
De kracht van geur in EMDR
Casus

In 2011 werd Henk door de behandelaar van zijn broer 
Karel gebeld, omdat hij al een week niets van hem had 
vernomen. Karel was al geruime tijd ernstig depressief 
en suïcidaal. Anderhalve week voor het telefoontje had 
Henk hem met gemengde gevoelens op de trein naar 
huis gezet. Karel had de weken daarvoor bij Henk en zijn 
gezin gelogeerd. Henk voelde zich bezorgd over hoe het 
Karel alleen in zijn eigen huis zou vergaan, maar hij was 
ook opgelucht. Voor zijn eigen gezin met jonge kinderen 
was het belastend als zijn zieke broer Karel bij hen lo-
geerde. Na het telefoontje van Karels  behandelaar ver-
moedde Henk al hoe laat het was en ging direct naar 
het huis van zijn broer. Nog voor hij binnen was, rook 
hij een kenmerkende penetrante lijkgeur die hij zo goed 
kende uit zijn werk als politieagent, waarin hij talloze lijk-
vindingen had meegemaakt. Het was de hele week al 
warm zomerweer en hij trof het lichaam van zijn broer 
in vergaande staat van ontbinding aan in een hete, be-
dompte kamer. Het lichaam was vergeven van maden en 
insecten. Henk schakelde de politie in. Na onderzoek ter 
plaatse, werd het lichaam direct meegenomen.
Na de begrafenis kwamen er klachten van de beneden-
buren over stankoverlast. Henk had geïnformeerd bij de 
woningbouwvereniging of zij de woning van Karel kon-
den opruimen, maar dat hadden ze afgehouden. Samen 
met zijn andere broer Jan ging Henk daarom een week 
nadat hij Karel had gevonden met tegenzin zelf terug 
naar diens huis om de boel schoon te maken. Wat ze 
aantroffen was voor hem walgelijker dan hij ooit voor 
mogelijk had gehouden: de stank, insecten en  bruine 
smurrie op de plek waar het lichaam had gelegen kon hij 
nauwelijks verdragen. Hij en zijn broer hielden het bin-
nen niet lang uit. Tijdens het schoonmaken renden zij 
allebei regelmatig kokhalzend naar het balkon om even 
frisse lucht in te ademen.

Aanhoudende herbelevingen
Henk had bij aanvang van de behandeling bij Matty last 
van schuldgevoelens. In zijn beleving zou alles niet zijn 
gebeurd, als hij zijn broer niet op de trein had gezet. Het 
beeld dat het zelfverwijt het sterkste opriep is met succes 
met EMDR behandeld. Gevoelens van schuld en zelfverwijt 
waren weg, maar de herbelevingen hielden onverminderd 
aan. Henk werd overdag en 's nachts het meest achter-
volgd door het beeld van het weggeteerde, aangevreten 
gezicht van zijn broer en door het beeld van insecten en 
de bruine smurrie van de week erna. Beide beelden gingen 
gepaard met die afschuwelijke lijkgeur. EMDR met vier be-
lastende taken (lichtbalk, koptelefoon, buzzers en aftellen 
vanaf duizend) tegelijkertijd, gedurende meerdere sessies 
leidde nauwelijks tot afname van de SUD bij deze beelden. 
teitsspecifiek belasten
Matty was al zo’n zeven sessies zonder veel resultaat be-
zig om de herinneringen van Henk te bewerken, toen ze 
bij de Researchtrack op het EMDR-congres de lezing van 
Suzy Matthijssen volgde. Suzy vertelde dat er aanwijzin-
gen zijn dat modaliteitsspecifiek belasten (dat wil zeggen 
het werkgeheugen in dezelfde modaliteit belasten als de 
modaliteit van de intrusie) tot een groter effect in desensi-
tisatie van de intrusie zou kunnen leiden. In twee eerdere 
studies toonden Suzy en haar collega’s al aan dat auditie-
ve intrusies bij PTSS-patiënten en herinneringen aan audi-
tieve hallucinaties minder beladen gemaakt konden wor-
den, maar een modaliteitsspecifiek voordeel werd niet 
gevonden.1,2 Recentelijk onderzocht zij samen met haar 
collega’s daarom bij 96 gezonde studenten of een taak 
in dezelfde modaliteit überhaupt meer belastend werkt 
voor het werkgeheugen dan een taak die niet gematched 
was aan de modaliteit. De studenten werd gevraagd een 
auditieve intrusie en een visuele intrusie op te halen en 
bij beide herinneringen werd zowel een visuele als een 

Tekst: Matty Geurink (behandelaar) en Suzy Matthijssen (onderzoeker)

Henk is een vijfenveertigjarige politieagent. Hij heeft last van intrusieve herinneringen aan ernstig herhaaldelijk 
huiselijk geweld in zijn gezin van herkomst, aan nare situaties binnen zijn werk en aan de suïcide van zijn broer 
Karel. Het trauma waar hij het meeste last van heeft, betreft deze zelfdoding. Zijn behandelaar Matty Geurink 
besluit om een tweetal herinneringen die met de suïcide verband houden als focus van de EMDR-behandeling te 
nemen. Het meest overspoelend aan de herinneringen was een geur. Deze nam maar niet af in intrusiviteit, wat 
Matty ook probeerde.

Kruisbestuiving van wetenschap en praktijk

3  | EMDR Magazine 14



auditieve reactietijdentaak uitgevoerd. De verwachting 
was dat een auditieve taak voor meer vertraging zou 
zorgen in de reactietijd bij het ophalen van de auditieve 
herinnering, en een visuele taak bij het ophalen van de 
visuele herinnering. Dit was ook precies wat Suzy en haar 
collega’s vonden. Haar onderzoek geeft aanleiding om 
aan te nemen dat herinneringen die voornamelijk bestaan 
uit beelden het beste behandeld kunnen worden met een 
werkgeheugenbelastende visuele taak (omdat dat meer 
belastend zou zijn) en dat herinneringen die voornamelijk 
bestaan uit geluiden het beste te behandelen zijn met een 
werkgeheugenbelastende auditieve taak. 
Dat bracht behandelaar Matty op een idee: zou de EMDR 
bij Henk aanslaan met een werkgeheugenbelastende 
olfactorische taak? Of gelden voor geurintrusies andere 
regels? Over geur laat het werkgeheugenmodel zich im-
mers niet uit (Zie Box). Er is wel onderzoek gedaan naar 
de daling van de zucht naar eten, waarbij het inbeelden 
van visuele beelden en geuren hierin bij negentig studen-
ten een sterkere daling liet zien dan een auditieve inbeel-
dingstaak. 3 Zou het dan ook voor beladen olfactorische 
intrusies gelden? Tijdens het congres stelde Matty deze 
vraag aan Suzy en zij spoorde Matty aan om de moda-
liteitsspecifi eke belasting in ieder geval uit te proberen. 

Box: Het werkgeheugen en EMDR
Het werkgeheugen bestaat uit verschillende onderdelen. 
Zo is er een centrale regelaar die belast is met hogere 
cognitieve functies, zoals problemen oplossen en plan-
ning, en er zijn twee subsystemen: het visuospatiële 
kladblok en de fonologische lus. Het visuospatiële klad-
blok houdt zich bezig met het verwerken en opslaan van 
visuele en ruimtelijke informatie en de fonologische lus 
verwerkt verbale en auditieve informatie en slaat dit op.4 

Later werd nog een vierde component aan het werkge-
heugenmodel toegevoegd: de episodische buffer.5 Deze 
buffer is een tijdelijk opslagsysteem dat in staat is om in-
formatie van verschillende bronnen te integreren. 
EMDR vermindert PTSS-symptomen door het verminde-
ren van emotionaliteit en levendigheid van visuele beel-
den. Volgens de werkgeheugentheorie wordt het ophalen 
van een emotionele herinnering geïnterfereerd door dit 
tegelijkertijd te belasten met een duale taak. Zo zou de 
herinnering aan emotionele lading en levendigheid ver-
liezen. De vraag is echter of de centrale regelaar of de 
subsystemen hier een belangrijkere rol in spelen. Eerder 
onderzoek toonde een groot voordeel van werkgeheugen-
belasting in het algemeen aan en daarnaast een kleiner 
toegevoegd voordeel van modaliteitsspecifi ek belasten.6 
Dit zou een groot belang van de centrale regelaar en een 
kleiner belang van de subsystemen bij EMDR impliceren. 

Verbluffend resultaat
Gelijk op de maandag na het EMDR-congres zocht Matty 
contact met Henk om bij de volgende sessie een olfac-
torische werkgeheugenbelastende taak te kunnen toe-
passen. Zij legde hem uit wat Suzy had gevonden in haar 
onderzoek en hoe zij in hun behandeling hiervan mogelijk 
zouden kunnen profi teren. Ze vroeg hem daarop om bij de 
volgende sessie vijf tot tien sterke geuren mee te nemen. 
Henk had er weinig vertrouwen in, maar was bereid om 
dit idee een kans te geven. Hij kocht acht kleine potjes en 
zocht voor ieder potje een sterk geurende vloeistof: medi-
cinale alcohol, chloor, vanille handzeep, schoonmaakazijn, 
glansspoelmiddel, ammoniak, citronella en lavendelolie.
Tijdens de sessie later die week liet Matty hem de geu-
ren in willekeurige volgorde, een voor een, opsnuiven. Hij 
moest daarbij tegelijkertijd de lichtbalk volgen, terwijl hij 
ook nog de koptelefoon ophad, en de buzzers in zijn sok-
ken had. Het resultaat was verbluffend! Henk merkte al 
heel snel dat de lijkgeur bij de beelden verdween. Hij kon 
zelf eerst niet geloven dat hij die afschuwelijke geur niet 
meer rook bij het ophalen van het beeld. Hoewel het via 
de normale route niet lukte, waren er nu twee sessies 
nodig om bij beide beelden de SUD naar 0 te krijgen. 
De nachtmerries en herbelevingen van de suïcide van Ka-
rel zijn nu verdwenen. Henk heeft nog wel last van veel 
andere herinneringen. De succesvolle behandeling van 
deze herinnering aan de suïcide van Karel heeft hem het 
vertrouwen gegeven dat zijn klachten te behandelen zijn. 
Hij voelt de moed om verwerking van de andere herinne-
ringen aan te gaan.

Beschouwing
Waar kunnen we dit mooie behandelresultaat nu aan toe-
schrijven? Mogelijk kunnen we het verklaren vanuit de 
werkgeheugentheorie. In dat geval is te verwachten dat 
het effect van de olfactorische taak afhankelijk is van de 
werkgeheugenbelasting hiervan. Het effect zou dan waar-
schijnlijk niet zijn opgetreden als Henk tijdens de sessie 
maar één geur had moeten opsnuiven in plaats van acht 
afwisselende geuren. 
Het zou ook kunnen dat het effect bijvoorbeeld toe te 
schrijven is aan contraconditionering. In dat geval zou 
het aanbieden van één krachtige alternatieve geur waar-
schijnlijk al voldoende zijn geweest. Het is interessant om 
dit in de praktijk en in het lab verder uit te pluizen. Een 
vervolgstap zou kunnen zijn om bij vastlopende EMDR-
behandelingen van olfactorische herbelevingen verschil-
lende geurtaken uit te proberen en de ervaringen te 
bundelen. We zijn benieuwd! Mocht je door onze casus 
geïnspireerd raken en zelf met geurtaken aan de slag 
gaan: houd ons op de hoogte! 
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