug, waardoor ze meer kunnen profiteren van veerkracht
bevorderende interventies.” (6, 7).

Beschouwing
Een andere belangrijke factor die een succesvolle traumabehandeling van ama’s kan belemmeren is volgens
Fakhria het feit dat zij geheimen met zich meedragen.
“Voor de aanvang van hun vlucht, maar ook tijdens de
komst naar Nederland, hebben ze instructies gekregen
van hun ouders of van de mensensmokkelaar over wat
ze wel en niet mogen vertellen. In de therapie durven ze
niet alles te zeggen, bijvoorbeeld uit angst dat de informatie via hun dossier toch bij de Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND) terecht komt. Natuurlijk vertel ik uitgebreid
over mijn beroepsgeheim, maar doordat hun vertrouwen
in mensen al zo beschadigd is, kunnen ze niet volledig
open zijn. Het proces komt daardoor bij de EMDR vaak niet
goed op gang.”

Veerkracht
Het promotieonderzoek van ter Heijde laat zien dat EMDR
veilig toegepast kan worden bij vluchtelingen en in veertig procent van de gevallen ook effectief is (3). Haar onderzoek is uitgevoerd met volwassenen. Naar de effectiviteit van EMDR bij ama’s is vooralsnog geen onderzoek
gedaan. Ondanks alle eerder genoemde belemmeringen
zijn er in de praktijk ook succesvolle EMDR-behandelingen bij ama’s gedaan en beschreven (4). Bovendien zijn
ama’s vaak veerkrachtige jonge mensen. Juist doordat
ze veel overleefd hebben, kunnen zij zich goed staande
houden in hun nieuwe thuisland. Het onderzoek naar
ama’s en hun veerkracht dat momenteel bij Arq Psycho-

Traumabehandeling bij ama’s is mogelijk als er veel aandacht wordt besteed aan psycho-educatie en de behandelaar zich bewust is van de factoren die de behandeling
kunnen belemmeren. Als het voor de jongere duidelijk is
wie hem waarmee helpt, geeft dat rust en ruimte voor
verwerking. De voogd regelt praktische zaken, de advocaat steunt in de asielprocedure, het Rode Kruis traceert
familie, de mentor helpt bij schoolzaken. Het delen van
deze dagelijkse zorgen met de behandelaar is dan niet
meer nodig, zodat de therapie zo optimaal mogelijk wordt
benut. Een cultuursensitieve houding met aandacht voor
de rol van de familie en mogelijke geheimen vergroot de
kans op een geslaagde traumabehandeling. Tijdens de
EMDR is het wenselijk dat de jongere steun heeft van een
volwassene die in de dagen tussen de sessies een luisterend oor kan bieden of aanwezig is als dat nodig is. Een
opvangouder, voogd, mentor of een vriend kan dan tijdelijk de ouderrol op zich nemen. Gelukkig is in de naaste
omgeving van de jongere altijd wel iemand te vinden die
hem tijdens de behandeling kan ondersteunen.
Als de behandelaar oog heeft voor de complexiteit, maar
ook voor de veerkracht van deze jonge vluchtelingen, is
bij hen effectieve traumabehandeling goed mogelijk, zo

blijkt uit onderzoek én uit eigen praktijkervaring.
(i.v.m. de privacy is de casus fictief en samengesteld uit
verschillende verhalen van ama’s die in behandeling zijn
bij i-psy Noord-Holland)

Literatuur
1. Bean, T. (2006). Assessing the psychological distress and mental healthcare needs of unaccompanied refugee minors in the Netherlands.
Academisch proefschrift, universiteit Leiden.
2. Vluchtelingenwerk: Vluchtelingen in getallen 2015 (website)
3. Ter Heide, FJJ. (2015). An eye for complexity: EMDR versus stabilisation in traumatised refugees. Academisch proefschrift. Digiforce, Den Haag.
4. Scherpenisse,E.J. (2015). Behandeling van nachtmerries bij een ama. EMDR Magazine #7, p.10-11).
5. Sleijpen, M.; Ter Heide FFJ, Mooren, T., Boeije H.R. en Kleber, R.J. (2013) Bouncing forward of young refugees: a perspectief on resilience research directions.
European Journal of Psychotraumatology
6. De Jongh, A., Bicanic & De Roos (2015). ‘Vluchtelingen zijn beter te helpen met PTSS-behandelingen’. https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen- de-praktijk/
reacties Reactie op Lamkaddem, M., van den Muijsenbergh, M. Laban, K. Vluchtelingen in de praktijk. Persoonsgerichte zorg en veerkracht-gericht werken.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9447. https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk
7. De Jongh, A., Bicanic & De Roos (2015). ‘Vluchtelingen in de praktijk (vervolg)’. https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk/reacties#comment-7009
Reactie op Laban, C.J. Veerkrachtgerichte behandeling vluchtelingen. Ned Tijdschr Geneeskd. https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk/
reacties#comment-7005

41

| EMDR Magazine 10

EMDR Magazine 10 |

42

Proefschriftinterview

EMDR en stabilisatie
bij getraumatiseerde
asielzoekers en
vluchtelingen
Tekst: Leonieke Kranenburg en Suzanne van Veen Foto: Jos Kuklewski
In deze nieuwe rubriek interviewen wij ‘jonge doctors’: onderzoekers die recent zijn gepromoveerd. Dit eerste interview vindt plaats in Centrum ’45 in Diemen met dr. Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog met
scherpe blik. Zij schreef het proefschrift An Eye for Complexity: EMDR versus stabilisation in traumatised
refugees.

Binnen een randomised controlled trial (RCT)
heb je bij getraumatiseerde asielzoekers en
vluchtelingen stabilisatiebehandeling vergeleken met EMDR-therapie. Kun je ons eerst eens
meenemen naar de start van dit onderzoek?
Hoe is het tot stand gekomen en wat maakte
dat je hieraan bent begonnen?
“Ik werkte hiervoor in de Meregaard in Almere bij GGZ
Centraal. Daar was een groot asielzoekerscentrum
(AZC). Destijds ontvingen deze mensen weinig behandeling. De heersende gedachte was namelijk dat het eerst
veilig moet zijn, voordat je iets met de verwerking van
trauma kan doen. Omdat veiligheid ontbrak – de asielzoekers woonden immers nog in een AZC – kregen ze
vaak alleen een medicatieadvies. Aangezien dit behandelaanbod tekortschoot, heb ik samen met een collega
een stabiliserende behandelmodule geschreven. Deze
module bleek behoorlijk succesvol. Aan het einde van
de module dacht ik wel eens: ‘eigenlijk ‘mag’ het niet,
maar zou deze persoon niet toch iets van traumaverwerking kunnen doen?’ Ik heb in diezelfde tijd de EMDRcursus gevolgd en ben daarna voorzichtig begonnen met
het toepassen van EMDR bij deze doelgroep. Bij sommige mensen zag ik direct een groot succes. Hierna ging
ik in opleiding tot klinisch psycholoog bij Centrum ’45.
Vanwege mijn positieve ervaringen met EMDR richtte ik
mijn onderzoeksopdracht op de effectiviteit van EMDR
bij asielzoekers en vluchtelingen. Daarnaast wilde ik al-

tijd graag promoveren, dus vroeg ik een ZonMw-subsidie
aan en kreeg deze ook toegewezen. Dat was het begin
van mijn promotietraject.”

Voor de RCT had je twee hoofdhypotheses: 1)
EMDR doet niet meer kwaad dan stabilisatie
(in termen van drop-out, klachtenverergering)
en 2) EMDR is effectiever dan stabilisatie, als
het gaat om afname van traumasymptomen
en toename van kwaliteit van leven. Wat heb
je gevonden en welke conclusies kunnen we
daaruit trekken?
“Uit mijn trial kwam naar voren dat EMDR niet onveiliger
is dan stabilisatie. Die uitkomst zien we ook in andere
onderzoeken die in de afgelopen tijd zijn verschenen.
Verder vond ik dat EMDR leidde tot een signiﬁcante afname van zelfgerapporteerde PTSS-klachten, maar niet
signiﬁcant meer dan in de stabilisatie-conditie. Ze waren
dus even effectief. Een andere interessante bevinding
was dat de status van de asielprocedure geen invloed
had op de effectiviteit van de behandeling. Conclusie:
mensen die gemotiveerd zijn voor traumagerichte therapie moet je nooit uitsluiten omdat ze asielzoeker of
vluchteling zijn.”

In een recente meta-analyse van Lambert en
Alhassoon (2015) naar de effectiviteit van PTSSbehandeling bij vluchtelingen komt naar voren
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dat traumagerichte PTSS-behandeling bij deze
groep beter werkt dan bij een controlegroep.
De gevonden effect sizes zijn groot, maar worden voornamelijk gedragen door Narratieve
Exposure Therapie (NET) en een cultureelsensitieve vorm van cognitieve gedragstherapie
(CGT). De effectiviteit van EMDR is matig. Zou je
op basis van deze meta-analyse dan niet moeten aanraden om NET of aangepaste CGT toe te
passen bij vluchtelingen?
“Dat is een moeilijke vraag. Ik wil benadrukken dat wij
onze RCT hebben uitgevoerd in een derdelijns GGZ-instelling. Wij krijgen mensen doorverwezen uit het hele
land, en die zijn al vrij therapie resistent. Ik dacht weleens: ‘Waarom is het resultaat nu zoveel zwakker dan
de resultaten die ik in Almere zag?’ Mogelijk waren die
mensen wat veerkrachtiger of was het de eerste vorm
van hulp. Ik zou benieuwd zijn naar het resultaat als je
de trial herhaalt in een tweedelijns instelling. Ik denk dat
EMDR dan een groter behandeleffect laat zien vergeleken met stabilisatie. Maar ik kan dat niet hard maken;
het is slechts een vermoeden. Ik denk ook dat wanneer je NET zou toepassen binnen de populatie die wij
bij Centrum ’45 zien, de effect sizes weer kleiner zijn. Ik
denk dus dat onze bevindingen vooral iets zeggen over
onze populatie.”

Zeg je dan eigenlijk: “De bevindingen van deze
RCT zijn niet generaliseerbaar naar asielzoekers
en vluchtelingen in een andere instelling?”
“Dat is wel heel stellig. Je trekt natuurlijk nooit conclusies op basis van één trial. Ik denk dat je op basis van
deze trial wel kunt zeggen: ‘Het kan’, maar als het op dit
niveau blijft, dan is het veel te weinig. Op een bepaald
moment kun je het niet meer maken om EMDR te indiceren, als er andere therapieën zijn die veel meer evidence
hebben. Verder denk ik dat er binnen de behandeling
EMDR meer aandacht zou moeten komen voor culturele afkomst. Het Nederlandse protocol is een ongelooflijk moeilijk protocol in die zin dat alles afzonderlijk en
exact moet worden bepaald, zoals cognities, emoties en
eigenschappen. Voor veel patiënten is dat gewoon helemaal niet haalbaar.”

Heb je concrete suggesties voor culturele aanpassingen van het protocol?
“Ik vind persoonlijk dat het domein verbondenheid ontbreekt. Transcultureel is dat ontzettend belangrijk. Het
persoonlijke doel is het gemeenschapsdoel: het gaat
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erom wat voor dochter je bent, of wat voor echtgenoot;
het gaat om het verlies van de gemeenschap, om alleen
zijn, om losgekoppeld zijn. Dat moet je dan onderbrengen bij zelfwaardering, maar transcultureel gezien klopt
dat eigenlijk niet. Als je dan een domein wilt bepalen,
dan moet je ook recht doen aan de belevingswereld van
deze mensen. Ik zie het ook bij politieagenten: ze kunnen van alles meemaken, maar waar het om gaat, is dat
die collega hen niet hielp of dat ze zelf iemand anders
niet hebben kunnen helpen. Het relationele aspect is zo
ontzettend belangrijk.”

Je beschrijft dat vluchtelingen met comorbide
depressie het minst proﬁteren van behandeling. Dit effect wordt ook wel gevonden in de
‘normale populatie’. Hoe werkt dat dan, denk
jij? waarom staat depressie psychisch herstel
bij PTSS in de weg?
“Het meest eerlijke antwoord is: ik weet het niet. Ik heb
laatst het boek Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman gelezen: heel interessant vanuit PTSS-oogpunt.
Hij beschrijft dat je twee soorten systemen van beslissen hebt. Het ene is een snel systeem waarbij je intuïtief
beslissingen neemt en tot conclusies komt, het ander
is een traag, beredeneerd systeem. Ik kan me voorstellen dat je bij EMDR beide systemen gebruikt. Je haalt
een emotioneel beladen beeld op in het werkgeheugen,
waar je eigenlijk niet goed over kunt redeneren, oftewel
het fast system. Vervolgens duw je het weg door het trage systeem, omdat je een taak uitvoert die het werkgeheugen belast en waar je veel bewuste inspanning voor
nodig hebt. En dat wissel je steeds af. Het kan natuurlijk
goed zijn dat depressieve mensen te weinig mentale
energie over hebben om daadwerkelijk die tweede taak
te doen, omdat deze zo inspannend is.”

Los van hoe het zou kunnen komen, wat betekent je bevinding voor de asielzoekers- en
vluchtelingenpraktijk?
“Het is een beetje een Catch22 (paradoxale situatie),
want het is dus niet zo dat deze patiënten het beter
doen, als je ze stabilisatie geeft.”

De term ‘complexiteit’ komt veel voor je in
je proefschrift: ‘het gaat over een complexe
groep’, ‘complexe PTSS’, ‘complex om te behandelen’. Kun je daarover voor ons iets eenvoudigs zeggen?

“Het is belangrijk dat behandelaars onderscheid maken
tussen complexe traumatische ervaringen en een complexe PTSS, want dat is wat anders. Heel veel vluchtelingen, maar niet alle, hebben complexe traumatische
ervaringen, want het zijn er vaak veel en het is vaak interpersoonlijk. Slechts een beperkt aantal vluchtelingen
heeft echter complexe PTSS.
Bij de algemene vluchtelingenpopulaties heeft één of
twee procent complexe PTSS, bij hulpzoekende vluchtelingen is dat zestien procent. De complexiteit – als je die
term al moet gebruiken – zit veel meer in het feit dat deze
mensen ongelooﬂijk veel aan hun hoofd hebben. Sommige van hen hebben duidelijk PTSS; bij die gevallen moet
je er echt iets mee doen. Maar bij anderen is het veel diffuser: het zijn gewoon heel ingewikkelde problemen waar
die patiënten mee zitten. Mijn boodschap zou vooral zijn:
kijk ontzettend goed waar de hulpvraag ligt en ga er niet
vanuit dat die hulpvraag altijd op het gebied van PTSS ligt,
want vaak is dat niet zo. Ga er ook niet automatisch vanuit dat er sprake is van complexe PTSS, want meestal is
dat niet zo. Volg tot slot gewoon de richtlijnen.”

Veel therapeuten hebben bij de VEN aangegeven te willen helpen bij het vluchtelingenprobleem. Wat zouden deze hulpverleners volgens
jou vooral wel of niet moeten doen? Waar zouden ze op moeten letten?
“Binnen de transculturele psychiatrie is het belangrijk
om je bewust te zijn van het Westerse idee: ‘Er gebeurt
ergens een ramp, en wij gaan daar met onze westerse
methoden naar toe en gaan dat oplossen.’ Het gaat er
dan niet meer om of iemand klachten heeft, het enige inclusiecriterium is dat je deel uitmaakt van die groep. Voor
het (preventief) behandelen van alle personen die aan
een trauma zijn blootgesteld, is geen enkele evidence.
Mensen hebben daarnaast een enorme veerkracht. Ik
denk dat het heel goed is om hen de gelegenheid te geven om op eigen kracht te herstellen. Uit onderzoek naar
wat maakt dat vluchtelingen veerkrachtig zijn, bleek dat
bijvoorbeeld geloof en sociale steun belangrijk zijn. Dat
zijn dingen die je kunt stimuleren en die misschien wel

veel effectiever zijn dan EMDR.”
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Verslag

Boekpresentatie tijdens supervisorendag

‘In bed een ster
met EMDR’
Tekst: Ad de Jongh

Foto: Renske Vrolijk

Wat doen de supervisoren van de VEN standaard op de tweede zaterdag van
het jaar? Dan ontmoeten ze elkaar om alle nieuwtjes over EMDR door te nemen,
zoals wijzigingen in de protocollen en andere zaken die de supervisoren moeten weten om supervisanten optimaal te kunnen bedienen.

Hans-Jaap Oppenheim en Sjef Berendse

Jacqueline de Groot

Dit jaar kreeg de supervisorendag nog een extra feestelijk randje: aan het einde van de dag werd het EMDR
Praktijkboek Deel 2 gepresenteerd: een bijna zevenhonderd pagina’s tellend boek met uiteenlopende
aandoeningen waarvoor we EMDR kunnen inzetten.
De uitgever, Bonnie van Spankeren, de VEN voorzitter
Carlijn de Roos en, namens de redacteuren, Hans-Jaap
Oppenheim, spraken de auteurs toe om hen te bedanken, waarna zij een vers eerste exemplaar in ontvangst
konden nemen. Daarna zong Jacqueline De Groot, au-

teur van het boekhoofdstuk over seksuele disfuncties,
een passend lied met de intrigerende titel: 'In bed een
ster met EMDR'. De video-opname van dit lied is terug
te zien via deze link: http://psycho-trauma.nl/e-m-d-r/
ﬁlmpjes-over-emdr/emdr-lied/
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Tijdens de afsluitende borrel was er gelegenheid om
de twee nieuwe EMDR Europe trainers die de VEN nu
rijk is, Hans-Jaap Oppenheim en Sjef Berendsen, te feliciteren.

Column

Imaginaire
Confrontatie
van Aad Burger
Uit onderzoek wordt steeds duidelijker dat imaginaire rescripting een belangrijke techniek is. Een techniek die wordt
toegepast binnen de wereld van de schematherapie, maar
ook daarbuiten. Ook EMDR heeft er mee te maken. Het woede-, wrok- en wraak(www)-protocol maakt er gebruik van,
maar ook de Cognitive Interweaves ‘Kill the beast’ en ‘Save
the child’ (respectievelijk ‘Wat zou je nu doen met je boosheid?’ en ‘Wat zou je nu willen met dat kind?’) leiden veelal
tot rescripting-achtige taferelen.
Weinigen weten dat er al
in de jaren zeventig een
ﬂooding-techniek is ontwikkeld die als voorloper
van imaginair rescripting
mag worden beschouwd.
Deze is ontworpen door de
in 2012 op 83-jarige leeftijd
overleden Aad Burger, een
van de pioniers van de Nederlandse gedragstherapie.
Aad wás ﬂooding. Hij had
een kortgeknipte kabouterbaard à la Chriet Titulaer en priemende ogen die alles leken waar te nemen. Studenten waren
bang voor hem. Hij liet ze hun angstgrenzen opzoeken. Zo
kregen ze de opdracht om iets te doen wat ze eigenlijk nooit
zouden durven. De een ging naar de hoeren om te vragen
hoeveel ‘het’ kost, de ander ging parachutespringen, maar
de grootste durfal waagde het om ’s ochtends met opzet
een keer te laat binnen te komen tijdens een cursus van Aad.
In 1972 ontstond de ‘schreeuwtherapie op een gedragstherapeutische basis’; deze ging vanaf 1976 ‘imaginaire confrontatie’ (IC) heten. De techniek werd aangeraden als ‘zachtere technieken niet werken’. Voelt u ‘m al aan? Het doel
was om de patiënt in de imaginatie de confrontatie aan te laten gaan met belangrijke personen waar intense angst voor
bestond. De patiënt moest met gesloten ogen de persoon
voorstellen, en langzaam ontstond er een innerlijke ﬁlm die
door de patiënt als realiteit werd ervaren. Aad sprak van ‘een
trip’, we zitten immers in de roemruchte jaren zeventig. De

therapeut hield de patiënt bij de ‘essentiële stimuli’ die emoties opriepen (“Wat zie je?” en “Wat voel je daarbij?”) en bij
het verlangen daar iets mee te doen (“Wat zou je willen met
die situatie?”). Als de ‘tegenspeler’ eenmaal ﬂink op zijn falie
had gekregen – want daar draaide het meestal op uit – veranderde niet alleen spontaan het beeld, maar de patiënt had
ook zijn macht en zijn mogelijkheden kunnen ervaren.

‘De mat’
IC kende twee varianten. De stoel was voor beginners en
watjes. Het echte werk was ‘de mat’. Wie IC op de mat deed,
had enorme status. Bij de matvariant had je namelijk te
maken met ‘vasthouders’. Niet één of twee, nee vier! Twee
voor beide armen en twee voor beide benen. De patiënt lag
op zijn rug met zijn hoofd tussen de benen van de zittende
therapeut. De vasthouders moesten voorkomen dat door
de ‘motorische expressie’ de patiënt uit zijn trip raakte. In
tegenstelling tot sensorimotore therapie moest bij IC juist
alle energie in de imaginatie zitten. Als vasthouder had je
de meeste tijd weinig te doen. Je handen liet je losjes op
een been of arm rusten. Als je spierspanning voelde, gaf je
tegendruk: de arm of het been moest nou eenmaal blijven
liggen. Soms konden de emoties torenhoog oplopen. Dan
was alle kracht nodig om het lijf van de patiënt op de mat
te houden. Niet geheel zonder gevaar moest je soms met
de andere vasthouders over de benen van de patiënt heen
gaan liggen om ze in toom te houden. Dat ging wel eens
mis. Ik herinner me hoe we met vier vasthouders een tenger
anorectisch meisje niet konden houden en beurtelings door
de lucht vlogen. Na aﬂoop dronken we gezellig met z’n allen
een kopje kofﬁe, alsof er niets was gebeurd.
Net als bij EMDR kreeg je zelden een cadeautje na een geslaagde behandeling.

47

| EMDR Magazine 10

Research

EMDR bij gegeneraliseerde
angststoornis

Iraanse onderzoekers voerden een kleine studie uit om vast te stellen of EMDR het piekeren
vermindert bij patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS). Bij de drie vrouwelijke
patiënten die zij volgden, nam het piekeren af tussen de voor- en nameting en had de afname
zich verder doorgezet bij één maand follow-up.
Samenvatting artikel: Matty Geurink

Hoewel de onderzoekers schrijven dat de effectiviteit
van EMDR naar hun idee staat of valt met de keuze van
de juiste targets, gaan zij in hun artikel niet in op de wijze waarop de behandelaren tot de targets kwamen. De
onderzoekers vermoeden op basis van hun resultaten
dat de effectiviteit van EMDR bij GAS verklaard kan worden uit het feit dat patiënten tijdens EMDR onprettige
gedachten en beelden moeten oproepen en merken dat
ze dit aankunnen, waardoor hun neiging tot cognitieve
vermijding afneemt. EMDR bij GAS is naar hun idee dus

vooral een vorm van een gedragsexperiment; ofwel,
doordat EMDR de behoefte tot wegdrukken heeft weggenomen, vermindert het piekeren als strategie om nare
gedachten en beelden weg te drukken.
De onderzoekers zijn op basis van hun kleine steekproef misschien wel wat voorbarig met hun conclusie
dat EMDR een effectieve behandelmethode zou zijn voor
vrouwen met GAS. Groter en beter opgezet onderzoek
is nodig om een dergelijke conclusie te kunnen trekken.

Farina, R., Dowlatabadi, S. & Behzadi, S. (2015). The effectiveness of eye movement desentitization and reprocessing (EMDR) in reducing pathological worry in
patients with generalized anxiety disorder: a preliminary study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 33-43.
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EMDR bij narcisme:

do’s en don’ts
De twee internationaal gerenommeerde
EMDR-therapeuten Mosquera en Knipe
hebben een artikel geschreven waarin
zij hun inzichten over narcisme en tips
en tricks delen voor behandeling van
narcisme met EMDR.
Samenvatting artikel: Matty Geurink

De auteurs zien gerichtheid op het handhaven van een
overmatig positief zelfbeeld als de kern van narcisme. De
oppervlakkige presentatie van superioriteit bij narcisten
zou in veel gevallen voor zowel de persoon zelf als voor
zijn of haar omgeving een extreem kwetsbaar zelf verbloemen. Dit extreem kwetsbare zelf kan ontstaan zijn
door beschadigende ervaringen in de kindertijd met de
ouders, zoals mishandeling, misbruik of verwaarlozing.
De oppervlakkige presentatie van superioriteit zou echter een andersoortige herkomst hebben, zoals excessief
onrealistische lof van de opvoeders.
In een EMDR-behandeling van narcisme moeten volgens
de auteurs therapeut en patiënt idealiter zowel het onderliggende kwetsbare zelf als de oppervlakkige superioriteit aanpakken. Een narcistische patiënt zal echter
vrijwel nooit bij aanvang van de behandeling de kwetsbaarheid en superieure presentatie als klacht inbrengen.

Doorgaans zal de patiënt er wel last van hebben, maar
niet begrijpen waarom anderen hem telkens maar weer
krenken. De auteurs adviseren daarom om te starten
met de krenkingen als target, waarmee geleidelijk bewustwording en probleembesef over de superioriteit zou
kunnen ontstaan. Vervolgens kunnen de leerervaringen,
die tot die superieure presentatie geleid hebben, aan bod
komen in de EMDR. Het extreem kwetsbare zelf zal vaak
pas in de laatste fase bespreekbaar zijn, en pas dan lijkt
het mogelijk om de vaak ernstige traumata, die het zelf
zo beschadigd hebben, te behandelen.
Narcistische patiënten kunnen therapeuten regelmatig dusdanig onzeker maken of irriteren dat hun gevoelens hierover
de behandeling in de weg gaan staan. Mosquera en Knipe
geven tips hoe de therapeut dat kan voorkomen. Het artikel is theoretisch van aard. De auteurs geven geen concrete
voorbeelden van behandelingen en behandelresultaten.

Mosquera, D. & Knipe, J. (2015). Understanding and treating narcissism with EMDR therapy. Journal of EMDR Practice and Research, 9, 46-63.
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Opgenomen depressieve
patiënten knappen op
na EMDR

In een Duitse kliniek kregen zestien opgenomen patiënten met recidiverende
depressies gemiddeld vijf EMDR-sessies bovenop hun gewone behandeling
(treatment as usual, TAU). De behandelresultaten waren beter dan die van zestien
gematchte controles, die alleen TAU hadden gekregen.
Samenvatting artikel: Matty Geurink
Bekend is dat EMDR bij depressieve patiënten met een
comorbide PTSS niet alleen leidt tot vermindering van
PTSS-symptomen, maar ook tot afname van depressieve klachten. Daarnaast weten we dat depressieve
episodes vaak ingeluid worden door stressvolle levensgebeurtenissen, zoals verlieservaringen en vernederende ervaringen die meestal niet aan het A-criterium van
PTSS voldoen. Aangezien een deel van de patiënten op
bestaande behandelingen voor depressie onvoldoende
opknapt en de terugvalcijfers notoir hoog zijn, lijkt het
zinvol om te onderzoeken of de toevoeging van EMDR
aan de behandeling meerwaarde heeft. In een vergelijkbare pilotstudie van onderzoeker Hofmann uit 2014 leek
toevoeging van EMDR gunstig voor het behandelresultaat. Dat betrof onderzoek in een ambulante setting.
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In de huidige studie had 69 procent van de patiënten
met EMDR+TAU geen depressie meer na aﬂoop van de
behandeling. Depressieve klachten waren na EMDR+TAU
sterker afgenomen dan na TAU alleen. Ook de terugvalcijfers bij de follow up één jaar na de behandeling waren
gunstiger voor EMDR+TAU.
Toevoeging van EMDR aan TAU voor depressie lijkt ook
in dit onderzoek van toegevoegde waarde. Gerandomiseerde gecontroleerde effectstudies zijn nu nodig om
deﬁnitieve uitspraken te kunnen doen met betrekking
tot de meerwaarde van het toevoegen van EMDR aan
een standaard behandeling voor depressie.
THase, M., Balmaceda, U.M., Hase, A., Lehnung, M., Tumani, V., Huchzermeier,
C. & Hofmann, A. (2015). Eye movement desensitization and reprocessing
(EMDR) therapy in the treatment of depression: a matched pairs study in an
inpatient setting. Brain and Behavior. DOI: 10.102/brb3.342.

Research

EMDR groepsbehandeling
lijkt te helpen na verkrachting
Een Israëlische EMDR-therapeut trainde in 2008 in Congo lokale hulpverleners die vervolgens 29 vrouwen
met PTSS na verkrachting in groepen van zes tot acht personen behandelden met twee sessies volgens het
EMDR- Integrative Group Treatment Protocol (EMDR-IGTP).
Samenvatting artikel: Matty Geurink

Illustratie: Sandy van Helden

Bij EMDR-IGTP krijgen deelnemers een stuk papier dat ze
in vieren moeten vouwen. Linksboven maken de deelnemers dan een tekening van hun veilige plek die ze vervolgens installeren met een minuut butterﬂy hug, een soort
omhelzing waarbij iemand zichzelf tapt op de bovenarmen of borst. De deelnemers wisselen hun veilige plekken vervolgens met elkaar uit in de groep. Daarna maken
de deelnemers rechtsboven een tekening van hun trauma met daarbij de SUD en de emotie. Hierna volgt de butterﬂy hug, waarna ze linksonder tekenen wat er opkomt,
de emotie en de SUD daarvan. Na opnieuw de butterﬂy
hug scoren ze in het kwadrant rechtsonder opnieuw de
SUD van de oorspronkelijke trauma-tekening rechtsboven. Ze mogen dan hun ervaringen omtrent het verwerkingsproces met elkaar uitwisselen. Deelnemers bij wie
de SUD niet of nauwelijks afneemt, kunnen indien nodig
direct individuele behandeling krijgen. Ter afsluiting gaan
de deelnemers in een cirkel staan, roepen dan elk hun
veilige plek weer op en tappen elkaar op de schouders.

Tijdens de burgeroorlog in Congo vonden op grote schaal
verkrachtingen plaats, waardoor PTSS veel voorkomt.
Individuele behandeling met EMDR is nauwelijks haalbaar, gezien de enorme aantallen patiënten en het geringe aantal psychologen. Met EMDR-IGTP daalde de SUD,
maar minder sterk dan bij de acht vrouwen die individuele EMDR kregen. Zij kregen een individuele behandeling,
omdat de behandelaar vooraf inschatte dat hun klinisch
beeld te ernstig was voor de groepsbehandeling. Bij negen vrouwen was na twee sessies EMDR-IGTP de SUD van
de herinnering aan de verkrachting nog boven de 6. Zij
kregen een aanvullende individuele sessie aangeboden.
Vooraf kregen alle deelnemende vrouwen de Impact Of
Event Scale, een zelfrapportagelijst voor PTSS-klachten.
De zes vrouwen uit de eerste behandelgroep kregen de
vragenlijst opnieuw twee weken na de interventie. Hun
score bleek gedaald. Vanwege praktische redenen, zoals
de enorme reistijd tot het behandelcentrum, is afgezien
van een nameting voor de overige deelnemers.
Allon, M. (2015). EMDR group therapy with women who were sexually
assaulted in the Congo. Journal of EMDR Practice and Research, 9, 28-34.
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Supervisievraag
Beantwoord door: Ad de Jongh

Angst voor de tandarts
hij vermijdt daarbij te kijken naar de instrumenten. Hij zegt zich
niet machteloos te voelen en ook geen schaamte te hebben.
Wat raad jij me aan met betrekking tot het kiezen van een
target en de NC? En is het een goed idee om de patiënt
ook tijdens de EMDR te laten liggen of dat meer als future
template te gebruiken? Overigens zegt hij dat hij denkt dat
het ook met een bloeddrukdaling te maken heeft. Hij komt
over enkele dagen en moet dinsdag al naar de implantoloog.

Antwoord
Een speciﬁek type van angst dat zich in de tandheelkundige
praktijk kan manifesteren* en expliciet betrekking heeft op
mogelijke lichamelijke beschadiging en weefselverlies is de
zogenaamde ‘bloed-letsel-injectie fobie. In de DSM wordt
deze zelfs apart als een subtype binnen de diagnose ‘speciﬁeke fobie’ beschouwd. Angstige of panische mensen vallen natuurlijk zelden ﬂauw. Hoge arousal-niveaus als gevolg

Een patiënt van veertig jaar heeft zich bij mij gemeld voor
EMDR in verband met ﬂauwvallen en daarna overgeven in de
stoel van de tandarts. Deze klacht bestaat al sinds zijn jeugdjaren. Hij zegt zich geen speciﬁek begin te kunnen herinneren.
Hij zegt dat hij de afgelopen jaren de ‘bewuste angst’ is kwijt
geraakt. In deze jaren waren ingrijpende behandelingen met
verdoving niet aan de orde. Maar onlangs moest er sinds
lange tijd wel weer een kies getrokken worden en de patiënt
vertelt: "direct bij het injecteren kwam het gevoel dat ik ﬂauw
ga vallen sterk opzetten.” Hij is daarna daadwerkelijk ﬂauwgevallen en heeft ook overgegeven. Volgens hem heeft het
niet per se met de naald of de verdoving te maken. Het lijkt
er meer om te gaan 'dat er iets ingrijpends gaat gebeuren’.
Hij is ook bij een allergoloog geweest om te checken of het
toch niet een allergie zou kunnen zijn, maar al bij het eerste
onderhuidse prikje, nog voor er überhaupt vloeistof ingespoten
was, kwam ook daar het gevoel al weer opzetten. Hij kreeg het
advies om te gaan liggen – zoals hij ook altijd in de tandartsenstoel doet - om te voorkomen dat hij weer zou gaan braken.
Mogelijke triggers kunnen dus zijn: 'het achterover liggen’ en
‘prikken’, maar het lijkt diffuser te zijn. Hij vertelt dat hij het
gevoel, maar dan in veel mindere mate, ook voelde opkomen
toen hij onlangs slechts een voorgesprek had bij zijn tandarts
over de mogelijkheid van een implantaat. Ook zegt hij niet goed
naar programma’s over operaties te kunnen kijken en ook verhalen van anderen over dit soort zaken vindt hij niet prettig.
Hij weet ook niet precies wat hij dan niet prettig vindt. Bij een
poging om een representatie te ontwikkelen van de ‘tandartssituatie’ begint hij met het noemen van de behandelkamer, en
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van adrenaline gaan immers gepaard met een toename van
de hartslag en de bloeddruk, en daarom juist niet met bewustzijnsverlies. De bloed-letsel-injectie fobie is hierop een
uitzondering. Hierbij gaat het om een categorie patiënten
die niet reageert met een bloeddrukverhoging op een angstwekkende situatie, maar met een bloedrukverlaging. Deze
patiënten hebben dus een verhoogde kans op ﬂauwvallen,
en vaak is er ook sprake van misselijkheid. Ze kunnen deze
symptomen krijgen als reactie op een confrontatie met bloed,
letsel en injecties.
Let op: wat de injectiefobie betreft, gaat het dan niet in de
eerste plaats om de mensen die bang zijn voor injecties als
zodanig en dus reageren met een bloeddrukverhoging op
een situatie van emotionele stress, maar om mensen die duizelig worden, ﬂauwvallen en/of misselijk worden. Met name
de bloedfobici houden er de ongewone gewoonte op na om
van hun stokje te gaan bij het zien van bloed: de vasovagale collaps (Eng.: syncope). Uit onderzoek komt naar voren
dat bloed-letsel-injectie fobie bij ongeveer drie procent van
de bevolking voorkomt. Kijken we naar het reactiepatroon
van deze speciﬁeke fobie dan blijkt dat, indien een bloedfobicus wordt blootgesteld aan bloederige ﬁlmopnamen, bij
hem eerst een stijging van de bloeddruk en de hartslag, en
daarna een daling in de bloeddruk plaatsvindt.
Wat de behandeling betreft, is het verstandig om uitgebreid
te oefenen met het aanleren van de ‘applied tension’ methode (zie hieronder). Pas als hij deze techniek beheerst – en dat
is doorgaans als vrij snel – en er is ook angst voor ﬂauwvallen, dan zou ik EMDR doen op (alle) eerdere ﬂauwvalsitu-

aties waarmee deze angstklachten zijn begonnen, dan wel
verergerd (via ‘links-om’). Tijdens de EMDR moet de patiënt
dan wel applied tension toepassen, anders zou de bloeddruk
kunnen dalen en hij misselijk kunnen worden. Houd me op
de hoogte, dan kan ik later eventueel nog tips geven.
Applied tension is een evidence based coping techniek die
wordt gebruikt bij bloedfobici om ﬂauwvallen te voorkomen
en bestaat uit de volgende stappen:
1. De patiënt neemt plaats in een gemakkelijke stoel.
2. Hij spant alle spieren in zijn armen, borst, benen en gezicht maximaal aan.
3. Dit houdt hij maximaal 10-15 seconden vol of tot hij een
warm gevoel of warme stroom in het hoofd ervaart.
4. Hij houdt gedurende 20-30 seconden rust in een normale
(niet speciﬁek ontspannen) houding.
5. Herhaal de voorgaande stappen een stuk of vijf keer. Je zou
het effect van de spieraanspanning aan de patiënt kunnen
demonstreren door middel van een bloeddrukmeter.
6. Hij oefent bovenstaande stappen gedurende een week vijf
maal dagelijks thuis tijdens een echte confrontatie met de
stimulus (bijvoorbeeld het bekijken van een bloederige
ﬁlm op YouTube).

Reactie
Dank je wel. Ik heb alle informatie aan mijn patiënt verteld
en tijdens de daarop volgende afspraak gaf hij in het begin van de sessie al aan regelmatig met de ‘applied tension’
methode te hebben geoefend. Hij heeft ook thuis met een
bloeddrukmeter waargenomen dat zijn bloeddruk steeg en
al geprobeerd exposure bij zichzelf toe te passen, door naar
een bloederige ﬁlm te kijken. Maar hij merkte ook dat de
spanning dan niet erg hoog was: “Die was hoger toen ik er
hier over praatte."
Omdat mijn patiënt de volgende dag een afspraak bij de implantoloog zou hebben en omdat hij zich geen speciﬁek begin kon herinneren, koos ik ervoor om de herinnering aan de
laatste keer dat hij ﬂauwviel en moest overgeven te nemen
en die te desensitiseren. Op het stilstaande plaatje zag hij
het moment waarop hij net heeft overgegeven en nog misselijk is. De SUD was bij aanvang 7 en de NC: ‘Ik heb geen
controle’ (zo verwoordde hij het zelf). De SUD zakte in ongeveer een uur naar 1, maar daarna kwam er veel los en steeg
de SUD weer. Uiteindelijk bleek ‘zelfwaardering’ een belangrijke rol te spelen in het hele spel rondom zijn klachten.

denkt hij ﬂauw te vallen). Ook gaf hij aan dat hij schaamte
voelde en onzekerheid. Daarna begon hij steeds vaker te
zeggen: “Ik wil het.” En hij vertelde wat hij zijn vrouw allemaal niet aan stress had bezorgd, etc. Het leek erop dat hij
heel erg probeerde om ‘krachtig te zijn’ (dat zei hij namelijk
letterlijk), maar dat dit hem niet lukte. Ook werd hij herhaaldelijk emotioneel, maar hij kon daar uiteindelijk niet zoveel
woorden aan geven. Omdat ik het idee kreeg dat het hier
ging om een soort looping, die meer met een negatief zelfbeeld te maken had dan met machteloosheid, vroeg ik hem
wat hij nodig had ‘om het te laten lukken’, waarop hij antwoordde: “Zelfvertrouwen. Ik doe niet genoeg mijn best, ik
ben te gemakkelijk.” Vervolgens had hij het over zijn schoolprestaties in zijn verleden: deze waren middelmatig, daar
zeiden zijn ouders dan wel niets over, maar ondertussen...
Na tweeënhalf uur sloot ik de zitting af en toen was de SUD
naar 1 gedaald. Mijn patiënt gaf aan dat zijn gevoelens (of
misschien meer de betekenis die hij er inmiddels aan geeft)
zijn verschoven en dat hij wel nieuwe afspraken wil maken
‘om dit verder uit te zoeken’. Hij doelde daarbij dan op het
gevoel te falen. Ik kreeg vandaag de volgende mail van hem
(toch weer leuk!):
“Hallo Xandra,
Wat een verschil! Ik merkte gisteravond al dat de gebruikelijke voortekenen (vooral een lichte spanning in mijn buikspieren) achterwege bleven. Vanochtend ook al geen stress,
in de wachtkamer niet, in de behandelkamer niet. Zelfs het
begin van tintelingen in mijn handen is niet opgetreden. Gewoon een helder hoofd en geen misselijkheid en (een bijna)
vertrouwen dat het goed zou gaan. En ook veel minder vermoeiend/uitputtend. Echt leuk wordt het niet, maar dit is
wel heel wat anders dan het was. Wow! Zover alvast: dank
je wel!”
Leuk en ﬁjn om te horen! Hij heeft in ieder geval nu al veel
minder stress. Dat scheelt toch echt een boel.

Antwoord
Hartstikke goed, joh. Even voor de zekerheid: let erop
dat een SUD altijd betrekking heeft op het stilstaande
plaatje, zoals dat nu in het hoofd van de patiënt zit. Een
SUD gaat dus niet over andere plaatjes uit andere herinneringen. Ook is de SUD geen maat voor de lichamelijke
spanning van dat moment. Kijk nog even goed of alle her-

Na een aantal desensitisatiereeksen waarin de patiënt allerlei fysieke sensaties ervoer (last van zijn maag, tintelende
handen en een naar gevoel in zijn hoofd), en waarna hij zich
dan geleidelijk ontspande, begon hij meer uiting te geven
aan gevoelens van machteloosheid: “Wat moet ik doen?
Spanning is niet goed, maar ontspannen ook niet" (want dan

inneringen op je tijdslijn nu een SUD van 0 en een VOC
van 7 zijn, of dat je nog andere targets nodig hebt.



* van Houtem, C.M.H.H., Aartman, I.H.A., Boomsma, D. I., Ligthart,
L., Visscher, C. M., De Jongh, A. (2014). Is dental phobia a Blood-InjectionInjury phobia? Depression and Anxiety, 31, 1026-1034.
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Supervisievraag

Schuldgevoel na
verkrachtingen
Beantwoord door: Ad de Jongh en Iva Bicanic
Illustratie: Charlotte Tasma

Sinds een paar weken heb ik een patiënt in behandeling, die drie keer is verkracht door verschillende daders en een keer een poging tot verkrachting
heeft meegemaakt. Zij wil het misbruik graag verwerken, maar heeft er nog nooit met iemand over
gesproken. Naast een PTSS is er sprake van anorexia nervosa (gedeeltelijk in remissie) en soms van
dissociatie.
We zijn begonnen met de eerste verkrachting. De
SUD van dit plaatje daalde van 9 naar 5, maar bleef
daar hangen. Mijn patiënt kwam op drie momenten
van de gebeurtenis in een looping terecht: rondom
het naar binnendringen, het hijgen naast haar oor
en het moment dat hij masturbeert en een orgasme
krijgt. Haar gevoel is walging. Zij voelt zich vies en
schuldig, en sinds vorige week doucht zij zich drie
keer per dag. Ze vertelde desgevraagd dat zij zich
vroeger eenmaal per dag douchte, na de eerste verkrachting tweemaal per dag en nu dus driemaal per
dag. Ik heb haar gevraagd te proberen het bij twee
keer te houden en dit is al een paar dagen gelukt.
Haar schuldgevoel heeft er, voor zover ik nu weet,
mee te maken dat zij meerdere malen is verkracht
("Dan zal het dus wel aan mij liggen") en dat zij weinig weerstand heeft geboden, omdat ze verlamd
was. Zij heeft sowieso de neiging om alle schuld
naar zich toe te trekken. Dit doet ze al van kinds af
aan.
Kun je me helpen met cognitive interweaves of andere adviezen om uit de loopings te komen en de
(beginnende) stagnatie te doorbreken.

de stimuli die het plaatje nog steeds naar maken.
Het is belangrijk om, in het kader van de psychoeductie, haar voor te lichten over het feit dat revictimisatie na een eerste verkrachting veel voorkomt als
gevolg van verlamming bij nieuwe aanrakingen. Dit
wordt Tonic Immobility genoemd: een natuurlijke en
onvrijwillige reactie van het lichaam. De symptomen
zijn:
s .IET MEER KUNNEN BEWEGEN
s .IKS MEER KUNNEN ZEGGEN
s -INDER OF NIET REAGEREN OP PRIKKELS ZOALS GELUID
aanrakingen, geuren of dingen die je ziet
s /NGEVOELIGHEID VOOR PIJN
s 4RILLEN
s 'ESLOTEN OGEN
s 'ESPANNEN SPIEREN
s 6ERLAAGDE LICHAAMSTEMPERATUUR
Bedenk dat, zolang aanrakingen herinneringen aan
een eerdere verkrachtings- (en dus machteloosheid)
situatie blijven oproepen, zij at risk is om opnieuw
aangerand of verkracht te worden. Er bestaat een
factsheet over Tonic Immobility die EM-lezers gratis
kunnen ontvangen als ze een mail met hun postadres
naar psychotraumacentrum@umcutrecht.nl sturen.
Als er echt sprake is van looping kun je er interweaves inbrengen om het proces te versnellen. In het
Praktijkboek staan er een aantal genoemd. Een aantal interweaves die mogelijk in deze casus zouden
kunnen helpen, zal ik hier nog noemen:
“Als je drie keer wordt gestoken met een mes, vind
je dan ook dat je schuldig bent?.....En drie keer neergeschoten met een pistool?”

Antwoord

s h)S VERKRACHTING STRAFBAAR VOLGENS DE WET xxxx

Blijft de SUD na één enkele zitting hangen? Een SUD

Wat zou een rechter zeggen tegen iemand die drie

van 9 die naar 5 gaat is niet afwijkend. Je bent ge-

keer een dergelijk strafbaar feit heeft gepleegd? Zou

woon nog niet klaar. Ga bij back to target scherp naar

hij die persoon dan meer of minder straf geven?”
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s h)K SNAP HET NIETx:EI JIJ DAN DAT JE VERKRACHT WILde worden?........Nee, maar dan heeft hij toch doelbewust een strafbaar feit gepleegd?”
s h6IND JE DAN ECHT DAT HET JOUW VERANTWOORDELIJK-

houding dat de ander altijd voorgaat bij haar.
Het is mijn idee om nu eerst door te werken, mogelijk in combinatie met EMDR voor de misbruikervaringen. Wat vind jij?

heid is, als iemand jou iets aandoet?”
s h7IE IS ER NU EIGENLIJK SCHULDIG HIJ OF JIJv
s h!LS 'OD BESTAAT ZOU (IJ DAN ZEGGEN DAT JIJ SCHULdig bent aan een verkrachting?”
s h(AD DIT OOK IEMAND ANDERS KUNNEN OVERKOmen?........Zijn die personen dan ook schuldig?”

Antwoord
Bedenk dat de verlamming die zij ervaart en haar zo
kwetsbaar maakt een onwillekeurige en automatische reactie van het lichaam is op het moment dat

s h3TEL DAT HET JOUW KIND WAS DIE DRIE KEER IS VER-

zij op een intieme of seksueel getinte manier wordt

kracht, zou je dan ook tegen haar zeggen dat zij

aangeraakt. Dit kun je alleen uit haar wereld helpen

daarom schuldig of verantwoordelijk is?”

door eerst die herinneringen te desensitisteren.

s h7AT ZOU JE TEGEN JE EIGEN KIND ZEGGEN ALS ZIJ ZICH
schuldig zou voelen aan haar eigen misbruik?”
s h!LS IEMAND JE NU WEER ZOU VERKRACHTEN WAT ZOU
jij dan nu zeggen of doen?”

Daarnaast is het nodig dat ze weet wat haar praktisch te doen staat als iemand zich aan haar opdringt.
Zo is aangetoond dat het herhaaldelijk oefenen met
‘wat als-situaties’ effectief is tegen revictimisering.

s h7IE HEEFT HET VERZONNEN JIJ OF HIJ v

Bepaalde scenario’s kan zij in vitro doorleven en oe-

s h7IE HEEFT HET INITIATIEF GENOMEN JIJ OF HIJ v

fenen.

s h7IE HEEFT ER HET MEESTE PLEZIER AAN BELEEFD JIJ OF

Je kunt ook het gevoel dat ze bestand is tegen deze

HIJ v

avances versterken. Dan gaat het dus om resources

Je zou die laatste drie in een soort van spervuur

waarmee ze zich in het dagelijks leven kan handha-

kunnen inzetten, dus snel achter elkaar ‘afvuren’. Ik

ven. Zo zou ze kunnen profiteren van een Resource

denk dat er dan wel wat gebeurt. Heb jij hier iets

Development and Installation (RDI)-procedure om

aan?

haar te empoweren door haar gevoel van veiligheid
en stabiliteit te vergroten. Heb je dat in je pakket?

Reactie
Inmiddels zijn we weer een aantal sessies verder.
De patiënt is zich meer bewust geworden van haar
eigen wil, zin en verantwoordelijkheid. Het lukt haar
beter om te zien dat de dader de schuld heeft en
dat zij dit niet heeft gewild. Ik heb jouw suggesties
voorgelegd en de uitleg over tonic immobility gegeven, en die hebben geleid tot meer gevoel voor
autonomie en separatie.
Vier sessies geleden heeft ze mij verteld dat er nóg
een man is. Hij dringt zich op via sms en whatsapp
en ze durft geen ‘nee’ tegen hem te zeggen. Dit
dreigde weer een grensoverschrijdende ervaring te
worden. Vorige week vertelde ze me dat er ook nog
een oudere man is, die ook avances maakt, waar ze
ook geen ‘nee’ tegen kan zeggen. Ik heb haar deze
week een keer extra uitgenodigd omdat ik me zorgen maakte dat ze komend weekend door die oudere man misbruikt zou gaan worden.
Ik heb de afgelopen sessies gebruikt om haar autonomie te versterken. We zijn er achter gekomen dat
het zelfbeeld al vóór de misbruik-ervaringen aangetast en beschadigd was, c.q. niet goed tot ontwikkeling gekomen was. Zij heeft de behoorlijk extreme
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Reactie
Tot nu toe heb ik met haar besproken hoe ze zou
willen reageren, wat ze zou willen zeggen en doen
en hoe ze daarmee in gedachten kan oefenen. Dit
om haar mogelijke reacties op die manier helderder voor ogen te krijgen. Daarbij heb ik steeds benadrukt hoe naar het voor haar is als ze steeds dingen
tegen haar zin in doet.
De RDI lijkt me een goed idee, maar die heb ik nog
niet op de nieuwe manier, dus zonder oogbewegingen, gedaan. Dus dat moet ik nog uitzoeken.

Antwoord
Ja, de RDI versterkt de mogelijkheden om dit te
kunnen doen, omdat het haar op eigen kracht niet
lukt. Alleen praten over hoe zij zich daartegenover
te weer kan stellen, hebben anderen waarschijnlijk
ook al gedaan. Dus pak het protocol erbij dat in de
laatste versie van het Praktijkboek EMDR staat en op
de website bij het ledengedeelte, en ga er gewoon
lekker met haar mee oefenen.

Reactie

zielig zijn, van haar moeder heeft geleerd.

Afgelopen weekend is er weer een man over haar
grenzen gegaan. Zij was echt boos op zichzelf (“Dit
helpt toch allemaal niet; ik kan niet anders.”) en had
tegelijkertijd ook weer allerlei gedachten over dat
zij zich moet onderwerpen aan een ander. Meestal
omdat de ander ‘zielig’ is.
Ik ben vandaag begonnen met de RDI nieuwe stijl.
Dat ging goed. Ik heb haar een dagboekopdracht
meegegeven om de hulpbronnen (weten wat ik wil
en zelfcompassie) te leren gebruiken.

Verschillende therapeuten ervaren de RDI als zeer
behulpzaam. Misschien is het handig om je te laten
superviseren met behulp van een videotape van een
RDI bij een patiënt, zodat deze je goede tips kan geven voor de blinde vlekken die je mogelijk hebt. Dat
geldt ook voor de rest van het werk. Het is misschien
wel een lastige patiënt, maar juist van zo iemand
kun je soms ongelooflijk veel leren. Daarnaast bestaan er voor sommige mensen die steeds weer worden aangerand of verkracht bepaalde hulpmiddelen
zoals alarm-armbanden en -ringen die gaan loeien bij
gevaar. Dat kan haar gevoel voor veiligheid, in ieder

Reactie

geval zolang je met je behandeling bezig bent, ver-

Inmiddels ben ik met haar al weer een stuk verder.
We hebben onder meer gewerkt aan weerbaarheid
en autonomie, maar ik vond het nieuwe RDI-protocol nogal ingewikkeld voor de patiënt. Mijn ervaringen ermee, ook bij andere patiënten, zijn niet altijd
onverdeeld positief.
Mijn patiënt bleek overigens nog meer grensoverschrijdende contacten te hebben gehad, waar ze
geen antwoord op had, waardoor ze zich steeds
schuldiger ging voelen als ze mannen, die grensoverschrijdend gedrag naar haar vertoonden, afkapte. Ik heb cognitieve gedragstherapie met haar gedaan om te onderzoeken welke gedachten er achter
de remming op weerbaarheid zaten. Daarnaast ben
ik ingegaan op de relatie met haar moeder.
Mijn patiënt is geparentificeerd en haar moeder bevestigt haar op een narcistische manier, waardoor
zij steeds voor anderen blijft zorgen, in plaats van
aan zichzelf leert te denken. Inmiddels heeft zij alle
mannen met grensoverschrijdend gedrag van haar
mobiel verwijderd, behalve één. Die gaat ze nu ook
verwijderen. Ze blijkt ook autonomer naar haar
moeder te zijn geworden. De verandering bij haar is
fragiel, maar toch ook duidelijk aanwezig.
Vandaag heb ik een doorstart gemaakt met de herinnering van de eerste verkrachting. De SUD daalde
van 7 naar 4. Bij het ‘positief afsluiten’ antwoordde
ze op de vraag wat het meest positieve is dat ze
heeft geleerd: “Dat ik boos kan worden.” Ze sprak
met een zachte stem uit dat ze het niet wilde, dat
hij moest stoppen en dat het pijn deed. Ze is nog te
geremd om het steviger te zeggen.

groten.

Reactie
Nog even een terugkoppeling. We hebben nu 21
sessies gehad. Inmiddels is mijn patiënt veel meer
in staat om voor zichzelf te denken en zich naar
haar moeder en mannen assertiever op te stellen.
De herinnering aan haar eerste verkrachting levert
geen verhoogde SUD meer op. Ze ziet nu in dat ze
onschuldig is en kan nu zelfs boos worden op de dader. In de therapie gaat het nu over de angst om op
eigen benen te gaan staan, die te maken heeft met
de angsten van haar moeder. Ze wil eigen keuzes
maken, bijvoorbeeld over wat ze wil gaan studeren.

Antwoord
Wat goed! Je hebt al heel veel bereikt.

Reactie
De behandeling van mijn patiënt is nu afgerond. Althans het eerste gedeelte ervan: de traumabehandeling. Zij heeft geen PTSS meer. Ook laat ze geen
grensoverschrijdend gedrag meer toe. Zij is erg blij
met de ontdekking van haar autonomie.


Antwoord
Ja, het is goed mogelijk dat ze de opvatting en de
angst om anderen teleur te stellen, omdat ze anders
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EMDR-therapeuten lop
Tekst: Matty Geurink

Foto: Pascal Bosmann en Hans-Jaap Oppenheim

Bij de Dam-tot-Damloop op 20 september
2015 liepen leden van de VEN de longen
uit hun lijf om daarmee geld in te zamelen
voor onderzoek naar EMDR bij kinderen
met een aangeboren hartafwijking. Dit
onderzoek is inmiddels van start gegaan.
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Kinderen met zo’n afwijking moeten veelvuldig ingrijpende medische ingrepen ondergaan, waar een
deel van hen psychische klachten aan overhoudt. De
Stichting Hartekind, die de sponsorloop organiseerde, zet zich in voor de verbetering van het lot van
kinderen met een aangeboren hartafwijking. Om al in
de sfeer te komen, kregen de lopers voor Hartekind
twee weken voor de Dam-tot-Dam een loopclinic
aangeboden van Ellen van Langen, oud-Olympisch
kampioene op de 800 meter. De lopers voor Stichting
Hartekind hebben samen maar liefst 40.335 euro bij
elkaar gelopen.

en hard met hun hart
Voor dit onderzoek ﬁnanciert Stichting Hartekind daar
nog eens 67.476 Euro bovenop, waardoor het onderzoek op 1 januari van start kon gaan. Voor deze studie
worden gedurende drie jaar 360 kinderen met een aangeboren hartafwijking die symptomen van PTSS hebben in de leeftijd van 6-16 jaar uitgenodigd. De helft
van deze groep kinderen zal EMDR krijgen en de andere helft de reguliere medische behandeling. Meer
informatie over dit onderzoek is te vinden op de webpagina van Stichting Hartekind (www.hartekind.nl).
Het onderzoek heeft overigens behoorlijk wat mediaaandacht gehad. Zie bijvoorbeeld: http://www.nu.nl/gezondheid/4231137/onderzoek-effect-emdr-therapie-bijkinderen-met-hartziekten.html.
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Verenigingsnieuws

Bericht van het secretariaat
Sinds vorig jaar werkt het secretariaat met het e-mailticketsysteem, OTRS. En het afgelopen jaar heeft het secretariaat
maar liefst 16.500 (!) e-mails ontvangen. Het ledenaantal is vanwege de overgangsregeling de afgelopen maanden
explosief gestegen en ook het aantal practitioners stijgt signiﬁcant. Vanwege de toegenomen drukte wordt het project
PE-online (ieder een eigen VEN-ledendossier) opgeschoven naar een later tijdstip in 2016.
Namens het Secretariaat,
Desiree van Balen

Nieuwe practitioners
LID-ID
32830
31716
32375
33325
33066
32540
32135
32338
32510
30321
32662
32134
32514
31925
32450
30012
32562
30987
32197
32031
32270
33062
31269
31763
32483
31335
30346

NAAM
Mw. F. Koster
Mw. R.I. van Dommelen
Mw. D.S. Flint
Mw. E.H. Houtman-Veltkamp
Mw. A.E. van der Mel-de Kruijf
Mw. T.R. Ehrlich
Mw. R.C. Bosma
Mw. S. Bakker
Mw. S. van der Hulst
Mw. J.M. Sepers
Mw. J. de Vroomen
Mw. A. Ross
Mw. S.A.P.M. Roosen
Mw. M. Wiethoff
Mw. S.I. van Bergen van der Grijp-de Jong
Mw. M.J.C. van Avesaath
Mw. H. Henny
Mw. M. Hazelhoff
Mw. L.M. Velseboer
Mw. R. Uittenbogaard
Mw. A.C. Boland
Mw. M. van Minnen
Mw. S. Kolkman
Mw. T. Bloemert
Mw. M.E. Ketelaar
Mw. J.T. Nielsen-Brouwer
Mw. C.J. Straus

PLAATS
GRONINGEN
ZALTBOMMEL
ROTTERDAM
UTRECHT
WADDINXVEEN
BADHOEVEDORP
AMERSFOORT
AMSTERDAM
TILBURG
DEN HAAG
'S-HERTOGENBOSCH
ENTER
MALDEN
ROSMALEN
LITH
LEIDEN
AMSTERDAM
AMERSFOORT
AMSTERDAM
KERKWERWE
UTRECHT
EELDE
SASSENHEIM
GRONINGEN
SOEST
HARDERWIJK
WOERDEN

E-MAIL
f.koster@accare.nl
rvandommelen@hotmail.com
daanﬂint@hotmail.com
e.veltkamp@altrecht.nl
anniekvandermel@gmail.com
tirtsaehrlich@gmail.com
Romkje.Bosma@casema.nl
sannebakker@hotmail.com
info@psychotherapie-vanderhulst.nl
jmsepers@hetnet.nl
jdevroomen@hotmail.com
annemiek.ross@gmail.com
sandraroosen5@gmail.com
marionwiethoff@gmail.com
sandravanbergenvandergrijp@gmail.com
m.vanavesaath@centrumeetstoornissen.nl
h.henny@planet.nl
m.hazelhoff@planet.nl
leonie@velseboer.nl
renee.uittenbogaard@progressio.nl
bolandgusta@gmail.com
marja.v.minnen@gmail.com
sarenkakolkman@gmail.com
trijntjebloemert@hotmail.com
maaike.ketelaar@gmail.com
hanneke.nielsen@gmail.com
christastraus@gmail.com

OPLEIDING-ID
Practitioner Volw en K&J
Practitioner K&J
Practitioner
Practitioner
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner
Practitioner
Practitioner
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner
Practitioner K&J
Practitioner
Practitioner
Practitioner
Practitioner Volw en K&J
Practitioner Volw en K&J
Practitioner
Practitioner
Practitioner K&J
Practitioner
Practitioner K&J
Practitioner
Practitioner

Nieuwe supervisoren
LID-ID
31411
30771
30836
31180

NAAM
Mw. L.J.A. Leskes-Kraan
Mw. A.J. van Roon
Mw. A.J.M. Roedelof
Dhr. R. van Diest
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PLAATS
AMSTERDAM
DEN HAAG
TILBURG
BREDA

E-MAIL
renske.kraan@gmail.com
anjavanroon@hotmail.com
AJM.Roedelof@GGZE.nl
rvdnld@gmail.com

OPLEIDING-ID
Practitioner Volw en K&J
Practitioner Volw en K&J
Supervisor K&J
Supervisor Volw
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Agenda

27-05-2016
EMDR en PTSS bij koppels
BIPE vzw
info@bipe.be
11-06-2016
EMDR bij seksueel geweld
Iva Bicanic en Ad de Jongh
workshopemdr@gmail.com
http://psycho-trauma.nl/workshop/

23-09-2016
Narratieve Exposure Therapie (NET)
(4-daagse cursusuitvoering)
RINO Noord-Holland
info@rino.nl
30-09-2016
EMDR bij preverbaal trauma
Marianne Went
www.ariannestruik.com
ariannestruik@hotmail.com

01-09-2016
Imaginatie en Rescripting met
kinderen, jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

30-09-2016
Traumatische rouw
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

07-09-2016
Stabilisatiecursus complexe PTSS
RINO Noord-Holland
info@rino.nl

06-10-2016
Drieluik EMDR
Psy-zo! (Nuenen)
info@psy-zo.nl

10-09-2016
EMDR bij seksueel geweld
Iva Bicanic en Ad de Jongh
workshopemdr@gmail.com
http://psycho-trauma.nl/workshop/

06-10-2016
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

12-09-2016
WRITEjunior
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

10-10-2016
Stabilisatie en interweaves bij
kinderen
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

14-09-2016
EMDR en Systeemtherapie
King nascholing
info@kingnascholing.nl

11-10-2016
Drieluik EMDR
Psy-zo! (Groningen)
info@psy-zo.nl

16-09-2016
Werken met getraumatiseerde
gezinnen
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

03-11-2016
Psychotrauma en ouderen
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

22-09-2016
Relatietherapie en EMDR
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

10-12-2016
EMDR bij seksueel geweld
Iva Bicanic en Ad de Jongh
workshopemdr@gmail.com
http://psycho-trauma.nl/workshop/

12-01-2017
Imaginatie en Rescripting met
kinderen, jeugdigen en
volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
20-01-2017
EMDR bij mensen met een
autismespectrum stoornis (ASS)
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
01-02-2017
Diagnostiek en behandeling van
gecompliceerde rouw
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
09-02-2017
Schematherapie en EMDR:
Combinatie bij de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
31-03-2017
Toepassingsmogelijkheden van
EMDR bij mensen met een
verstandelijke beperking
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
04-05-2017
Imaginatie en Rescripting met
kinderen, jeugdigen en
volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

Colofon
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EMDR Europe Conference 2016
in Den Haag. Houd de data vrij!
Voor informatie en call for papers zie: www.emdr2016.eu

Victor Mids opent EMDR congres
Vluchtelingenproblematiek
Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
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