
EMDR over de grens

Hoe is de Japanse EMDR-ver-
eniging ontstaan?
“Onze vereniging ontstond na de 
grote Hanshin Aardbeving in 1995. 
Precies op dat moment werd de 
eerste Pan-Pacific psychothera-
pieconferentie in Japan gehouden. 
Mede door de in Japan regelmatig 
voorkomende en omvangrijke na-
tuurrampen en de indrukwekkende 
effectiviteit van EMDR op het gebied 
van PTSS, zijn we in 1996 begonnen 
met de opzet van onze vereniging. 
Een jaar later organiseerden we in 
samenwerking met EMDR-Australië 
de eerste trainingen van psycholo-
gen. 

Sinds ons bestaan hebben we ver-
der gewerkt aan het professionali-
seren van ons werk. De activiteiten 
van de vereniging zijn, vier jaar na 
de start, in het eerste nummer van 
het Japanse EMDR-Magazine gepu-
bliceerd. Sindsdien hebben we ge-
probeerd om een bijdrage te leveren 
aan wetenschappelijke publicaties 
over EMDR in Japanse academische 
tijdschriften, zoals Japans Journal of 

EMDR Research and Practice, dat 

vier keer per jaar verschijnt, om de 
effectiviteit van de EMDR-therapie 
onder de aandacht te brengen. In-
middels hebben wij ook al het vijfde 
EMDR-congres voor onze leden ge-
houden.”

Waarin onderscheiden jullie 
je als EMDR-vereniging Japan 
van andere verenigingen en 
waar ben je het meest tevre-
den over?  
“In 2011 werd Japan getroffen door 
de Tohoku, een grote aardbeving 
en een tsunami met traumatische 
gevolgen voor de lokale bevolking. 
Onze vereniging startte toen een 
landelijk project dat zich richt op 
ondersteuning van mensen die de 
ramp hebben overleefd. Feitelijk 
verleenden we ‘eerste hulp’. We 
hebben behandeltrajecten opgezet 
die als doel hadden om de gevol-
gen van de traumatische ervarin-
gen preventief te behandelen (Early 

EMDR Intervention). Hierbij kregen 
we via het internationale Humani-

tarian Assistance Programme hulp 
van collega’s uit onder andere Is-

raël en van EMDR-organisaties 
uit andere landen. Hulpverleners 
bezochten het verwoeste gebied 
en behandelden een groot aantal 
overlevenden met succes. Hierbij 
is voornamelijk gebruik gemaakt 
van het EMDR Recent Traumatic 

Episode Protocol (EMDR R-TEP) 
for Early EMDR Intervention (EEI). 
Op basis van de projectresultaten, 
die in het internationale Journal of 

EMDR Research and Practice zijn 
gepubliceerd, hebben wij een spe-
ciale training ontwikkeld die ge-
richt is op EMDR-behandeling aan 
overlevenden van rampen. Deze 
training wordt telkens geëvalueerd 
en verder verbeterd. 

EMDR kan worden toegepast door 
een team van clinici die werkzaam 
zijn op de rampplek, zelfs onder 
uiterst moeilijke omstandigheden. 
Uit de eerste resultaten kunnen we 
voorzichtig concluderen dat EMDR 
als behandeling een bijzonder ster-
ke ondersteuning biedt voor zowel 
het herstel van, als de preventie ten 
aanzien van, de gevolgen van een 
humanitaire ramp.”
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Hoe verloopt de ontwikkeling van 
EMDR in Japan? 
“Na de verschillende grote rampen, kreeg 
EMDR-behandeling steeds meer naams-
bekendheid in Japan. De eerste hulp bij 
rampen concentreert zich vaak op fysiek 
herstel, maar de psychosociale behoef-
tes van de slachtoffers worden vaak over 
het hoofd gezien of als minder noodza-
kelijk beschouwd. Dit was ook het geval 
na de aardbeving in 2011 toen psycholo-
gen EMDR-therapie wilden verlenen aan 
de getraumatiseerde bevolking, maar de 
autoriteiten hen vertelden dat er geen 
gevallen van PTSS waren gemeld. De ver-
klaring hiervoor was dat de mensen in de 
provincie waar de aardbeving had plaats-
gevonden gewend waren aan natuurram-
pen en inmiddels zelf vaardigheden had-
den ontwikkeld om daarmee om te gaan. 
Net als in China duurde het drie decennia 
voordat professionals in de Japanse GGZ 
zover waren om de autoriteiten te over-
tuigen van de psychologische impact van 
natuurrampen op slachtoffers en hun be-
hoefte aan herstel.”

Wat zijn de verdere uitdagingen 
voor uw EMDR-vereniging? 
Een gemeenschappelijk probleem in Ja-
pan (op enkele uitzonderingen na) is het 
gebrek aan institutionele ondersteuning 
om de geestelijke gezondheid en de daar-
mee verband houdende interventies te 
bevorderen. De hulpverlening richt zich, 
ook na natuurrampen, voornamelijk op 
fysiek en sociaal herstel. Het belang van 
het emotioneel en psychologisch welzijn 
speelt slechts een ondergeschikte rol, en 
de kans dat onbehandelde acute stress 
mogelijk kan leiden tot PTSS en andere 
psychische problemen wordt door de 
overheid ernstig onderschat.

De belangrijkste taak van onze vereniging 
is het stimuleren van de integratie van 
EMDR in reguliere therapeutische praktij-
ken. De institutionele steun in Japan om 
de voorwaarden hiervoor te scheppen, 
ontbreekt echter vooralsnog.” Fragment uit Japans EMDR-protocol
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