
Interview

EMDR definitief erkend 
door Trimbos instituut
Mede dankzij de inspanningen van Wiebren Markus is het gelukt om voor EMDR de erkenning ‘interventies 
langdurige ggz’ van het Trimbos Instituut te ontvangen. Wiebren werkt als GZ-psycholoog, onderzoeker en 
promovendus bij verslavingszorginstelling IrisZorg. Als promovendus doet hij onderzoek naar de effectiviteit 
van EMDR bij verslaving, en als therapeut is hij nog altijd enthousiast over de werkzaamheid van EMDR.
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Kun je uitleggen hoe je er toe bent gekomen 
om je in te zetten voor deze ‘erkennings-klus’? 
“Graag benadruk ik eerst dat ik dit niet in mijn eentje heb 
gedaan, maar in samenwerking met Matty Geurink, Sa-
bine Tjon Pian Gi, Ad de Jongh en Leonieke Kranenburg. 
De VEN en, via een andere weg, ikzelf kregen vorig jaar 
het verzoek om informatie aan te leveren ten behoeve 
van deze erkenning. Ad de Jongh vroeg mij om hier een 
voortrekkersrol in te vervullen. ‘Dat moet natuurlijk ge-
woon gebeuren’, vond ik gelijk. Ik draag EMDR een warm 
hart toe en op professioneel gebied heeft het me al veel 
gebracht. Ik was er dan ook sterk van overtuigd dat de er-
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kenning voor EMDR zonder meer toegekend zou worden. 
De inschatting vanuit het Trimbos Instituut was dat ik er 
een dag mee bezig zou zijn, maar dat bleek wel erg tegen 
te vallen. De klus smeerde zich uit over vele maanden.” 

De beoordelingscommissie effectieve interven-
ties in de langdurige GGZ heeft een erkenning 
afgegeven voor ‘eerste aanwijzingen voor ef-
fectiviteit’. Waarom is het volgens jou belang-
rijk om deze erkenning te krijgen?
“Het Trimbos Instituut is een autoriteit als het gaat om 
professionele kennis, onderzoek en deskundigheid. Als 
een dergelijke autoriteit zijn stempel drukt door middel 
van een erkenning, dan geeft dat mijns inziens nog meer 
gewicht over het nut en de noodzaak van EMDR naar 
de ‘buitenwereld’. Doorgaans zijn EMDR-therapeuten 
en onze patiënten wel overtuigd van de werkzaam-
heid van EMDR, maar in de academische wereld valt er 
nog wel wat te winnen. Deze erkenning geeft ook voor 
verwijzers, of bijvoorbeeld zorgverzekeraars, een goed 
overzicht van doelgroep, aanpak, theoretische onder-
bouwing en relevante onderzoeken. Men weet meestal 
wel dat EMDR een evidenced based-behandeling is voor 
PTSS, maar EMDR heeft inmiddels een veel breder be-
reik. Daarom is er in het bijzonder aandacht besteed aan 
de effectiviteit van EMDR bij complexe patiëntengroe-
pen, zoals bij patiënten met PTSS én een comorbide psy-
chotische of bipolaire stoornis. De erkenning dient daar-
mee een belang van informatieverstrekking, maar heeft 
ook een strategisch belang: EMDR komt hierdoor beter 
op de kaart voor een bredere patiëntenpopulatie. Je kunt 
het volgens mij zien als een soort kwaliteitskeurmerk.”

Kun je enkele belangrijke conclusies uit het rap-
port noemen ten aanzien van EMDR bij de ern-
stige psychische aandoeningen (EPA)-doelgroep?
“Vanuit het Trimbos Instituut is er een commissie aange-
wezen die alle ingediende interventies beoordeelt en be-
commentarieert. Deze commissie gaf het commentaar 
dat we pretendeerden dat EMDR voor alles en iedereen 
werkt. Je moet daar natuurlijk ook wel een beetje voor-
zichtig mee zijn en niet voor de troepen uit gaan lopen, 
maar de bevindingen hierover vanuit onderzoek wel 
goed volgen. Zo is er bijvoorbeeld de discussie over voor-
afgaande stabilisatie. Bij de EPA-doelgroep kan het soms 
nodig zijn om eerst voorwaardenscheppend te interve-
niëren om de haalbaarheid van een traumagerichte be-
handeling te vergroten. Wij hebben met andere woorden 
gezegd: ‘Je moet maatwerk leveren.’ Het is een ingewik-
kelde doelgroep en dat betekent niet zozeer stabiliseren, 
maar wel goed voorbereiden. Je moet dus goed kijken of 

er aan de voorwaarden wordt voldaan waarin een zinvol 
behandelcontact mogelijk is. Maar wees ook flexibel ge-
noeg om aanpassingen te doen, als dat nodig is.” 

Welk effect verwacht jij van deze erkenning?
“Zoals gezegd, betreft de erkenning een ‘eerste aanwij-
zing voor effectiviteit’. Dat vind ik wel vrij voorzichtig. Als 
je met name kijkt naar het T.TIP-onderzoek naar EMDR 
bij patiënten met een psychotische stoornis en PTSS, 
dan denk ik dat daar toch een hele sterke basis ligt voor 
de aangetoonde effectiviteit, juist bij deze ingewikkelde 
doelgroep. Om de vijf jaar wordt deze erkenning herzien. 
Ik stel me zo voor dat er over vijf jaar weer nieuw onder-
zoek ligt en dat de bewijskracht voor de werkzaamheid 
alleen maar sterker is geworden. Bovendien verwacht 
ik dat we op de lange termijn ook steeds duidelijker de 
werkzaamheid op andere terreinen kunnen aantonen. 
De kracht van EMDR, in vergelijking met andersoortige 
traumabehandelingen, zit hem wat mij betreft, erg in het 
creatieve maatwerk dat je ermee kunt aanbieden en in 
het vele onderzoek dat er naar gedaan wordt.”  

Wat drijft jou persoonlijk om EMDR zo op de 
kaart te zetten?
“In de eerste plaats ben ik zelf ook clinicus, en het heeft 
mij vanaf het begin af aan verbaasd hoe snel, efficiënt en 
doeltreffend EMDR kan werken. Voor mij was het altijd 
zo klaar als een klontje dat, als het zo goed werkt voor 
de behandeling van PTSS, het dan ook voor andersoor-
tige herinneringen en problemen zou moeten werken. 
Dat zie ik ook bevestigd in allerlei onderzoeken. Als je 
dat doortrekt, dan zie je ook allerlei mogelijkheden. In de 
praktijk pas ik het zelf ook toe. Ik heb me altijd gericht op 
EMDR bij verslaving. We zien dat het daar ingewikkelder 
ligt, waarschijnlijk omdat verslaving een zeer multifac-
torieel bepaald probleem is. Desondanks is EMDR ook 
voor de verslavingspopulatie vaak een hoopgevende en 
effectieve interventie. We zien in de kern dat we heel 
veel problematiek kunnen verhelpen door de inzet van 
EMDR, waarvan we nog maar net ontdekken welke mo-
gelijkheden het allemaal geeft.”  

Op de website van het Trimbos Instituut staat dat: 
“EMDR zorgvuldig is beschreven en goed theoretisch 
is onderbouwd. Er zijn heldere protocollen en duidelij-
ke ideeën over kwaliteitsmonitoring. Een grote effect-
studie over EMDR bij complexe PTSS zou een goede 
aanvulling zijn. De uitvoerbaarheid is voldoende.” 
meer informatie: https://ti-erkenningstraject.e-dev.nl/
erkende-interventies/eye-movement-desinsitization-
and-reprocessing-emdr-
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