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U hebt gedurende anderhalf jaar EMDR-therapie 
gekregen van Jannetta Bos. Kunt u iets vertel-
len over wat u heeft meegemaakt, waardoor 
die behandeling nodig was?
“Tijdens de oorlogsjaren in Sierra Leone maakte ik als 
klein kind een overval door de rebellen mee toen ik al-
leen in de hut was met mijn zusje. Ik ben half levend be-
graven, met machetes verwond en overgoten met bran-
dend plastic. De littekens staan nog op mijn lichaam. Na 
enkele oorlogsjaren vluchtte ik naar Nederland. Dat is 
nu tien jaar geleden. Mijn hoofd was nog in de oorlog, ik 
leefde voortdurend in angst, wilde dood en maakte plan-
nen over hoe ik mezelf kon doden. Ik had helemaal geen 
hoop meer, het leven was zinloos geworden. ’s Nachts 
droomde ik van de oorlog en overdag beleefde ik het 
verleden steeds opnieuw. Als er een vliegtuig overvloog, 
dacht ik dat die bombardementen kwam uitvoeren.”
“Ik was vanaf mijn kinderjaren ook opgegroeid met 
doodsangst voor de zogenoemde Poro Society. Ik zag 
deze gemeenschap vreselijke dingen doen, bijvoor-
beeld met lijken slepen over straat en iemands tong af-
snijden. Er was de voortdurende dreiging dat ze je kon-
den komen halen, inlijven, doden of verwonden. Sinds 
de EMDR-behandeling kan ik er rustig over vertellen, 
maar een tijd geleden was dat nog heel beangstigend.”

Hoe kijkt u terug op de behandeling?
“Omdat het erg slecht met me ging, ben ik eerst dertien 
maanden in de kliniek van Centrum ‘45 in Oegstgeest 
opgenomen. Ik was niet in staat om veel te doen. Daar-
na kreeg ik op de polikliniek in Diemen eerst gesprek-
ken met de maatschappelijk werkster en de psychiater. 
Een jaar later kwam ik bij Jannetta Bos terecht voor 
EMDR. Ik zou willen dat dit eerder was gebeurd, het 
heeft me enorm geholpen. De EMDR-behandeling heeft 
me beter gemaakt. Het heeft me geleerd dat het verle-
den gebeurd en over is. Het is nu echt verleden tijd, ook 
al denk en droom ik er soms nog over. Nachtmerries 
zijn nu niet meer zo bedreigend. Als ik nu een vliegtuig 
hoor, denk ik dat ik aan boord zou kunnen stappen en 
aan waar ik graag heen zou willen vliegen. Ik voel me 
veilig in mijn hart. Soms kan ik zelfs een beetje plezier 
beleven. Ik heb alleen nog last van slechte concentra-
tie. Als ik iets lees, worden mijn ogen snel moe. Ik was 
slim toen ik opgroeide en ambitieus op school. Nu pro-
beer ik Nederlands te leren, maar lezen kost me veel 
moeite; ik voel me zwak.”

Wat was voor u het belangrijkst in de therapie?
“De therapeut heeft me eerst veel hoop en moed moe-
ten geven: ze vertelde me dat ik het echt kon, dat er 
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iets kon veranderen. Tijdens de behandeling ging ik te-
rug naar het verleden en dacht aan het ergste wat ik 
had meegemaakt. Tegelijkertijd hielp de therapeut me 
om in het ‘hier en nu’ te zijn. De herinnering is nu ver-
anderd, er zitten ook elementen van ‘hier en nu’ bij. Als 
ik nu wakker schrik uit een nachtmerrie, kan ik tegen 
mezelf zeggen dat ik veilig ben en kijk ik naar plaatjes 
van Nederlandse molens en bloemen om mezelf eraan 
te herinneren dat ik 
in Nederland 
ben.”

Soms kon het werken aan een 
nare herinneringen u zo ang-

stig maken dat u even ver 
weg was en niet met uw 
aandacht in het hier en 
nu (dissociatie). Wat deed 
de therapeut om uw aan-
dacht weer terug te krij-
gen?
“Voordat we begonnen met de 

EMDR-behandeling, vroeg de 
therapeut me naar goede herin-

neringen uit mijn jeugd. Gedachtes 
aan bijvoorbeeld bloemen of in een 

boom klimmen maakten me rustig. 
Als ik erg ver terugging in het verleden 

en me niet meer in het ‘hier en nu’ voel-
de, zei de therapeut: ‘Ibrahim, je bent nu 

hier, je bent veilig’. Daarbij raakte ze mijn 
knie aan om contact met me te ma-

ken. Soms hoorde ik haar stem 
en soms ook niet. Dan riep 

ze nog iets harder 
mijn naam en 

vroeg me 
naar 

“Ik zou willen dat ik 
eerder bij de EMDR-

therapeute terecht was 
gekomen. Het heeft me 

enorm geholpen.”
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buiten te kijken, of naar dingen in de kamer. Daar is een 
schilderij met de kleuren van de vlag van mijn land en 
eentje van een roos die me aan gelukkige herinnerin-
gen uit mijn jeugd doet denken.” 
“In het begin gaf de gedachte dat EMDR een soort ma-
gie was me extra moed. Ik zag de therapeut als een 
witte medicijnvrouw; in Sierra Leone ga je naar een me-
dicijnman als je ziek bent. Hij gebruikt dobbelstenen en 
zwaait ook met zijn hand voor je ogen. Dan vertelt hij 
over je toekomst, voorspelt je goede dingen en geeft 
adviezen. Ook bij EMDR gebeurt er iets magisch, want 
zodra ik de oogbewegingen maakte, bracht dat me te-
rug naar het verleden.” 

Hoe voelde u zich direct na afloop van een 
behandelsessie en in de daarop volgende 
dagen? Had u last van toenemende gedach-
ten over de herinnering waaraan u had ge-
werkt?
“Soms een beetje, maar niet al te veel. Dat kwam om-
dat we altijd afsloten met positieve dingen. Daar namen 
we de tijd voor, omdat ik anders heel gestrest wegging 
of onderweg na de sessie verdwaalde: dan was mijn 
aandacht nog teveel in het verleden. Het was belangrijk 
voor me om weer in het ‘hier en nu’ te komen. De the-
rapeut bracht me terug bij een positieve herinnering, 
bijvoorbeeld dat ik speelde met de kinderen: mooie 
herinneringen om het verleden te veranderen in een 
nieuw heden.”

Zou u iemand anders met PTSS-klachten ook 
EMDR-behandeling aanraden? 
“De mensen om mijn heen dachten dat ik gek was toen 
ik naar de kliniek ging. Maar ik denk dat het goed was 
omdat ik ziek was en hulp had gezocht. Als ik niet naar 
de kliniek was gegaan, dan was ik hier nu niet meer 
geweest, dan had ik mezelf gedood. Ik had toen veel 
stress, had huiduitslag in mijn gezicht en stal voedsel 
op straat. Ik voelde me niemand. Mijn therapeut heeft 
veel voor me gedaan; ik ben haar erg dankbaar. Nu pro-
beer ik mensen uit mijn land advies te geven. Sommi-
gen hebben meer oorlogservaringen dan ik. De oorlog 
duurde elf jaar. In Sierra Leone lopen sommige gek ge-
worden mensen naakt en verward rond. Er is maar één 
psychiater in het hele land. Ik heb veel geluk gehad dat 
ik hier terecht ben gekomen.”

Hoe zou u anderen de werking van EMDR uit-
leggen?
“EMDR werkt door te denken aan vreselijke ervarin-
gen uit het verleden, waar je liever niet aan denkt. Als 

je niet aan die herinneringen denkt, groeien ze tot ze 
uiteindelijk exploderen. Het is heel pijnlijk om erover 
te praten, maar wel beter. Ik kreeg een probeersessie 
om te voelen dat ik het aankon. We begonnen met een 
kleine herinnering. Dat was prettig om er een beetje in 
te komen.”  

Als het in uw leven anders was gelopen en u 
was meteen bij mijn collega terecht gekomen, 
zou EMDR dan al geholpen hebben?
“Toen ik werd opgenomen in de kliniek, was behande-
ling nog niet mogelijk. Ik was hopeloos en in de war, 
nergens toe in staat en had geen idee wat ik deed. Ik 
wilde niemand spreken en had geen enkele hoop. Het 
belangrijkste voor mij was toen dat iemand mij begreep. 
Na die opname heb ik langer dan een jaar gesprekken 
gehad met een maatschappelijk werkster en pillen ge-
kregen van een psychiater. In die tijd had ik meer moed 
en rust en het had me zeker geholpen als ik eerder een 
EMDR-behandeling had gekregen.”

Wat zijn tips voor EMDR-therapeuten?
“Voor mijzelf was het helpend om naar plaatjes van 
bloemen of een kaartje van Amsterdam te kijken als 
ik uit een nachtmerrie wakker schrok. Even belangrijk 
was het dat mijn therapeut me bleef aanmoedigen om 
naar buiten te blijven gaan en mensen op te zoeken, zo-
dat ik vertrouwen kon opbouwen in anderen en ik kon 
blijven proberen om de juiste mensen om me heen te 
verzamelen. Het hielp me om adviezen te krijgen over 
problemen in mijn dagelijks leven en dat te combineren 
met de behandeling.”

In nummer 10 van EM gaf een ervaringsdes-
kundige een aantal tips voor behandelaren. 
Bent u het eens met haar advies?
“Voor mij is het ook belangrijk dat de therapeut veel 
vertrouwen uitstraalt. Ik had de moed en hoop nodig 
van de therapeute. Vragen blijven stellen over een 
pijnlijke herinnering is ook heel belangrijk om de issue 
goed uit te diepen. Je moet er echt doorheen, zodat je 
aan het einde dingen kan veranderen. We hadden lange 
behandelsessies van negentig minuten. Als het nodig 
was, kon ik altijd bellen.” 
“Beëindiging van de huidige therapie vind ik lastig. Ik 
heb soms opeens weer last van herinneringen. Bij-
voorbeeld laatst na het zien van een documentaire. 
Heden en verleden lopen dan weer door elkaar in 
nachtmerries en overdag twijfel ik aan wat echt is en 
wat niet. Dan helpt een rustig gesprek met mijn the-
rapeute.” 
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