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Agenda Vereniging EMDR Nederland
door de VEN geaccrediteerd
01-09-2016
Imaginatie en Rescripting met
kinderen, jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

23-09-2016
Narratieve Exposure Therapie (NET)
(4-daagse cursusuitvoering)
RINO Amsterdam
info@rino.nl

05-09-2016
Workshop EMDR-protocol Woede,
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

27-09-2016
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

07-09-2016
Stabilisatiecursus complexe PTSS
RINO Amsterdam
info@rino.nl
08-09-2016
Traumagerichte behandeling bij CPTSS
Centrum voor Psychotherapie en
Psychotrauma
info@psycho-trauma.nl
09-09-2016
Basisopleiding Psychotrauma voor
BIG geregistreerden (i.o.)
RINO Amsterdam
info@rino.nl
09-09-2016
‘Complexe PTSS’ bij mensen met
een laag IQ
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl
10-09-2016
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Iva Bicanic en Ad de Jongh
workshopemdr@gmail.com
http://psycho-trauma.nl/workshop/
12-09-2016
WRITEjunior
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
14-09-2016
EMDR en Systeemtherapie
King nascholing
info@kingnascholing.nl
15-09-2016
Terugkomdag Workshop Woede,
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

29-09-2016
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
30-09-2016
EMDR bij preverbaal trauma
Marianne Went
www.ariannestruik.com
ariannestruik@hotmail.com
30-09-2016
Traumatische rouw
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
03-10-2016
Traumasporen (The Body Keeps the
Score): het integreren van lichaam, brein
en geest bij de behandeling van trauma
Uitgeverij Mens!
info@uitgeverijmens.nl
05-10-2016
Behandeling van echtscheidingstrauma
King nascholing
info@kingnascholing.nl
06-10-2016
Drieluik EMDR
Psy-zo! (Nuenen)
info@psy-zo.nl
07-10-2016
Vierde landelijk Congres CELEVT: Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering:
diagostiek en behandeling van psychische
gevolgen in de volwassenheid
Zonder Zorg
info@zonderzorg.nl
10-10-2016
Stabilisatie en interweaves bij kinderen
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

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

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

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

12-10-2016
Lesgeven aan getraumatiseerde
kinderen - Workshop voor trainers
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

22-09-2016
Psychotraumatisering 2016
SCEM Conference Services / Education
Permanente
jdesel@scem.nl

24-10-2016
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

03-11-2016
Psychotrauma en ouderen
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
09-11-2016
EMDR bij mensen met een
verstandelijke beperking
GITP PAO
pao@gitp.nl
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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
13-01-2017
Slapenden honden? Wakker maken!
Stabilisatiemethode voor chronisch
getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized
Children
www. ariannestruik .com
ariannestruik@hotmail.com
20-01-2017
EMDR bij mensen met een
autismespectrum stoornis (ASS)
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
27-01-2017
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo!
info@psy-zo.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
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32678
32470
32773
33288
32321
32539
33124
31638
32600
32175
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33612
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32306
32522
32917
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33180
30048

NAAM
Mw. A.C.P.M. de Bruijn
Mw. E.J.M. van der Scheer
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Mw. S.M. Menninga
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Mw. N. Klopstra-Dijkman
Mw. F.R.A.J. van den Heuvel
Mw. M. Starke
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Dhr. U. Saathof
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ZEIST
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ZAANDAM
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GRONINGEN
OEFFELT
KAMPEN
UTRECHT
SITTARD
GOUDA
OEGSTGEEST
HAPS
BREDA
ESCHAREN
EDE
GOIRLE
ZAANDAM
WOUBRUGGE
HAREN
DEN HAAG
MAASLAND
NIEUW-WEERDINGE
GOES
HALSTEREN
DELFT
UTRECHT
GRONINGEN
UTRECHT
VRIES
MEERSTAD
UTRECHT
UTRECHT
NOORDWIJK

E-MAIL
acpm.de.bruijn@hotmail.com
mailelske@gmail.com
nienkeboonstra@zonnet.nl
arzumazlum@gmail.com
simonemenninga@hotmail.com
brigitte.dost@redstonemanagement.nl
heleen@noord.net
info@nynkeklopstra.nl
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moniquestarke@hotmail.com
tonnie@backwash.org
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else_line@hotmail.com
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jannekeposthumus@hotmail.com
kroonlinda@hotmail.com
saathof@gmail.com
elkeschiebaan@gmail.com
borssum@hotmail.com
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karinrijnberg@gmail.com
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marlies@madelies.nl
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Practitioner K&J
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Practitioner K&J
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Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner K&J
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Woord van
de voorzitter
Foto: Zout Fotograﬁe

EMDR Europa
EMDR Europa heeft inmiddels ruim 17.000 leden en
groeit op dit moment met drieduizend leden per jaar
door. Een ongelofelijk groot aantal dat te maken heeft
met de effectiviteit van de EMDR-methode en met de
aantrekkelijkheid en populariteit van de EMDR-verenigingen die hun leden veel bieden. Nederland en Italië
staan samen garant voor bijna vijftig procent van de
leden van EMDR Europa. Als dit EMDR Magazine in de
bus valt, heeft de VEN naar verwachting al meer dan
vierduizend leden.

Zeer geslaagd congres
Na twee en een half jaar gedegen en continue voorbereiding door de congrescommissie, het VEN secretariaat, de PR commissie en het bestuur was het eindelijk
zover: het Europese EMDR congres in Den Haag! Velen hadden zich ingeschreven voor de preconferentie
en de conferentie: samen meer dan twaalfhonderd
mensen uit 48 landen. Alhoewel de Nederlanders met
meer dan zevenhonderd bezoekers de hoofdmoot
vormden, waren naast de Europese bezoekers ook
de andere continenten Australië, Amerika, Afrika en
Azië vertegenwoordigd. Er was een geweldig optreden
van Victor Mids, een achttal inspirerende keynote- en
preconference presentatoren, 75 andere sprekers die
presentaties verzorgden over een bijzondere variëteit
aan onderwerpen en vijftien posters. De bezoekers
kregen hierdoor de kans om kennis te nemen van de
allernieuwste toepassingen van, en inzichten omtrent
EMDR. Inmiddels genieten we na van de vele positieve
reacties: ‘Een hele prettige en ontspannen sfeer’, ‘goed
georganiseerd’, ‘goede kwaliteit van de presentaties’,
‘inspirerend, innovatief met een fantastisch feest tot
slot’. Het viel zelfs vaste krachten van het World Forum
op dat de EMDR-bezoekers zo tevreden en enthousiast
waren: een compliment voor ons allemaal. Namens het
EMDR Magazine 11 |

2

bestuur wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen
aan het tot stand komen van het congres en met name
de congrescommissie die deze klus tot een fantastisch
eind heeft gebracht! In dit nummer een visuele impressie van dit geslaagde congres.

Differentiatie practitioner Volwassenen/K en J
In aansluiting op de kwaliteitsslag die de VEN maakte
door de aanpassing van de lidmaatschapsstructuur,
wordt in dit EMDR Magazine ook de uitwerking en differentiatie gepresenteerd met betrekking tot de aantekeningen Volwassenen en Kinderen en Jeugd bij het EMDR
Europe Practitionerschap. Deze uitwerking was nodig
in verband met de andere competenties die het werken
met EMDR bij kinderen en jeugdigen vraagt in vergelijking met EMDR bij volwassenen en om aan te sluiten bij
de hieromtrent geldende Europese regelgeving. Naast
het beschrijven van de nieuwe VEN-regelgeving hebben
we aan de hand van vragen en antwoorden geprobeerd
de informatie overzichtelijk weer te geven.
Tijdens het overleg van Europese commissies op het
congres bleek hoe goed de VEN continuïteit van opleiding en kwaliteit waarborgt. Uit een inventarisatie naar
het aantal K en J practitioners per land bleek dat het
grootste aantal (180) uit Nederland afkomstig is. Dit is
goed nieuws voor getraumatiseerde kinderen die daardoor gemakkelijker een EMDR practitioner of iemand
die daartoe in opleiding is kunnen vinden in de buurt.
Een goede EMDR-tijd en veel leesplezier toegewenst!
Carlijn de Roos,
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Foto-impressie EMDR Europe congres
Foto's: Zout Fotograﬁe
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Verslag

Research tracks op het
Europese EMDR congres
Tekst: Suzanne van Veen

Foto: Zout Fotograﬁe

Tijdens het Europese EMDR congres vonden de research tracks plaats in de Kilimanjaro zaal. Met een
wirwar aan gangen was deze zaal niet bepaald goed te vinden, toch werden de research tracks goed
bezocht. Het niveau van de gepresenteerde studies was hoog en zeer gevarieerd: van grote multicenter
randomised controlled trials (RCT’s) tot kleine fundamentele studies uit het lab.

De research track op de eerste congresdag werd geopend
door Tonnie Staring, klinisch psycholoog bij Altrecht. Hij
presenteerde de resultaten van een RCT, waarin de EMDR‘rechtsom methode’ werd vergeleken met de Competitive
Memory Training (COMET) bij angstpatiënten met een laag
zelfbeeld. Daar waar EMDR zich richt op het desensitiseren van negatieve herinneringen die gevoelsmatig als
bewijs dienen voor een negatief zelfbeeld, richt COMET
zich op het activeren van positieve herinneringen om het
zelfbeeld te verstevigen.
De methoden zijn direct met elkaar vergeleken in een
cross-over design: patiënten kregen eerst zes EMDRsessies en daarna zes COMET- sessies, of vice versa. Wat
bleek? Het zelfbeeld knapte beduidend meer op na COMET dan na EMDR. Daarnaast was er ook een volgordeeffect: wanneer patiënten eerst COMET kregen en daarna
EMDR, zette het behandeleffect na de eerste termijn nog
door naar de tweede termijn, maar wanneer patiënten
eerst EMDR kregen, gebeurde er vrij weinig tijdens deze
behandeltermijn en werd ook het effect van COMET daarEMDR Magazine 11 |
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na gedrukt. De studie is onlangs gepubliceerd in Behaviour
Research and Therapy.

Generalisatie-effect
Markus Stingl en zijn collega’s voerden in Duitsland een
multicenter RCT uit naar de effectiviteit van EMDR bij 139
patiënten met PTSS. Het design was simpel: voor en na
de behandeling werden verschillende vragenlijsten afgenomen. Stingl was geïnteresseerd in het generalisatie-effect van EMDR. Oftewel: leidt EMDR, naast een afname in
PTSS-symptomen, mogelijk ook tot een afname in comorbide pathologie, zoals depressieve-, angst- en somatisatieklachten? Deze hypothese kon worden bevestigd. Naast
klachtenvermindering werd ook verbetering gevonden op
het gebied van emotieregulatie en zelfbeeld. Helaas ontbrak
in deze studie een controleconditie, zodat we niet weten of
het effect kan worden toegeschreven aan het verstrijken
van de tijd of aan unieke elementen van de behandeling
zelf. Daarnaast is het ook nog onduidelijk hoe een mogelijk
generalisatie-effect verklaard zou kunnen worden.

toonde met behulp van een fear conditioning paradigma
aan dat deze kwetsbaarheden verminderen na EMDR-behandeling. Zij vond een signiﬁcante verbetering op fysiologische maten en in de hersenen (amygdala, hippocampus en ventro-mediale pre-frontale cortex), gemeten met
fMRI. Helaas werd ook in deze studie geen controleconditie
meegenomen. Om de processen van leren, geheugen en
emotie nog beter te begrijpen voeren de Franse onderzoekers nu experimenten uit bij muizen. De eerste studie
toonde aan dat muizen waarbij angst is aangeleerd, minder
freezing laten zien na het maken van oogbewegingen dan
muizen die geen oogbewegingen kregen. Een spannende
onderzoekslijn waar hopelijk volgend jaar tijdens het EMDR
Europe congres in Barcelona meer over wordt verteld.

EMDR bij alcoholverslaving
Wiebren Markus opende op de tweede congresdag de research track over verslaving, depressie en neurobiologie.
Hij presenteerde de voorlopige resultaten van een grote
RCT (N>100) naar de effectiviteit van EMDR in vergelijking met treatment as usual (TAU) bij patiënten met een
alcoholverslaving. Deze indrukwekkende RCT voerde hij
uit in het kader van zijn promotietraject in samenwerking
met Hellen Hornsveld. Twee jaar geleden presenteerden
Markus en Hornsveld op het Nederlandse congres al het
onderzoeksdesign en behandelprotocol voor deze studie.
Bij verslaving kan gewerkt worden aan verschillende targets, onder andere negatieve ervaringen uit het verleden,
positieve ﬂash forwards (bijvoorbeeld het inbeelden van
een biertje op het terras) en negatieve ﬂash forwards (bijvoorbeeld uitgaan met vrienden wanneer je gestopt bent
met drinken). De RCT werd uitgevoerd in zes verslavingsklinieken in Nederland en de data werd verzameld over
een periode van acht maanden per patiënt (pre, post en
follow-up na één en zes maanden).
Uit de data blijkt geen verschil tussen de twee behandelcondities op het gebied van zelfgerapporteerde en
objectief gemeten (aan de hand van bloedsamples) alcoholconsumptie. De condities verschilden ook niet in mate
van craving en duur tot terugval. De gevonden resultaten
impliceren dat EMDR in de huidig toegepaste vorm geen
effectieve behandeling is voor verslavingsproblematiek. De
onderzoekers zijn van plan om gerichte experimentele studies uit te voeren om meer te weten te komen over de mechanismen van verandering bij deze moeilijke doelgroep.

Angst aanleren bij PTSS-patiënten
De Franse onderzoekster Stéphanie Khalfa bracht EMDR
terug naar het lab. Zij haalde eerder onderzoek aan waarin
getoond werd dat de mechanismen van angst af- en aanleren bij PTSS-patiënten verstoord zijn. In het kort: angst
wordt sterker aangeleerd en moeilijker afgeleerd. Khalfa

Levendige discussie
Op het congres in Den Haag werden in totaal drie studies
tijdens de research tracks gepresenteerd die zich bogen
over een controverse binnen de EMDR-literatuur: het wel
of niet toepassen van oogbewegingen bij het resource
development and installation (RDI)-protocol. Dit protocol
werd door Andrew Leeds ontwikkeld voor het verstevigen
van positieve representaties. Hij
pleit voor het toepassen van oogbewegingen
bij
deze procedure
om het positieve
materiaal zo beter te ‘installeren’.
Hornsveld vond
daarentegen
in
haar studies dat
het maken van
oogbewegingen het positieve materiaal juist verzwakte,
wat verklaard kan worden vanuit de werkgeheugentheorie. De drie studies hadden ieder een ander design (onder
andere steekproef, gebruik van controlegroep, behandel-/
manipulatieduur en uitkomstmaten).
De resultaten waren verre van eenduidig en dit leverde
een levendige discussie op, zowel tussen de onderzoekers
onderling als tussen de onderzoekers en het publiek. Een
mooi congresmoment was de enthousiaste reactie van
de Japanse onderzoekster Tamaki Amano toen Leeds en
Hornsveld zich vanuit het publiek kenbaar maakten. Het is
duidelijk dat het laatste woord over de rol van oogbewegingen in het RDI-protocol nog niet is gezegd. Misschien is
het tijd voor een collectieve replicatiestudie in onafhanke
lijke onderzoeksgroepen?
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Interview
Bruce Perry over het Neurosequential Model of Therapeutics en EMDR

‘Het mooie van EMDR is dat het
een whole brain approach is’
Tekst: Leony Coppens

Foto: Zout Fotograﬁe

“Elke effectieve behandeling maakt gebruik van ritmische activiteiten. Dat is voor een deel ook de kracht van
EMDR. Maar om alle problemen aan te pakken die ontstaan als gevolg van vroegkinderlijke traumatisering en
verwaarlozing is EMDR alleen niet voldoende.” Dat zegt Bruce Perry, Adjunct Professor Psychiatrie en gedragswetenschappen verbonden aan de Feinberg School of Medicine van de Northwestern University in Chicago en
senior staﬂid bij de ChildTrauma Academy in Houston. Perry is neurowetenschapper, kinderpsychiater en auteur
van onder andere The Boy Who Was Raised As A Dog. Op het EMDR Europe Congres in Den Haag gaf hij een inspirerende keynote. In EMDR Magazine vertelt hij over het Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) en EMDR.

Je reist de hele wereld rond om lezingen te geven over trauma bij kinderen. Hoe is dat zo gekomen?
“Kort nadat ik arts was geworden, ging ik werken in een instelling voor jongens met psychiatrische problemen. Ze hadden
uiteenlopende psychiatrische diagnoses. Het werk in deze instelling combineerde ik met experimenteel onderzoek naar de
effecten van stress bij muizen en ratten. Toen ik me na een tijdje
realiseerde dat nagenoeg alle jongens in de instelling een verhoogd stressniveau hadden, begon ik me af te vragen of hun
problemen te maken konden hebben met traumatische ervaringen. Toen ik hier voor het eerst met collega’s over sprak, reageerden zij sceptisch. Toch liet het me niet meer los en ik denk
dat daar de basis is ontstaan voor veel van mijn verdere werk
als neurowetenschapper en kinderpsychiater.”

Je bent klinisch werk altijd blijven combineren met
wetenschappelijk onderzoek. Uit die combinatie is
ook het NMT ontstaan. Hoe is dat gegaan en wat
houdt het NMT in?
“Het NMT is ontstaan op basis van mijn werk met getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen. Om het gedrag van een kind
te verklaren tekende ik altijd een simpel model van de hersenen:
een driehoek op zijn kop. Ik legde daarbij uit hoe de hersenen
zich van onderen naar boven ontwikkelen, hoe neurale netwerken ontstaan en hoe dat tot uiting komt in het gedrag. Mijn team
en ik merkten dat deze uitleg houvast gaf. Als je laat zien dat
bepaalde bouwstenen in de onderste delen van de hersenen
niet goed tot ontwikkeling zijn gekomen, is het veel beter te begrijpen dat een kind bijvoorbeeld niet in staat is om zijn of haar
gedrag te reguleren. In de loop van de tijd ontwikkelden we het
model verder voor diagnostiek en behandeling. We noemden dit
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model het Neurosequential Model of Therapeutics, omdat we
vooral de fasering van interventies heel belangrijk vinden.”
“Het NMT is geen speciﬁeke techniek zoals EMDR. Het is eerder
een richtinggevend kader dat de belangrijkste inmiddels aanwezige kennis over de hersenontwikkeling en over trauma integreert. Het helpt professionals om de sterke en zwakke kanten
van een kind systematisch in kaart te brengen en op basis daarvan adviezen te formuleren voor therapeutische activiteiten en
interventies. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn. Professionals
kunnen de repeterende ervaringen bieden die nodig zijn om ongezonde neurale netwerken te veranderen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat elk kind uniek is. Het is niet ‘one size ﬁts
all’, maar ‘one size ﬁts nobody’. Per kind moet gekeken worden
wat hij of zij op alle verschillende domeinen van functioneren
nodig heeft, in welke volgorde en in welke dosering.”

Dat klinkt heel breed. Klopt dat?
“Ja, als een kind vroeg in zijn leven veel traumatische ervaringen
heeft opgedaan, zeker wanneer deze plaatsvonden in de relatie met de primaire verzorgers, ontstaan er problemen op alle
ontwikkelingsgebieden omdat deze in de hersenen met elkaar
verbonden zijn. Kinderen zullen dus problemen ontwikkelen op
het gebied van motoriek, coördinatie, leren, reguleren van het
cardiovasculaire systeem, reguleren van hun gedrag, enzovoort.
Een behandeling die zich alleen richt op traumaverwerking is
dus nooit afdoende. Een kind moet daarnaast altijd herstellende
ervaringen opdoen in de relatie met anderen, thuis en op school.
Daarom is het ook zo belangrijk om opvoeders, leerkrachten en
andere betrokken volwassenen goed te informeren en bij de
behandeling te betrekken. Om nieuwe verbindingen aan te leggen is bovendien veel meer herhaling nodig van die nieuwe ervaringen dan geboden kan worden in één uur per week.”

Hoe past EMDR binnen het NMT?
“EMDR past heel goed in het model. In het NMT gaan we ervan uit dat trauma altijd effect heeft op cognities, emoties en
het lichaam. Die drie componenten kunnen niet los van elkaar
worden gezien omdat ze in de hersenen ook met elkaar verbonden zijn. Het mooie van EMDR is dat het, net zoals veel
traditionele healing models, een whole brain approach is: het
richt zich op al deze componenten.”

In 2002 was je ook keynote speaker op het EMDRIA
congres in San Diego. Wat heb je daar toen verteld?
“Ik heb daar geprobeerd om, op basis van wat we op dat moment wisten over de ontwikkeling van de hersenen, een verklaring te geven over de werking van EMDR. De toen geldende
ideeën hierover liepen erg uiteen en waren over het algemeen
weinig logisch. Ik vertelde wat ik erover dacht: ‘Als je een traumatische gebeurtenis meemaakt, verspreidt zich een keten
van herinneringen over meerdere delen van de hersenen. Er
is altijd een cognitieve, affectieve en fysiologische component.
Doordat de betreffende neurale netwerken met elkaar zijn verbonden, worden alle drie de netwerken geactiveerd wanneer
je aan de traumatische ervaring terugdenkt: je denkt eraan, je
voelt de heftige emoties weer en je lijf reageert ook weer met
dezelfde fysiologische reacties. Aan de andere kant hebben de
hersenen zich tijdens de zwangerschap negen maanden lang
ontwikkeld op basis van ritmische ervaringen. Als je in die periode letterlijk de hele tijd hetzelfde ritme hoort, raakt dit ritme
geassocieerd met signalen uit je hersenen die aangeven dat je
veilig bent. Je hebt immers geen honger, dorst of kou. Er ontstaat zo een hele krachtige associatie tussen ritme, regulatie
en een gevoel van veiligheid. Dus als je iets doet - en ik weet
dat EMDR-puristen dit niet leuk vinden – dat patroonmatig,
repeterend en ritmisch is, terwijl je terugdenkt aan een traumatische gebeurtenis, dan ontstaan er andere verbindingen.
En wanneer je dit met voldoende herhaling doet, dan maak je
een nieuwe verbinding met die cognitie. Een associatie met
een traumatische herinnering voelt heel sterk omdat er zoveel
affect aan kleeft. Maar het is eigenlijk een zwakke associatie,
als je het vergelijkt met de associatie met de ritmische geluiden die gedurende de negen maanden in utero is ontstaan’.”

In Nederland gaan we uit van de werkgeheugentheorie. Ben je daarmee bekend?
“Ik ken de werkgeheugentheorie en kan me er goed in vinden. Maar ik denk ook dat EMDR niet werkt als je het belasten
van het werkgeheugen niet combineert met een ritmische
activiteit. * Een effectieve behandeling moet ritmische activiteiten omvatten. Je kunt een kind of een volwassene die
ontregeld is door trauma wel behandelen zonder dat je daarbij gebruik maakt van een vorm van ritme, maar het gaat veel
langzamer.”

Wat moeten alle EMDR-therapeuten die met
getraumatiseerde kinderen en jeugdigen werken weten?
“Als je wilt dat je therapie slaagt, dan moet je goed afgestemd
zijn op het kind en op basis daarvan goed doseren. Door de
juiste timing en dosering is de behandeling niet alleen veel effectiever, maar ook minder belastend voor de patiënt. Effectief
doseren betekent ook goed schakelen tussen reguleren en focussen op de traumatische herinnering. Een erg ontregelde
patiënt kan niet de relatie aangaan die nodig is voor EMDR. Op
zo’n moment moet je eerst iets doen om de patiënt te helpen
om zichzelf te reguleren, zodat je daarna weer verder kunt
met het activeren van het traumanetwerk. Dit is een voorwaarde om de bestaande associaties te veranderen. Zonder
een neuraal netwerk te activeren, kun je dit immers ook niet
veranderen; dat is een van de principes van neuroplasticiteit.
Het mooie van EMDR is dat je een situatie creëert waarin de
patiënt, gesteund door de therapeut, zelf de controle ervaart
om de traumatische herinneringen op te halen, terwijl de ritmische activiteit helpt om nieuwe verbindingen te maken.” 
* Let op: dit is nog niet onderzocht.
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De selectie uit workshops
van het Congres
Nieuwe inzichten en baanbrekende onderzoeken in interessante en aansprekende workshops: het Europese EMDR congres in Den Haag zat er vol mee. Te veel om allemaal te volgen. Daarom een selectie
van onze voorkeur in EMDR Magazine.

Abreactions
Tekst: Gea Procee
Roger Solomon, Ad de Jongh en Derek Farrell demonstreerden in een boeiende masterclass het herkennen en
hanteren van sterke emotionele reacties tijdens EMDR. Farrell wees op het risico van het missen van abreactions
bij minimale uiterlijke signalen van een patiënt. Roger Solomon liet zien dat therapeuten het verwerkingsproces
vaak onbedoeld dwarsbomen in hun poging om een patiënt binnen de window of tolerance te houden. Een sterke
emotionele reactie is geen reden om te onderbreken, zolang je patiënt kan werken met wat er opkomt: “Coach
patiënten met woorden en in houding om door het aller moeilijkste deel van de herinnering te gaan.”
Ad de Jongh liet zien dat het optimaliseren van de werkgeheugentaak daarbij cruciaal is, niet alleen voor het desensitiseren van herinneringen, maar ook om mensen binnen de window of tolerance te houden. De Jongh stelde
voor om, als de SUD niet daalt, andere taken (bijvoorbeeld tellen) aan de oogbewegingen toe te voegen.

EMDR als het vastloopt
Tekst: Cindy de Kruijk
Soms kom je als therapeut zelf vast te zitten in het behandelproces van een patiënt. Je ervaart overdrachtsgevoelens of schiet buiten je eigen window of tolerance:
je raakt vermoeid, verveeld of juist boos op de patiënt.
Helene Delluci introduceert The Letter Protocol als strategie om de therapeutisch relatie te verbeteren. De therapeut schrijft een ongecensureerde brief aan de patiënt
om uiting te geven aan zijn of haar gevoelens. Vervolgens
verstuurt de therapeut de brief niet, maar gebruikt deze

in de eigen supervisie met behulp van de procedure van
The Letter Protocol. In het kort: de brief hardop voorlezen (aan een collega), emoties komen op, dan aandacht
richten op het lichaam waar dit voelbaar is en vervolgens het werkgeheugen belasten zolang er verandering
optreedt, totdat het lichaam volledig rustig is. Met deze
procedure kan de gehele brief worden doorgenomen. De
therapeut is gekalmeerd en weer (meer) empathisch beschikbaar voor zijn of haar patiënt.

Veranderingsmechanismen in traumatische herinneringen
Tekst: Dana Soﬁ
In haar inspirerende keynote benadrukte prof. Iris Engelhard dat de werkgeheugentheorie als verklaring voor de
werkzaamheid van EMDR vooralsnog de meeste empirische steun geniet. Deze theorie biedt een goede verklaring
voor het opnieuw ophalen (retrieval), desensitiseren en opnieuw vastleggen (reconsolidation) van herinneringen.
Verschillende onderzoeken bevestigen het belang van het volgen van de vinger van de therapeut (oogbewegingen)
als vorm van werkgeheugenbelasting voor de werkzaamheid van EMDR-therapie. Het op de juiste wijze inzetten en
doseren van werkgeheugenbelasting is belangrijk: te veel werkgeheugenbelasting kan het ophalen van herinneringen
bemoeilijken en te weinig werkgeheugenbelasting vergroot de kans op dissociatie. Een andere belangrijke conclusie
uit het onderzoek van Engelhard is dat oogbewegingen het werkgeheugen sterker belasten dan het luisteren naar auditieve signalen (‘piepjes’). De werkgeheugentheorie wordt ondersteund door de bevindingen dat ook ﬂash forwards
goed reageren op een werkgeheugentaak en dat naast horizontale ook verticale bewegingen effectief zijn.
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Integratie van EMDR en polyvagale theorie
Tekst: Carien Karsten
Gabriella Giavonnozzi laat in haar workshop zien hoe
de behandelaar de verlammende werking kan opheffen
van de reptielenverdedigingsreactie en van de ﬁght-orﬂight zoogdierreactie. Als beide verdedigingsmechanismen tegelijkertijd geactiveerd zijn, bevriest de patiënt.
Giavonnozzi baseert de beide verdedigingsresponsen
op het neurobiologische polyvagale model van Porges.
Bij gevaar activeren we de ﬁght-or-ﬂight reactie, bij levensbedreiging de primitieve immobilisatie. In kalmte
overheerst social engagement.
Giavonnozzi toont een video waarin een overvallen
jonge vrouw zegt: “Mijn armen zijn erg stil.” Ze kan ze

niet bewegen. Ze is gevangen in de freeze response van
de overval. Giavonnozzi vraagt of ze de immobilisatie
mag overnemen. De lichtbalk continueert de oogbewegingen en zij staat achter de patiënt en pakt haar
armen beet. “Ik houd je armen vast en jij kijkt naar de
lichtbalk”, zegt de therapeut. Door de immobilisatierespons over te nemen, wordt de impasse van spanning en
instorten doorbroken. De vrouw beweegt haar armen
weer en begint te huilen. Onderzoek naar de polyvagale
theorie vindt plaats door Gunilla Klensmeden.
Meer informatie: https://www.researchgate.net/
proﬁle/Gunilla_Fosse/publications

Troubleshooting EMDR
Tekst: Tina Vreys
Kwesties kraken: daar gaat de workshop van Joany
Spierings over. Niet alleen ten aanzien van de indicatie
voor EMDR of de uitvoering van de verschillende stappen, nee, Joany neemt ons mee door een hele behandeling vanaf het moment dat de patiënt de spreekkamer
binnenkomt.
Met gevoel voor theater en een enthousiasmerende
spreekstijl doorloopt ze de verschillende problemen die
je als behandelaar kan tegenkomen en reikt ze oplossingen aan uit eigen praktijk. Een voorbeeld van haar
creatieve en onconventionele interventies is haar reactie op het antwoord: “Ik weet het niet.” Na uitleg aan de
patiënt over het niet accepteren hiervan, zal ze daad-

werkelijk de kamer uitlopen en kofﬁe gaan halen zodra
deze “ik weet het niet” antwoordt! Daar waar te lange
opsommingen dreigen als "de 47 redenen om niet aan
je problemen te werken", licht zij enkele punten toe en
verwijst naar de VEN-website waar de volledige lijst is
te raadplegen.
Indrukwekkend zijn ook de praktijkvoorbeelden ten
aanzien van de cognitieve interweaves, die de therapeute ter plekke tijdens de sessie op maat maakt voor
de betreffende patiënt. Deze boeiende dag sluit het publiek af met gejuich en een staande ovatie. Het was in
een woord ‘geslaagd’!

Behandeling van chronische hoofdpijn en fybromyalgie
Tekst: Suzanne van Hees
In de workshop van Emre Konuk en Zeynep Zat over de behandeling van chronische hoofdpijn en fybromyalgie
introduceerden zij een aanvullend protocol. In de praktijk bemerkten Konuk en zijn collega’s een neveneffect
van EMDR-behandelingen, namelijk dat met het verdwijnen van de traumata soms ook de chronische pijnklachten oplossen. Vanuit het idee dat onverwerkte herinneringen de basis zijn van psychopathologie en somatisch
onverklaarde klachten en het gegeven dat er een causaal verband is tussen het aantal traumata en chronische
aandoeningen (ACE-studie), heeft Konuk dit aangepaste protocol gemaakt dat hij nu onderzoekt op effectiviteit. De
belangrijkste toevoeging is dat de targets gezocht moeten worden in de eerste keer dat de patiënt de pijn voelde,
de ergste momenten van pijn, en triggers die de pijn opwekken.
Na de uitleg van Konuk gaf Zat een demonstratie over de toepassing van het protocol aan de hand van een video.
De lezing eindigde met een demonstratie van ‘triggerpoint therapy’.
Mocht je zelf het protocol willen uitvoeren, mail dan naar Konuk (konuk@dbe.com.tr) en hij zendt je alle informatie
toe.
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Interview
Interview Iris Engelhard

Veni,
Vidi,
Vici
Tekst: Bianca Muller Foto: Jason Tan
Met een recente Vici-beurs op zak behoort
prof. Iris Engelhard, hoogleraar Academisering
van de GGZ bij Altrecht en de Universiteit van
Utrecht, tot de toponderzoekers in Nederland.
Tijdens het Europese EMDR Congres in Den
Haag stond zij een groot internationaal publiek
te woord. In EMDR Magazine vertelt ze over
haar ambities en ideeën.
Toen Engelhard in 2004 haar Veni-beurs verwierf,
richtte zij haar onderzoek op de risico- en beschermende factoren voor het ontwikkelen van PTSS. De
Vidi-beurs van 2008 gebruikte ze om onderzoek te
doen naar de werking van oogbewegingen. En nu in
2016 is haar, als kers op de indrukwekkende onderzoekstaart, de Vici-beurs toegekend. Engelhard wil
deze grant inzetten om de genoemde onderzoekslijnen met elkaar te verbinden en uit te breiden met
onderzoek naar hoe terugval in angststoornissen
kan worden voorkomen. De genoemde beurzen
vallen onder de Vernieuwingsimpuls: een competitief programma van De Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) dat talentvolle en creatieve onderzoekers een persoonsgebonden ﬁnanciering biedt.
Dat PTSS en andere angstgerelateerde stoornissen
een enorm probleem vormen voor zowel de persoon zelf, als de omgeving en de maatschappij is alEMDR Magazine 11 |

10

gemeen bekend. Er bestaan bewezen effectieve behandelingen, zoals CGT en EMDR, maar ongeveer een derde
van de patiënten heeft daar nog onvoldoende baat bij.
Engelhard onderzoekt of een nieuwe psychologische
behandeling voor angststoornissen, gericht op het verzwakken van angstherinneringen, tot betere resultaten
leidt. “Wanneer een behandeling werkt, kun je niet zeggen: ‘We weten genoeg’ en het daarbij laten”, vertelt zij.
“Als we begrijpen hoe een behandeling werkt, kunnen
we proberen om dat mechanisme verder te optimaliseren, waardoor we tot een veel effectievere behandeling
komen en terugval kunnen voorkomen.”

“Je moet je ervan
bewust zijn dat je
iemand een effectievere
behandeling kunt
ontzeggen als je het
mechanisme niet
begrijpt.”
Het Europese EMDR-congres
Op het Europese EMDR-congres verzorgde Engelhard een
keynote met de titel: Mechanisms of change in traumatic
memories. Het doel van deze keynote was om de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het begrip van de
werking van EMDR te belichten. Daarnaast presenteerde
zij recente inzichten van experimenteel onderzoek in het
lab en in de klinische praktijk. De onderwerpen omvatten de werkgeheugentheorie, memory-reconsolidation,
de effecten van oogbewegingen terwijl er gelijktijdig een
aversieve herinnering wordt opgehaald (in vergelijking
met een andere duale taak zoals het luisteren naar klikjes of het uitvoeren van rekensommen) en toekomstige
beelden van rampscenario’s (ﬂashforwards). “Ik heb de
inzichten van de afgelopen jaren uiteen gezet en laten
zien hoe die kunnen worden toegepast in de klinische
praktijk. Daarbij heb ik getracht duidelijk te maken dat
de oogbewegingen-component van EMDR werkt, maar
vooral ook wat het mechanisme is waardoor het werkt.”

Memory reconsolidation
Volgens Engelhard kennen veel mensen inmiddels de
werkgeheugentheorie als mogelijke verklaring voor de
werking van oogbewegingen in EMDR. Een mogelijke
andere verklaring is echter het proces van memory
reconsolidation. “Al meer dan een eeuw is bekend dat
nieuwe herinneringen tijdelijk instabiel zijn, voordat ze
worden weggeschreven naar het langetermijngeheugen (consolidatie). Tot voor kort werd gedacht dat als
emotionele herinneringen zijn geconsolideerd, ze dan
op een onveranderlijke manier in het geheugen zijn
gegrift. Baanbrekend neurobiologisch onderzoek heeft
echter aangetoond dat wanneer een opgeslagen emotionele herinnering wordt gereactiveerd, deze herinnering opnieuw in een tijdelijke staat komt en veranderd
kan worden, voordat deze weer in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. Nu weten we niet of, wanneer de emotionele intensiteit van een herinnering afneemt door EMDR, de persoon een nieuwe herinnering
heeft gecreëerd die concurreert met de oude herinnering zodat de oude herinnering wordt onderdrukt, of dat
hij of zij de oude herinnering heeft veranderd (reconsolidatie). Hier zal meer onderzoek naar gedaan moeten
worden.”

En hoe zit het met ﬂashforwards?
Engelhard vertelt dat veel mentale beelden bij angststoornissen te maken hebben met mogelijk gevaar in de
toekomst. Het leek haar in 2010 interessant om uit te
zoeken of oogbewegingen ook effect zouden hebben op
toekomstbeelden. Onderzoek naar ﬂashforwards suggereert dat EMDR een breder toepassingsgebied heeft
dan alleen verwerken van het verleden. “EMDR doet iets
met mentale beelden. Of deze nu te maken hebben met
de toekomst of het verleden, lijkt niet zo relevant.” Het
zou interessant zijn om te weten of daarmee terugval
kan worden voorkomen. Er zijn veel hypothesen gesteld,
maar daarvoor bestaat nog te weinig wetenschappelijke
onderbouwing. “We weten dat er iets gebeurt, maar wat
is dat dan precies? Je moet het mechanisme begrijpen
om iets te kunnen veranderen. Je moet je ervan bewust
zijn dat je iemand een effectievere behandeling kunt
ontzeggen als je het mechanisme niet begrijpt.”
Zal het onderzoek van Engelhard daadwerkelijk leiden
tot ‘Veni, vidi, vici’ (Ik kwam, ik zag, ik overwon (mijn
angst))? Als het aan haar ligt wel. In ieder geval zijn, met
de gedrevenheid en doortastendheid van Engelhard en
recent de persoonlijk toegekende VICI-beurs, alle middelen voorhanden om dit voor elkaar te krijgen.
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Humanitaire noodsituaties: voer voor
traumatherapeuten?
Tekst: Gusta Boland

Illustratie: Sandy van Helden

Dagelijks staan de media er vol van: grootschalige natuurrampen en lang voortslepende gewapende
conﬂicten die leiden tot een enorme stroom ontheemden, waaronder veel getraumatiseerden. In reactie hebben veel landen projecten opgezet om getraumatiseerde vluchtelingen te ondersteunen en worden nieuwe methodieken ontwikkeld. Ook op traumacongressen in eigen land kunnen we niet meer om
de vluchtelingenproblematiek heen. Zo verzorgde psychiater en medisch antropoloog Peter Ventevogel
tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) de keynote
‘Psychotrauma en humanitaire noodsituaties’. Ook tijdens de European EMDR Conference 2016 kwam
het vluchtelingenprobleem ruim aan bod, zoals in een Grand Round waaraan onder andere journaliste
Brenda Stoter, psycholoog Derek Farrell en ontwikkelingseconoom Rolf Carriere deelnamen. Wat kunnen wij hiermee in de Nederlandse situatie?

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) maakte op 20 juni bekend dat
2015 een triest record vestigt. Wereldwijd waren er vorig
jaar 65 miljoen ontheemden, waarvan 41 miljoen in eigen
land verbleef, 21 miljoen als vluchteling naar een ander
land is gegaan en 3 miljoen asiel heeft aangevraagd in
geïndustrialiseerde landen. Op een wereldbevolking van
7.349 miljard is daarmee 1 op 113 mensen ontheemd.
Elke minuut komen er 24 bij.
In de Grand Round op de EMDR Conference brengen
journaliste Brenda Stoter en EMDR-trainer Derek Farrell
de schrijnende verhalen van Syrische en Irakese vrouwelijke vluchtelingen onder de aandacht, in het bijzonder de duizenden Yezidi’s die ontvoerd en verkracht zijn
door de Jihadisten van Islamitische Staat. Verkrachtingen zijn extra problematisch in de traditionele religieuze
cultuur, waarin maagdelijkheid en eer boven alles staan.
De prioriteit in de opvang van ontheemden ligt bij basisvoorzieningen als onderdak, voeding en medische
basiszorg. Op hulp bij psychische klachten ligt een stigma. Maar zowel de autoriteiten als de vluchtelingen zelf
schatten dat zeker vijftig procent van hen psychologische hulp nodig heeft. Ook kinderen die op jonge leeftijd
getraumatiseerd raken en in hun ontwikkeling worden
bedreigd, hebben hulp nodig. Tijdens het NtVP-congres
plaatst Peter Ventevogel vraagtekens bij de betrouwEMDR Magazine 11 |
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baarheid van prevalentiecijfers van psychische problemen bij deze doelgroep, vanwege de validiteit van de gebruikte vragenlijsten in andere culturele contexten. Los
daarvan benadrukken alle sprekers de enorme omvang
van deze ‘global burden of trauma’.

‘Een emmer in de oceaan’
“Het aanbod aan traumahulp staat niet in verhouding
tot de behoefte. Dit komt niet door stigma’s, geldgebrek
of het ontbreken van goede behandeltechnieken, maar
vooral door het enorme tekort aan goed opgeleide professionals”, zegt Rolf Carriere in de Grand Round, “als
een emmer in de oceaan.” En ook al proberen universiteiten en beroepsverenigingen om het aantal gecertiﬁceerde traumatherapeuten op te voeren, er zullen er
nooit voldoende zijn. Op zowel het NtVP- als het EMDRcongres pleiten sprekers om hulpverleningstaken te verschuiven naar andere disciplines, paraprofessionals en
vrijwilligers. Dit gebeurt al decennialang in de algemene
gezondheidszorg- en onderwijsprojecten. Professionals
als artsen en psychologen plaatsen hier soms vraagtekens bij, maar Carriere is stellig: “Niets doen (the error
of omission) is veel erger dan soms fouten maken (error of commission). Oftewel: streven naar het beste is
de vijand van het goede.” Zijn uitspraken onderbouwt

Carriere met een piramidemodel (zie Figuur) waarin de
meest brede basis wordt gevormd door vrijwilligers die
getraind zijn in psychologische eerste hulp gericht op
veiligheid, ondersteuning, kalmeren en informatie en
hoop bieden. Daarna volgt een laag van paraprofessionals die goed afgebakende taken kunnen overnemen, de
psychological second aid. In het veld zijn al positieve ervaringen opgedaan met pilots gericht op de effecten van
kortdurende traumagerichte cognitieve gedragstherapie
en aangepaste EMDR-programma’s. Meer van dergelijke
veldonderzoeken zijn hard nodig. Bovenin de top van de
piramide bevindt zich een beperkte groep mensen voor
wie gespecialiseerde traumahulpverlening is weggelegd.
Carriere ziet EMDR als het meest hoopvolle antwoord
om ‘de getraumatiseerde wereld’ tegemoet te treden en
de cirkel van geweld te doorbreken (hij spreekt hierover
in zijn Tedtalk, zie EM#06).

Tijdens het NtVP-congres laat Peter Ventevogel een heel
ander geluid horen. Hij is sceptisch en vraagt zich af of
mensen in conﬂictgebieden onze traumahulp wel nodig
hebben. Is de reactie op trauma wel zo universeel? Is
er geen sprake van psychologiseren van politieke-, economische- en mensenrechtenproblematiek? Ventevogel
gebruikt zelfs de term ‘medisch imperialisme’ en noemt
verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat de dagelijkse problemen (te weinig voedsel, discriminatie, verlies van sociale netwerken en onzekerheid over de toekomst) minstens zoveel invloed hebben op de niveaus
van depressie en PTSS als de oorspronkelijke traumatische gebeurtenissen. In zijn conclusie verdwijnt de traumatherapeut helemaal uit beeld: “Leve de welzijnswerker, weg met de psycholoog!”

Aangepaste EMDR-protocollen

“Niets doen is veel
erger dan soms
fouten maken.”

Voor EMDR-therapeuten liggen er echter wel degelijk
mogelijkheden in conﬂictgebieden. Zo vertelt Derek Farrell hoe de EMDR-procedure is veranderd om met intens
schaamtevolle trauma’s te kunnen werken, zoals bij de
teruggekeerde Yezidi-vrouwen: het blind-to-therapistprotocol (B2T). Door deze aanpassing hoeven de vrouwen niet te vertellen wat er precies is gebeurd. Het f
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targetbeeld wordt aangeduid met één woord (cue-word),
en de therapeut vraagt niet naar een NC (dat kan hij of
zij wel raden). De effectiviteit van dit protocol is getest
bij een kleine groep vrouwen en het werkt even goed
als het standaardprotocol. Na aﬂoop was 95 procent van
de vrouwen alsnog bereid om over haar trauma te vertellen; negentig procent was zonder deze methode niet
gestart. Kortom: een welkome en veilige aanvulling op
het arsenaal.
Tijdens het EMDR-congres presenteert Gary Quinn, psychiater en directeur van het Jerusalem EMDR Institute
nog een andere toepassing van EMDR in oorlogsgebieden. Hij ontwikkelde, als antwoord op de acute stressreacties tijdens de vele bomexplosies en mortieraanvallen
in Israël (‘SUD 10+’), de Emergency Respons Procedure
(ERP). De kern van dit protocol is continue werkgeheugenbelasting door middel van tapping en de steeds herhalende woorden: “De explosie is voorbij, je bent nu veilig, adem nu diep in en uit.” De doelen zijn: herkennen
dat je in het ‘hier en nu’ bent, weer kunnen praten en
iets kalmeren. Dit blijkt een effectieve methode voor het
voorkomen van PTSS.
Preventie van PTSS is ook het doel van het EMDR Group
Trauma Episode Protocol (G-TEP) dat in Israël is ontwikkeld door Elan Shapiro. Dit is een vereenvoudigde versie van het door hem eerder ontwikkelde EMDR Recent
Trauma Episode Protocol (R-TEP, beschreven in EM#06).
Tijdens het EMDR-congres vertelt Shapiro dat G-TEP in
groepsverband uitvoerbaar is door paraprofessionals.
Iedere deelnemer krijgt een werkblad op A3 formaat.
De vormgeving van het werkblad communiceert op metaniveau dat het trauma omringd wordt door hulpbronnen in heden, verleden en toekomst. Door een helder
handboek en uitgewerkte werkbladen is deze werkwijze
goed overdraagbaar.

Wat kunnen we in Nederland doen?
Meer dan tien jaar geleden was er een vruchtbare samenwerking tussen GGZ-preventie en de Medische Opvang Asielzoekers in de vorm van psycho-educatiegroepen in eigen taal en een Creatief Atelier voor kinderen in
het AZC. Volwassenen en kinderen met ernstige klachten vonden zo hun weg naar de GGZ. Deze projecten zijn
er echter niet meer.
In het najaar van 2015 is de 'EMDR ACTIE' ontstaan vanuit de VEN. Dit plan hield in dat elk vluchtelingkind en
diens ouders een EMDR-traumabehandeling aangeboden krijgen door een behandelaar met een BIG-registratie en een erkende EMDR-opleiding. Op 12 november
EMDR Magazine 11 |

14

2015 is deze actie tijdens een Algemeen Overleg aangekaart bij staatsecretaris Dijkhoff door SP Kamerlid Gesthuizen. Zij vroeg aandacht voor de gezondheidssituatie
van met name minderjarige asielzoekers en wees op het
aanbod van de VEN om traumaverwerking in een vroeg
stadium aan te bieden aan vluchtelingenkinderen en
hun ouders. De Staatsecretaris zou ernaar kijken, maar
de uiteindelijke reactie was: “Wij zijn van oordeel dat in
Nederland de zorg voor asielzoekers, inclusief de zorg
voor asielkinderen, adequaat is geregeld.” Na stemming
is de motie afgewezen. Het huidige politieke beleid is
niet gunstig voor een proactieve aanpak, zoals screening
van vluchtelingen en traumabehandeling voor mensen
die daarvoor zijn geïndiceerd. Italië doet dit bijvoorbeeld
wel en met succes.
Na deze zomer start PSYTREC in samenwerking met
COA in Weert een groot project voor Syrische vluchtelingen met PTSS met als doel om Syriërs met een hulpverleningsachtergrond op te leiden in de toepassing van
EMDR en imaginaire exposure, zodat zij in een achtdaags
behandelprogramma zoveel mogelijk herinneringen bij
hun getraumatiseerde landgenoten kunnen bewerken.
Het voordeel van deze aanpak is dat zij de taal spreken
en de cultuur goed kennen. Maar het is ook een grote
stap om door middel van wetenschappelijk onderzoek
vast te stellen of Rolf Carriere’s idee om, naast psychologen, ook paraprofessionals in te zetten om PTSS te behandelen, een veilig, haalbaar en effectief middel is om
‘een paar emmers uit de zee te scheppen’.
Natuurlijk moeten we, naast curatieve interventies, blijven zoeken naar preventieve mogelijkheden. Zo zouden coalities gevormd kunnen worden om preventie en
vroegsignalering van PTSS vorm te geven met lichtere
interventies, zoals G-TEP. Het idee om Elan Shapiro uit
te nodigen om VEN-leden te scholen die samenwerking
zoeken met maatschappelijk werkers en leerlingbegeleiders heeft verdere uitwerking nodig, maar kan een eerste stap in de goede richting zijn. Daarnaast kunnen we
de nood onder de aandacht van de politiek blijven brengen. Hoe krijgen we voor elkaar dat Tweede Kamerleden
geïnspireerd raken door de Tedtalk van Rolf Carriere?
Kijk eerst zelf maar: https://www.youtube.com/

watch?v=CcXqcQecRXo

Referenties over het Creatief atelier ('Liever spelen dan
praten') en de psycho-educatie in het AZC ('Gezond blijven in moeilijke situaties' ) zijn op te vragen bij de auteur.

Column

¿Habla
espanol?
Tekst: Jacqueline de Groot
Voor een behandeling kan taal soms een probleem zijn. Zo
verliep de therapie met een Spaanse patiënte aanvankelijk wat stroef, omdat het met het Nederlands nog niet helemaal wilde vlotten. Ze kwam bij mij omdat haar seksuele relatie zeer slecht verliep en ze er zichtbaar onder leed.
Hoewel ik weet dat er tolken bestaan die in EMDR gespecialiseerd zijn en Iraans, Syrisch of Afghaans spreken, leek
een tolk voor het Spaans me overbodig. We moesten het
zelf maar zien te redden in gebroken Nederlands, Engels
en gebarentaal, dacht ik zo. In de loop van het ‘gesprek’
werd duidelijk dat er sprake was van een reeks traumatische ervaringen in de leergeschiedenis. Mijn werkhypothese was dat het opruimen van de herinneringen aan
deze nare gebeurtenissen, het opbouwen van een betere
seksuele relatie waarschijnlijk minder ingewikkeld zou
maken. We spraken daarom af te starten met een EMDRbehandeling. Vervolgens zouden we kijken wat er nodig
was om weer seks met haar man te kunnen hebben en
daar plezier aan te kunnen beleven. Het selecteren van de
herinneringen aan de naarste gebeurtenissen verliep best
goed, maar de zitting liep eindeloos uit.
Ik bedacht me dat het een hele toestand zou gaan worden om het Nederlandse EMDR-protocol uit te voeren,
dus ging ik op zoek naar een Spaans EMDR-protocol. Eerlijk gezegd is mijn Spaans nogal beroerd, maar ik heb wel
Spaanse cursussen gevolgd, waaronder die van Sandra
Alvarez met een cd vol sensuele, passievolle, Spaanstalige songs. Zinnen als: ‘Besame con frenesi, eres un mejillon’, (kus me met hartstocht, je bent een mossel), zing
ik als ik in de auto zit altijd uit volle borst mee. Hoewel
werkwoorden en zelfstandige naamwoorden mij niet geheel vreemd zijn, blijft mijn vocabulaire op het niveau van
een goede beginner.
Ik tikte een Spaans EMDR-protocol op de kop en kreeg meteen zin om EMDR-protocollen in alle talen in mijn bezit te krij-

gen. Het wraakprotocol in het Mandarijn, het verslavingsprotocol in het Fins, RDI in het Hindi. Je weet niet of je het nog
eens nodig zal hebben, en dan is het maar in huis. Ik printte
het Spaanse EMDR-protocol uit en oefende het hardop in
bed voor het slapen gaan. Ik hoopte dat er geen cognitieve
interweaves aan te pas zouden hoeven te komen, want die
stonden er niet bij. Ik zou ze dan toch maar in het Nederlands
zeggen. Ik bleef uiteindelijk de gevorderde beginner.

Spaanse volzinnen
Mijn patiënte was zichtbaar verrukt dat ik het Spaanse protocol had gevonden en we startten de zitting. Nooit eerder
had ik me zo strak aan het protocol gehouden met een uitspraak waar, in mijn beleving, geen Spanjaard aan kon tippen. Al snel zag ik aan haar ogen dat ze dacht: waar heeft dat
mens het over? Ik realiseerde me dat ik een cursief gedrukt
stuk had voorgelezen, bedoeld voor de therapeut en niet het
deel voor de patiënt. Mijn God, dat had ik weer! Ik begon
maar snel met stap één: “La peor parte del recuerdo (naarste
plaatje), cognicion negativa i positiva, los emociones, le pertubación (SUD) en de Sensacion corporal.” Dat verliep goddank voorspoedig. Mijn patiënte sprak in het Spaans, soms
in het Engels en ook in het Nederlands. Spaanse volzinnen
kwamen als water over me heen en ik begreep nog niet de
helft. Ik vroeg steeds: “Que le viene ahora?” (Wat komt er nu
op?) en kreeg een antwoord waar ik geen touw aan vast kon
knopen. Ik kreeg gelukkig niet de indruk dat een cognitieve
interweave noodzakelijk was, al weet ik dat nog altijd niet
zeker. Het was een heftige sessie. De SUD begon op 9, maar
zakte vrij snel naar 0. De opluchting en ontlading bij mijn patiënte aan het einde van de zitting waren bijna tastbaar. Hoewel ik het helaas niet helemaal had gevolgd, bleek het eerste
nare plaatje volledig opgeruimd. Es el resultado que cuenta!
Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.
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Estafette interview

Vijf vragen aan...

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

Tekst: Rowina de Bas Foto: Nienke Hofstede

Sander de Vries is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist en werkzaam bij de Opvoedpoli
in Amsterdam. Hij behandelt kinderen en jongeren met gedragsproblemen én hun ouders.
Zijn interesse gaat uit naar de behandeling van gedragsproblemen met het programma
Geweldloos Verzet in combinatie met EMDR.

Wat houdt het programma Geweldloos Verzet in?
“Dit programma is een in Israel ontwikkelde benadering
voor jongeren met zelfdestructief en agressief gedrag.
Het oorspronkelijke gedachtegoed van geweldloos verzet is van Gandhi in zijn politiek-maatschappelijke strijd
tegen onderdrukking. De psychologieprofessor Haim
Omer heeft dit vertaald naar een gezinsgerichte, klinische toepassing. Het idee hiervan is dat ouders zich op
een strikt geweldloze manier verzetten tegen grensoverschrijdend gedrag van hun kind met gedragsproblemen.
Als de ouders met agressie of repressie reageren op
het negatieve gedrag van hun kind, leert dit kind dat de
sterkste wint. Uiteindelijk leidt dit tot een steeds slechter wordende ouder-kindrelatie. Bij Geweldloos Verzet
nemen ouders een middenweg tussen terugvechten en
opgeven. Belangrijk hierbij is dat de ouders leren hun
reacties uit te stellen, dus het ijzer pas te smeden als het
koud is. Eén van de meest opvallende interventies die
ouders leren inzetten, is de ‘sit-in’. Hierbij houden de ouders op een later moment een stille staking in de kamer
van het kind, nadat hij of zij een van tevoren aangegeven
grens opnieuw heeft overschreden. Daarmee geven de
ouders aan dat er een grens is overschreden en dat het
kind verantwoordelijk is voor het vinden van een oplossing. Daarnaast laten ze met hun aanwezigheid ook zien
dat ze betrokken zijn.”

Je doet onderzoek naar de rol van belastende
ouderschapservaringen in het ontstaan van
ouderlijke stress. Waarom is dit onderzoek belangrijk?
“Ouderlijke stress kan zich ontwikkelen als een ouder
langdurig de ervaring heeft dat hij of zij niet is opgewassen tegen de taken die de ouderrol met zich mee brengt.
Die ervaring kan bestaan uit negatieve overtuigingen zoals: ‘ik ben een slechte ouder’, of ‘ik heb een slechte relatie met mijn kind’. Maar ouderlijke stress kan zich ook
uiten in een sombere stemming of in lichamelijke klachten bij de ouder. In eerder onderzoek is aangetoond dat
chronische stress in de ouderschapsrol in verband staat
met een reeks van negatieve ontwikkelingsuitkomsten
bij kinderen, zoals sociale-, emotionele- en gedragsproblemen. Daarom is het belangrijk om goed te begrijpen
hoe ouderlijke stress ontstaat, zodat we effectieve interventies kunnen aanbieden. Behandelingen die zich
alleen richten op het aanleren van vaardigheden bij ouders van kinderen met gedragsproblemen helpen vaak
onvoldoende. Tijdens het werken met het programma
Geweldloos Verzet viel mij op dat ouders reacties vertoonden die inconsistent waren met het programma,
terwijl ze goed wisten wat de bedoeling was. Ouders reageerden tijdens een sit-in bijvoorbeeld erg emotioneel
en gingen toch in discussie met hun kind. Veel ouders f
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van kinderen met gedragsproblemen hebben moeite om
beschikbare pedagogische vaardigheden in te zetten
vanwege hun eigen emoties. Actuele stressvolle situaties met het kind lijken onverwerkte herinneringen aan
eerdere ouderschapservaringen te triggeren, waardoor
de ouders in hun automatische vecht- en vluchtreacties
terechtkomen. Als ik met mijn onderzoek kan aantonen
dat onverwerkte herinneringen aan stressvolle ouderschapservaringen een rol spelen in het ontstaan van ouderlijke stress, is vervolgens goed uit te leggen waarom
EMDR een zinvolle stap is in de behandeling.”

Hoe pas je EMDR toe in de begeleiding van
ouders?
“Een voorbeeld van een EMDR-toepassing geeft een casus waarbij de moeder erg negatief reageerde op haar
driejarige, temperamentvolle dochter. Zij volgden een
behandeling die gericht was op het versterken van positieve interactie en gedragscorrectie. De therapeut begeleidde de moeder vanachter een one-way-screen en
zag dat zij wel in staat was om de vaardigheden toe te
passen in de therapeutische setting, maar dat het thuis
niet lukte. In een gesprek met mij en de therapeut vertelde zij dat haar eigen moeder tegen haar had gezegd:
‘Ik gun jou een kind dat je leven net zo kapot maakt als
jij mijn leven kapot hebt gemaakt.’ Deze ‘vloek’ had haar
sinds de geboorte van haar eigen dochter zeer alert ge-

“Veel ouders van kinderen
met gedragsproblemen
hebben moeite om pedagogische vaardigheden
in te zetten vanwege
hun eigen emoties.”
maakt op tekenen die er op wezen dat het kind haar
leven zou verpesten. Het was de voedingsbodem voor
een reeks van negatieve ouderschapservaringen die
haar het ‘bewijs’ toonden dat haar moeder gelijk had. In
alledaagse situaties met haar dochter, zoals haar uit bed
halen of samen boodschappen doen, raakte de moeder
erg verkrampt door haar angstige anticipatie. Vervolgens
reageerde de dochter steeds vaker met negatief gedrag
om uit te testen of haar moeder emotioneel nog wel beEMDR Magazine 11 |

18

schikbaar was. Ik heb een linksom casusconceptualisatie opgesteld door de negatieve ouderschapservaringen
van de moeder op een tijdlijn te zetten. Vervolgens heb
ik EMDR ingezet op de ‘vloek’ en op enkele nare herinneringen van de moeder met haar dochter. Het resultaat van de EMDR was dat de ouderlijke stress van de
moeder daalde en dat zij kalmer reageerde op haar kind.
Daarmee kon het gezin de volgende stap in de behandeling zetten.”

In het vorige EMDR Magazine stelde Leoniek
Kroneman, werkzaam in de gesloten jeugdzorg, de volgende vraag aan jou: “Hoe motiveer je ouders in de behandeling van hun kind
met ernstige gedragsproblemen?”
“Ik denk dat ouders in wezen altijd gemotiveerd zijn om
het beste te doen voor hun kind. Als zij op een bepaald
moment in de hulpverlening niet meer gemotiveerd lijken, dan ga ik ervan uit dat zij door negatieve ervaringen
het idee gekregen hebben dat ze er niet meer toe doen
in het leven van hun kind. Ze voelen zich machteloos
en incompetent. Wat lijkt op een gebrek aan motivatie
is vaak een vermijding van nieuwe faalervaringen. Mijn
ervaring is dat wanneer ouders praten over de uithuisplaatsing van hun kind of een opname in een gesloten
jeugdinrichting zij vaak erg emotioneel raken. Het is belangrijk dat de behandelaar de ouders erkenning geeft
voor wat zij hebben meegemaakt en bevestigt hoe naar
het is om je zo machteloos en incompetent te voelen.
Met behulp van een tijdlijn kun je onderzoeken welke
belastende ouderschapservaringen hebben geleid tot
een beperkte betrokkenheid en beschikbaarheid. Zo kan
je misschien uitkomen bij een behandelvoorstel voor
de ouder waarin EMDR een belangrijke rol speelt. Het
uiteindelijke doel is dan dat de ouder weer beschikbaar
is voor participatie in de behandeling van het kind. Mijn
advies is dus om tijdens een opname of uithuisplaatsing
niet alleen aandacht te hebben voor het kind, maar ook
voor de ouders, zodat er echt iets is veranderd wanneer
het kind weer terugkeert naar huis.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord laten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Marja Rexwinkel. In haar therapieën gebruikt zij EMDR
om de emotionele beschikbaarheid van ouders voor hun
kinderen te vergroten. Vervolgens werkt ze in de ouderkindbehandeling aan een veiligere hechtingsrelatie tussen ouder en kind. Ik zou haar willen vragen op welke
manier zij informatie over de gehechtheidrepresentatie
van ouders meeweegt in de casusconceptualisatie en in
de behandeling met EMDR.”


Workshopping

Ludwig Cornil bij de Algemene Ledenvergadering

‘Heelt tijd alle wonden?’
Tekst: Cindy de Kruijk

Foto: Joost van Halm

Vanwege zijn eerdere boeiende workshops en lezingen is klinisch psycholoog en EMDR-trainer in België
Ludwig Cornil gevraagd om, na de Algemene Ledenvergadering, zijn ﬁlosoﬁsche benadering van de term NU
in het EMDR-protocol naar voren te brengen. Dat EMDR werkt is helder, maar hoe precies, blijft nog deels
onopgelost. Aan de hand van diverse quotes geeft Ludwig een aannemelijke beschouwing over de werkwijze.
you remember it now. The future, when it comes, is the
now. So the only thing that is real, the only thing that ever
is, is the now.”
“Maar wat is tijd?”, vraagt Ludwig aan de zaal. Er is geen
tijd zonder beweging, pijnlijke herinneringen staan stil.
Alle energie wordt gebruikt om moeilijke ervaringen te
ﬁxeren en er vooral niet aan te denken. De patiënt wil er
niet naartoe: het doet pijn of zorgt voor angst, dus veel
energie wordt gebruikt om het traumatisch netwerk op
een afstand te houden. Dit noemen we ook wel ‘het verwaarloosde zelf’ of ‘het pijnlichaam’. “Wanneer we ons
meer bewust worden van de bevroren informatie, het
pijnlichaam met zijn negatieve emoties en gedachten, dan
identiﬁceren we ons daarmee en denken dat het verleden
het heden is”, zegt Ludwig. “Hoe kun je op twee verschillende plaatsen zijn in hetzelfde nu? Door het nu van het
verleden en tegelijkertijd het nu van het heden te ervaren
vanuit de positie van de observator.”

“EMDR werkt mede door het psychologisch distantiëren”, vertelt Ludwig. “Patiënten leren met meer afstand
naar hun traumata te kijken en zijn hun eigen observator.”
De Vlaamse EMDR-trainer spreekt van een ‘dubbele aandacht’: tijdens de EMDR-behandeling herbeleeft de patiënt
zijn of haar emoties en observeert tegelijkertijd. In feite is
het een mindfulness ervaring: opmerken en laten gebeuren wat er bij je opkomt, dit toelaten en doorleven. Alles
in het hier-en-nu.
“Wanneer dingen te pijnlijk zijn en niet kunnen worden geintegreerd, parkeren we dit in het onbewuste, waar het
‘bevroren (vervrozen in het Vlaams) raakt in tijd’. De informatie is daarmee tijdloos opgeslagen.” Om met de woorden van Eckhart Tolle uit zijn boek ‘De kracht van het nu’
te spreken: “The past can only be remembered now. What
you remember is an event that took place in the now and

Met andere woorden: het is belangrijk dat we patiënten
uitnodigen in het nu, zodat ze ervaren, waarnemen en
aanvaarden wat komt in het nu. Maar we kunnen ze ook
uitnodigen om zich te identiﬁceren met het verwaarloosde zelf. “In EMDR gaan we ervan uit dat dingen zullen veranderen. We vragen om te laten komen wat komt en dan
creëren we de tijd en ruimte voor de beweging.” Zowel
de instructie van de therapeut als de aﬂeiding met oogbewegingen zijn hierbij noodzakelijk. “Door met nadruk het
woord NU te gebruiken in je instructie, breng je patiënten naar het heden en houd je de dubbele aandacht in de
EMDR. We vragen patiënten om de energie te gebruiken
om de vermijding te overwinnen, vooraf niets in te vullen,
niet te interpreteren en geen weerstand te bieden. Dan
vindt het mirakel plaats. Ofwel, een transformatie van gevoelens of gedachten. Het bevroren deel smelt tot water
en uiteindelijk heelt dat bijna alle wonden, maar daar heb
ben we wel tijd bij nodig.”
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Casus

EMDR bij acuut
geheugenverlies
Tekst: Irene de Vlaming

Rolf is op een dag zo uitgeput door langdurige stress na een enkelvoudig
trauma, dat hij bij thuiskomst totaal niet meer weet wie of waar hij is. Tijdens de
ziekenhuisopname die volgt blijkt hij al vier jaar heimelijk te lijden onder de pijnlijke
herinnering aan de geboorte van zijn dochter waarbij zij bijna stierf.
Rolf is 38 jaar als hij wordt opgenomen op de ziekenhuisafdeling Neurologie vanwege acuut geheugenverlies.
Eerder die dag trof zijn vrouw Marjan hem bij thuiskomst
verdwaasd aan. Hij kan alleen maar “ik weet het niet”
zeggen. Ze rijdt met hem naar de spoedeisende hulp. Tijdens de klinische opname die volgt, vindt de neuroloog
met neurologisch en beeldvormend onderzoek geen
medische verklaring voor de geheugenklachten. Wel
wordt in de anamnese van Rolf duidelijk dat hij bijna vier
jaar geleden een ingrijpende ervaring heeft meegemaakt
toen zijn jongste dochter Isa werd geboren. Daarna heeft
het jonge gezin het een tijd zwaar gehad. Inmiddels bestaan er echter geen stressoren meer.
Op verzoek van de neuroloog zoek ik Rolf op in de klinische afdeling van het ziekenhuis. Hij blijkt dan inmiddels weer iets te weten over zijn leven. Zijn vrouw Marjan
heeft hem hierover geïnformeerd. Deze vooruitgang geeft
hoop. Ik veriﬁeer de anamnese zoals ik die van de neuroloog heb gehoord. Marjan vult het verhaal aan waar ze
maar kan; Rolf zelf weet immers niet veel te vertellen. Hij
moet het erg moeilijk gehad hebben bij de geboorte van
Isa. Het leek even dat de moeder of het kind zou sterven.
Enkele maanden later kreeg Marjan gezondheidsproblemen en Rolf raakte werkeloos. We constateren dat er
nogal wat emotioneel belastende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Rolf trok, passend bij zijn dienstbare aard, thuis steeds meer taken naar zich toe. De innerlijke spanning die hij daarbij voelde, uitte hij liever niet of
hij merkte het misschien niet goed op. Hij wilde Marjan,
die haar handen vol had aan haar baan, het jonge gezin
en haar gezondheid, zo veel mogelijk ontlasten. Hij werd
geleidelijk vermoeider en raakte naar binnen gekeerd.
Marjan was bezorgd, maar kon Rolf niet motiveren om
hulp te zoeken. Rolf zelf dacht steeds ‘dat het wel ging’,
maar net toen hij enthousiast aan een nieuwe baan begon, ontstond het acute geheugenprobleem.
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Diagnostische overwegingen
Als ik Rolf bevraag over het vermoedelijke trauma, raakt
hij geëmotioneerd. Als hij denkt aan hoe Isa ter wereld
kwam, is hij ‘daar weer’. Hij zegt spontaan hoe machteloos hij zich hierbij voelde. Met deze informatie vind ik
bevestiging voor het vermoeden van de neuroloog: een
psychotrauma gevolgd door een proces van uitputting
vanwege emotionele vermijding en oplopende spanning
lijken ten grondslag te liggen aan de geheugenklachten.
Ik vermoed dat er sprake is van een dissociatieve reactie
op langdurige stress.
Omdat Rolfs cognitieve klachten speciﬁek zijn geheugen
betreffen, kunnen ze volgens de DSM-IV worden geclassiﬁceerd als een dissociatieve amnesie. Meestal vergeten mensen met deze diagnose echter niet het gehele
vroegere leven, maar alleen persoonlijke informatie van
traumatische of stressvolle aard. Rolf daarentegen weet
de traumatische herinnering juist precies te beschrijven.
Hij laat zo een opvallende disfunctie zien om autobiograﬁsche informatie op te kunnen diepen, terwijl zijn
episodisch geheugen ten aanzien van de traumatische
gebeurtenis intact is. Dit geheugenproﬁel komt niet voor
bij een medisch of psychiatrisch beeld en wordt in de literatuur vaker omschreven als een psychogene of functionele retrograde amnesie (Stracciari, Fonti & Guarino,
2008).
Omdat de langdurige stress begonnen is met het nog
onverwerkte psychotrauma, vind ik het geïndiceerd om
te starten met een behandeling gericht op de traumatische herinnering. Ik geef Rolf en Marjan informatie
over EMDR en vraag ze op de polikliniek terug te komen.
Beiden blijven opgelucht achter. De neuroloog ontslaat
Rolf uit het ziekenhuis. Zowel hij als ik vinden het een
spannende casus, maar met mijn casusconceptualisatie
en het daarbij aansluitende behandelplan hebben wij er
vertrouwen in.

Behandeling op de polikliniek
Een week later zie ik Rolf en Marjan op de polikliniek. Zij
vertellen mij blij dat het beter gaat. Rolf onthoudt alle
informatie die hij met Marjan heeft ‘opgefrist’. In de afgelopen week hebben zij veel met elkaar over hun leven
gesproken. Rolf legt uit wat er volgens hem is gebeurd.
Hij zet zijn kofﬁebekertje op tafel en zegt: “Kijk dat bekertje, dat was ik. Sinds de geboorte van Isa schoof ik
steeds een stukje dichter naar de rand. Niemand merkte
dat op, want het ging heel geleidelijk. Tot ik een paar dagen geleden van de rand af viel.” Ik ben onder de indruk
van deze treffende metafoor.
Rolf staat achter het plan om EMDR te doen. Hij voelt
vertrouwen dat hij de oude weer zal worden. We desensitiseren met visuele werkgeheugenbelasting het traumatische beeld waarin hij toekijkt hoe Isa, direct na haar
geboorte, als een slappe pop wordt vastgehouden door
een verpleegkundige, met Marjan op de achtergrond.
Het proces verloopt razendsnel: de SUD daalt naar 0. We
doen een future template gericht op het beeld dat Marjan
hun (dan nog ongeboren) neefje vasthoudt, een situatie
waar Rolf behoorlijk tegenop ziet. Opgelucht verlaat hij
mijn spreekkamer. “Laat hem nu maar geboren worden”,
zegt hij met een lach tegen Marjan in de wachtkamer.
Bij terugkomst drie dagen later gaat het nog steeds goed.
Rolf ervaart meer afstand tot het akelige beeld. Weer
hebben hij en Marjan veel gepraat. Nog steeds onthoudt
hij alle opgefriste informatie. Hij schat dat zijn geheugen
nu voor vijftig procent toegankelijk is. Als ik doorvraag,
blijkt er toch nog wat spanning aanwezig bij het beeld
zoals het nu ligt opgeslagen. We starten opnieuw met
EMDR. De SUD van het herinneringsbeeld blijkt 3. Al met
enkele sets oogbewegingen daalt deze weer naar 0. De
PC is een 7+. We selecteren een nieuwe future template:
Rolf stelt zich voor dat hij toekijkt als Isa op haar vierde
verjaardag haar cadeau uitpakt. Bij een dergelijke mijlpaal was hij de afgelopen jaren steeds erg gespannen
vanwege de associatie met haar geboorte. Nu kan hij het

aan. Alweer gaat hij opgelucht weg.
De dag voor Isa’s vierde verjaardag zie ik Rolf terug. Hij
schat dat zijn geheugen nu voor 75 procent toegankelijk
is. Hoewel dat goed nieuws is, vertelt hij dat hij ook een
zware week achter de rug heeft vanwege toenemende
zorgen om zijn dementerende vader. Hierdoor is hij een
dag erg vermoeid geweest. Zijn familie schrok van deze
vermoeidheid: zou hij op deze manier weer kunnen
terugvallen in zijn klachten? Rolf blijkt opnieuw lichte
spanning te voelen bij het oorspronkelijke beeld zoals
het nu ligt opgeslagen. We starten weer op en de SUD
blijkt inderdaad 2. Met enkele sets oogbewegingen daalt
de SUD van het herinneringsbeeld weer razendsnel naar
0 en de PC is 7+. We exploreren voor alle zekerheid of
er misschien nog een ﬂashforward speelt, of dat we nog
een future template kunnen doen. We vinden nu niets
meer. Tegenover mij zit een stralende man. Hij heeft veel
zin in de verjaardag van zijn dochter morgen. Nadat ik
de familie heb geïnformeerd dat de vermoeidheid van
Rolf niet onmiddellijk als een voorbode van een terugval
gezien hoeft te worden, nemen we afscheid.

Verder herstel
Twee maanden na het acute geheugenverlies schat Rolf
dat 85 procent van zijn geheugen weer toegankelijk is.
Hij heeft volop genoten van de verjaardag van Isa en hij
is weer een paar uur naar zijn werk geweest. Tot zijn
vreugde kon hij daar zelf al zijn spullen terugvinden. Hij
brengt inmiddels hele dagen zelfstandig door en kan alleen voor de kinderen zorgen. Door weer gewoon te leven, vult hij ontbrekende stukjes herinnering geleidelijk
aan. Met zijn geheugen komt het wel goed. We spreken
af om een terugvalpreventieplan te maken. Dat Rolf gemakkelijk te veel hooi op zijn vork neemt, spanningen
internaliseert en deze mogelijk ook niet goed opmerkt,
moeten we daar zeker in opnemen.
Als we een maand later met Marjan erbij aan het terugvalpreventieplan werken, schat Rolf dat hij inmiddels 95
procent van zijn herinneringen terug heeft. Er komt nog
een follow-up om het plan te monitoren, daarna nemen
we afscheid.


Irene de Vlaming is als klinisch psycholoog werkzaam op
de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie van het
Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.
Referentie:
Stracciari A, Fonti C & Guarino M (2008). When the past is lost: Focal retrograde amnesia. Focus on the ‘functional’ form. Behavioural Neurology, 20,
113-125.
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Interview

Unieke Nederlandse
onderzoeken van start
Wel of niet gefaseerde behandeling bij Complexe PTSS?
Tekst: Ursula Hendriks-van den Bos Foto: Nienke Hofstede

In Nederland starten dit jaar twee onderzoeken naar de vergelijking van de effecten van een gefaseerde
traumabehandeling met EMDR direct gericht op de herinnering aan de traumatische gebeurtenis. Een bij Dimence, instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor Oost-Nederland geleid door Noortje van Vliet en een
bij Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, geleid door Rik Knipschild. Noortje en Rik houden zich
al jaren bezig met de behandeling van patiënten met psychotrauma.

Hoe zijn jullie op het idee van deze onderzoeken gekomen?
“In de loop van 2014 ontstond de behoefte om meer inzicht te krijgen in de vraag welke jongeren meer proﬁteren van directe traumagerichte behandeling en welke
eerst stabilisatie nodig zouden hebben”, vertelt Rik. Samen met mijn collega’s bij Karakter (Doenja van Leeuwaarden, Kristel Bijen, Els Kors, Harmien Koopmans en Karien Kroeze) schreef ik een onderzoeksplan waarmee wij
de Kennisbeurs 2015 wonnen.”
Noortje hield zich binnen Dimence bezig met dezelfde
vraag. “Ik wilde een brug slaan tussen de praktijk en het
klinisch onderzoek. Daarom nam ik contact op met Ad
de Jongh. Dit leidde uiteindelijk tot het indienen van een
onderzoeksvoorstel bij Dimence.” Beide onderzoekers
maakten begin 2015 een start met het opzetten van het
vergelijkende effectonderzoek. Noortje bij volwassenen
en Rik bij adolescenten van 12 tot 18 jaar.

Wat zijn de belangrijkste doelen van jullie onderzoeken?
“We willen vooral de effecten van de beide behandelingen vergelijken”, zegt Rik. “In ons land bleek bovendien
nog geen Nederlandstalig gevalideerd stabilisatieprotocol voor adolescenten te bestaan. Ik heb daarom met
mijn collega’s het Skills Training in Affect and Interpersonal Regulation (STAIR) adolescentenprotocol vertaald
naar het Nederlands. STAIR is een vaardigheidstraining
in affect- en relatieregulatie.”
Noortje gaat meehelpen aan een onderzoek van Arq
Psychotrauma Expert Groep om drie diagnostische instrumenten voor ‘Complexe PTSS’ te valideren. “Wij stelEMDR Magazine 11 |
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len de vraag wat de psychometrische kwaliteit van deze
instrumenten is om complexe PTSS volgens de ICD-11
en het dissociatieve subtype van PTSS te meten. Bij volwassenen zijn deze instrumenten nieuw ontwikkeld en
bij kinderen en adolescenten is zo’n instrument er nog
helemaal niet.”

Wat maakt deze onderzoeken uniek?
“Voor zover we weten, zijn wij wereldwijd de eersten
die deze onderzoeken uitvoeren. Andere onderzoeken
op dit gebied hebben tot dusver altijd, voor de zekerheid, een voorbereidende fase ingebouwd, voordat deze
overgingen naar de fase van blootstelling aan de traumatische herinneringen, ter bescherming van eventuele
negatieve effecten van directe blootstelling. Er is überhaupt veel onduidelijk over wat de termen ‘stabilisatie’
en ‘Complexe PTSS’ nu precies inhouden. Wij hebben
afzonderlijk van elkaar dezelfde discussies met collega’s
in het veld gevoerd over vragen als: ‘Hoe meet je Complexe PTSS?’ en ‘Hoe ziet zo’n gefaseerde behandeling
eruit?’.”

Binnen het onderzoek van Karakter is er speciale aandacht voor co-creatie met ouders en
patiënten. Rik, wat verwacht je als meerwaarde hiervan?
“Het idee van co-creatie past bij de visie van Karakter
om gezinnen nauw te betrekken bij innovatie en onderzoek. De afgelopen jaren hebben we hiermee op verschillende fronten ervaring opgedaan, maar er zijn nog
veel vragen onbeantwoord: Hoe ervaren gezinnen het
onderzoek en de traumabehandeling? Merken ze verbe-

tering in kwaliteit van leven? Verbetert het functioneren
in het dagelijks leven en dat op school? Wat mij en mijn
collega’s betreft, mag hier nog veel meer aandacht voor
zijn. We hebben inmiddels al een aantal gezinnen geïnterviewd.”

Noortje, is er ook aandacht voor patiëntenparticipatie binnen het onderzoek van Dimence?
“Binnen Dimence verloopt dit anders dan bij Riks onderzoek. Er vinden gesprekken plaats met de cliëntenraad
over het design van het onderzoek. Daarin valt mij nu
al op dat de cliëntenraad een aantal andere, nieuwe inzichten heeft. Anders dan die van behandelaren. Deze
inzichten leveren een goede bijdrage aan het onderzoek en zijn van belang voor de deelnemende patiënten. Zelf dacht ik dat het voor patiënten erg belastend
zou zijn om allemaal interviews te doen. De cliëntenraad vond het juist goed dat er interviews worden gehouden, omdat je als patiënt dan veel meer kunt nuanceren in plaats van achter een computer persoonlijke
dingen invullen.”

Wat voor belang hechten jullie zelf aan stabilisatie binnen de behandeling?
“Ik begin zelf wel altijd met traumagerichte behandeling”, antwoordt Noortje, “maar omdat de bestaande
richtlijnen tegengesteld adviseren, maakt me dat soms
onzeker en kan ik niet altijd goed voorspellen hoe dat
uitpakt. Het is soms nog een worsteling als de omgeving invaliderend blijft en de angst die een patiënt ervaart ook nog heel goed reëel kan blijken te zijn.”
Rik: “Ik herken dit ook in casuïstiek waarbij kinderen
enerzijds veel stress ervaren vanuit hun omgeving en

anderzijds volop herbelevingen hebben. Wanneer ga je
dan toch door met EMDR en wanneer start je eerst met
stabiliseren? Ook herken ik de onzekerheid als behandelaar om direct traumagericht te beginnen. Ik doe dit
intuïtief dan juist toch en dit pakt in zeventig tot tachtig
procent van de gevallen goed uit.”

Zijn er verder nog belangrijke verschillen en
overeenkomsten tussen jullie onderzoeken?
“Het belangrijkste verschil zit in het design van de onderzoeken”, legt Noortje uit. “Binnen mijn onderzoek is
de hoeveelheid EMDR-sessies gelijk voor de patiënten.
De stabilisatiesessies gaan vooraf aan de EMDR-sessies.
Binnen het onderzoek van Rik is echter het aantal sessies voor alle patiënten gelijk. Patiënten in de controlegroep zonder stabilisatie krijgen dus meer EMDR-sessies. In beide onderzoeken zijn patiënten geïncludeerd
die meervoudig interpersoonlijk getraumatiseerd zijn in
hun jeugdjaren. De exclusiecriteria komen overeen. In
feite kan iedereen deelnemen, behalve patiënten met
acute suïcidaliteit waarvoor direct zorg nodig is.”
Het includeren van patiënten in beide onderzoeken zal
in 2016 plaatsvinden. In de loop van 2018 zullen de eerste resultaten bekend zijn.

Noortje van Vliet is werkzaam bij Dimence. Zij is gzpsycholoog, cognitief gedragstherapeut (VGCt) en
EMDR Europe Practitioner (VEN). Rik Knipschild is
Psychotraumatoloog, wetenschappelijk onderzoeker, EMDR-therapeut en gz-psycholoog i.o. en werkt
bij Karakter
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Methodieke bespreking

Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation
Tekst: Iva Bicanic en Ad de Jongh

TAI

In de promotieonderzoeken van Rik Knipschild en Noortje van Vliet neemt het behandelprotocol STAIR een belangrijke plaats in. STAIR staat voor Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation. In februari verzorgde
klinisch psycholoog Mariel Meewisse de STAIR-training aan de ruim dertig behandelaars die bij de onderzoeken
betrokken zijn. Wat is STAIR precies en hoe is het opgebouwd?

Wat is STAIR?

STAIR is ontwikkeld door Marylene Cloitre en haar collega’s
voor patiënten die klachten ondervinden ten gevolge van
langer durende mishandeling of misbruik in hun jeugdjaren,
lijden aan een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en
problemen ervaren in relaties met anderen en met het reguleren van emoties. In diverse buitenlandse studies is de
effectiviteit van STAIR onderzocht. Dit leidde in 2012 tot de
opname van STAIR in de richtlijn Complexe PTSS van de International Society of Traumatic Stress.
In een achttal STAIR-sessies oefent de patiënt vaardigheden
ter verbetering van de emotieregulatie en interpersoonlijke
regulatie. Daarbij is de voorbereiding op de traumagerichte
verwerking met interventies zoals Narrative Story Telling,
Imaginaire Exposure, Imagery Rescripting of EMDR het belangrijkste doel. Een tweede doel is dat de patiënt met een
complexe presentatie van PTSS zich bewust wordt van zijn
of haar emoties, en vaardigheden ontwikkelt om met negatieve emoties en stressvolle situaties om te gaan. Het derde
doel is verbetering van interpersoonlijke vaardigheden: de
patiënt krijgt inzicht in patronen die hij vroeger heeft aangeleerd en in de manier waarop die patronen nog steeds van
invloed zijn in huidige relaties. Volgens Cloitre verbetert met
STAIR het algehele functioneren en wordt het gevoel van
controle en competentie groter. STAIR is nadrukkelijk geen
op zichzelf staande interventie, maar omvat de eerste fase
in een gefaseerde traumabehandeling ter voorbereiding op
de tweede fase van traumaverwerking.

Hoe is STAIR opgebouwd?

Elke sessie focust op een aparte vaardigheid. In de eerste
sessie krijgt de patiënt de rationale van de behandeling uitgelegd, inclusief psycho-educatie over PTSS. In deze sessie
wordt geoefend met aandachtig ademhalen met als doel de
arousal die wordt veroorzaakt door de traumatische herinneringen te kunnen hanteren.
De tweede sessie gaat over het identiﬁceren en labelen van
gevoelens. De patiënt krijgt de opdracht om in verschillende
situaties zijn of haar gevoelens met een registratieformulier
te monitoren om meer vat te krijgen op het herkennen van
verschillende gevoelens en van de situaties en gedachtes
die deze gevoelens veroorzaken. De invloed van het misEMDR Magazine 11 |
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bruik en de mishandeling op de emotieregulatie wordt geexploreerd en de patiënt gaat ontdekken dat de traumatisering heeft geleid tot te veel of juist te weinig expressie
van emoties. Het ingevulde formulier biedt tegelijkertijd
informatie voor de patiënt om nieuwe copingstrategieën te
ontwikkelen voor het omgaan met stressvolle situaties.
In de derde sessie legt de behandelaar uit dat er drie kanalen voor emoties bestaan waarmee problemen worden
opgelost: fysiek, cognitief en gedrag. De vierde sessie focust op het accepteren en tolereren van gevoelens ten behoeve van het behalen van een belangrijk doel. Daar hoort
het identiﬁceren van een persoonlijk doel bij, evenals het
motiveren om moeilijke situaties aan te gaan door het in
kaart brengen van positieve en negatieve gevolgen van zowel vermijding als het na te streven doel.
In sessie 5 en 6 introduceert de therapeut de thema’s interpersoonlijke vaardigheden en interpersoonlijke problemen.
De patiënt krijgt psycho-educatie over de hechtingstheorie en het ontstaan van interpersoonlijke schema’s. Daarbij
wordt verondersteld dat schema’s ons gedrag sturen en
dat onze verwachtingen in relaties hierdoor automatisch
geactiveerd worden. Schema’s die ontstaan zijn in de kindertijd ten gevolge van misbruik en mishandeling worden
op latere leeftijd onbewust herhaald, waardoor negatieve
relatiepatronen ontstaan en in stand gehouden worden.
In de zevende sessie komen alternatieve interpersoonlijke
schema’s aan bod, en hoe die schema’s ontwikkeld kunnen worden door een andere manier van benaderen in de
interactie met anderen. Er wordt met rollenspel geoefend
aan de hand van relevante interpersoonlijke situaties. In de
laatste sessie (8) staan assertiviteit en controle centraal:
het opkomen voor eigen rechten en behoeften.
STAIR is een geprotocolleerde fase I behandeling. Of deze
voorbereidende fase noodzakelijk is met betrekking tot de
veiligheid van patiënten met complexe PTSS en of hierdoor
een groter behandeleffect wordt bereikt, zal moeten blijken
uit de onderzoeken van Rik Knipschild en Noortje van Vliet.

Levitt & Cloitre, M.C. (2005). A Clinician’s guide to STAIR/MPE: Treatment for
PTSD related to childhood abuse. Cognitive and Behavioral Practice, 12, 40-52.

Boekrecensie

EMDR bij psychose
Psychose bekeken door een transdiagnostische dissociatiebril

Tekst: Matty Geurink en Paul de Bont
Uit onderzoek is bekend dat trauma een belangrijke oorzakelijke factor is in het
ontstaan van psychosen. Dat doet vermoeden dat EMDR een bijdrage kan leveren
aan de behandeling van psychotische klachten. Paul William Miller introduceert
in zijn boek ‘EMDR therapy for schizophrenia and other psychoses’ het ICoNNmodel (Indicating Cognitions of Negative Networks), een toevoeging aan het AIPmodel (adaptive information processing) van Shapiro, om psychotische klachten
te conceptualiseren. In onze boekrecensie nemen we dit model onder de loep.
Miller vat psychotische symptomen op als directe of meer symbolische abstracte weergaves (‘iconen’) van onderliggende Dysfunctional Memory Networks (DMNs). Conform het AIP-model zou
de psychotische klacht moeten verdwijnen als het bijbehorende
DMN met EMDR aangepakt wordt. ICoNN vult AIP aan met vier
verschillende manieren waarop de achterliggende DMNs bij psychotische klachten te vinden zouden zijn, aangeduid met ICoNN1
tot en met ICoNN4. ICoNN1 is geschikt voor patiënten bij wie het
verband tussen de klacht en de traumatische gebeurtenis overduidelijk is, bijvoorbeeld bij een comorbide PTSS. Het standaard
EMDR-protocol kan dan direct toegepast worden. Bij ICoNN2 is de
relatie tussen de klacht en DMN niet direct duidelijk, maar dit is
met een zogenaamde affectbrug wel te achterhalen. Hierna kan
de therapeut opnieuw het standaard EMDR-protocol toepassen.
ICoNN3 is geschikt voor stemmenhoorders die in dialoog willen
en kunnen met hun stemmen. Miller ziet stemmen als uitingen
van verschillende traumagerelateerde dissociatieve delen of egostates. In de behandeling zou het dan van belang zijn dat de patiënt
eerst binnen de veiligheid van de therapeutische relatie via dialoog
met de stemmen leert zijn of haar stemmen/delen/ego-states te
begrijpen en vervolgens te integreren. Als ICoNN 1 en 2 niets opleveren, kan de dialoog met de stemmen een derde manier zijn om
bij deze patiënten het DMN te vinden. ICoNN4 is mogelijk als er op
de eerste drie manieren geen enkel verband te vinden is tussen
de klachten en eventuele traumatische herinneringen. In dat geval
kan de therapeut ervoor kiezen om de psychotische ‘Gestalt’ als
target voor EMDR te nemen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
de voorstelling dat een belager de gedachten uit het hoofd trekt.

Overzicht
Voorafgaand aan zijn introductie van het ICoNN-model in het achtste hoofdstuk geeft Miller een uitgebreid overzicht van de historische ontwikkeling van het denken over psychose en schizofrenie.
Hij beschrijft de plaats die trauma, PTSS en dissociatie in de loop
van de afgelopen eeuw daarin hebben gekregen. Vervolgens bespreekt hij verschillende psychotherapeutische benaderingen die
het doel hebben om patiënten te helpen in het begrijpen, omgaan

met en herstellen van hun psychose. Ten slotte geeft hij een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek en de klinische
praktijk op het gebied van EMDR bij psychose. Miller ziet psychose
primair als een dissociatief fenomeen. De dissociatie-visie op psychose plaatst hij historisch in het denken van Bleuler die al in de
negentiende eeuw dissociatieve verschijnselen beschreef en deze
schaarde binnen de groep van schizofrene stoornissen. Het boek
legt duidelijk uit hoe psychotische klachten vanuit een dissociatiebril begrepen kunnen worden en sluit daarin aan bij moderne theoretische benaderingen, zoals het structurele dissociatie-model
en het ego-state-model. Daarmee verschilt deze visie op psychose
van de hedendaags dominante CGT-modellen over psychose.
De auteur is positief over behandelmogelijkheden en herstel van
mensen met psychotische klachten. Hij toont zich in het boek een
hartstochtelijk voorstander van een open, nieuwsgierige en menselijke opstelling naar de medemens, zowel naar patiënten als collega’s met een andere therapeutische of theoretische invalshoek
ten aanzien van psychotische klachten. Samenwerking en bundeling tussen EMDR-therapeuten, biologisch-medisch georiënteerde
psychiaters, cognitief gedragstherapeuten en andere psychosebehandelaren is volgens hem belangrijk, en onderlinge strijd over nature versus nurture, medicatie versus psychotherapie of neurose
versus psychose wil hij graag voorkomen.

Beschouwing
Hoewel ICoNN vanuit theoretische kaders kan worden onderbouwd
en het tamelijk heldere en praktische richtlijnen voor conceptualisatie geeft, moeten we opmerken dat Miller’s conceptualisatiemodel nog niet empirisch is onderzocht. Het model bevat matig
tot slecht gevalideerde constructen zoals ego-states en gedissocieerde persoonlijkheidsdelen die goed onderzoek ernaar bemoeilijken. Hoewel er zeker therapeuten zullen zijn die dit model klinisch
bruikbaar vinden, zal empirisch onderzoek moeten uitmaken of Mil
ler’s model daadwerkelijk een brede verspreiding verdient.
EMDR therapy for schizophrenia and other psychoses Paul William Miller
New York, NY: Springer Publishing Company LLC, 2016. 262 pagina’s.
ISBN 978-0-8261-2317-6.
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Recensie

Stapstenen
Tekst: Deana de Zwart
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Motiverende groepstraining voor jongeren
met traumaklachten

er

jonge

EMDR Magazine 11 |

w

or

De training omvat zeven wekelijkse groepsbijeenkomsten
van anderhalf uur. De groep bestaat uit vier tot negen jongeren van twaalf tot achttien jaar die klachten hebben als
gevolg van chronische traumatisering. De twee trainers
hebben een gedragswetenschappelijke, respectievelijk
cognitief gedragstherapeutische achtergrond en ze hebben een tweedaagse training voor het uitvoeren van Stapstenen gevolgd. Elke bijeenkomst heeft dezelfde opbouw:
welkom en introductie op het thema, nabespreken van
de opdracht en de vorige bijeenkomst, toelichting op het
thema van de bijeenkomst, oefenen van vaardigheden en
tot slot uitleg van de opdracht van de komende week.
De aangeboden thema’s zijn gebaseerd op de zeven probleemgebieden die volgens Cook, Blaustein, Spinazzola
en Van der Kolk (2003) zijn gerelateerd aan chronische
traumatisering: hechting, biologie, affectregulatie, dissociatie, gedragsregulatie, cognitief functioneren en zelfbeeld.

Kind en adolescent praktijkreeks

vo

Met de uitgave van de handleiding ‘Motiverende
groepstraining voor jongeren met traumaklachten –
Stapstenen’ komen de schrijvers tegemoet aan een
grote behoefte bij hulpverleners die werken met
ernstig getraumatiseerde jongeren in een residentiële setting. De training beoogt onder andere de
motivatie voor traumabehandeling te vergroten. De
handleiding maakt duidelijk dat stabiliseren van getraumatiseerde jongeren in een gesloten instelling
meer vraagt dan het bieden van rust en regelmaat.
Ook het aanbod van psycho-educatie en het versterken van copingvaardigheden kan volgens de auteurs
de draagkracht en motivatie voor traumabehandeling vergroten. Door de groepsbenadering kunnen
jongeren elkaar motiveren en bij elkaar erkenning en
herkenning vinden. Dat is erg belangrijk op een leeftijd waarbij het oordeel van leeftijdsgenoten zoveel
belangrijker is dan dat van een volwassene. Overigens merken de auteurs in de handleiding op dat het
vanzelfsprekend is om een behandeling van eerste
keus – EMDR of traumagerichte cognitieve gedragstherapie - te bieden, als dat mogelijk is. Stapstenen
is dan ook bedoeld voor jongeren die hiervoor nog
niet voldoende draagkracht en motivatie hebben.

Stapstenen

Leoniek Kroneman
Renée Beer
Laura Leenarts
Ramón Lindauer

De mentor van de groep ondersteunt de jongeren bij het
oefenen en het maken van de opdrachten tussen de bijeenkomsten. Halverwege de training is er per deelnemer
een individuele evaluatie met alle betrokkenen. Aan het
begin van de training is er een informatiebijeenkomst voor
de ouders en ook aan het eind van de training. Zij krijgen
dan een terugkoppeling over het verloop van de training
en adviezen over hoe ze hun kind kunnen ondersteunen.

Duidelijke handleiding
De handleiding is helder van opzet. De aanbevolen tekst
voor de trainers is schuin gedrukt en kan desgewenst letterlijk worden uitgesproken. De te downloaden werkbladen zijn aantrekkelijk vormgegeven met speelse illustraties. De jongeren kunnen de psycho-educatie ook lezen
op de werkbladen. Hierin wordt op een elegante manier
omgegaan met de verantwoordelijkheid en motivatie van

de jongeren: herhaaldelijk wordt aangegeven dat oefening kunst baart, maar dat ze zelf kunnen bepalen en
onderzoeken wat voor hen het meest bruikbaar is. Bij dat
laatste is ook een kanttekening te plaatsen: doordat alle
jongeren dezelfde training krijgen voor de aan chronisch
trauma gerelateerde klachten, is er geen sprake van
maatwerk. Met individuele therapie zou dat wel geleverd
kunnen worden door alleen de relevante onderdelen te
behandelen.
De training verwacht veel inbreng van de jongeren, zowel
met de opdrachten als met de beurtelingse terugkoppeling van de voorgaande sessie. Didactisch zit de training
goed in elkaar. Zo wordt er herhaaldelijk teruggegrepen
op kennis en vaardigheden uit eerdere bijeenkomsten.
Ook maakt de training gebruik van beproefde technieken
uit onder andere Vroeger en verder (de stabilisatiecursus
voor volwassenen van Dorrepaal, Thomaes en Draijer),
de cognitieve gedragstherapie en de Washington State
Agression Replacement Training. Door de betrokkenheid
van mentoren en ouders is er sprake van een systemische inbedding. Overigens blijkt het binnen de gesloten
jeugdzorg soms lastig om de ouders bij de behandeling
te betrekken. En twee groepssessies voor ouders doen
geen recht aan de complexe systemische dynamiek rond
chronisch trauma.

Evaluatie

van de jongeren gerelateerd zijn aan hun traumatische
ervaringen, zo zou aan het eind van de training uitgelegd
kunnen worden op welke wijze de geleerde kennis en
vaardigheden helpend zijn in de traumaverwerking. De
training is toegeschreven voor de gesloten jeugdzorg,
maar met wat aanpassing ook heel goed bruikbaar in de
ambulante GGZ.
Alle informatie maakt nieuwsgierig naar de ervaringen
uit de praktijk. Hoe beleven de jongeren deze training?
Zijn jongeren na aﬂoop inderdaad gemotiveerd voor een
traumabehandeling? Kortom: is de training effectief? Het
onderzoek hiernaar loopt nog.
Er rest nog maar één prangende en wrange vraag: Krijgen we - nu we eindelijk weten hoe we deze moeilijke
doelgroep beter kunnen helpen – met alle bezuinigingen
nog wel de kans om daar ook daadwerkelijk uitvoering
aan te geven? Aan de auteurs van Stapstenen zal het
niet liggen: zij hebben ons een mooie en bruikbare hand
leiding gegeven.
Cook A., Blaustein, M., Spinazzola, J., & van der Kolk, B. (2003). Complex
trauma in children and adolescents: White paper. Allston, MA: National
Child Traumatic Stress Network, Complex Trauma (NCTSN) Task force.
Kroneman, L., Beer, R., Leenarts, L. & Lindauer, R.
(2016). Motiverende groepstraining voor jongeren met traumaklachten – Stapstenen. Bohn,
Staﬂeu, van Loghum, Houten, 2016.

De training is vooral gericht op het versterken van de
copingvaardigheden. In die zin is het eerder een stabiliserende dan een motiverende groepstraining. Het is
een gemiste kans dat er aan het eind van de training
geen expliciete aandacht is voor de motivatie voor
traumabehandeling. Zoals in het begin van de training uitgelegd wordt dat de klachten
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SIG in Beeld

SIG EMDR en zwangerschap

Minder angst voor
zwangerschap en
bevallen
Tekst: Gea Procee Foto: Joost van Halm

Een van de meest intense ervaringen die vrouwen in hun leven kunnen meemaken is een kind ter wereld brengen.
Maar zowel de zwangerschap als de bevalling kunnen fysiek en mentaal ook diepe sporen nalaten, als zich ernstige
complicaties voordoen of wanneer de baby overlijdt. GZ-psycholoog Jaro van der Ende behandelt vrouwen tijdens
en na hun zwangerschap met EMDR. Dit jaar richtte zij voor deze patiëntengroep een eigen SIG op. Angst tijdens de
zwangerschap komt namelijk vaak voort uit eerdere aangrijpende ervaringen en dan ligt de toepassing van EMDR
voor de hand.

Sinds 2009 behandelt Jaro van der Ende zwangere en
pas bevallen vrouwen in haar eigen praktijk in Amsterdam. Ze was zelf net terug van zwangerschapsverlof
toen collega GZ-psycholoog Merith Cohen de Lara het
verzoek kreeg om in een verloskundigenpraktijk behandelingen te komen doen. Samen bouwden ze vervolgens
het behandelaanbod in hun regio uit. “Veel vrouwen
hebben last van angst tijdens de zwangerschap”, vertelt
Jaro.“Soms is dat na een ingrijpende eerdere bevalling,
maar soms ook na een miskraam of vanwege verhalen
die ze in hun omgeving hoorden.” Toch merkt Jaro in de
praktijk dat vrouwen tijdens hun zwangerschap niet snel
hulp zoeken voor hun psychische klachten. “De mythe is
nog steeds dat heftige emoties een beetje bij zwangerschap horen. Het is moeilijk om te erkennen dat het toch
niet zo goed gaat.”
Jaro is ervan overtuigd dat psychologen juist tijdens een
zwangerschap veel kunnen betekenen. Ook medici beginnen hier volgens haar meer oog voor te krijgen. Recent schreef een gynaecoloog i.o. een proefschrift over
PTSS na bevallingen (Stramrood, 2013).
Samen met drie andere psychologen participeert Jaro moEMDR Magazine 11 |
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menteel in een onderzoek van de CAPTURE group van het
OLVG in Amsterdam. Ad de Jongh superviseert hen. Dit
onderzoek, de OPTIMUM-studie, bestaat uit twee aparte
effectstudies: één naar het effect van EMDR bij PTSS als
gevolg van een eerdere bevalling en één naar het effect
van EMDR op de angst voor een bevalling in de toekomst,
de zogenoemde Fear of Child Birth. “Het blijkt dat er weinig vrouwen gediagnostiseerd worden met een PTSS volgens de strakke criteria van de DSM 5, alleen al vanwege
de theoretische vraag of een bevalling met complicaties
aan het A-criterium van een Posttraumatische Stressstoornis voldoet. Het is interessant om te onderzoeken
of we te maken hebben met een PTSS of met bevallingsangst. In het laatste geval spreken we van een speciﬁeke
angst naar aanleiding van een ingrijpende ervaring.” Dat is
volgens Jaro voor de vrouwen in kwestie misschien vooral
een nuanceverschil, want vrouwen hebben hun bevalling
vaak wel als traumatisch ervaren. Zij voelen zich erkend
als het ook op die manier benoemd wordt. “Een bevalling waarbij sprake was van ernstige complicaties is echt
wat anders dan een bevalling die weliswaar veel indruk
maakte, maar op een gegeven moment gewoon weer op
de achtergrond raakte en niet aan de persoon bleef kna-

gen. We zien in die gevallen vaak ook dat herbelevingen
en nachtmerries duidelijk aanwezig zijn.”
In het onderzoek staat de vraag centraal of vrouwen door
behandeling met EMDR minder angstig worden voor de
aanstaande bevalling. Daarnaast hopen de betrokken gynaecologen dat minder angst leidt tot minder noodzaak
om medisch in te grijpen. “Wanneer een vrouw tijdens de
zwangerschap om een keizersnede vraagt vanwege een
eerdere nare ervaring zonder dat dit om fysieke redenen
nodig is, verwijst de gynaecoloog die het onderzoek hiernaar leidt eerst naar een EMDR-behandeling, voordat zij
op dat verzoek in gaat.”

Beschikbaar
Volgens Jaro beperken de toepassingsmogelijkheden van
EMDR zich niet tot de behandeling van PTSS en angstklachten. “Mijn indruk is dat stemmingsklachten na de
bevalling vaak ook te maken hebben met het verloop van
die bevalling. Natuurlijk spelen ook lichamelijke factoren
een rol en moeten vrouwen wennen aan de grote over-

gang naar het moederschap, maar regelmatig voelen zij
zich ook in de medische begeleiding van hun bevalling
niet serieus genomen. Vaak blijven zij het idee houden dat
ze hebben gefaald als de bevalling anders verliep dan ze
hadden verwacht. Alle domeinen uit het EMDR-protocol
zijn relevant.”
In de uitvoering van de behandelingen kan volgens Jaro
goed gewerkt worden met het EMDR-standaardprotocol,
meestal vanuit ‘rechtstreeks’ casusconceptualisatie. Als
vermijdingsgedrag op de voorgrond staat, kan de therapeut met EMDR gericht op ﬂashforwards werken en door
de videocheck worden alle nog bestaande cues opgeruimd. Jaro ervaart dat zwangere vrouwen heel gemotiveerd zijn om echt iets aan hun angst te doen. Het speciﬁeke aan het werken met zwangere vrouwen ligt vooral
in de samenwerking met verwijzers. “Er zijn korte lijnen.
Verloskundigen willen tijdens de behandeling op de hoogte blijven van hoe het met de zwangere vrouw gaat. Daar
voelen ze zich heel verantwoordelijk voor. Ik laat vrouwen
veel zelf bespreken met hun verloskundige. Als ik verwacht dat zij angstig of depressief kunnen zijn na de f
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bevalling, spreek ik af om wekelijks even telefonisch contact te hebben. Ik probeer op maat ondersteuning te bieden. Als het nodig is, dan ben ik beschikbaar. Ik ben alert
op problemen die kunnen ontstaan, ondanks een geslaagde traumabehandeling, zoals hechtingsproblemen. Ik verwijs dan naar andere methoden en therapeuten, want het
is belangrijk om daar vroeg bij te helpen.”

zwangerschap dan door behandeling na te laten. “Als de
angst heel focaal is en duidelijk gerelateerd aan het bevallen zelf, dan zie ik daar geen kwaad in. Een enkele keer
besluit ik om geen EMDR te doen, namelijk wanneer de
patiënt er zelf te veel tegenop ziet. Vaak is er dan ook
sprake van ernstigere psychische problematiek.”

Krachten bundelen
Effect
De effecten van een EMDR-behandeling kunnen op verschillende terreinen zichtbaar worden. “Vaak zie ik dat
vrouwen die door eerdere ervaringen angstig zijn voor
hun bevalling, van alles gaan uitstellen. Ze vermijden het
om de babykamer in orde te gaan maken of om zich te
verdiepen in een cursus. Na een geslaagde EMDR-behandeling zie ik ze weer lijstjes maken en belangrijke zaken
oppakken. Ik denk dat de EMDR-therapie hen ook helpt
om assertiever te worden in het aangeven van wat ze
wel en niet willen rondom de bevalling en ze gaan hun
partner daar ook meer bij betrekken. Ik krijg ook weleens
het bericht terug dat er bij de bevalling opnieuw allerlei

“Een bevalling waarbij sprake
was van ernstige complicaties
is echt wat anders dan een
bevalling die weliswaar veel
indruk maakte, maar op een
gegeven moment gewoon weer
op de achtergrond raakte.”
complicaties waren, maar dat de betreffende vrouw kon
ervaren dat ze het niet allemaal kon beïnvloeden en dat
ze het minder op zichzelf betrok.”
“Na een eerdere vroeggeboorte of na het overlijden van
een baby in een laat stadium van de zwangerschap, blijven vrouwen tijdens een volgende zwangerschap meestal geremdheid houden, tot hun kindje is geboren. Dan is
er minder angst voor het bevallen zelf, maar wel om nog
een keer zo’n verlies mee te maken. Dat is vaak ook reëel.
We onderzoeken samen hoe de patiënt die onzekerheid
zo goed mogelijk kan verdragen. Daarbij loopt rouw en
trauma door elkaar. Mijn ervaring is dat EMDR kan helpen om de heftigheid van de ervaring af te halen, zodat er
ruimte kan komen om te rouwen.”
Jaro ziet geen risico’s in het toepassen van EMDR tijdens
de zwangerschap. Ze staat achter het argument dat wanneer een zwangere vrouw veel klachten heeft, je haar
meer helpt met een effectieve behandeling tijdens de
EMDR Magazine 11 |
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Jaro hoopt op meer mogelijkheden voor onderzoek door
de komst van de SIG. “Het valt me in mijn praktijk op dat ik
heel weinig vrouwen tref die thuis zijn bevallen. Vrouwen
lijken de meeste trauma’s op te lopen in het ziekenhuis.
Dat is misschien grotendeels te verklaren door het feit dat
het gecompliceerde bevallingen zijn; thuis wordt er niet
medisch ingegrepen. Maar de zorg zou tijdens een bevalling misschien ook anders kunnen worden georganiseerd,
als we meer weten over de factoren die als traumatisch
worden ervaren. Ik zou daarnaast ook graag willen weten
of het protocol voor vroege interventie de voorkeur heeft
boven afwachten na een aangrijpende bevalling.”
Jaro is benieuwd of haar eigen ervaringen gedeeld worden
door haar collega’s in Nederland. De oproep voor deelnemers aan de nieuwe SIG leverde maar liefst vijftig reacties
op. Lachend stelt Jaro vast dat het daarmee in een keer de
grootste SIG lijkt te worden. “Er zijn veel psychologen met
een eigen praktijk, die in hun eigen regio met elkaar van
alles kunnen opzetten. Het is belangrijk voor verloskundigen en gynaecologen dat zij weten naar wie zij kunnen
verwijzen. Als er initiatieven worden ontwikkeld, moeten
ze niet steeds met een enkeling te maken hebben. Met
deze SIG kunnen we een herkenbaar aanspreekpunt worden en onze krachten gaan bundelen.”

De SIG is bedoeld voor psychologen die werken met de
doelgroep. Aanmelden kan na afronding van de basis- en
vervolgcursus EMDR via: vanderende@pgamsterdam.nl

Jaro van der Ende is als GZ-psycholoog, cognitief
gedragstherapeut VGCT en EMDR practitioner werkzaam in de Basis GGZ in haar praktijk in Amsterdam.

Referentie:
Stramrood, C.A.I. (2013) Posttraumatic stress following pregnancy and
childbirth. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.

De CAPTURE group is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoek doet naar psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners. http://capture-group.nl/

Column

Empathische
overbelasting
Tekst: Carien Karsten

Empathie is een vat waar je niet ongestraft uit kunt blijven tappen. Dat merkte ik toen een patiënt van net vijftig
haar frustratie uitte over haar man die er vandoor was
met een jongere vriendin. In de regeling over de boedelscheiding wilde haar ex niet de erfenis van haar vader
terugbetalen. Deze was aan verre reizen opgegaan. Wat
waren die reizen achteraf nog waard? En wat had ze
dat geld nu graag gehad om haar onzekere toekomst als
ZZP’er veilig te stellen. Zeker nu ze ook zoveel rugklachten had en maar moest afwachten of ze als consultant
kon blijven werken.
Wat rot voor haar. Ze had het moeilijk gehad de afgelopen jaren. Veel psychische klachten. Toch blijven werken. Klaar staan voor man en kinderen. Zorgen voor een
zoon die blowde en aan depressieve klachten leed.
Ze dacht een goed huwelijk te hebben. In zijn Nieuwjaarspeech voor het personeel had haar man nog gezegd
hoeveel hij aan haar te danken heeft. Maar nu blijkt hij
haar psychische klachten zat te zijn en te kiezen voor
meer swing met een vitaler exemplaar.
In de EMDR-sessie focus ik op haar boosheid. In haar
verbeelding nagelt ze haar man aan de schandpaal, hakt
hem in mootjes en laat hem onterven door zijn rijke ouders: dat lucht op. Ze gaat zelfbewust de deur uit.
Maar zelf voel ik mij verzwakt. Ik heb het gevoel geen
uitdagende vragen te stellen, te weinig afstand te bewaren, weinig verrassend te zijn. Tijdens de sessie voelde
ik boosheid vanwege het onrecht wat haar wordt aangedaan. Dat klopt niet. Meevoelen is oké, maar meegaan in
het gevoel van mijn patiënte gaat te ver. Het belemmert
me ook in mijn contact met volgende patiënten. Ik reageer emotioneler en verlies distantie. Een kwestie van
empathische overbelasting.

minder empathische collega’s. Maar het kwalijkst is dat
empathie kan leiden tot ongepaste loyaliteit. Je ziet ongeoorloofd gedrag over het hoofd en gedoogt dingen die
niet in de haak zijn. Gelukkig kennen we als therapeuten
zoiets als intervisie, waarin dit soort dingen aan de orde
gesteld kunnen worden. Maar dat is achteraf. Wat doe je
om niet in het vat van empathie te verdrinken?

Draai de rollen om
Als je merkt dat je wordt meegezogen in het gevoel van
de patiënt, vergroot dan de distantie door te vragen:
“Wat zou je mij aanraden als mij dit was overkomen?”
De volgende keer dat ik haar zie, heeft mijn patiënte
hier geen moeite mee. “Stop je pijnlijke gevoelens in een
kistje, totdat we er de volgende keer mee aan de slag
gaan”, houdt ze me voor, waarmee ze een tip herhaalt
die ik haar eerder gaf. Nu zij het zegt, beseft ze dat ze dat
nu weer zou kunnen doen. Wat haar opnieuw een gevoel
van opluchting geeft.

Zorg goed voor jezelf
Je houdt het je patiënten misschien zelf vaak voor: “Zorg
goed voor jezelf.” Dat geldt minstens even hard voor jou
als therapeut. Blijf niet als een bezetene goed doen voor
anderen. Doe met regelmaat de dingen waar je plezier
aan beleeft.

Voel minder, bespreek meer
Misschien een therapeutische dooddoener, maar wel
goed om je steeds te herinneren: voel niet voor een
ander, maar spreek over wat anderen voelen, willen, of
denken. Dat kost minder energie en lost meer op.

De wereld is niet rechtvaardig
Hulverlenersdilemma
Dat empathie je de das om kan doen, is een bekend hulpverlenersdilemma. Altijd klaar staan voor anderen die
het moeilijk hebben, kan je mentaal uitputten. Je offert je
eigen behoeften op voor die van een ander. Dat houd je
niet lang vol. Empathische hulpverleners blijken ook nog
eens minder open te staan voor hun dierbaren dan hun

Zelf kom ik het snelst van mijn boosheid af door aan de
woorden van Albert Ellis te denken: ‘De wereld is niet
rechtvaardig’. Dat houd ik mijn cliënten ook graag voor.

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

Stijn Schenk maakt
heftige thema’s
toegankelijker met
beeldverhalen
Tekst: Jacqueline de Groot

Illustratie: Lotte Klaver

‘Als je geliefde slachtoffer is van seksueel geweld’ is een persoonlijk beeldverhaal dat Stijn Schenk schreef
naar aanleiding van het seksueel misbruik van zijn eigen vrouw. Naast de verhalen over geweld en seksueel
misbruik, laat hij beeldverhalen maken die inzicht geven in lastige en dikwijls pijnlijke onderwerpen. Vanuit
zijn atelier in een monumentaal pand aan de Albert Cuypstraat in Amsterdam vertelt hij over het beeldverhaal,
seksueel misbruik en het verwerkingsproces.

Hoe kwam je ertoe om het beeldverhaal of strip
te gebruiken om belangrijke maatschappelijke
thema’s aan de orde te stellen?
“Vroeger las ik veel stripverhalen en vanaf mijn achttiende jaar kocht ik steeds meer graphic novels: inhoudelijke
strips. Ik ging naar beurzen en begon tekenaars te volgen.
Zo kreeg ik het idee om strips breder in te zetten. De meeste mensen kennen alleen Suske en Wiske. Met non ﬁctie
verhalen zag ik mogelijkheden die nog weinig benut waren.
Ik bedenk onderwerpen, schrijf soms ook de scenario’s en
zoek een tekenaar die geschikt is om het verhaal in beeld
te brengen. Verhalen hebben de meeste impact als je ziet
dat het onderwerp de tekenaar zelf raakt. Ik ben daarom
altijd in gesprek met tekenaars en op zoek naar hun eigen
achtergrond en interesses.”

Hoe breng je jouw verhalen onder de aandacht?
“Via Mindshakes, een online journalistiek platform, kan ik
iedere veertien dagen een nieuw verhaal publiceren. Verder loopt er een groot project samen met het Dolhuys museum. We doen daar projecten met tien tekenaars waarin
we GGZ-gerelateerde problemen aan de orde stellen. Ik experimenteer met vormen: een stripkrant, op ramen, in etalages, behang, posters, ﬂyers, mooie prints, in magazines of
EMDR Magazine 11 |
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in openbare ruimten. Er zijn in Nederland veel talentvolle
tekenaars bij deze projecten betrokken. Het belangrijkste
is om doelgroepgericht te denken en te zoeken naar hoe je
een bepaalde boodschap kunt overbrengen en mensen het
meest kunt raken. Ik bedenk deze projecten en zoek daarvoor naar ﬁnanciële middelen. In 2015 is door Stichting
Doen een subsidie toegewezen voor het Dolhuys project.
Hierin brengen tekenaars door middel van striptekenkunst
psychische problemen van patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg in beeld.”

Het beeldverhaal ‘Als je geliefde slachtoffer is
van seksueel geweld’ gaat over jou persoonlijk
en over jouw vrouw die seksueel is misbruikt.
Hoe waren de reacties hierop?
“Toen het verhaal uitkwam, was het niet meer anoniem.
Aanvankelijk reageerde niemand van de familie uit zichzelf
erop. Ik zei tegen mijn vrouw: ‘Ze wachten tot jij de eerste
stap zet om erover te beginnen.’ De reacties waren verder
goed. Mijn meisje, zo noem ik haar altijd, dacht lang dat ze
de enige was die dit mee heeft gemaakt. Ze heeft jarenlang
niet kunnen vertellen wat er aan de hand was. Door alles
wat er is gebeurd, kan ze moeilijk bij haar gevoel komen.
Ze heeft diverse therapieën gedaan en is nog steeds goed

Als ik jouw beeldverhaal aan mijn patiënten laat
lezen, zijn ze blij omdat ze zichzelf er geheel in
herkennen en het ook ﬁjn vinden om het aan
hun partner te laten lezen. Vind je dat je met
dit verhaal hebt bereikt wat je wilde bereiken?
“Rondom seksueel geweld heb ik nog veel te doen. Ik zou
een overzicht willen maken van alle therapieën die er zijn,
of een verhaal willen maken waardoor het inzichtelijk
wordt welke stappen je doorloopt vanaf het moment van
aangifte tot afronding van een rechtszaak, of een verhaal
over de emoties die spelen bij traumaverwerking, verhalen
van slachtoffers, of een verhaal over inzicht in de dader. Ik
wil verhalen maken voor verschillende doelgroepen. Niet
alleen voor hulpverleners, slachtoffers en naasten, maar
ook voor scholieren, studenten en ministers. Het zijn thema’s die veel mensen in de samenleving raken.”

Seksueel geweld heeft je speciﬁeke aandacht.
Zijn er andere onderwerpen die je graag wilt
belichten door middel van het beeldverhaal?

“Omdat het direct en
ontwapenend is, zijn er veel
thema’s waar een beeldverhaal zich voor leent.”
bezig. De tekenares van het beeldverhaal heeft de intimiteit en de nuances van seksualiteit begrepen. Het gaat om
de essentie van het verhaal. Sommige tekenaars maken
de tekeningen wel eens te zwaar. Dat is juist wat ik niet
wil communiceren. Ik wil hoop geven en lastige situaties
toegankelijk maken. Het doel van mijn verhalen is: iedereen toegang geven tot deze wereld en mensen handvatten
geven, waardoor ze zich minder eenzaam of gek voelen.”

Jouw vrouw heeft EMDR gedaan om het seksueel misbruik te verwerken. Het is in jouw
beeldverhaal ook weergegeven. Hoe was het
voor jou als partner om dat mee te maken?
“Ze was nooit boos, maar na de eerste EMDR-zitting was
ze wel heel erg kwaad. Voor iemand die dat niet gewend is,
was zoveel woede in haar lijf wel zwaar. Ik merkte dat het
goed ging, dat het gevoel werd losgekoppeld van de nare
ervaringen, waardoor ze er iets mee kon gaan doen. Ze
kon mij toen niet zoveel over de EMDR-sessies vertellen,
behalve dat het haar goed deed. Daarna heeft ze haptonomie gedaan. Je kunt wat er in je hoofd speelt wel opnieuw
leren vertrouwen, maar je lichaam vertrouw je niet meer.”

“Mijn speciﬁeke aandacht gaat uit naar seksueel en huiselijk geweld, kindermishandeling, geestelijke en lichamelijke gezondheid en mensenrechten. Momenteel ben ik
bezig met een verhaal over deradicalisering, een verhaal
over seksverslaving, daarnaast één over leven met diabetes type 1 en een tweede verhaal over misbruik, ditmaal
gezien vanuit mijn meisje. Andere onderwerpen waar ik
beeldverhalen over heb gemaakt zijn onder anderen dyslexie, depressie, identiteitsproblemen en euthanasie. Ik
ben bezig met lesprogramma’s voor kinderen, maar over
het algemeen richt ik mij met de verhalen op volwassenen.
Omdat het direct en ontwapenend is, zijn er veel thema’s
waar een beeldverhaal zich voor leent.”

Als je een wens mag doen op het gebied van
werk, hoe luidt die dan?
“Ik zou het ﬁjn vinden om meer beeldprojecten te kunnen
laten maken. Via beeldverhalen kun je informatie op een
meer aansprekende manier overbrengen. Het liefst doe ik
dat over seksualiteit of seksueel geweld. Beeldverhalen
kunnen worden uitgebracht in de vorm van een boek, maar
het kan ook als een artikel, een poster of een webverhaal.
Ook kunnen mensen lesmateriaal, introductieﬂyers of tips
en tricks meekrijgen in print. Het zou ﬁjn zijn als mensen
mij gemakkelijk weten te vinden en contact opnemen om

nieuw werk te laten maken.”

Jacqueline de Groot is psycholoog/ seksuoloog NVVS en
heeft zich gespecialiseerd in EMDR bij seksuologische problemen.
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Illustratie: Amanda Majoor

35

| EMDR Magazine 11

Interview

EMDR online
Tekst: Nadia Thiel

Je woont tijdelijk in het buitenland en hebt te kampen met psychotrauma. Waar kun
je dan terecht? Therapeute Marjon Peters biedt online psychologische behandeling
en psychotherapie aan: EMDR via Skype rechtstreeks in je woonkamer.

Of Marjon Peters nou online therapie geeft vanuit haar
kantoor aan huis in Breda of vanuit het huis in Spanje
waar ze een groot deel van het jaar met haar gezin
woont, maakt in feite niet uit: de patiënt ziet hetzelfde
vriendelijke gezicht en dezelfde neutrale achtergrond.
Het grootste gedeelte van haar klanten woont zelf ook
in het buitenland.
Marjon is gz-psycholoog, psychotherapeut K&J en Volwassenen, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practioner. Ze ontdekte de kracht van online therapie tijdens
intensieve psychotherapie van patiënten die hinder zouden ervaren als de behandeling door een vakantie van
de therapeut onderbroken zou worden. “Toen woonden
we nog niet eens in het buitenland, maar waren wel reEMDR Magazine 11 |
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gelmatig op reis. Sommige patiënten reageren niet goed
op dit soort onderbrekingen, maar via Skype wist ik de
therapie voort te zetten.”
Online therapie bleek volgens Marjon meer dan een second best optie. Ze probeerde haar behandeltechnieken
via Skype uit en ontdekte dat de behandelingen, waaronder EMDR, online even goed verliepen. “Mijn eerste
online patiënt sprak ik voor een intake op mijn kantoor
in Breda. Na één gesprek was duidelijk dat EMDR geïndiceerd was, maar de patiënt verhuisde voor langere tijd
naar Afrika. We besloten om te proberen de therapie via
Skype uit te voeren. Dit slaagde net zo goed als in mijn
eigen praktijk.”
Je ziet elkaar met Skype natuurlijk ook face to face, maar
dan via een computerscherm. “EMDR is zo ook mogelijk, maar de oogbewegingen vallen weg op het scherm”,
vertelt Marjon. Ze doet het voor. Als ze heel langzaam
een pen voor het scherm beweegt, is het enigszins te
volgen, maar het beeld vervaagt. Daarom gebruikt ze de
‘tikjes’. “Ik bedien het apparaatje vanaf mijn eigen computer en de patiënt doet thuis een koptelefoon op. Zo
geven we de EMDR vorm. Het is natuurlijk jammer dat
we oogbewegingen niet online kunnen inzetten, maar
dit beïnvloedt de behandelingen niet nadelig. Ik zie de
SUD bij de patiënten nog steeds naar 0 gaan, anders was
ik er allang mee gestopt.”

Expat jasje
Voor expats bleek EMDR online een uitkomst. “Wanneer
je als Nederlander in het buitenland woont, verwijzen
zorgverzekeraars je meestal naar lokale instellingen
voor psychologische zorg en traumabehandeling”, vertelt Marjon. “Daar zit je met het vertalen van je emotionele belevingen lang niet altijd op je gemak. De meeste
expats zijn dan ook erg opgelucht als ze erachter komen dat ze via Skype in hun eigen taal behandeld kun-

nen worden.” Mogelijk is het voor de expat ook prettig
dat Marjon zelf zich goed kan inleven in diens positie.
“Ik weet in ieder geval dat er op de achtergrond altijd
gevoelens van eenzaamheid of gemis van vrienden en
familie mee kunnen spelen. De klachten zijn verpakt in
een ‘expat jasje’. Ook is er vaak de behoefte om onzekerheden over de eigen klachten of die van medegezinsleden te kunnen toetsen. Wanneer iemand iets naars
heeft meegemaakt, wil hij of zij graag weten of bepaalde
klachten daarbij horen. Ook ouders vragen vaak raad: ‘Is
er sprake van traumagerelateerde angst of kan ons kind
er nog overheen groeien?’ Ik begrijp hoe belangrijk het
voor iemand in die situatie kan zijn om een professional
uit het eigen land te kunnen raadplegen. Naast taalproblemen kunnen ook cultuurbarrières meespelen, waardoor je liever een Nederlandse psycholoog consulteert.
Maar sommigen wonen ook gewoon in de outback, daar
zijn helemaal geen hulpverleners. Als er maar een internetverbinding is, hebben we daaraan genoeg.”

“De therapie slaagde via
Skype net zo goed als in
mijn eigen praktijk.”
Van Kaapstad tot Lutjebroek
Er zijn ook behandelingen die je niet online kunt uitvoeren. “Therapie vereist toch een bepaalde mate van concentratie en jonge kinderen kunnen meestal niet lang
genoeg stilzitten om het online vol te houden. Ook bepaalde vormen van speltherapie kunnen via een computerscherm niet goed vertaald worden. Verder ben ik nog
niet tegen andere belemmeringen aangelopen.”
Volgens Marjon is Skype zeer toegankelijk en kunnen
al haar patiënten ermee overweg. Zelfs psychologisch
onderzoek voert ze zo online uit. “Zo lees ik items van
een vragenlijst voor of ik laat via de webcam opdrachten zien en registreer de reactie van de patiënt op het
beeldscherm.”
De methode klinkt eenvoudig en roept de vraag op
waarom we niet allemaal zo werken. Is online EMDRtherapie de toekomst? En niet alleen als je in Kaapstad
of in Lutjebroek woont? Marjon kan zich voorstellen
dat online therapeutisch werk voor veel collega’s een
uitkomst zou kunnen bieden, maar dit geldt wel voor

speciﬁeke situaties. Haar patiënten zijn ook niet zonder
toeval met name expats. “Wanneer je in het buitenland
woont voor je eigen werk of dat van je partner, verwacht je meestal niet dat je in je eigen land geholpen
kunt worden met psychische klachten of trauma. De
opluchting wanneer blijkt dat online therapie mogelijk
is, geeft in de behandeling al een groot effect.” Marjon
heeft hierdoor vooral met zeer gemotiveerde patiënten
te maken. Ze gaan vaak serieus aan de slag en zijn therapietrouw.
Ook aan het gevaar van eventuele wanbetalers heeft
Marjon gedacht. “Ik stuur aansluitend op de behandeling
een factuur, en de volgende afspraak kan alleen doorgaan als die is betaald. Deze afspraak werkt prima. Ik
hoef mensen er zelden tweemaal op te wijzen.”
Marjon voelt zich bij online therapie niet gehinderd door
richtlijnen van zorgverzekeraars. “Zo ga ik ook anders
om met dossiervoering: na een intake stel ik een contract op met afspraken. Dit is een contract tussen mij
en de patiënt en ik verstuur het verder niet aan derden.
Direct na afsluiting van de behandeling vernietig ik het
dossier weer.”

Kan iedereen dit?
Volgens Marjon heeft een goede online EMDR-therapeut
een beetje lef nodig en ﬂexibiliteit. “Je hebt namelijk
vaak met mensen in andere tijdszones te maken. Ik sta
er niet ’s nachts voor op, maar ben bijvoorbeeld wel ’s
avonds en op zaterdagen beschikbaar. Dat moet je wel
willen.”
Het aanbod van Marjon is te vinden op de website van
haar bedrijf InSight4U en via de verenigingen VEN en
VGCT. “Maar de meeste mensen komen via via bij mij.
Mond tot mond reclame is nog altijd de beste manier,
getuige de aanmeldingen die wekelijks binnen komen.
Marjon doet vijf á zes gesprekken online op een dag.
Toen ze begon te werken met EMDR, merkte ze al hoe
snel en effectief dit werkt. Door het online aan te bieden
is deze effectiviteit volgens haar alleen maar toegenomen. “Het heeft me in zekere zin ook sensitiever gemaakt: omdat je via je computerscherm maar een deel
van iemand ziet, word je gevoeliger voor kleine signalen
die je vertellen hoe het met die persoon gaat.” Marjon
haalt vooral veel voldoening uit het feit dat patiënten
dankbaar zijn voor het online aanbod. “Je moet er toch
niet aan denken dat je met PTSS-klachten onnodig lang
moet rondlopen, omdat je je niet kunt vinden in het lokale aanbod.”
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Client’s perspective

Vroeginterventie
Tekst: Femke van de Linde
Frank overleefde de aanslag in de Bataclan in Parijs.
In EMDR Magazine vertellen hij en zijn vriendin Marieke over de periode daarna.
Nadat Frank op 13 november 2015 levend uit theater
Bataclan was gekomen, zocht hij met zijn vrienden hulp
bij Margot van Slachtofferhulp. “Ik was bang voor wat er
allemaal boven mijn hoofd hing. Je hoort vaak van die
verhalen dat de echte klap pas na een paar maanden
komt. Het stelde me gerust dat ze zei dat veel mensen
die iets naars meemaken, niet per se een trauma ontwikkelen.” Toch bood Margot aan om Frank te verwijzen naar
een EMDR-therapeut. Een kleine twee weken na de aanslag vond een EMDR-sessie plaats: er was sprake van een
acute stressstoornis. “Ik was zeer gespannen, zat heel
hoog in mijn adem en voelde een steen op mijn borst.
Ook was ik angstig: bang dat het me hier in Nederland
opnieuw zou overkomen. Ik kon me niet focussen, leefde
van moment naar moment en keek vooral uit naar ontmoetingen met de andere jongens.”
“Hij was er obsessief mee bezig”, vertelt vriendin Marieke. Hij wilde álles op het nieuws zien, elke seconde van de
dag. Hij at niet, dronk niet en was bijna vergroeid met zijn
I-Pad. Ik kreeg geen contact met hem. Hij keek wel naar
me, maar zag me niet: hij keek dwars door me heen.”
Frank vond de EMDR in het begin heel raar: “Die bewegende hand voor mijn gezicht… ik vond het vermoeiend
en moeilijk. Ik moest me op drie dingen tegelijk focussen: die hand, dat
beeld en wat ik voelde. We gingen op
de ergste dingen in: dat ik die gast
met zijn machinegeweer zag staan,
dat ik wegkroop en dat ik black-outs
had. Ik was heel bang voor die zwarte
gaten: wat zou daar nog allemaal zitten? De vraag over hoe ik dacht dat
het was gegaan, zorgde ervoor dat
er een geheel kwam. We hebben bekeken wat er had kunnen gebeuren,
zodat ik die scenario’s kon loslaten.
Het verhaal werd steeds completer.
Ik voelde op een bepaald moment de
spanning van mijn schouders vallen
en toen had ik zoiets van: ‘Zo, en nou
EMDR Magazine 11 |
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ga ik even naar de wc.’ Na die sessie zei Marieke: ‘Ik heb
nou voor het eerst het gevoel dat je niet meer door me
heen kijkt’.”
“Nadat ik uit die overlevingsstand was gekomen, hebben
we nog een EMDR-sessie gedaan op de gebeurtenis als
één geheel. Inmiddels heb ik het gevoel dat ik het heb
overleefd. Ik ben me ervan bewust dat nare dingen je
ineens kunnen overkomen. Hierdoor ben ik wat minder
onbevangen geworden.”
“Ik begreep dat mensen vaak pas veel later hulp krijgen
in de vorm van EMDR, maar ik ben blij dat ik zo snel hulp
heb gehad. Ik was anders waarschijnlijk langer in die
stressstand blijven staan. Nu kon ik het een plek geven.
Het gaf me rust.”
Marieke merkte direct dat Frank er minder obsessief mee
bezig was. “Hij sliep rustiger en ging weer voor zichzelf
zorgen. Nu stelt hij zich kwetsbaarder op en laat zichzelf
meer zien. Daarnaast is hij daadkrachtig: hij blijft dingen
opzoeken. Het heeft hem niet klein gekregen!”

Deze rubriek is voor mooie, aangrijpende, interessante
of enthousiaste uitingen van cliënten. Het kan gaan om
een omschrijving van hoe iemand de EMDR-sessie heeft
beleefd, of om een kunstige uiting.
Wil je iets van jouw cliënt(e) in deze rubriek zien? Neem
dan contact op met Femke van de Linde (lindepraktijk@
gmail.com).

Interview

Plaatje bij het praatje
Tekst: Deana de Zwart Foto: Nienke Hofstede
Sommige patiëntengroepen hebben baat bij het gebruik van visuele middelen in hun behandeling. Petra
Spuijbroek heeft daar als autismedeskundige veel ervaring mee. Ze staat aan de wieg van de ontwikkeling
van pictogrammen die het EMDR-protocol ondersteunen. De VEN stelt deze pictogrammen via haar website
beschikbaar voor de leden. Hoe gebruik je deze pictogrammen? En wat vraagt een EMDR-behandeling bij
patiënten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) van een behandelaar?

Petra Spuijbroek heeft al ruim twintig jaar ervaring met
patiënten met een Autisme Spectrum Stoornis. In het Centrum Autisme in Leiden geeft ze onder andere EMDR-behandelingen aan kinderen, volwassenen en gezinnen. Vol
enthousiasme vertelt Petra over haar werk: “Ik hoor vaak
dat EMDR-therapeuten het moeilijk vinden om mensen
met ASS te behandelen, omdat deze patiënten niet kunnen aangeven wat ze denken of voelen, of omdat ze zeggen dat er niets opkomt tijdens de EMDR-procedure. Toch
is EMDR juist zeer geschikt voor patiënten met ASS omdat
het een heel overzichtelijke en voorspelbare behandeling is. Het is altijd hetzelfde en dat is voor mensen met
autisme heel prettig. Wel hebben ze extra ondersteuning
nodig van de therapeut. Zo hebben mensen met ASS veel
moeite met het benoemen van hun gevoelens. Niet omdat
ze niets zouden voelen, maar omdat ze niet weten of dat
gevoel nu bang, boos of verdrietig heet. Ook vinden ze het
moeilijk om een NC te benoemen of om aan te geven wat
ze liever over zichzelf zouden denken, omdat ze het moeilijk vinden om op zichzelf te reﬂecteren. Dat vraagt om
een meer directieve benadering vanuit het kinderprotocol,
ook bij volwassenen. Per patiënt moet je erg op zoek gaan
naar datgene wat werkt. Elke behandeling is zo’n uitdaging! Visuele middelen helpen daarbij. Zo hebben we ook
pictogrammen ontwikkeld.”

Goed doordachte pictogrammen
Ontwerper Mischka Zeldenrust vertaalde op verzoek van
het Centrum Autisme het EMDR-protocol in pictogrammen. “Dat was een hele procedure van ontwerpen, bespreken van de ontwerpen in de Special Interest Group
(SIG) Autisme, verbeteringen voorstellen en bespreken en
de ontwerpen aanpassen”, vertelt Petra. “Zo stond er op

het plaatje bij de stap ‘Wat komt er op/ wat merk je?’ eerst
een poppetje met een denkwolkje naast zijn hoofd, maar
na overleg is dat een poppetje geworden met een denkwolkje dat uit zijn hoofd komt én een ‘voelwolkje’ dat uit
zijn hart komt!” Het resultaat van alle overleg en aanpassingen is een reeks van ruim twintig goed doordachte pictogrammen. Petra laat een blad met zwart-wit pictogrammen zien die met klittenband op een groot vel geplakt zijn.
“Aan de hand van deze pictogrammen leg ik patiënten uit
hoe de EMDR-procedure verloopt. Ik laat bijvoorbeeld een
pictogram zien met een pratend hoofd en zeg dat we vandaag gaan praten. Vervolgens neem ik zo het hele protocol met ze door. Ze krijgen alle pictogrammen in de juiste
volgorde verkleind gekopieerd mee naar huis, zodat ze
kunnen zien wat we de volgende keer gaan doen. Tijdens
de EMDR-procedure haal ik dan van elke stap die we hebben gedaan het pictogram van het blad en doe deze in een
bakje. Zo heeft de patiënt letterlijk overzicht over hoe ver
we zijn in het proces en welke stappen we nog moeten
doen. Als we klaar zijn, komen we uiteindelijk bij deze ‘picto’.” Petra wijst naar een pictogram van een opgestoken
duim. “Dan heb je het goed gedaan!”
De pictogrammen zijn bruikbaar voor iedereen die een
concrete benadering en meer visuele ondersteuning nodig
heeft. Dus bijvoorbeeld ook voor de groep met een licht
verstandelijke beperking. Inmiddels zijn de pictogrammen
overgedragen aan de VEN en via de website beschikbaar
voor alle leden.

Meer visuele middelen
Naast de pictogrammen heeft Petra nog andere visuele
middelen in haar EMDR-koffertje: “Ik ga bij elke patiënt
opnieuw op zoek naar wat werkt. Zo gebruik ik voor f

39

| EMDR Magazine 11

jongens en meisjes de SUD/VOC-kaarten die Silverkit uitgeeft, maar als de tekeningetjes die daarop staan aﬂeiden
in plaats van ondersteunen, dan werk ik alleen met een
balkje met getallen erop. Soms gebruik ik een balk met
grijze kraaltjes die wit worden als patiënten aanwijzen wat
de SUD/VOC is, of hoe naar het nu nog is om aan het beeld
te denken. Deze kraaltjes gebruiken we dan in plaats van
de SUD/VOC-kaarten of het getallenbalkje. Soms vergeten
kinderen met hun ogen de bewegingen te volgen of ze
vinden het eng, en dan werk ik ook met de koptelefoon
of de buzzers. Ouders maken weleens een heel beeldverhaal van de traumatische gebeurtenis aan de hand van
de foto’s die ze hebben. Waar mogelijk laat ik tekeningen
maken bij het kiezen van een targetbeeld of van een prettige plek bij de start van een behandeling.”

“EMDR is juist zeer geschikt
voor patiënten met ASS omdat
het een heel overzichtelijke en
voorspelbare behandeling is.”
“Patiënten met ASS zijn net als getraumatiseerde mensen
sneller boos of verdrietig, dus heb ik ook de Window of
Tolerance in A4-formaat geplastiﬁceerd bij me om deze uit
te leggen. Op de ene kant staat een Window of Tolerance
met de stress van een gemiddeld persoon, en op de andere kant de versie van het verkleinde raampje van mensen
met ASS en/of trauma.” Petra laat twee graﬁsche weergaves van de Window of Tolerance zien. “Ik laat kinderen
tekenen hoe hun dag eruit heeft gezien, en bijvoorbeeld
de moeder tekent hoe háár dag eruit heeft gezien. Vervolgens vergelijken we die tekeningen met mijn ‘geplastiﬁceerde uitleg’ en bespreken wat er is gebeurd. Aan de
hand van de tekeningen en de Window of Tolerance kun
je het stressniveau en de emoties goed bespreken. Naast
het zo concreet mogelijk maken van de behandeling door
de visuele middelen is het ook belangrijk om geen lange
verhalen te vertellen, maar zo compact en concreet mogelijk te praten.”

EMDR en diagnostiek
Bij het Centrum Autisme worden kinderen ook aangemeld
met de vraag of er sprake is van autisme. “Nu we diagnostiek van trauma mee laten lopen in onze diagnostiekfase,
zien we dat vermeend autistisch gedrag ook traumagerelateerd gedrag kan zijn. We willen heel graag onderzoek
doen naar het beeld van ASS. Ik heb een kind behandeld
dat niet sprak, maar dat wel weer ging doen na EMDR. Dat
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kan natuurlijk toeval zijn, maar dat is nooit onderzocht.
Ook zie ik vaak dat een kind socialer wordt en meer zelfvertrouwen krijgt na een EMDR-behandeling. Als er sprake is van een onderliggend trauma, dan bieden we eerst
EMDR aan voordat we diagnostiek doen. Dan zie je een
kind soms in zes weken zó opknappen, dat we bespreken om de diagnostiek nog even uit te stellen en eerst
het effect van de EMDR-behandeling af te wachten. Want
misschien is het alleen het trauma geweest dat het bijzondere gedrag veroorzaakte.”

Cursus EMDR en Autisme
Petra’s werkplek in Leiden bevindt zich op twee verdiepingen. Op de bovenste verdieping liggen de kantoorruimtes
met ﬂexwerkplekken. De verdieping daaronder met de behandelruimtes oogt prikkelarm, maar wel vriendelijk door
de lichte fotoprints op de muren en ramen. De spreekkamers zijn eenvoudig gemeubileerd en in de spelkamers
staan de materialen zoveel mogelijk in gesloten kasten om
niet af te leiden. Petra werkt bij voorkeur in de spelkamer
voor adolescenten. “Voor patiënten met ASS is het prettig
als de behandeling steeds in dezelfde ruimte plaatsvindt.
Bovendien hangt hier een camera in een bol aan het plafond, zodat ik alles kan opnemen.”
Petra maakt beeldopnames van al haar EMDR-sessies.
Niet alleen om deze zelf, met collega’s of met patiënten
terug te kunnen kijken en tijdens de sessies zo min mogelijk te schrijven, maar ook om het beeldmateriaal te kunnen gebruiken tijdens de cursussen die ze geeft. “In de
cursus ‘EMDR en autisme’ bespreken we de bijzonderheden van het werken met patiënten met ASS, geïllustreerd
met video’s. Bijvoorbeeld hoe patiënten kunnen uitwijden
en met oneindig veel details komen als je ze vraagt wat er
opkomt, of wat te doen als ze juist aangeven dat er niets
opkomt. Cursisten nemen ook zelf casuïstiek mee die we
dan bespreken. We staan stil bij het gebruik van de pictogrammen en andere middelen. Het is wel belangrijk dat
je de vervolgopleiding EMDR Kind en Jeugd hebt gevolgd
voordat je de cursus EMDR en autisme kunt volgen. Je
moet het kinderprotocol goed in de vingers hebben, voordat je de benodigde uitzonderingen kunt maken.”
Deze drie uur durende cursus EMDR en autisme wordt
een paar keer per jaar gegeven voor groepen van onge
veer vijftien personen.

Petra Spuijbroek werkt sinds 2000 bij Centrum Autisme
(Rivierduinen) in Leiden als GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk waar ze
onder andere cursussen aanbiedt (www.ziezo-praktijk.nl).
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Boekbespreking

EMDR voor chronisch
getraumatiseerde kinderen
met hechtingsproblematiek
en hun ouders
Tekst: Nathalie Schlattmann
EMDR geeft kinder- en jeugdtherapeuten de mogelijkheid om trauma's die vaak ten grondslag liggen aan kinder- en jeugdpsychiatrische diagnoses te onderkennen en te behandelen. Bij sommige chronisch getraumatiseerde kinderen volstaat de toepassing van EMDR zoals we die geleerd hebben. Er is echter een zeer kleine
groep kinderen met vroeg relationeel trauma met comorbide hechtingsproblematiek en ernstige emotieregulatieproblemen. Deze kinderen kunnen de standaard EMDR-behandeling niet aan of staan hier niet voor open,
terwijl zij wel veel traumaklachten hebben.
Debra Wesselmann en haar collega's van het Attachment and Trauma Centre of Nebraska in de Verenigde Staten ontwikkelden voor die chronisch getraumatiseerde kinderen met hechtingsproblematiek het behandelprotocol Integrative Team Treatment for Attachment Trauma in Children.

Over dit nieuwe protocol schreven de ontwikkelaars
in 2014 een boek en een werkboek. Daarnaast geven
ze online cursussen. In het behandelprotocol werkt de
EMDR-therapeut samen met een gezinstherapeut. Deze
laatste ziet de ouders en hun kind samen, en de ouders zijn ook altijd aanwezig bij de EMDR-behandeling
van hun kind. Vaak gaat het hier om adoptie- of pleegouders. De gezinstherapeut doet het voorbereidende
werk voor de EMDR-therapie. De gezinstherapie en de
EMDR zijn geprotocolleerd, maar de verschillende modules kunnen ook in een ander tempo of alternatieve
volgorde doorlopen worden, dit wordt overgelaten aan
de klinische beoordeling van de therapeut. Gemiddeld
duurt de behandeling ongeveer negen maanden.
De gezinstherapie bestaat uit de volgende zes clusters
van technieken:
1) Ouderbegeleiding waarbij de ouders naar hun kind
door een ‘traumasensitieve bril’ leren kijken en traumasensitief leren reageren op hun kind.
2) (Mindfulness) oefeningen met de ouders en hun kind
gericht op het leren omgaan met heftige emoties.
3) De ouders en hun kind helpen om het kleine getraumatiseerde kind in het kind te leren herkennen onder andere met behulp van Matroesjka’s.
4) De ouders en hun kind helpen omgaan met dageEMDR Magazine 11 |
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lijkse stressoren.
5) Communicatiespelletjes met ouders en kinderen.
6) Een begin maken met het werken aan het verleden. De gezinstherapeut helpt om de targets voor
de EMDR te identificeren, bijvoorbeeld door middel
van het maken van een tijdlijn met de ouders en hun
kind.
Ook de EMDR-therapie in dit protocol bestaat uit zes
clusters van technieken. De therapeut krijgt er twee
clusters met technieken bij, die ingezet kunnen worden
voor en/of tijdens de EMDR-behandeling van het kind.
Het ene cluster bestaat uit technieken die erop gericht
zijn de hechting tussen de (pleeg/adoptie-)ouders en
het kind te bevorderen: de zogenaamde Attachment
Resource Development (ARD)-technieken. Het andere
cluster bestaat uit technieken die erop gericht zijn om
de emotieregulatie te verbeteren: de zogenaamde SelfRegulation Resource Development (S-RDI)-technieken.
Therapeuten die bekend zijn met Theraplay en/of het
nieuwste boek van Lovett: Attachment Tangle, zullen in
de ARD-technieken een en ander herkennen. Hetzelfde
geldt voor de S-RDI -technieken, hierin herkennen therapeuten waarschijnlijk elementen uit het boek van Siegel en Bryson: Het hele brein, het hele kind, en uit de
dialectische gedragstherapie.

gemaakt van metaforen en een vorm van externaliseren
van de klachten, die ontschuldigend werken. Mede-ontwikkelaar Cathy Schweitzer laat bovendien op video’s in
de online cursus zien hoe elementen uit de speltherapie
te gebruiken zijn om kinderen die moeite hebben om te
praten over de trauma’s toch het traumaverhaal te laten
vertellen met bijvoorbeeld knuffels. Zij laat de kinderen
de bilaterale stimulatie toepassen op hun knuffel nadat
de traumatische herinnering is geactiveerd, waardoor
hun werkgeheugen toch wordt belast. Kortom: zowel met
de technieken als de integratieve samenwerking van de
EMDR-therapeut en de gezinstherapeut biedt dit nieuwe
behandelprotocol een mogelijke verrijking voor het werken met deze doelgroep van complex getraumatiseerde
kinderen. Hoewel de effectiviteit nog moet worden onderzocht, zijn mijn eigen ervaringen in de klinische praktijk in ieder geval heel positief.

Boek en online college

Prachtig EMDR-protocol
De kracht van dit nieuwe behandelprotocol van Debra
Wesselmann ligt mijns inziens in hoe ze elementen van
ARD en S-RDI heeft weten te combineren tot een prachtig
EMDR-protocol waarbij de gezinstherapeut en de EMDRtherapeut elkaars werk kunnen ondersteunen en versterken. De samenwerking tussen beide therapeuten kan dan
helpen tot betere resultaten te komen bij de behandeling van deze moeilijke doelgroep van chronisch getraumatiseerde kinderen. Een eerste gevalsstudie beschrijft
voorlopige aanwijzingen dat EMDR inderdaad de symptomen en hechtingsstatus kan verbeteren bij een kind met
een hechtingstrauma (Wesselmann et al, 2012). Ook is er
een voor- en nameting gedaan bij negen kinderen met
de Child Behavior Checklist (CBCL), de Randolph Attachment Disorder Questionnaire en de Attachment Disorder
Assessment Scale-Revised. De scores op deze lijsten van
voor de behandeling, waren na de behandeling gedaald
van klinische naar niet klinische waarden. Dit onderzoek
is echter nog niet gepubliceerd.

Het besproken boek en werkboek zijn gemakkelijk te bestellen bij Nederlandse online boekverkopers. Informatie
over de online cursus is te vinden op de website http://
www.atcnebraska.com. Deze cursus start twee keer per
jaar: in het voorjaar en in het najaar. De online cursus voor
EMDR-therapeuten duurt vier maal drie uur en die voor
gezinstherapeuten drie maal drie uur. Het is live te volgen
of later te bekijken. Het is een online college, waarbij je
tegelijkertijd de docenten en de powerpoint-presentatie
in beeld ziet en er wordt veel casuïstiek getoond met
video’s. Vooraf kun je de handouts uitprinten. De cursus
moet binnen ongeveer een maand worden afgerond om
het certificaat te behalen. Na elke sessie van drie uur volgt
een toets van tien vragen. Het is aan te raden om eerst

het boek te lezen voordat je de online cursus volgt.
Methodiek van Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer en Stefanie Armstrong zoals beschreven in het boek: Integrative Team Treatment for Attachment Trauma in Children, Family Therapy and EMDR van dezelfde auteurs,
ISBN: 978-0-393-70818-9;
Werkboek voor ouders: Integrative Parenting, Strategies for Raising Children
affected by Attachment Trauma, ISBN: 978-0-393-70817-2.

Nathalie Schlattmann is klinisch psycholoog en EMDR
practitioner. Ze werkt bij de Bascule in het Centrum voor
Trauma en Gezin.
Referenties
Booth, P. & Jernberg, A. (2010). Theraplay. Amsterdam: Hogrefe.
Lovett J. (2015). Attachment Tangle. New York: Routhledge.
Siegel, D. J.& Bryson, T.P. (2013). Het hele brein, het hele kind. New York:
Scriptum.

Het behandelprotocol bevat een manier van psychoeducatie die kinderen enorm aanspreekt, zoals ikzelf heb
ervaren tijdens het toepassen ervan. Er wordt gebruik

Wesselmann D., Davidson, M., Armstrong, S., Schweitzer, C., Bruckner,
D.,Potter, A.E. (2012). EMDR as a treatment for improving attachment
status in adults and children. Revue Europeenne de Psychologie Appliquee,
62:4,223-230
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Film en trauma
Tekst: Hayo Lasschuijt
Shakespeare liet Hamlet zeggen dat het doel van
ware kunst is om de natuur een spiegel voor te
houden, opdat we betere mensen worden. Kunst,
in dit geval ﬁlm, is geen concurrent van wetenschappelijke kennis, eerder een bondgenoot.
Natuurlijk kan ﬁlm vruchtbaar worden gebruikt
ter illustratie van een wetenschappelijke theorie,
maar als zij werkelijk een spiegel is die ons betere mensen kan maken, heeft zij meer te bieden.
Illustratie is een feest der herkenning. Voor reﬂectie moet een ﬁlm voldoende complex en mysterieus zijn. De maker moet dusdanig fundamenteel
kunnen denken dat het bijzondere (de personages, het verhaal) voldoende diepte krijgt (1).
Een begenadigde regisseur schenkt een unieke
ervaring die het voor de hand liggende weer ongrijpbaar maakt. Want zoals de Britse psychiater
en literair criticus McGilchrist stelt: “Een ervaring
is een relatie tussen mij en de omgeving, net als
een menselijke relatie.” Je beïnvloedt elkaar. De
ﬁlm kijkt ook naar ons (2). Een gearticuleerde
ervaring kan ons begrip veranderen en zo leiden
tot nieuwe kennis. Geen gedistilleerde rationele
kennis - dan kan de regisseur beter een essay
schrijven - maar meer intuïtieve kennis die een
verbond kan aangaan met wetenschappelijke
kennis.
Dit geeft meteen de grens aan van deze methode. U kijkt door de ogen van de recensent. En hij
zal, zoals de psychotherapeut Van Dantzig in zijn
prachtige reeks ﬁlmbeschouwingen aangaf, daarbij noodzakelijkerwijs zijn prereﬂexiviteit moeten
expliciteren en van daaruit verder gaan. Een andere kijker kijkt met andere ogen (3). En idealiter
zal, wanneer ook de andere kijker zich uitspreekt
– hetzij door expliciete (wetenschappelijke)
kennis, hetzij door impliciete kennis – meer en
verﬁjnder kennis ontstaan. Vooralsnog ben ik als
recensent aan zet. Ik zal in deze nieuwe rubriek
Film & trauma die andere manier van kijken op
z’n staart proberen te trappen en u hopelijk kunnen verleiden tot het bekijken en ervaren van de
ﬁlm. En wie weet tot explicatie…
1. M.C. Nussbaum. Stages of thought (2008)
2. I. McGilchrist. The Master and his Emissary
(2009)
3. A. van Dantzig. Films - voor gezien getekend
(1993)
EMDR Magazine 11 |
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Krigen, het Deense woord voor Oorlog, is de epische titel van de ﬁlm van regisseur Tobias Lindholm
over de 35-jarige Claus M. Pedersen, commandant
van een peleton Deense soldaten in Afghanistan,
echtgenoot, vader van drie kinderen en burger in de
rechtsstaat Denemarken.

Oorlog
We horen wind, geritsel en zien een maanlandschap. In
de verte beweegt iets. Het blijken soldaten. De voorste
in de lijn gebruikt een metaaldetector. Er blijkt radiocontact. De taal is technisch (‘sitrep’). Dan een ontplofﬁng.
Iemand roept: “IED!”. De onderbenen van Anders Holm,
nr. 381410, soldaat der eerste klasse, blijken volledig
aan ﬂarden. Hij is buiten bewustzijn. Lasse, soldaat der
tweede klasse, raakt over zijn toeren en wordt later tot
de orde geroepen: “Ik wil dat je gefocust blijft!” Lasse

en zijn kameraden vechten voor zijn leven, maar Anders
sterft in de armen van een van hen. De thuiskomst is een
treurmars. Daarna lopen de emoties hoog op. De soldaten vragen zich af wat de zin is van de patrouilles waarbij ze levende schietschijven zijn. Claus spreekt de mannen toe en zegt dat ze op het punt staan de bewoners
voor hen te winnen. Daarom moeten ze juist nu zichtbaar zijn; kort maar krachtig. Claus besluit voorlopig zelf
mee op patrouille te gaan. De volgende morgen treft hij
bij het ontwaken de ontredderde Lasse aan. Lasse had
van plaats gewisseld met Anders. Claus kalmeert hem
en laat Lasse, die als familie alleen nog zijn zusje Majida
heeft, naar huis bellen. Hij straalt als hij Majaida’s stem
hoort. Tussendoor zien we Maria, de vrouw van Claus, in
Denemarken. Zij werkt en zorgt voor hun drie kinderen.
De middelste, Julius, blijkt gedragsproblemen te hebben.
Hij mist zijn vader.
f
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Chaos
Claus gaat de daarop volgende weken mee op patrouille.
Daarbij ontstaat een kettingreactie van gebeurtenissen
die maken dat hij uiteindelijk voor de rechtbank in Denemarken moet verschijnen waar hij wordt beschuldigd
van het indirect doden van elf burgers, waaronder kinderen, wegens het aanvragen van luchtsteun zonder PID
(Positive Identiﬁcation: vaststelling dat er sprake is van
een militair doel).
Wat is er gebeurd? Tijdens een patrouille ontdekt Claus
dat het Afghaanse gezin dat de voorgaande dag had gesmeekt om de nacht op de basis te mogen doorbrengen
wegens bedreiging door de Taliban, is doodgeschoten.
Hij had hen de toegang geweigerd, volgens zijn collega’s
om betwistbare redenen. Zijn oog valt op twee kinderr
voetjes. Dan breekt de hel los. Een aanval van de Taliban.
Chaos. Waar komt het vuur vandaan? Lasse wordt in zijn
nek geschoten. Hij moet, om nog een kans te hebben,
per helikopter worden afgevoerd. Landen is echter onmogelijk. De toestand van Lasse verslechtert zienderr
ogen. Claus besluit luchtsteun in te roepen zonder PID.
Door deze luchtsteun, die niet meer is dan een schot
vernietigend hagel, redt Claus het leven van Lasse.

Recht
Het tweede deel van de ﬁlm beslaat de rechtszaak in Denemarken. Claus kan vier jaar cel krijgen. De feiten zijn
helder: er was geen PID. Om buiten de cel te blijven moet
Claus dus liegen. Hij wil zijn verantwoordelijkheid echter
niet ontlopen. Maria houdt een emotioneel pleidooi voor
hun kinderen die een vader nodig hebben. Claus capituleert. Tijdens de rechtszaak worden er foto’s getoond
van de slachtoffers van de luchtaanval. Op een foto zien
we een dood meisje.
meisje Naast haar ligt een kindervoetje
dat ooit bij haar hoorde. Claus draait weg. Er worden
helmcamerabeelden getoond waaruit blijkt dat er geen
PID was, maar het is niet onomstotelijk. De aanklager
blijkt gedreven. Alle soldaten worden gehoord. Niemand
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kind. Dan de laatste dag: het verhoor van de stoïcijnse
soldaat ‘Slager’. Hij redt Claus. Ook hij liegt. Claus wordt
vrijgesproken. Grote vreugde en ontroering. Ook bij mij...

Familie
Hoe kan ik mijn emotionele reactie begrijpen, terwijl de
in mijn ogen nare aanklaagster feitelijk volledig gelijk
heeft? Wat antwoord ik als mij de vraag wordt gesteld
of ik als commandant een lukrake luchtaanval zou laten
uitvoeren om een soldaat te redden, terwijl ik niet weet
of er burgers gedood zullen worden? De regisseur heeft
me blijkbaar iets laten ervaren, maar wat? Mijn gevoel is
dat de ﬁlm laat zien dat wanneer de techniek als pantser ontoereikend blijkt, familie het frame is waarmee
soldaten zinvol kunnen overleven: ‘a band of brothers’.
De missie van de soldaten wordt getoond als een maanlandingsoperatie. Technische controle. Met één explosie
wordt dit ondermijnd. Wat doen we in dit vreemde land?
De harten van bewoners winnen. De bejegening is echter ruw door de voortdurende angst voor aanslagen. Verr
bondenheid is er alleen in het samen spelen met de vliegerende kinderen of in de zorg voor een brandwond van
een kind, als vaders. Lasse stort in. Omdat hij zwak is?
Nee, hij verliest een broer. Claus steunt hem zoals een
vader zou doen. De dochter van Claus vraagt of het waar
is dat hij kinderen heeft gedood. Claus zwijgt... De vraag
is niet wat ik doe om een soldaat te redden, maar wat
ik doe als daar mijn broer ligt of mijn kind? De regisseur
heeft me laten ervaren hoe sterk familiebanden zijn.

Voetjes
Mijn inschatting is dat Claus een gerede kans loopt op
depressieve klachten op basis van zijn traumatische ervaringen ‘‘Moral
ringen.
Moral injury’
injury
y’, zou je kunnen zeggen.
zeggen Het belangrijkste targetbeeld zijn de voetjes, drie keer. Claus brengt
in de laatste ﬁlmscène Julius naar bed. Als hij hem onderr
stopt, ziet hij de voetjes van Julius. Claus gaat naar buiten.
Het is donker. Ver weg, heel ver weg klinkt een sirene… 
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Column

Oppenheim
De diagnose PTSS bestaat nog niet zo lang. In de DSM
II (1980) kreeg de term voor het eerst een ofﬁciële status. Daarvoor moesten we het doen met begrippen als
Shellshock (1918), Combat Stress Reaction (ook wel
Battle Fatigue), KZ (Konzentrationslager)-syndroom en
Post Vietnam Disorder. Alle vier verwijzen naar oorlogservaringen. Minder bekend is het in 1866 door ene
Erichsen genoemde railway spine: het ‘bizarre’ fenomeen dat slachtoffers van treinongelukken lichamelijke
klachten hadden, terwijl zij geen lichamelijke schade
hadden ondervonden. Ook mensen met het Da Costa
symdroom (1871) mankeerden fysiek helemaal niets.
Het betrof op hartziekte lijkende klachten bij soldaten
in de Amerikaanse Burgeroorlog.
De echte ‘oerknal’ van de aan psychotrauma gerelateerde klachten vond plaats in 1889 in Berlijn. Ene
Hermann Oppenheim (1858 – 1919) lanceerde de term
Traumatische Neurose in het voor die tijd baanbrekende artikel: ‘Die traumatischen Neurosen nach den
in der Nervenklinik der Charité in den letzten 5 Jahren
gesammelten Beobachtungen’. Hij stelde, vermoedelijk
als eerste ter wereld, dat de hevige angstreactie op
traumatische ervaringen direct tot organische veranderingen kan leiden, met psychische neuroses tot gevolg.
Deze stellingname werd hem in de medische wereld
niet in dank afgenomen. Op het internationale congres
in Berlijn in 1890 werd er hard tegen hem gefulmineerd.
Met name de heren Charcot en Mendel lieten zich niet
onbetuigd. Zelfs nog tijdens het 10th International Medical Congress in 1916 in München werd er massaal
gehakt gemaakt van Oppenheims ideeën. Wij weten inmiddels wel beter.
Oppenheim, zoon van een Joodse rabbi uit het Duitse
stadje Warburg, was een briljante man. Zijn briljantie
strekte zich uit over vele terreinen. Hij studeerde geneeskunde aan de universiteiten van Berlijn, Göttingen en Bonn en promoveerde op 23-jarige leeftijd.
Tien jaar heeft hij actief geprobeerd een professoraat te krijgen. Hij liep het mis wegens het toen ofﬁcieel geldende antisemitische beleid. Op 33-jarige
leeftijd stichtte hij een privékliniek in Berlijn die binnen no time een wijdverspreide naam kreeg. In 1894
verscheen van zijn hand het in die tijd absolute stan-

daardwerk over zenuwziekten. Het boek kende maar
liefst zeven edities en werd in vele talen vertaald.
De beroemde Amerikaanse neuroloog Gibson Spiller
(1863–1940) zou ooit hebben verzucht: “When I can
write a better book than Oppenheim’s, I’ll do so.” Nog
steeds wordt het gezien als een van de beste handboeken over neurologie dat ooit is verschenen.
Hermann Oppenheim publiceerde artikelen over de
meest uiteenlopende onderwerpen als tabes dorsalis,
alcoholisme, anterior poliomyelitis, syphilus, multiple
sclerosis en metabolisme van urea (urinezuur). Ook
was hij de eerste arts ter wereld die een hersentumor
wist te diagnosticeren. Deze kon vervolgens met succes worden verwijderd. De operatie liet hij, genereus
als hij was, over aan een collega. Ook de eerste verwijdering bij een patiënt van een tumor aan de pijnappelklier was het gevolg van Oppenheims inzichten. Nog
steeds dragen verscheidene ziekten zijn naam. Zo bestaat er het ‘Ziehen-Oppenheim syndroom’, de Oppenheimse hersenverlamming en ‘de ziekte van Oppenheim’ ofwel amyptonia ciongentia, een familiaire vorm
van spierstarheid bij kinderen die tot ‘overbeweeglijke
gewrichten en abnormale houdingen’ leidt.
Vlak voor zijn dood maakte hij zich nog sterk in het publieke debat om de soldaten die leden onder de psychische gevolgen van de eerste wereldoorlog te zien als
oorlogsslachtoffers. Tegenstanders spraken echter van
simulanten die er op uit waren om een oorlogspensioen te ontvangen. Ze noemden het Renntenkampfneurosen (pensioenstrijdneurose).
Voor wie verder geïnteresseerd is in de naam Oppenheim: het is een stadje in de Duitse deelstaat RijnlandPalts waar een beroerde witte wijn vandaan komt: de
Oppenheimer Krötenbrunnen. “Een schokkende ervaring als je dat drinkt”, aldus de slijter bij mij om de hoek.
Daar weten wij gelukkig wel raad mee.
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EMDR over de grens

EMDR in Libanon
Tekst: Dana Soﬁ Foto: Zout Fotograﬁe
In de rubriek ‘EMDR over de grens’ interviewt Dana Soﬁ telkens een voorzitter of een ander sleutelﬁguur van
een EMDR-beroepsvereniging buiten Nederland. Deze keer is het Lina Ibrahim. Zij is psychotherapeut, vicevoorzitter van de Libanese vereniging voor psychologen en een van de oprichters van de EMDR-vereniging
Libanon, waarvan zij vanaf vorig jaar ook de voorzitter is. Ibrahim heef al 25 jaar een eigen praktijk en doceert
al elf jaar aan de American University of Beirut. Hulpverlening is haar op het lijf geschreven.

Wat kunt u vertellen over de geschiedenis van de EMDR-vereniging in Libanon?
“In 2007 kwam een team van Amerikaanse en Franse specialisten van EMDR HAP
onder leiding van Margaret Moore naar
Beiroet om de opleiding tot EMDR-therapeut te verzorgen. Samen met een aantal
ervaren psychologen die al lid waren van
de Libanese Vereniging van psychologen
(LPA) nam ik daaraan deel. Acht psychologen zijn erin geslaagd om de basisopleiding EMDR succesvol af te ronden. Op 25
april 2013 richtten wij vervolgens, samen
met deze groep, de Vereniging EMDR Libanon op.”

Hoeveel leden telt de EMDR-vereniging Libanon? Is het een groeiende vereniging?
“Onze EMDR-vereniging telt inmiddels
21 leden. Onze missie is om traumatherapie in het algemeen en EMDR-therapie
in het bijzonder een prominentere plek te
geven in het onderwijs van psychologen.
Daarnaast hebben we als doelstelling om
meer kennis over EMDR in de gezondEMDR Magazine 11 |
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heidszorg te verspreiden. We organiseren
trainingen, geven workshops en lezingen over EMDR-therapie en proberen de
kwaliteit van de opleidingen te bewaken
door kwaliteitseisen aan de trainingen
te stellen. Verder heeft onze vereniging
als doelstelling om contact met internationale EMDR-verenigingen en -organisaties te creëren en onderhouden. In
Libanon proberen we EMDR-therapie te
gebruiken om een beter imago te creëren over psychotherapie en geestelijke
gezondheidszorg. Omdat EMDR steeds
meer naamsbekendheid krijgt, verwijzen
meer psychiaters hun patiënten met een
trauma in hun geschiedenis naar EMDRtherapeuten. Als gevolg hiervan groeit de
interesse bij psychologen om opgeleid te
worden tot EMDR-therapeut.”

Waar zijn jullie als vereniging trots
op?
“We zijn vooral trots op het feit dat we de
eerste geregistreerde EMDR-vereniging
in de Arabische wereld zijn. Ook zijn we
blij dat we de basisopleiding tot EMDRtherapeut mogen faciliteren. Voor de vervolgcursus hebben we meer opleiding en
kennis nodig. Daar zijn we op dit moment
hard mee bezig.”

Voor welke uitdagingen in het onderwijs en op gebied van wetenschappelijke onderzoek staat uw
vereniging?
“Libanon heeft de afgelopen decennia zowel intern als extern oorlog meegemaakt.
Er is sprake van een langlopend politiek
trauma dat al meer dan veertig jaar gaan-

de is. Dit heeft het Libanese volk fysiek,
psychologisch, ﬁnancieel en sociaal uitgeput. De massale komst van de Syrische
vluchtelingen in de afgelopen jaren heeft
de situatie op alle fronten verder bemoeilijkt. Geestelijke gezondheidszorg behoort
namelijk niet tot de topprioriteit van de
overheid. Omdat veel van onze psychologen en psychotherapeuten problemen
hebben op ﬁnancieel gebied, kunnen zij
zich minder focussen op het verbreden
van hun kennis en kundigheid. De meeste
therapeuten hebben een of meerdere
werkgevers omdat ze van één baan niet
rond kunnen komen. Sommige therapeuten werken in klinieken, maar tegelijkertijd ook op scholen, in ziekenhuizen, bij
NGO’s of elders.”
De publieke zorg is weliswaar niet erg goed
ontwikkeld in Libanon, maar iedereen er
recht op. Maar niet alle zorg is daarin inbegrepen. Hierdoor is de psychiatrische zorg
slechts toegankelijk voor een bepaalde laag
van de bevolking. NGO's in Libanon hebben
psychotherapeuten ingehuurd om zorg te
verlenen aan iedereen die het nodig heeft,
maar veel mensen, zoals vluchtelingen en
chronisch zieken, kunnen de zorg niet bekostigen. Voor wie meer zekerheid en luxe
geniet, biedt de private gezondheidszorg in
Libanon meer uitkomst.
Psychotherapeuten worden opgeleid in
EMDR-therapie in de hoop daarmee hun
diensten toegankelijker te maken voor
het grote publiek. Om deze doelstelling te
kunnen realiseren wil de Libanese EMDRvereniging fondsen voor opleidingen en

training werven.

Jonge onderzoekers

Het snelwegennetwerk
in het brein
Tekst: Suzanne van Veen en Leonieke Kranenburg

Foto: Nienke Hofstede

Dr. Mitzy Kennis werkt als docent bij de afdeling klinische psychologie op de Universiteit
Utrecht. In januari 2016 promoveerde zij bij de militaire geestelijke gezondheidszorg binnen
het UMC Utrecht op onderzoek naar de neurale correlaten van PTSS en het ondergaan van
traumagerichte therapie. Mitzy vroeg zich af of we verschillen in hersenactiviteit kunnen
waarnemen bij soldaten die wel en niet PTSS ontwikkelden na een uitzending in een oorlogsgebied, en wat er verandert in het brein tijdens traumabehandeling. Het resulteerde in haar
proefschrift ‘The neural web of war’.

Kun je eerst vertellen hoe je tot jouw onderzoeksvragen bent gekomen?
“Ik heb biologie gestudeerd en tijdens mijn stage militairen met PTSS geïnterviewd. Ik vond het heel interessant dat sommige mensen hetzelfde kunnen meemaken, bijvoorbeeld een bomaanslag in Afghanistan, maar
dat zo’n incident bij de ene persoon wel tot klachten
leidt en bij de ander niet. Ook in mijn persoonlijke leven zag ik bij vrienden en familie verschillen in de manier waarop mensen met een trauma of groot verlies
omgaan. Verder heb ik mijn masterscriptie geschreven
over neurale correlaten van persoonlijkheid: kun je
met beeldvormende technieken individuele persoonlijkheidsverschillen in het brein waarnemen? Na deze
literatuurstudie was ik benieuwd of je ook individuele
verschillen in reactie op trauma en traumabehandeling
kan waarnemen in het brein.”

maar ik ben wel veel over het effect van traumabehandeling te weten gekomen.”

Hoe ben je tot je proefschrifttitel ‘The neural
web of war’ gekomen en hoe hangt die titel
samen met de inhoud van je proefschrift?
“Eigenlijk is het een overkoepelende titel van alle bevindingen. Het gaat over het neurale web, over connectiviteit. Dus niet over losse hersengebieden, maar
over hoe verschillende hersengebieden samenwerken
en –hangen in een netwerk. Het neurale web heb ik in
de context van oorlog onderzocht. Je kunt de titel ook
nog symbolisch interpreteren, omdat het een soort web
is waarin je vast komt te zitten als je PTSS ontwikkelt.”

Militairen met PTSS als gevolg van oorlogstrauma kregen in jouw onderzoek traumagerichte CGT of EMDR als behandeling?

Je hebt veel neuro-imaging studies gedaan
en verschillende meettechnieken gebruikt.
Van sommige technieken hadden wij nog
nooit gehoord. Waar staan we anno 2016? Wat
kunnen we allemaal in het brein meten met
de technieken die jij hebt gebruikt?

“Ja, dat klopt. Ik had tijdens mijn stage veel inspirerende
verhalen gehoord over EMDR. Soms konden militairen
die iets stressvols hadden meegemaakt door slechts
één EMDR-sessie de uitzending doorkomen, zodat ze
niet halverwege met paniek en angst naar huis hoefden
te gaan. Ik was heel geïnteresseerd geraakt in EMDR
na zulke ervaringen van behandelaren. Helaas heb ik in
mijn onderzoek niet CGT en EMDR kunnen vergelijken,

“Het gaat met name om connectiviteitstechnieken. Dat
zijn nieuwe technieken, gebaseerd op methoden die we
al langer gebruiken. Al ruim twintig jaar kunnen we niet
alleen de structuur, maar ook de activiteit in het brein
waarnemen. De structuur is zichtbaar door een MRIscan waarmee je feitelijk een röntgenfoto van het brein
maakt en bijvoorbeeld tumoren kunt waarnemen. Met
een fMRI-scan kun je zien hoe zuurstofrijk het bloed f
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in het brein is, dus waar activiteit plaatsvindt. Op het
moment dat twee hersengebieden tegelijkertijd actief
of minder actief zijn, kun je een relatie berekenen, en
dat noem je dan functionele connectiviteit. Zo kun je
zien welke hersengebieden er samenwerken aan bepaalde taken en dus waarschijnlijk te maken hebben
met hetzelfde proces.”
“Verder heb ik gekeken naar structurele connectiviteit
met een diffusie-scan. Daarmee bekijk je welke verbindingen er zijn tussen verschillende hersengebieden. Je
kijkt dan naar de witte stof van het brein, eigenlijk de
zenuwbanen van het brein. Speciﬁeker meet je hoe vrij
water beweegt door het brein (diffussie). Zenuwbanen
zijn vettig, dus daar kan water niet zo goed doorheen.
Als je kijkt hoeveel water er in een richting beweegt,
en er beweegt heel veel water langs een zenuwbaan,
dan kun je berekenen hoe sterk de witte stof is in die
zenuwbaan. Hoe dikker en vetter de zenuwbaan, hoe
sneller het transport (de communicatie) kan verlopen.
Je kunt dat ook wel het snelwegennetwerk in het brein
noemen (zie Figuur).”

Je hebt voor jouw onderzoek het brein bestudeerd bij honderd deelnemers uit drie groepen: veteranen met en zonder PTSS en gezonde burgers. In welke gebieden waren de
veteranen geweest?
“Het grootste deel was op uitzending naar Afghanistan
geweest. Verder had ik veteranen die naar voormalig
Joegoslavië of Libanon waren uitgezonden. Tot slot hadden we ook een aantal mariniers die reddingsmissies
op zee hadden uitgevoerd.”

Wat heeft het horen van al die verhalen met
je gedaan?
“Ik vond het vooral heel boeiend om de verhalen te horen en dan met name de verschillende ervaringen van
dezelfde gebeurtenis. De gebeurtenis die mij het meest
heeft geraakt, was een zeer gedetailleerde beschrijving
van een granaataanslag, verteld door een controledeelnemer (veteraan zonder PTSS). De meeste PTSS-patienten willen namelijk niet graag over hun ervaringen
praten, dus die vertellen in grote lijnen. Deze controledeelnemer vertelde met veel detail over wat hij zag
en rook; dat kwam wel bij mij binnen.”

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit je
proefschrift?
“Voordat ik eraan begon, verwachtte ik dat mijn onderzoek de huidige theorieën zou bevestigen. Ik vond
echter dat de connectiviteit verschilde tussen de ve-

“Ik vond het heel
interessant dat sommige
mensen hetzelfde
kunnen meemaken,
bijvoorbeeld een
bomaanslag in
Afghanistan, maar dat
zo’n incident bij de ene
persoon wel tot klachten
leidt en bij de ander
niet.”
teranen en de burgers. Dat kan door de uitzending zijn
gekomen, door militaire training of door de selectie van
wie er überhaupt het leger in gaat. Waar het precies
door komt weet ik dus niet, maar ik vond het een interessante bevinding omdat het niet echt verwacht was.
Daarnaast bleek ook de functionele connectiviteit van
de anterior cingulate cortex (ACC), een gebied dat is
betrokken bij aandacht, groter voor veteranen zonder
PTSS. Het is dus mogelijk dat er een mechanisme bestaat voor veerkracht; je weet niet of het door de traumatische ervaring is veranderd, of dat het altijd al zo
was, maar voor deze groepen gold dat als je aandachtsgebieden goed met elkaar communiceren, je geen PTSS
ontwikkelt.”

Je zou zeggen dat PTSS al iets met je brein
doet, maar als je naar jouw bevindingen kijkt,
lijkt de conclusie dat ‘soldaat zijn’ pas echt
iets met je brein doet.
“Zeker, al weten we dus niet precies wat de oorzaak is.
Een eerdere paper van onze onderzoeksgroep liet zien
dat er verschillen zijn tussen mensen die wel en niet op
uitzending zijn geweest. Daarin kwam naar voren dat
het brein een maand na uitzending nog steeds heftig
reageert op bedreiging. Een jaar later is die activiteit
van de amygdala hersteld, terwijl er nog wel verschillen
kunnen worden aangeduid.”
f

51

| EMDR Magazine 11

Het snelwegennetwerk in het brein: de zenuwbanen in kaart gebracht met een diffusie scan.

Welke conclusies kun je nog meer trekken uit
je proefschrift?
“Er zijn sterkere verbindingen in de dorsale ACC bij patienten die niet herstellen na behandeling, dan bij patiënten die wel herstellen en bij controles. En dat neemt toe
na verloop van tijd. Dat gebied is ook meer actief tijdens
het zien van negatieve plaatjes in dezelfde groep. Mijn
collega Sanne van Rooij heeft de groepen negatieve, positieve en neutrale plaatjes laten zien. Als je kijkt naar
het verschil tussen die groepen als ze negatieve plaatjes bekijken, dan reageert dat gebied veel sterker. Daarnaast heb ik gevonden dat ook de connectiviteit sterker
is in dat gebied. Mogelijk is de negatieve aandacht bij
patiënten die niet herstellen na de behandeling groter
en wordt dat na verloop van tijd ook structureel in het
brein vastgelegd. Die verbinding is dan dus op een gegeven moment zo sterk, dat als je iets negatiefs ziet, er
van alles gebeurt in het brein.”

Wanneer de groep die wel herstelt na behandeling opnieuw een trauma meemaakt, hebben de groepsleden dan evenveel kans als
gezonde controles om al dan niet PTSS te ontwikkelen?
“Als je puur naar het brein zou kijken, dan zou je verwachten dat ze geen verhoogd risico hebben. Maar op
basis van de psychologie en onze kennis van trauma is
het zo dat de kans hoger is, omdat ze al een traumatische ervaring hebben meegemaakt en al eerder klachten hebben gehad.”
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De stap van neurowetenschap naar de klinische praktijk is groot. Welke lessen zou een
therapeut uit jouw proefschrift kunnen halen?
“Ik zou een aantal dingen vanuit de neurobiologie aan
de klinische praktijk willen meegegeven. Het is een basisgegeven dat er een biologische achtergrond is van
psychologische klachten. Dat is iets wat ook gebruikt
kan worden voor psycho-educatie. Op basis van breinstructuur en -activiteit kun je verschillende groepen
mensen onderscheiden. Zo zijn er chronische patiënten die niet herstellen na behandeling. Zij laten ook in
het brein meer afwijkingen of verschillen zien in vergelijking tot de controles. Mogelijk zou je, wanneer er
binnen zes tot acht maanden of misschien wel binnen
drie maanden geen verbetering optreedt, kunnen kijken
naar alternatieve behandeling.”

Waar zou je dan aan denken?
“Als je kijkt naar de gevonden verschillen in het aandachtsgebied, dan zou je kunnen denken aan aandachttrainingen. Een voorbeeld daarvan is attentional bias
training, waarbij de patiënt leert om meer op het positieve gefocust te zijn. Verder zou je, als je weet welke
hersengebieden er anders zijn in die mensen, gebruik
kunnen maken van hersenstimulatie om hersengebieden actiever te maken, zodat ze vatbaar worden voor
behandeling. Op die manier zouden chronische patiënten die niet reageren op behandeling beter geholpen

kunnen worden.”

Verenigingsnieuws

EMDR
VERENIGING

Differentiatie Kinderen &
Jeugdigen/Volwassenen:

NEDERLAND

aantekening en vermelding
op verwijslijsten
Door: Carlijn de Roos en Tilly Koolstra namens het bestuur en de opleidingscommissie VEN

De nieuwe regeling voor het (aspirant-)lidmaatschap, beschreven in #EM9 en vindbaar op de VEN
website, heeft positieve reacties en ook veel vragen
opgeroepen. Een belangrijk thema hierbij was de
differentiatie K&J/Volwassenen, waarbij de vragen
betrekking hadden op de aantekening en de vermelding op de verwijslijsten. In dit vervolgstuk beantwoorden we daarom de volgende vragen: wat zijn
de eisen voor het verkrijgen van een aantekening?
En wanneer kom je in aanmerking voor vermelding
op een of beide verwijslijsten?

Differentiatie Kinderen & Jeugdigen (K&J)/
Volwassenen
EMDR bij Kinderen en Jeugdigen (K&J) vereist voor een
deel andere competenties dan EMDR bij volwassenen.
Daarom is er in het opleidingstraject een onderscheid
tussen trainingen en supervisies gericht op beide leeftijdsgroepen.
Het afgelopen jaar is besloten om conform de Europese eisen de differentiatie tussen volwassenen en
K&J ook tot uitdrukking te brengen in de registratie.
Hiervoor is het systeem van aantekeningen geïntroduceerd. Vanaf 1 januari 2016 wordt bij elke registratie
als EMDR Europe Practitioner aangetekend op welke
leeftijdsgroep de registratie betrekking heeft: Volwassenen, K&J of beide.
Het onderscheid tussen beide leeftijdsgroepen komt
ook terug in de verwijslijsten die op de website van de
VEN staan. Via deze lijsten kunnen verwijzers en patiënten een erkende EMDR-therapeut zoeken voor volwas-

senen of voor K&J. Voorafgaand aan de plaatsing op een
van deze verwijslijsten wordt getoetst of een lid opgeleid is in het werken met de betreffende leeftijdsgroep.

I. Eisen voor het verkrijgen van de
aantekening K&J of Volwassenen
a. Voor leden die nieuwe registraties als EMDR
Europe Practitioner verkrijgen
Voor de registratie als EMDR Europe Practitioner wordt
vanaf 1 januari 2016 automatisch aangetekend op welke
leeftijdsgroep(en) deze registratie (‘de aantekening’) betrekking heeft. Hierbij is bepalend:
s DE LEEFTIJDSDIFFERENTIATIE DIE IS GEKOZEN BIJ DE SUPERVIsie EMDR Europe Practitioner;
s DE WERKERVARING 6OOR HET VERKRIJGEN VAN EEN AANTEkening moet je namelijk tenminste 12 uur per week
werkzaam zijn met patiënten van de betreffende leeftijdsgroep. Voor het verkrijgen van een tweede aantekening geldt: tenminste 6 uur per week.
De differentiatie binnen de andere opleidingsonderdelen (basistraining, supervisie basisprotocol, vervolgtraining) is voor het toekennen van de aantekening alleen
indirect van belang. Dit betekent dat als je tijdens het
opleidingstraject wisselt van differentiatie, door de supervisor wordt gekeken of je over voldoende kennis en
vaardigheden beschikt om de opleiding in de gekozen
nieuwe differentiatie met succes te kunnen volgen. Als
je na de basistraining Volwassenen wilt switchen naar
de vervolgtraining K&J geldt daarbij als eis dat je eerst
het aanvullende deel van de K&J-basistraining moet volgen (in ieder geval dag 3, op verzoek kunnen ook de videodagen K&J gevolgd worden).
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regeling. Zij krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om te voldoen aan de eisen voor het practitionerschap en kunnen
tot die tijd gewoon lid blijven van de VEN.

Nieuwe vermeldingen op een verwijslijst
Voor nieuwe vermeldingen op een verwijslijst geldt
dat de aantekening bij het practitionerschap leidend is.
Dus:
s ALLEEN PRACTITIONERS MET DE AANTEKENING +* KOMEN IN
aanmerking voor vermelding op de verwijslijst K&J;
s ALLEEN PRACTITIONERS MET DE AANTEKENING 6OLWASSENEN
komen in aanmerking voor vermelding op de verwijslijst Volwassenen;
s ALLEEN PRACTITIONERS MET BEIDE AANTEKENINGEN KOMEN
in aanmerking voor vermelding op beide verwijslijsten.
Voor vermelding op de verwijslijst worden geen aanvullende eisen meer gesteld. Dus de aantekening bij het
practitionerschap geeft (als je dat wilt) automatisch
recht op vermelding op de daarmee corresponderende
verwijslijst.

b. Voor leden die al zijn geregistreerd als EMDR
Europe Practitioner
Leden die al zijn geregistreerd als EMDR Europe Practitioner krijgen een aantekening toegewezen. Hierbij gelden de volgende regels:
s ALS JE OP  JANUARI  OP EEN VERWIJSLIJST STOND KRIJG
je automatisch de bijbehorende aantekening(en);
s ALS JE NIET OP EEN VERWIJSLIJST STAAT KUN JE EEN AANVRAAG
indienen voor een aantekening. Op basis van je aantekening kom je vervolgens in aanmerking voor vermelding op de corresponderende verwijslijst.
s ALS JE GEEN AANVRAAG INDIENT WORDT BIJ JE HERREGISTRATIE
bekeken welke aantekening(en) je krijgt.
Dit betekent dat van alle leden uiterlijk 1 januari 2021
de aantekeningen bekend zijn. Op basis hiervan kun
je op verzoek vermeld worden op de bijbehorende
verwijslijst(en).

II. Vermelding op de verwijslijst
Vanouds is de vermelding op een verwijslijst gekoppeld
aan het lidmaatschap (oude stijl na vervolgtraining). Tot
vorig jaar golden voor het lidmaatschap andere (lagere)
eisen dan voor registratie als EMDR Europe Practitioner.
Sinds 1 januari van dit jaar is dit gelijk getrokken. Dit betekent dat als je nog geen gewoon lid van de VEN bent,
je dit lidmaatschap alleen kunt aanvragen in combinatie
met de registratie als EMDR Europe Practitioner. Voor
bestaande leden voor 1 januari 2016 is er de overgangsEMDR Magazine 11 |
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Voor leden die hun vervolgtraining voor 1 januari 2016
hebben afgesloten, geldt een overgangsregeling. Zij kunnen nog op basis van de oude regels op de verwijslijst
worden geplaatst. Zie de bijlage voor een overzicht van
deze regels.

Bestaande vermeldingen op een verwijslijst
Bestaande vermeldingen op de verwijslijst lopen vooralsnog gewoon door. Net als voorheen blijven zij gekoppeld aan het lidmaatschap. Wat betekent dit?
s LEDEN DIE NIET GEREGISTREERD ZIJN ALS EMDR Europe Practitioner krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om deze registratie te behalen. Als je niet voor die tijd geregistreerd
bent, vervalt het lidmaatschap en daarmee ook je vermelding op de verwijslijst;
s VOOR LEDEN DIE GEREGISTREERD ZIJN ALS EMDR Europe
Practitioner, wordt voor vermelding op de verwijslijst
de herregistratie van belang. Als je niet voldoet aan
de eisen voor herregistratie, vervalt je registratie, en
daarmee ook je lidmaatschap en je vermelding op de
verwijslijst.

Praktische informatie over aanmelding voor
verwijslijst
Zie voor alle praktische informatie over aanmelding voor
een verwijslijst:
https://emdrtherapeuten.nl/opgaveformulier/

III. Wat betekenen deze wijzigingen voor
mij?
Ik ben EMDR Europe Practitioner en kom in aanmerking voor de aantekening K&J, maar werk sinds kort
ook met volwassenen. Hoe kan ik de aantekening volwassenen verkrijgen?
Bepalend voor de toekenning van de aantekening zijn (1)
de leeftijdsdifferentiatie die is gekozen bij de supervisie
EMDR Europe Practitioner en (2) de werkervaring.
Voor het verwerven van een tweede aantekening geldt
als voorwaarde een succesvolle afronding van de supervisie EMDR Europe Practitioner voor het werken
met de betreffende leeftijdsgroep alsmede ten minste
6 uur per week werkervaring in de patiëntenzorg met
de betreffende leeftijdsgroep. Je moet dus alsnog een
aanvullende vervolg-supervisie volgen voor het werken
met volwassenen en een afgetekend supervisie-beoordelingsformulier inleveren.

Ik heb de basistraining en/of de vervolgtraining volwassenen gedaan en werk steeds meer met kinderen.
Hoe kan ik de aantekening K&J verkrijgen?
Zie de algemene uitleg bij de vorige vraag. Als je na de
basistraining Volwassenen wilt switchen naar de vervolgtraining K&J is het aanvullende deel van de K&J-basistraining verplicht (in ieder geval dag 3). Als je al de
vervolgtraining Volwassenen hebt gedaan, wordt het
aanvullende K&J-deel van de basistraining aangeraden.
Verder beoordeelt je K&J-supervisor of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de K&J-vervolgsupervisie met succes te kunnen volgen.
Ik heb mijn vervolgtraining afgerond, ben lid, en wil
graag op de verwijslijst vermeld worden
Als je de vervolgtraining voor 1 januari 2016 hebt afgerond, gelden voor jou de oude regels voor vermelding op
de verwijslijsten (zie bijlage).
Als je de vervolgtraining in 2016 hebt afgerond, gelden
voor jou de nieuwe regels. Je komt pas in aanmerking
voor vermelding op een verwijslijst als je lid bent, dus als
je voldaan hebt aan de eisen voor het practitionerschap.
Ik ben bezig met mijn vervolgtraining en wil daarna
graag zo spoedig mogelijk op een verwijslijst vermeld
worden
Voor jou gelden de nieuwe regels: je komt pas in aanmerking voor vermelding op een verwijslijst als je lid
bent, dus als je voldaan hebt aan de eisen voor het practitionerschap. Dat betekent dat je eerst ook je vervolg-

supervisie moet hebben afgerond en voldoet aan de eisen voor bijscholing (ten minste 12 uur binnen 2 jaar na
de vervolgtraining) en werkervaring (ten minste 16 uur
werkzaam binnen de GGZ, waarvan 12 uur met betrekking tot de gekozen leeftijdsdifferentiatie).
N.B. In de antwoorden op veel gestelde vragen over de
overgangsregeling op onze website is eerder gecommuniceerd dat aspirant-leden na afronding van de vervolgtraining nog steeds vermeld konden worden op de
verwijslijst. Dit is onjuist: als je de vervolgtraining na 1-12016 hebt afgerond moet je eerst lid zijn, voordat je in
aanmerking komt voor vermelding op een verwijslijst.
Ik ben EMDR Europe Practitioner en ik wil graag vermeld worden op een verwijslijst
Je kunt twee dingen doen:
1. Een aanvraag indienen voor een aantekening. Zodra
deze aanvraag is goedgekeurd, kom je automatisch
in aanmerking voor vermelding op de daarmee corresponderende verwijslijst.
2. Alsnog een aanvraag indienen voor vermelding op de
verwijslijst. Deze wordt dan beoordeeld op basis van
de oude regels voor vermelding op de verwijslijsten.
Ik sta al op een verwijslijst, maar ben nog geen EMDR
Europe Practitioner
Voor jou verandert er voorlopig niets. Zorg dat je voor
1 januari 2021 voldoet aan de eisen voor registratie als
practitioner. Anders vervalt je lidmaatschap en daarmee
ook je vermelding op de verwijslijst.
Ik sta al op één verwijslijst, maar zou ook op de andere
verwijslijst geplaatst willen worden
Je kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het secretariaat. Deze wordt dan beoordeeld op basis van de oude
regels voor vermelding op de verwijslijsten (zie informatie over oude regeling plaatsing op verwijslijst).
Als je al EMDR Europe Practitioner bent, kun je ook eerst
de aantekening aanvragen voor de nieuwe differentiatie.
Dit wordt beoordeeld op grond van gevolgde (aanvullende) supervisie voor de betreffende leeftijdsgroep en je
werkervaring (ten minste 6 uur per week met de tweede
leeftijdsgroep). Zodra deze aanvraag is goedgekeurd,
kom je automatisch in aanmerking voor vermelding op
de daarmee corresponderende verwijslijst.

Met dank aan Peter van Drunen, bestuursondersteuner.

55

| EMDR Magazine 11

Research

Tijd rijp voor gecontroleerde
effectstudies naar EMDR
bij volwassenen met een
verstandelijke beperking en PTSS
Tekst: Liesbeth Mevissen
Volwassenen met een verstandelijke beperking (VB) hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van
PTSS. Over deze doelgroep zijn er vanaf de ontdekking van EMDR in 1987 tot nu zes peer-reviewed publicaties gevonden met in totaal veertien gevalsbeschrijvingen over de toepassing van EMDR (zie Kader). Dat is
relatief veel, want op het terrein van de cognitieve gedragstherapie is dat aantal fors minder (zes) en betreft
het alleen volwassenen.
Auteurs
Mevissen, Lievegoed, & de Jongh, 2012
Mevissen, Lievegoed, Seubert, & de Jongh, 2011a
Barol & Seubert, 2010
Dilly, 2014
Mevissen, Lievegoed, & de Jongh, 2011b
Barrocliff & Evans, 2015

Jowett et al. (2016) concluderen uit de gevalsbeschrijvingen dat volwassenen met een VB die lijden aan PTSS, ongeacht de ernst van de beperking, een EMDR-behandeling kunnen verdragen en dat de PTSS-klachten afnemen
na de behandeling. Bij follow-up contacten bleken de
resultaten nog steeds aanwezig. EMDR kan volgens de
auteurs dan ook gekwaliﬁceerd worden als een waardevolle behandelmethode voor deze kwetsbare doelgroep.
Uit de gevalsbeschrijvingen destilleren de auteurs de
volgende aanbevelingen:
- Overweeg bij deze doelgroep het EMDR-protocol voor
kinderen te gebruiken en bij patiënten met een lage
ontwikkelingsleeftijd de verhalenmethode.
- Ondersteun de communicatie tijdens de behandeling
met concrete, visuele hulpmiddelen.
- Realiseer je dat gedragsproblemen, prikkelbaarheid of
agressie evenals gedragsveranderingen potentiële indicatoren zijn voor traumatisering.
- Bedenk dat pestervaringen en sterfgevallen een traumatiserend effect kunnen hebben.
- Voor patiënten met een korte spanningsboog kan het
nodig zijn om de sessies in te korten.
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N
2
2
6
1
2
1

Niveau
Ernstige VB
Matige VB
Lichte, matige & ernstige VB
Lichte VB
Lichte, en licht tot matige VB
Matige tot ernstige VB

De auteurs achten de tijd rijp voor gerandomiseerde gecontroleerde studies om het effect van EMDR bij deze
doelgroep aan te tonen, waarbij eerst nog aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
- De ontwikkeling van een valide en betrouwbaar diagnostisch instrument om PTSS volgens de DSM-5 te
kunnen vaststellen.
- De ontwikkeling van een instrument om de traumageschiedenis op een gestandaardiseerde wijze in kaart te
brengen en zicht te krijgen op de samenhang tussen
klachten en gebeurtenissen bij mensen met een VB.
- Standaardisatie van de behandeling bij deze doelgroep
waarbij helder is in welke opzichten het standaard EMDR-protocol is aangepast op de VB.
Het goede nieuws is dat een gecontroleerd onderzoek
naar het effect van EMDR in de behandeling van PTSS
bij volwassenen met een lichte VB of zwakbegaafdheid
inmiddels wordt uitgevoerd. De hoofdonderzoeker van
deze studie is Inge Verhagen.
Mail de auteur voor literatuur:
liesbeth.mevissen@ggzfriesland.nl

Research

EMDR bij kinderen
en jongeren met een
verstandelijke beperking
Tekst: Liesbeth Mevissen

Over EMDR bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (VB) zijn tot nu toe slechts
drie peer-reviewed publicaties verschenen met in totaal drie gevalsbeschrijvingen (Mevissen
et.al., 2011, Mevissen et al., 2012, Rodenburg et al, 2009). Deze zijn opgenomen in een eerder
verschenen review van de literatuur over EMDR bij mensen met een VB (Gilderthorp, 2015), met
vergelijkbare positieve bevindingen en aanbevelingen voor toekomstig empirisch onderzoek voor
zowel kinderen en jongeren als voor volwassenen.

Inmiddels is voor kinderen en jongeren met een
lichte VB of zwakbegaafdheid een klinisch interview ontwikkeld en gevalideerd: de ADIS-C LVB
PTSS-sectie (Mevissen, Didden, Korzilius & De
Jongh, 2016). Er is een kinderversie en een ouderversie waarbij PTSS zowel volgens de DSM-IV
als de DSM-5 kan worden vastgesteld. De gebeurtenissensectie van de ADIS-C LVB PTSS-sectie
bestaat uit een breed scala aan potentieel traumatische gebeurtenissen en life events die met
behulp van een tijdlijn worden gevisualiseerd.
Ook is er een aangepaste versie van de ADIS-C
LVB PTSS-sectie ontwikkeld voor volwassenen
met een lichte VB of zwakbegaafdheid. Deze
wordt momenteel gevalideerd. De resultaten lijken gunstig.
Voor de diagnostiek van PTSS bij mensen met een
ontwikkelingsleeftijd beneden 7 jaar kan, in afwachting
van nader onderzoek, de ouderversie worden afgenomen. Een korte training in de afname van de ADIS-C LVB
PTSS-sectie wordt voorbereid en naar verwachting in
het najaar bij GITP-PAO gegeven.
De eerste gecontroleerde casestudie naar het effect
van EMDR in de behandeling van PTSS bij kinderen en
jongeren met een lichte VB of zwakbegaafdheid is inmiddels afgerond, waarbij de ADIS-C LVB PTSS-sectie als
meetinstrument is gebruikt (Mevissen, Didden, Korzilius
& De Jongh, voor publicatie ingediend). Uit de resultaten
kwam naar voren dat PTSS-symptomen afnamen als gevolg van de behandeling en dat na behandeling de PTSS

in remissie was. Verder bleek dat het effect aanhield bij
follow-up na zes weken.

Gilderthorp, R. (2015). Is EMDR an effective treatment for people diagnosed
with both intellectual disability and post-traumatic stress disorder? Journal
of Intellectual Disabilities, 19, 58-68.
Mevissen, L.; Lievegoed, R.& De Jongh, A. (2011b). EMDR treatment in people with mild ID and PTSD: 4 cases . Psychiatric Quarterly , 82, 43-57; DOI
10.1007/s11126-010-9147-x
Mevissen, L.; Lievegoed, R., Seubert, A. & De Jongh, A. (2012). PTSD treatment in people with severe intellectual disabilities: a case series. Developmental Neurorehabilitation, 15; 223-232.
Rodenburg R, Benjamin A, De Roos C et al. Efﬁcacy of EMDR in children: A
meta-analysis. Clin Psych Rev. 2009;29 (7):599-606
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Geen
beelden...
Beantwoord door: Ad de Jongh Illustratie: Charlotte Tasma

Onlangs had ik een intake die de nodige vragen bij me opriep. Ik
zie de betreffende patiënt volgende week en zal dan dus mijn
eerste EMDR-sessie met haar hebben. Ik ben ervan overtuigd dat
EMDR effectief bij haar zou moeten kunnen zijn, maar wil toch
graag jouw advies. Zij was slachtoffer van een ongeluk waarbij
een deel van een tribune op haar viel. Ze vertelt hierover: “Ik was
buiten bewustzijn. Ik ben naar een cafeetje gebracht en vervolgens naar het ziekenhuis. Ik bleek een zware hersenschudding te
hebben. Vervolgens heb ik twee dagen in het ziekenhuis gelegen.
Ik heb een aantal keer naar mijn man gevraagd, kennelijk hebben
ze me ook verteld dat hij nog leeft, maar ik vergat dat steeds. Pas
toen ik hem aan de telefoon kreeg, was ik gerustgesteld. In het
ziekenhuis zag ik de beelden op tv. Ik zag de paniek en de chaos
en ook een ﬂits van mezelf. Na het ongeval ben ik naar mijn ouders gebracht. Ik weet nog dat ik daar niet kon slapen en hoorde
alleen maar sirenes in mijn hoofd. Ik ben korte tijd geleden getrouwd en heb twee kinderen gekregen. Ik heb alles geparkeerd,
maar ik ga trillen als ik over deze gebeurtenis praat.”
Na doorvragen vertelt ze dat haar concentratie slecht is, ze
schrikachtig is en dat ze al lange tijd alle evenementen mijdt.
Ook geeft ze aan dat ze niet meer kan genieten. Ze is haar
onbevangenheid kwijt en heeft het gevoel dat, als het ergens
leuk is, het zo maar kan omslaan in een hel. Ze slaapt wel goed
en heeft ook geen nachtmerries.
Als ik haar vraag of ze beelden in haar hoofd heeft, antwoordt
ze ontkennend. Ze heeft geen enkel beeld, ook niet de beelden
die ze in het ziekenhuis gezien heeft. Ze ziet helemaal niks. Ze
beschrijft alleen maar een gevoel van angstig en kwetsbaar
zijn. Wel kan ze, met enige moeite, geluiden terughalen van
bijvoorbeeld sirenes en gillende mensen. Op zoek gaan naar
het naarste plaatje ligt dus niet zo voor de hand... Ik vraag me
dan ook af wat ik wel als target moet nemen. Kan een target
bijvoorbeeld ook auditief zijn?

schikbaar zijn, tenminste niet als je er naar vraagt. Aan de
andere kant begrijp ik van jou dat jullie elkaar nog niet visà-vis hebben gezien, dus mogelijk kom je met goed doorvragen toch nog wel bij een beeld uit. Ik zou inderdaad
ook op zoek gaan naar plaatjes die ze in haar hoofd van de
gebeurtenis heeft gemaakt, op basis van de informatie die
ze achteraf heeft gekregen. Mogelijk bevatten die geheugenrepresentaties ook informatie over wat er nog meer
had kunnen gebeuren.
Maar ik geef je hier ook nog twee vraagstrategieën:
1. Ik zou allereerst toch proberen het visueel te krijgen.
Vraag bijvoorbeeld aan haar (min of meer belangstellend): “Beschrijf eens de beelden die je, toen je in het
ziekenhuis lag, op tv zag: de paniek, de chaos en jezelf.”
Deze informatie moet toch ergens in het neurale netwerk aanwezig zijn en zou door deze vraag geactiveerd
of toegankelijk moeten worden.
Of zeg: “Maak eens een tekening van wat je toen hebt
gezien, of gezien moet hebben.”
“Als je er wel een herinnering van zou hebben, wat zou
er dan op het meest erge plaatje staan?”
En dan verder: “Wat is het naarste plaatje daarvan?”
Wat maakt dat dit plaatje dan nu nog zo naar voor je is?”
Omdat het per deﬁnitie om een akelig fantasiebeeld
gaat, kun je met zekerheid zeggen dat het plaatje in het
controledomein ligt.
En dan verder: “Als je kijkt naar dat plaatje en je zegt
tegen jezelf: ‘Ik ben machteloos’, welke emotie komt er
dan op?” etc.
2. Een andere manier is haar te vragen om aan de geluiden
van de sirenes te denken en dan vragen naar wat er in
haar gedachten opkomt, of naar welke plaatjes er bij het
geluid horen.
“Als je daaraan denkt en je zegt tegen jezelf: ‘Ik ben

Antwoord

machteloos’, welke emotie komt er dan op?”

Dit vraagt eigenlijk om een standaardbehandeling zou je

Als je daarna de SUD bepaalt en er is tenminste iets van

zeggen, ware het niet dat die beelden kennelijk niet zo be-

emotionele lading, dan ben je opgestart.
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Supervisievraag
Reactie

doet zich de vraag voor: was ze bang voor iets ellendigs

Ik heb haar inmiddels weer gezien. De sessie verliep anders
dan ik had verwacht, maar uiteindelijk wél goed. De start was
al bijzonder, want ze vertelde bij binnenkomst dat ze zich na
de intake al veel beter voelde. Ze was weer leuke dingen gaan
doen en had daar voor het eerst sinds het incident ook weer
van kunnen genieten. Kennelijk had alleen al het besluit om er
mee aan de slag te gaan, al het nodige gedaan!
Ik heb haar de gebeurtenis vrij gedetailleerd laten vertellen
en, zoals jij suggereerde, toch gewoon de vraag gesteld wat
nu het naarste beeldje was. En, hoewel ze tijdens de intake
zei: "Ik zie helemaal niks!", beschreef ze nu spontaan het
beeld dat ze in het ziekenhuis lag en net gehoord had dat
haar man in een ander ziekenhuis lag. NC: ‘Ik ben machteloos’. Vervolgens liep het proces als een trein (veel heftige
emoties) en op zich is dit dus gewoon het basisprotocol.
Het enige opmerkelijke was dat ze aangaf dat de SUD 0 was
en de VOC 7, maar bij het positief afsluiten merkte ik dat er
toch nog iets wrong. Toen ik haar daarom weer vroeg om terug te gaan naar het oorspronkelijke beeld zoals dat nu lag
opgeslagen en na te gaan hoe naar het was om er naar te
kijken, was dat ineens weer een 8. Enﬁn, uiteindelijk werd de
SUD weer 0 (nog doorgevraagd: “Weet je dat helemaal zeker?
Ook als je je best doet om je te laten raken?” “Ja, helemaal
zeker!!”).
Vervolgens bleef de VOC onverwachts steken op 2. Dus zijn
we voor de tweede keer toch maar teruggegaan en weer
bleek de SUD inmiddels hoog. Wel leek het elke keer om een
andere associatieketen te gaan. Enﬁn, uiteindelijk was de
SUD toch gedaald naar 0 en de VOC was 7 en ze kon ook
positief afsluiten.
Het mooie was dat ze na aﬂoop van de sessie, en heel veel
tissues verder, zei: "Ik zie nu weer alles voor me, heb weer
alle beelden terug en weet zelfs weer wat voor kleding mijn
vrienden droegen."
Ook kon ze zich weer herinneren dat zij en haar man werden
toegesproken door haar zwager op hun huwelijk (drie maanden na het ongeval), dat hij heel erg emotioneel werd maar
dat dit haar volledig koud liet. Alles leek voor haar op zijn plek
te vallen. "Ik had het helemaal geparkeerd", zei ze. Ze voelde
zich doodmoe, maar niettemin goed bij de afronding. Kortom,
het was zo'n sessie waarbij je je realiseert hoe helpend het is
dat je EMDR kunt toepassen!

wat ze zich zou herinneren en gerustgesteld na het gesprek met jou, of was ze zich echt van niets meer bewust?
Ik vermoed het eerste. Maar het is sowieso ﬁjn voor haar
dat, toen alle fragmenten aanwezig waren en het hele verhaal kon worden ‘gelijmd’, ze dit deel van haar geschiedenis kon afsluiten en als verwerkt kon wegbergen.

Reactie
Het leek inderdaad helemaal rond en af te zijn, maar helaas
bleek dat toch nog niet te kloppen. Ik vraag me af in hoeverre
het feit dat deze patiënt deels buiten bewustzijn was gedurende het incident van invloed was op het verloop van de
EMDR-sessies.
Ik zag haar namelijk een week na de sessies weer terug. Ze
vertelde dat ze een zware week had gehad, erg onrustig had
geslapen en bovenal allerlei beelden die ze al die tijd nooit
had gehad, terug had gekregen. Zo wist ze opeens dat ze wel
degelijk gezien had hoe haar man er aan toe was, terwijl ze
tot voor kort altijd had gedacht dat ze dit niet had gezien,
omdat ze op dat moment bewusteloos was.
Ook merkte ze dat ze nu niet meer langs de plek waar het gebeurd was kon lopen. Er is erg veel onrust. Enﬁn, we hebben
weer een herinneringsbeeld bewerkt: de toestand van haar
man (NC: ‘Ik ben machteloos’, SUD 0, VOC 7, Future template:
‘Ik zie mezelf kofﬁe drinken bij de plaats waar het gebeurd
is’, dit werd uiteindelijk 6). In tegenstelling tot de vorige keer
waarbij ze opgelucht vertrok, vond ik haar nu bij vertrek een
bedrukte en gekwelde indruk maken.
Ze is nu op vakantie dus ik zie haar pas over een tijdje weer
en wie weet gaat het dan juist weer helemaal goed met haar.
Maar ik wilde je dit toch nog even laten weten.

Antwoord
Ja, zo kan het soms gaan. Blijkbaar heeft ze bepaalde
aspecten van de herinnering lange tijd gefragmenteerd
opgeslagen en kan je niet anders dan deze, zodra ze toegankelijk worden en weer 'pijn gaan doen', deel voor deel
desensitiseren. Het is niet anders. Je hebt je best weer
gedaan en het goed afgerond.

Reactie
Antwoord
Wat een prachtige zitting en wat een mooi resultaat! Het
lijkt erop dat deze gebeurtenis enigszins gefragmenteerd
lag opgeslagen en dat het geheugenbestand pas gedurende het proces langzamerhand toegankelijk werd, waardoor jij steeds even terug moest om het laatst beschikbaar
gekomen fragment alsnog te reprocessen: bijzonder. Dan

Even een mailtje om je te laten weten dat de afronding inderdaad vorige week heeft plaatsgevonden. Ze kwam me
vertellen dat het helemaal goed met haar gaat. Ze heeft alle
beelden weer terug maar de lading is er nu helemaal vanaf.
Ze heeft geen klachten meer en kan weer genieten. Haar
man zei onlangs:"Ik heb mijn vrouw weer terug!" En zo voelt

ze het zelf ook.
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Wachten met EMDR
vanwege een bestaande
bedreiging?
Beantwoord door: Ad de Jongh
Een patiënt van mij wordt al langere tijd bedreigd door
haar ex-man. Ze heeft een zoon van vier jaar die bij haar
woont. Momenteel speelt er een rechtszaak waarin onderzocht wordt of dit zoontje nog bij hem kan komen.
Er is nu een regeling waarin staat dat hij hem alleen
mag zien als er een derde persoon bij is. Mijn patiënt
vertrouwt hem het jongetje echter absoluut niet toe. Ze
heeft het gevoel dat hij in het verleden ook op seksueel
gebied bij hem over grenzen is gegaan. Zelf is ze bang
dat hij er toe in staat is om haar en haar zoon iets aan
te doen. De recherche is inmiddels ook op de hoogte,
evenals de huisarts.
Ik heb EMDR gedaan op de traumatisch verlopen bevalling. Dat heeft haar erg goed gedaan. Graag zou ze ook
EMDR willen op situaties die ze met haar ex heeft meegemaakt. In verband met geheugenproblemen is ze echter naar een neuropsycholoog geweest. Deze gaf aan
dat de geheugenproblemen veroorzaakt zouden kunnen
zijn door medische complicaties bij de bevalling, maar
ook door de actuele bedreigingen. Het leek hem echter
niet verantwoord om nu EMDR te gaan doen, vanwege
deze bedreigingen en omdat de ex wellicht tot agressief
gedrag in staat is en mijn patiënt dus vooral heel alert
moet zijn. Ik merk dat ik het enerzijds met hem eens ben
(ze moet echt op haar hoede zijn!), anderzijds staat me
ook bij dat tijdens EMDR-opleidingsdagen er vaker vergelijkbare casuïstiek aan de orde was en er dan wel tot
EMDR werd overgegaan. Kortom, ik twijfel en wil graag
jouw oordeel.

Antwoord
Als ze geheugenproblemen zou hebben vanwege PTSS,
dan moeten die toch eerst opgelost worden? Als je nog
een mes in je rug hebt, dan moet die er echt eerst uit.
Wat een raar misverstand van de neuropsycholoog.
Hoezo, niet verantwoord? Wat kan er dan gebeuren?
EMDR-therapie staat toch niet in de weg van alert zijn
op haar ex? Je verwacht toch dat, door een behandeling
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gericht op de ellendige gebeurtenissen rondom haar exman, de kenmerkende traumagerelateerde concentratieproblemen eerder minder dan meer zullen worden?
Kortom, niet wachten met EMDR.

Reactie
Heel ﬁjn dat je bevestigt wat ik ook al tegen de patiënt
had gezegd! We gaan dus gewoon starten. We moeten
wel op zoek naar de goede momenten, omdat zij twee
keer voor haar werk naar het buitenland
moet. Ik laat je zeker weten hoe het
verder gaat.

Reactie (een jaar later)
Mijn patiënt was in eerste instantie wat huiverig om EMDR
te doen, omdat de impact
groot was en ze het gevoel had
alle beschikbare energie en
aandacht in de voorbereiding
van haar zaak te moeten steken. De behandeling liep echter
erg goed. Ik heb haar kort geleden weer gesproken. Ze vertelde
dat haar concentratie sinds de EMDRsessies weer helemaal goed is. Ze heeft een
pittige baan die veel van haar vergt, maar waar
het haar eerst veel moeite kostte, gaat dat nu prima.

Reﬂectie
Wat ﬁjn dat het zo goed is afgelopen. Het enige
wat we nog zouden willen weten is hoe het
afgelopen is met de rechtszaak. Mocht ze
zich onterecht zorgen blijven maken over
het idee dat haar ex-man haar zoontje misbruikt, dan zou een EMDR gericht op deze
ﬂashforward (plaatje van het misbruik) haar
kunnen helpen om daarover rust te verkrijgen.
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Beantwoord door: Merlijn van Eijk

Een peuter
die bijna
gestikt is
Een jongetje van tweeënhalf jaar is naar mij verwezen.
Hij heet Lars en hij werd bij mij aangemeld omdat hij
een zeer heftige peuterfase doormaakt. Zijn ouders zitten met hun handen in het haar. Bij de huisarts hadden
ze gezegd: “Er moet iets gebeuren. We doen hem straks
nog iets aan!” Lars slaapt niet, wil niet eten of smijt het
eten op de grond, krijst bij het minste of geringste de
boel bij elkaar en heeft kort geleden eerst zijn broertje
gebeten en daarna zijn vader en moeder ﬂink geknepen.
Verder heeft hij, om onduidelijke redenen, rare hoestaanvallen waarvan hij erg in paniek raakt.
Ik heb de ouders uitgenodigd. Het lijken me adequate en
liefdevolle ouders. Lars is hun tweede kind. De anamnese laat weinig bijzonderheden zien. Hij heeft een goede
start gehad. De zwangerschap en de bevalling verliepen
ongecompliceerd. Hij hechtte goed aan zijn ouders. De
ontwikkelingsmijlpalen bereikte hij 'volgens het boekje'.
Zijn ouders beschrijven hem als een heerlijk en meegaand kind, tot de leeftijd van anderhalf jaar. Toen sloeg
het gedrag om. Dat gebeurde na een incident waarin
hij, na een KNO-infectie, zo benauwd werd dat hij op de
spoedeisende hulp belandde. Daar is hij geïntubeerd. Hij
heeft daarna nog een aantal benauwdheidsaanvallen gehad, terwijl hij niet ziek leek.
Ik heb een aantal supervisievragen. Mijn eerste is: kan
het gedrag van Lars verklaard worden door deze mogelijk
traumatische gebeurtenis? Of moeten zijn ouders gewoon
leren omgaan met een kind in zijn 'terrible two'-fase?

tip: weeg in deze eerste fase ook met hen af of ze zeker
weten of ze voor zichzelf kunnen instaan. Als zij zeggen
dat ze hun kind straks nog iets aandoen, is het wel belangrijk om zeker te weten dat dit jongetje veilig is. Safety ﬁrst!

Reactie
Dank voor je tips. Wat betreft het laatste: hij is veilig. Zijn
ouders hebben aangegeven dat er in een dieptepunt, tijdens een fase van nachten strijd met hun zoontje, een
keer zoveel onmacht was dat ze dat tegen de huisarts
hadden gezegd. Ze hebben inmiddels een goed steunsysteem geregeld.
Ik heb op je advies de kinderarts benaderd. Die zegt dat
hij die eerste grote aanval medisch kan verklaren, maar
de kleinere benauwdheidsaanvallen, die Lars nadien nog
heeft gehad, niet. Hij zegt: “Het enige wat nog zou kunnen, is het pulmonologisch verklaren, maar dan had Lars
ook in zijn eerste levensjaar respiratoire klachten moeten hebben gehad; en dat heeft hij niet.” De kinderarts
vroeg zelfs aan mij of ik de laatste aanvallen psychogeen
kon verklaren. Ik heb aangegeven dat ik dat nu nog niet
weet, maar dat PTSS tot de mogelijkheden behoort. Hoe
verklaar jij die latere aanvallen?

Antwoord
Je ziet vaker dat nog niet verwerkte nare lichamelijke ervaringen, klachten opleveren in het lichaam op diezelfde
plek. We zeggen bij psychotrauma ook wel dat ‘de beweging’ die iemand niet heeft kunnen afmaken tijdens

Antwoord

de dreiging ‘nog afgemaakt moet worden’. Patiënten

Het is zeker mogelijk dat hij de gebeurtenis als traumati-

die door een intubatie-ervaring traumaklachten hebben,

serend heeft ervaren, maar je bent nog maar aan het be-

kunnen vaker last hebben van hun keel- of luchtwegen.

gin. Doe eerst nog wat diagnostiek zodat je de samenhang

Zij hebben het gevoel alsof die tube er nog in zit en heb-

tussen gedrag(sklachten) en de eerdere ervaringen goed

ben de neiging om die eruit te hoesten. Lees het maar

begrijpt. Vraag aan de ouders of je de kinderarts mag be-

eens in ‘Waking the Tiger’ van Peter Levine. Wat Lars

naderen en taxeer bij hen ook hoe ze eigenlijk geneigd zijn

betreft: het is dus inderdaad mogelijk dat hij benauwd-

om te gaan met deze beginnende individuatiefase. Ten-

heidsaanvallen of slikklachten krijgt als gevolg van on-

slotte begint die fase ook op anderhalf jaar. En als laatste

verwerkte ziekenhuisgebeurtenissen.
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Reactie

Wat betreft je vraag over wat te doen bij mogelijke abre-

Dank voor de verheldering. Dan nu het volgende: vanwege zijn leeftijd bij het trauma moet ik het storytelling
protocol van Joan Lovett gebruiken. Ik heb dat wel eens
eerder gedaan, maar dat verliep tamelijk onhandig. Ik
ging toen op mijn knieën de kamer door...
Ik heb de ouders in een adviesgesprek aangegeven dat
traumatherapie ons behandeladvies is en dat de eerste
ervaring waarschijnlijk de aanleiding is geweest voor de
volgende benauwdheden. Ik wil eerst deze EMDR-procedure inzetten. Na die fase kunnen we opnieuw afwegen
welke hulp nog meer nodig is. Ik heb het format van het
storytelling protocol aan de ouders gegeven en zij hebben het volgende verhaaltje geschreven:
“Lars is een lieve jongen. Hij woont bij papa en mama in
een mooi huis. Hij heeft nog een grote broer en die is heel
trots op hem. Op een keer toen Lars met Tim en papa en
mama op zomervakantie was, kreeg hij het heel benauwd.
Hij kon bijna niet ademen en moest heel hard huilen. Het
was ook heel erg warm en Lars werd bang omdat hij geen
adem meer kreeg. Toen kwam de grote ziekenauto en
mama ging mee met Lars. En in het ziekenhuis waren er
allemaal dokters met witte jassen en toen kreeg Lars een
buis in zijn mond en zijn keel, en toen kwam de adem
weer en ging Lars slapen. Toen hij wakker werd, was de
buis weer uit zijn keel. Dat was wel ﬁjn, alleen toen had hij
heel veel pijn aan zijn keel en moest hij vaak hoesten. Hij
vond eten doorslikken eng. En daarom kreeg hij nog een
slangetje in zijn neus. Die kriebelde en gaf een vervelend
gevoel in de keel. Kijk maar op deze foto. Toen gingen we
weer naar huis en toen durfde Lars weer steeds meer te
eten. En hij voelde dat hij goed kon ademen en dat er
niets meer in de keel zat. En nu gaat het gelukkig weer
heel goed met hem. En papa en mama weten dat het helemaal over is en dat er niets meer kan gebeuren. Lars kan
weer goed ademen en er zit niets meer in zijn keel.”

actions van het jongetje: bespreek van te voren met de

De afspraak staat voor overmorgen. Ik kan nog wel wat
hulp gebruiken, want wat doe ik bijvoorbeeld als dit temperamentvolle kind tijdens de desensitisatie heel heftig
reageert? De ouders zullen het waarschijnlijk toch van
mij af laten hangen. Ik heb eens meegemaakt dan een
kleuter volledig door het lint ging en de ouders kregen
het kind toen bijna niet meer rustig...

Antwoord
Het is belangrijk dat jullie zo gericht mogelijk de nare gebeurtenis aan het kind aanbieden. De foto’s kun je chronologisch aan hem voorleggen en raak dan ook de gebieden
op het lichaam aan (neus, keel, longen). Eindig met een
positieve foto, zodat hij ziet dat hij NU weer gezond is.

ouders dat zij zelf mogen aangeven wanneer zij willen
begrenzen of (even) stoppen. Zij moeten zelf niet overspoeld raken. Het is sowieso raadzaam om van te voren
nog met hen te praten over de vraag of zij het vertellen
van de gebeurtenis zelf wel goed aankunnen. Ze moeten
het zelf ook verwerkt hebben. Zo niet, dan verdienen zij
eerst een EMDR-behandeling op diezelfde gebeurtenis.
Tenslotte: mijn ervaring met het protocol van Lovett is
dat –als je het toepast op hele kleine kinderen– je er vaak
binnen vijftien tot twintig minuten doorheen bent. In
sommige gevallen herhaal je de procedure nog een keer.
Het komt ook voor dat het kind daarna even wegloopt of
even uitrust, en het daarna nog een tweede kans geeft
om het desensitisatieproces af te maken. Of dat nodig is,
zie je vaak aan de reactie van het kind.
Succes!

Reactie
Nou, we hebben de sessie achter de rug. Ik vond het toch
ingewikkeld hoor. Met name omdat je niet heel goed ziet
of de trauma’s nu zijn verwerkt. Het was wel heel illustratief. Lars zat namelijk met gespitste oortjes te luisteren, en als hij de foto van zichzelf in het ziekenhuisbed
zag met het slangetje in zijn neus, dan duwde hij de foto
weg of hij sloeg er op. Hij heeft geen excessief gedrag
laten zien, maar draaide zich om, om tegen zijn moeder
aan te hangen. Hij is na een sessie van twintig minuten
tegen zijn moeder aan in slaap gevallen. Dat vonden zijn
ouders nogal vreemd, want hij had zich de laatste tijd
niet meer zo aan de moeheid overgegeven.

Reactie
Hier nog even een nagezonden bericht. Ik heb de ouders nu twee keer gezien na de EMDR van zes weken
geleden. Lars heeft na de sessie bijna tien uur geslapen.
Daarna herstelde het dag- en nachtritme en sindsdien is
hij vrolijker. Zijn moeder schrijft deze verbetering toe aan
de EMDR-behandeling. Zijn vader zegt dat Lars gewoon
gezeglijker is omdat hij beter slaapt. Ik denk dat ze allebei gelijk hebben. Het leukste is wel dat hij geen rare
hoestbuien met benauwdheid meer heeft gehad. Hij lijkt
nog wel een temperamentvolle peuter die zijn omgeving
wil beheersen, en ik zag bij de laatste sessie dat zijn vader toch wel erg de neiging heeft om zijn zoon heel ‘kort
te houden’, waardoor er snel een machtsstrijd ontstaat.
Ik hou nog even contact in de vorm van ouderbegeleiding. Het eerste wat we hebben afgesproken is dat ze
niet meer naar The Nanny kijken op TV... :-) Dank in elk
geval voor je hulp!
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Supervisievraag
Beantwoord door: Ad de Jongh Illustratie: Sandy van Helden

EMDR gericht op

dromen over
vroeger
Een patiënt van mij mailt me het volgende:
"Ik vind het wel belangrijk te melden dat ik steeds méér
verstoord word in mijn nachtrust door dromen. Ik onthoud vaak wat ik droom en opvallend is dat deze nogal
agressief van aard zijn. Ik zal je de details besparen, maar
ik kan verschillende dromen over het in de rij staan voor
een concentratiekamp niet thuisbrengen. Heftig dromen
over vroeger is me ook niet vreemd. Feit is wel dat ik
steeds vaker wakker word met alle symptomen die horen
bij het wakker worden uit een nare droom. Ik heb mijn
dromen van de afgelopen twee weken toch maar opgeschreven, zodat ik overzicht kan houden voor mezelf. Ik
denk dat ik openheid moet geven aan je. Zou je me kunnen vertellen of je vindt dat ik hier iets mee moet? Het is
een greep uit de dromen die ik heb. Ik heb eigenlijk geen
prettige dromen meer die ik me kan herinneren. Ik kan de
sfeer wel van me afzetten als ik ga werken, maar het zou
ﬁjn zijn als het ooit ophoudt. Ik wil je vragen of dit alles bij
het proces hoort waar ik doorheen ga en of je het vaker
hebt gehoord bij mensen die EMDR hebben gehad."
Voor een goede beantwoording van deze vraag vat ik
hieronder kort relevante achtergrondinformatie samen.
Het betreft een jonge vrouw die niet meer kon werken
vanwege overbelastingsklachten. Ze herkent zich in een
sensitief persoon met perfectionistische trekken. Ze is
door haar bedrijfsarts naar mij verwezen voor psychologische begeleiding. Uit de intake kwam naar voren dat
ze al ongeveer twee tot drie jaar voor haar uitval werd
gehinderd door klachten die samenhingen met gebeurtenissen in de werk- en persoonlijke sfeer. Daarnaast
wordt ze gehinderd door herinneringen aan huiselijke
spanningen en fysiek geweld door haar vader, toen ze
nog klein was. Het geweld was met name gericht op
haar broer en zus. Ze beschrijft haar vader als een intimiderende, ontevreden man en haar moeder als een onEMDR Magazine 11 |
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derdanige, aangepaste vrouw die niet duidelijk grenzen
stelde als haar vader een uitbarsting had.
De interventies van de afgelopen maanden bestonden
uit begeleidingsgesprekken volgens de richtlijn psychische klachten en EMDR-therapie gericht op de nare
jeugdherinneringen. Vorig jaar is zij gestart met paroxetine, die op zich goed aansloeg. De behandeling verliep
voorspoedig en zij heeft haar werk stapsgewijs weer
opgepakt. De laatste maanden heb ik de begeleidingsgesprekken vooral gericht op terugvalpreventie en op
het vormgeven van het contact met haar ouders nu. Een
maand geleden mailde ze me over haar nare dromen.
Hieronder de voorbeelden daaruit:
“Ik loop met een grote groep mensen over een grote
grasvlakte. Boven ons verzamelen zich een soort vogels
die ons bedreigen. Eén voor één worden rennende mensen uit de lucht geplukt. Ik begin te rennen en probeer
overzicht te houden over wat er boven me gebeurt. Plots
zie ik dat ik als 'aas' ben uitgekozen door een vogel. Als
hij dichterbij komt, zie ik dat het een mensvogel is met
een scherp, kil gezicht en een soort van papieren vleugels. Ik duik in elkaar en voel geen enkele bescherming
om me heen. Ik weet dat als ik beweeg dit ding me grijpt
en mee zal nemen en doden. Ik wacht en wacht en ben
doodsbang. Dan besluit het ding me met rust te laten en
vliegt weg. Ik word wakker.”
“Pap maakt me het leven zuur. Ik voel een ontzettende
woede voor hem en besef dat ik mijn woede niet meer
tegen kan houden. Ik schreeuw zó hard tegen hem dat
mijn longen er pijn van doen. Gezicht tegen gezicht. Ik
besef dat hij me misschien zal gaan slaan, maar het
deert me niet meer. Ik weet dat als hij me slaat, ikzelf
helemaal los zal gaan en hem zelf zal proberen te raken
waar ik kan. Ik word wakker.”

“Ik zit in een concentratiekamp en besef dat ik steeds
een soort object van agressie kan zijn. Ik ben onveilig en
kan ieder moment de zak zijn. Ik word met veel angst
wakker.”
“Ik sta in de rij bij een soort van concentratiekampachtig
iets. Mensen worden geselecteerd door twee mannen.
Degenen die door mogen zijn veilig, degenen die niet

door mogen gaan dood. Ik nader de mannen en mijn
angst wordt steeds groter. Ik ben met iemand, maar
weet niet meer met wie. Ik probeer me achter deze persoon te verschuilen. De twee mannen laten mijn metgezel door en ik probeer mee te lopen en te passeren.
Op het moment dat ik bijna door ben, houdt één van
de mannen me tegen en bekijkt me van top tot teen. Ik
smeek hem met mijn ogen me door te laten en doe f
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hem middels telepathie voorstellen die hem over zouden kunnen halen me door te laten. Ik mag door. Ik word
wakker.”

maar als het om de behandeling met EMDR gaat, kun je
de dromen het best zien als een symptoom van onverwerkt trauma, die je behandelt door de oorzaak daarvan
aan te pakken met EMDR. Er zijn dan twee invalshoe-

“Ik loop over een straat met iemand en ik besef me dat
we over de straat lopen bijna bij pap's ouderlijk huis, nu
het huidige huis van een goede vriendin. Overal op deze
straat liggen dode kleine mensaapjes. Ik stap er overheen en ruik de geur van verrotting. Ik doe een misstap
en zak tot aan mijn knieën in deze rotzooi. Mijn vriendin
is zwanger en ik besef dat dit niet voor haar deur hoort
te liggen. Ik ga haar dit niet vertellen. Ik word wakker,
maar ben bang dat er iets met het kindje van mijn vriendin staat te gebeuren.”

ken om naar dromen te kijken in het kader van behandelingen met EMDR:
1. Dromen van verschillende inhoud
Hierbij zet je in op het desensitiseren van herinneringen aan etiologische gebeurtenissen die psychische
symptomen veroorzaken, met de bedoeling deze klachten te beïnvloeden. Dit kun je inleiden met vragen als:
"Wanneer zijn deze nachtmerries begonnen?" en “welke
gebeurtenissen hebben aanleiding gegeven tot deze
klachten?”

Antwoord

Je hypothese is dat het ‘slechts’ symptomen zijn van

Interessante casus. Intrigerend dat deze vrouw het ver-

onverwerkte gebeurtenissen in het verleden en dan

band legt tussen haar dromen en EMDR. Maar ook niet

zoek je naar de herinneringen aan die gebeurtenissen

zo vreemd als je beschouwt dat als je bepaalde belang-

‘links-om’.

rijke zaken uit het verleden aanpakt, er alleen al door
het stimuleren van haar neurale netwerk allerlei associaties ontstaan. Ik ben geen droomexpert, maar je kunt

2. Terugkerende nachtmerries met nagenoeg dezelfde,
intrusieve inhoud.

het vast zien als een situatie waarin het brein door mid-

In dit geval beschouw je de droominhoud als een soort

del van dergelijke dromen zoekt naar uitwerking van

van intrusie en neem je die als target van EMDR. Je

onverwerkte zaken en gebeurtenissen van vroeger, die

kunt simpelweg vragen: “Wat is het meest nare beeld

nog niet door EMDR aan bod zijn gekomen. Ofwel, je

van je nachtmerrie?” Dit levert een stilstaand plaatje

bent nog niet klaar.

op, waarna je gebruik maakt van het Standaard EMDR-

Hoeveel EMDR-sessies heb je inmiddels gedaan en hoe-

protocol met als NC: ‘Ik ben machteloos’.

veel targets heb je behandeld? Ik kan me zo voorstellen
dat nog lang niet alle herinneringen aan de thuissituatie

Ik zou in jouw voorbeeld in eerste instantie voor de

en de geweldssituaties met haar vader aan bod zijn ge-

eerste benadering kiezen, hoewel ik mij ook kan voor-

komen. De emotionele sensitiviteit, het perfectionisme

stellen, omdat de dromen nogal emotioneel beladen

en de angst om iets fout te doen kun je duiden als per-

aandoen, dat je ook via de dromen (meest akelige stil-

soonlijkheidskenmerken, maar ook als behandelbare

staande plaatje) gemakkelijk in het geheugenmateriaal

symptomatologie van een grotendeels onverwerkt ver-

kan komen. Daarnaast begrijp ik dat de dromen zelf

leden.

haar niet gemakkelijk los laten en ook op zichzelf als een

Qua diagnostiek kan het van belang zijn om vast te stel-

soort van herbelevingen van nog herinnerde droomﬂar-

len of er sprake is van een nachtmerriestoornis: een

den kunnen worden beschouwd.

aandoening waarbij mensen wakker worden door de

Kortom, ik denk dat je haar emotionele kwetsbaarheid

droom. Daarvan zijn de criteria:

niet alleen kunt behandelen met paroxetine en bege-

UÊ iÀ >>`iÊ«ÌÀi`iÊÛ>ÊiÝÌÀiiÊ>}ÃÌ}iÊ`Ài

leidingsgesprekken, maar dat je echt een verwerkings-

UÊ ÀiÊâÊi}iÊÛiÀ >i]ÊÛ>>Ê«}}iÊÊÌiÊÌ-

traject met haar in moet. Ik zou dat met haar – en de

snappen aan bedreigingen

bedrijfsarts - bespreken.

UÊ iÊ>V ÌiÀÀiÃÊÜÀ`iÊ}i`Ê iÀiÀ`
UÊ Ê iÌÊ ÌÜ>iÊ ÃÊ `iÊ LiÌÀiiÊ ÃiÊ }iVVitreerd en alert
UÊ iÊ ÃÌÀÃÊ ÛiÀÀâ>>ÌÊ ÃV Ê Ã}wV>ÌiÊ `iÃdruk (o.a. vermoeidheid) en beperkingen in het func-

Reactie
Mijn patiënt en ik hebben de EMDR opgestart. Als target kozen we voor onderstaande representatieve nare
droom:

tioneren (o.a. slaap-vermijdingsgedrag)
Ik vermoed dat dit bij deze patiënt niet aan de hand is,
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“Mijn man en ik gaan weg bij onze vrienden. Ik heb me
absoluut niet op mijn gemak gevoeld bij mijn vrienden.

Ik wilde zo snel mogelijk weg. Mijn man en ik lopen
naar buiten naar de auto en passeren een huis waar
we vijf kinderen door de voordeur zien komen. Het
zijn allemaal kleintjes. De ouders zijn heel kwaad en
slaan de kinderen, als ze hen te pakken krijgen. Er is
een hoop geschreeuw en mijn man en ik vinden dat dit
niet zomaar kan en willen deze kinderen beschermen.
De kinderen roepen naar ons voor hulp en mijn man en
ik zetten de autodeuren open, zodat ze daar in kunnen
springen, zodat we weg kunnen rijden. De ouders pikken dit echter niet en belemmeren de kinderen in de
auto te springen. Op het moment dat er één in de auto
springt, rijden mijn man en ik weg. Het is de oudste van
het stel die het is gelukt. Ik stel de kleine gerust en zeg
dat ik er alles aan zal doen dat het zal ophouden. Ik
draai me weer om en merk dat er achter mijn rug nog
een kindje zit. Ik heb niet gezien dat het deze ook is
gelukt weg te komen. Het is de kleinste en draagt nog
een luier. Ik neem het kindje in mijn armen en merk dat
deze al lang geen nieuwe luier heeft gehad. Ik moet
ergens luiers vandaag halen. Ik sta plots in een bus en
koop een kaartje en vraag ook waar ik luiers kan krijgen. De chauffeur wijst naar achteren en op de grond
van de bus liggen luiers verspreid. Ik begin ze in paniek
bij elkaar te rapen en schaam me. De twee kindjes zijn
plots bij mij thuis en ik probeer een veilige plek voor ze
te vinden. Plots zijn pap en mam er en die laten hun
afkeuring blijken dat ik het opneem voor deze kindjes.
Wat haal ik toch weer niet allemaal op mijn nek?! Ze nemen me niet serieus en ik schaam me dat ik dit doe. Pap
en mam nemen ons mee naar een plaats waar al hun
bezittingen staan uitgestald. Er komt geen einde aan.
Pap heeft een heel grote auto op een soort van installatie staan en demonstreert wat dat ding allemaal kan.
Mam vraagt hem op te houden met de demonstratie
want het gaat met een hoop lawaai gepaard, maar hij
gaat daar gewoon doorheen. Ik voel heel veel ergernis
dat wij niets merken van deze plotselinge en schijnbaar
opgebouwde rijkdom. Ik voel heel veel woede en kan
alleen maar denken: ﬂikker op met je spul... Plots staan
de ouders van de kindjes voor de deur en eisen de twee
kindjes terug. De moeder huilt en belooft beter te zullen doen. Ze heeft versterking van een andere vrouw
om me onder druk te zetten zodat ik de kleintjes zal
meegeven. Het is om te zien een beetje gajes. Ik zwicht
en geef ze mee; dit terwijl ik niet kan garanderen dat
er niets meer zal gebeuren. Ik voel me machteloos en
bang. Waarom heb ik niet het lef ze gewoon bij me te
houden? Voordat ze gaan, neem ik beide kleintjes apart
en zeg ze dat ze altijd bij me terecht kunnen. Ik word
wakker en voel me erg verdrietig.”

Het meest nare plaatje voor haar was die waarop de
woonkamer bij haar ouders te zien was, met haar vader
en moeder erin. Het plaatje was naar, door de afwijzende, veroordelende reactie van haar ouders, waardoor ze
zich niet begrepen en gesteund voelde. Als NC ben ik
met ‘Ik ben machteloos’ aan de slag gegaan. De emotie
was: ‘bedroefd’, SUD = 8, met de borststreek als plaats
van het gevoel.
Na 55 minuten met tal van verwerkingsreacties, werd
het beeld neutraal. De PC: ‘Ik kan het herinneringsplaatje
aan’, voelde direct helemaal geloofwaardig voor haar
aan. Tijdens de EMDR is ze tot meer acceptatie gekomen
over dat er een afstand is tussen haar ouders en haarzelf, en daarnaast kreeg ze het besef dat het belangrijk
is emotioneel onafhankelijker van hen te worden, haalbare verwachtingen te hanteren en zichzelf beter te beschermen. Ik heb positief afgesloten met: ‘Ik ben sterk’.
Positieve dingen die nog opkwamen waren helpende
gedachten die door de EMDR waren ‘opgefrist’ en ze ervaarde een gevoel van opluchting.
In het vervolggesprek een week later vertelde ze dat de
EMDR gericht op de nare droom haar echt heeft geholpen. Na die sessie voelde ze positieve energie en opluchting. Ze heeft in de voorafgaande dagen nog gedroomd,
ook over haar ouders, en ze vertelde over een droom
waarin ze aansluitend op een verzoek van haar moeder
grenzen heeft weten te stellen.
Ook gaf zij aan dat ze na de EMDR-behandeling haar gedachten nog eens over de dromen heeft laten gaan. De
rode draad die ze er nu uithaalt is, dat als een ander
over haar oordeelt, ze geen controle heeft over wat er
met haar gebeurt en maar moet afwachten hoe het voor
haar gaat lopen. Dit is voor haar herkenbaar: zo was het
vroeger thuis ook.
Inmiddels voelt ze meer regie en heeft ze zich al als
vanzelf assertiever opgesteld. Zij voelt momenteel geen
behoefte aan verdere EMDR. De metafoor van de stapel blikjes is voor haar herkenbaar en geeft een goed
handvat. We hebben een vervolgafspraak gepland voor
over enkele weken, waarbij we hebben afgesproken dat
ze laat weten als ze verdere behoefte heeft aan EMDR.
Ik heb haar dit verhaal voorgelegd en ze mailde me het
volgende:
"Helemaal goed wat je hebt geschreven. Het doet me
echt wat als ik besef dat dit positieve verhaal nu over
mij gaat. Vorig jaar was ik echt in de veronderstelling
dat ik alleen maar achteruit zou gaan. Krijg nu gelukkig
geen tranen van de shit, maar omdat ik het echt héél ﬁjn

vind."
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Research

Waarom mensen gapen na EMDR
Tekst: Iva Bicanic en Ad de Jongh

Na een intensieve EMDR-sessie begint je
patiënt ongegeneerd te gapen. Niet één
keer, maar vaker. Terwijl je tegen zijn of
haar amandelen aankijkt, maakt zich een
ongemakkelijk gevoel van je meester.
De neiging om mee te gapen kun je nog
net onderdrukken. Maar waarom gapen
mensen? Is het een teken dat de patiënt
zich moe, maar voldaan voelt? Is hij of zij
letterlijk nog naar zuurstof aan het happen?
Is gapen een teken van het loslaten van
energie of omgekeerd, een bewijs van
verveling?
Gapen is een reﬂex van inademing en tegelijkertijd een
verandering van druk over de trommelvliezen, gevolgd
door uitademing. Zowel mensen, ook baby’s in de baarmoeder, als dieren doen het. De meeste mensen gapen
net voordat ze in slaap vallen, tijdens inspanning of omdat het aanstekelijk werkt als iemand anders geeuwt.
Het lijkt dus alsof gapen samengaat met vermoeidheid,
stress en verveling.
Over de oorzaak doen verschillende theorieën de ronde.
De meest bekende is die van zuurstoftekort: als er sprake is van een tekort aan zuurstof in het bloed doordat
iemand korter gaat ademhalen (een fysiologische reactie op blootstelling aan heftige traumatische herinneringen), reageert het lichaam daarop door te gapen. Het
diepe inademen dat gepaard gaat met gapen voorziet
de longen van een hoog gehalte aan nieuwe zuurstof,
waardoor de longen meer zuurstof naar het bloed kunnen transporteren.
Een andere theorie zegt dat als iemand nerveus is,
het lichaam vraagt om waakzaamheid, waardoor deze
persoon gaat gapen. Je hartslag versnelt wanneer je
geeuwt. Denk aan Ireen Wüst die vlak voor de wedstrijd
uitgebreid stond te gapen op haar schaatsen. Het is dus
niet per se verveling waardoor je moet gapen, maar gapen is misschien een natuurlijke reactie van het lichaam
om ervoor te zorgen dat je tijdens reprocessing niet dissocieert.

hersenen verlaagt. Het is denkbaar dat een intensieve
EMDR-sessie je stresssysteem activeert waardoor – net
als bij sporten - de temperatuur van je lichaam en dus
ook van je brein, hoger wordt. Gapen zou de hersenen
verkoelen via een soort aircosysteem, wat helpt om
stress te verminderen. Onderzoek laat zien dat proefpersonen geen noodzaak voelen tot gapen wanneer ze alleen door hun neus ademen (de hersenen worden vooral
via bloedvaten in de neus gekoeld) en ook niet wanneer
ze iets koels tegen hun voorhoofd houden.
Dan zijn er nog verschillende studies die laten zien dat er
mogelijk een verband bestaat tussen gapen en ons empathisch vermogen. Gapen zou een bijzondere vorm van
communicatie zijn, een manier van zoeken naar zogenaamde ‘rapport’: een toestand die gekenmerkt wordt
door wederzijdse ontvankelijkheid en respect. Je zou het
kunnen vertalen als een bedankje aan de therapeut voor
een geslaagde EMDR-sessie.

Onvoldoende bewijs
Helaas is voor geen van bovenstaande theorieën nog onomstotelijk wetenschappelijk bewijs geleverd. We weten
dus niet precies waarom mensen gapen, of in het bijzonder: waarom ze gapen aan het einde van een EMDRtherapie. Wel weten we dat er een grote kans is dat je
tijdens het lezen van dit artikel al hebt gegaapt, want
alleen de gedachte aan het onderwerp is al voldoende
om iemand zijn kaken te laten opensperren.

‘Verkoeling van hersenen’
Weer een andere en zeker niet onaannemelijke theorie
beschrijft dat gapen de temperatuur van oververhitte
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Nog steeds niet gegaapt? Doe de Grote Gaaptest via
Youtube https://m.youtube.com/watch?v=AJXX4vF6Zh0
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Agenda Vereniging EMDR Nederland
door de VEN geaccrediteerd
01-09-2016
Imaginatie en Rescripting met
kinderen, jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

23-09-2016
Narratieve Exposure Therapie (NET)
(4-daagse cursusuitvoering)
RINO Amsterdam
info@rino.nl

05-09-2016
Workshop EMDR-protocol Woede,
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

27-09-2016
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

07-09-2016
Stabilisatiecursus complexe PTSS
RINO Amsterdam
info@rino.nl
08-09-2016
Traumagerichte behandeling bij CPTSS
Centrum voor Psychotherapie en
Psychotrauma
info@psycho-trauma.nl
09-09-2016
Basisopleiding Psychotrauma voor
BIG geregistreerden (i.o.)
RINO Amsterdam
info@rino.nl
09-09-2016
‘Complexe PTSS’ bij mensen met
een laag IQ
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl
10-09-2016
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Iva Bicanic en Ad de Jongh
workshopemdr@gmail.com
http://psycho-trauma.nl/workshop/
12-09-2016
WRITEjunior
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
14-09-2016
EMDR en Systeemtherapie
King nascholing
info@kingnascholing.nl
15-09-2016
Terugkomdag Workshop Woede,
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

29-09-2016
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
30-09-2016
EMDR bij preverbaal trauma
Marianne Went
www.ariannestruik.com
ariannestruik@hotmail.com
30-09-2016
Traumatische rouw
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
03-10-2016
Traumasporen (The Body Keeps the
Score): het integreren van lichaam, brein
en geest bij de behandeling van trauma
Uitgeverij Mens!
info@uitgeverijmens.nl
05-10-2016
Behandeling van echtscheidingstrauma
King nascholing
info@kingnascholing.nl
06-10-2016
Drieluik EMDR
Psy-zo! (Nuenen)
info@psy-zo.nl
07-10-2016
Vierde landelijk Congres CELEVT: Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering:
diagostiek en behandeling van psychische
gevolgen in de volwassenheid
Zonder Zorg
info@zonderzorg.nl
10-10-2016
Stabilisatie en interweaves bij kinderen
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

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

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

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

12-10-2016
Lesgeven aan getraumatiseerde
kinderen - Workshop voor trainers
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

22-09-2016
Psychotraumatisering 2016
SCEM Conference Services / Education
Permanente
jdesel@scem.nl

24-10-2016
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

03-11-2016
Psychotrauma en ouderen
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
09-11-2016
EMDR bij mensen met een
verstandelijke beperking
GITP PAO
pao@gitp.nl
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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
13-01-2017
Slapenden honden? Wakker maken!
Stabilisatiemethode voor chronisch
getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized
Children
www. ariannestruik .com
ariannestruik@hotmail.com
20-01-2017
EMDR bij mensen met een
autismespectrum stoornis (ASS)
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
27-01-2017
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo!
info@psy-zo.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

Verslagen van het EMDR Europe congres
Interview Bruce Perry
Overgangsregeling lidmaatschap
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