
Het uitgangspunt van de werkgeheugentheorie is dat 
het menselijk werkgeheugen beperkt is van omvang 
en daardoor moeite heeft om verschillende taken te-
gelijkertijd uit te voeren. Bij EMDR wordt het vasthou-
den van een herinneringsbeeld verstoord door de oog-
bewegingen. De herinnering wordt minder levendig en 
minder emotioneel in het werkgeheugen vastgehou-
den. Dit geeft ruimte voor een gezondere betekenis-
verlening. Het geheel wordt in zijn vernieuwde hoeda-
nigheid heropgeslagen in het langetermijngeheugen. 
Dit proces noemen we reconsolidatie.

Hoe belangrijk is ‘lading’?
Een studie die al in 2014 verscheen, kreeg weinig aan-
dacht, maar is wel zeer relevant voor de praktijk en gaf 
de aanzet tot het onderzoek van Marianne Littel. In dat 
onderzoek werd gevonden dat de werkgeheugentheo-
rie niet opgaat voor neutrale beelden (van den Hout et 
al, 2014). Een neutrale levendige herinnering, zoals een 
beeld dat je gisteren een watermeloen kocht bij de su-
permarkt, blijkt ongevoelig voor oogbewegingen. Emo-
tionele lading lijkt dus een noodzakelijke voorwaarde 
om een herinnering ‘vatbaar’ te maken voor verande-
ring. De trein moet dus inderdaad op de berg. 
Op zich is het een bekend fenomeen dat emotionele 
lading (arousal) de opslag van herinneringen (consolida-
tie) versterkt. Hierdoor worden belangrijke, betekenis-
volle gebeurtenissen beter onthouden dan niet-belang-
rijke, niet-betekenisvolle gebeurtenissen (zie kader). 

Dus een gebeurtenis, zoals de aankoop van een water-
meloen in de supermarkt, wordt beter opgeslagen als 
deze ervaring emotioneel betekenisvol is. Het kan een 
positieve lading zijn, bijvoorbeeld omdat je een goede 
vriend tegenkwam tijdens het kopen van de waterme-
loen, of een negatieve lading, bijvoorbeeld vanwege 
een schietpartij in de winkel. Maar het belangrijkste is: 
er moet lading zijn. 

Littel en haar collega’s manipuleerden het stressniveau 
van hun proefpersonen en onderzochten het effect 
hiervan op het desensitiseren van een neutrale herin-
nering. Stress blijkt Inderdaad het effect van EMDR te 
vergroten. Wat het onderzoek zo bijzonder maakt, is 
dat de opgewekte arousal niet afkomstig was van de te 
bewerken herinnering (het betrof een neutrale herinne-
ring), maar van een irrelevante stresstaak, de Trier So-

cial Stress Task (aangepaste versie). Het arousal-effect 
lijkt dus weinig specifi ek, Dit zou nogal wat klinische 
implicaties kunnen hebben. 

Het experiment van Littel
Littel en haar collega’s lieten 67 vrouwelijke proefperso-
nen aan een ingenieus experiment deelnemen. Het de-
sign vraagt enige aandacht: iedere deelneemster moest 
vooraf twee neutrale herinneringen benoemen. In de ex-
perimentele fase werd één herinnering opgehaald met 
oogbewegingen, terwijl de andere herinnering werd op-
gehaald zonder afl eidende taak (recall only), uiteraard in 
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gerandomiseerde volgorde. De helft van de groep kreeg 
daarnaast de opdracht om zich voor te bereiden op een 
korte presentatie voor een sollicitatiecommissie. Deze 
presentatie zou worden opgenomen op video. Dit is een 
variant op de zogeheten Trier Social Stress Task (TSST): 
een betrouwbare manier om subjectieve en objectieve 
stress te induceren. Op grond van vooraf ingevulde vra-
genlijsten werd de groep bovendien ingedeeld in per-
sonen met hoge spreekangst en personen met lage 
spreekangst.  

Manipulatiecheck
Alle personen voelden zich meer gestrest in de TSST-
conditie dan in de controleconditie. Subjectief gemeten 
was de manipulatie dus geslaagd. Objectief gemeten 
bleken alleen de personen met een hoge spreekangst 
een verhoogde hartslag in de TSST-conditie te hebben 
(zie Figuur 1). 
Na de introductie van de anticipatieangst haalden alle 
proefpersonen de twee neutrale herinneringen op: 
één met, en één zonder het uitvoeren van oogbewe-
gingen. 

Het 'emotion-superiority effect’ 

Tijdens emotioneel beladen gebeurtenis-
sen scheiden de bijnieren stresshormonen 
uit die op hun beurt de neurotransmissie 
van noradrenaline in het brein stimuleren. 
Noradrenaline en stresshormonen verster-
ken de geheugengerelateerde plasticiteit 
van synapsen, waardoor herinneringen op 
een meer intense en duurzame wijze wor-
den gevormd en opgeslagen. Dit proces 
wordt ook wel het emotion-superiority ef-

fect genoemd. Deze gevormde geheugen-
sporen zijn niet onveranderlijk. De neuro-
biologische theorie van reconsolidatie stelt 
dat ze na ophalen tijdelijk plastisch worden 
en opnieuw moeten worden opgeslagen. 
Ook hier lijkt bijvoorbeeld noradrenaline 
(verhoogd bij emotional arousal) de mate 
en inhoud van deze heropslag te beïnvloe-
den.
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Resultaten
In Figuur 2 zijn de dalingen van de levendigheid weerge-
geven. Wat opvalt is dat personen met hoge spreekangst 
in de stressconditie het meest ‘profi jt’ hadden van de 
oogbewegingen. Dit effect was na tien minuten (pre-de-

lay) nog steeds signifi cant aanwezig. Herinneringen van 
personen zonder spreekangst en personen die niet in de 
stressconditie zaten, bleken ongevoelig voor oogbewe-
gingen. Uiteraard kon in deze studie alleen de levendig-
heid van de herinnering worden onderzocht en niet de 
emotionaliteit (SUD) van de herinnering zelf: het betrof 
immers neutrale herinneringen. 

Conclusie
Het onderzoek bevestigt dat arousal noodzakelijk is om 
het desensitiserende effect van oogbewegingen te be-
werkstelligen. Het is opvallend dat deze arousal in dit 
onderzoek niet afkomstig was van de herinnering zelf, 
maar van een irrelevante stressinducerende taak. Het is 
mogelijk dat de stresstaak ook effect heeft op de werk-
geheugenbelasting. Daarom willen de onderzoekers het 
onderzoek herhalen met een farmacologische stressor. 
Ondanks alle beperkingen van een laboratoriumstudie is 
dit toch weer een bijzondere stap in het onderzoek naar 

de werkingsmechanismen van EMDR. Hoe beter we snap-
pen hoe het werkt, hoe preciezer we ons klinisch hande-
len daarop kunnen afstemmen.

Klinische implicaties
De belangrijkste conclusie is dat een positief effect van 
EMDR lijkt te worden bereikt bij een verhoogd stressni-
veau. Dit betekent niet automatisch dat er zoveel mogelijk 

stress moet zijn (dat moet nog worden onderzocht), maar 
er kan wel te weinig stress zijn. Dit heeft bijvoorbeeld 
mogelijk bijgedragen aan de negatieve bevindingen bij de 
COMET versus EMDR-studie (zie het interview met Brecht 
Griffi oen en Anneleen van der Vegt elders in dit magazine). 
De bevindingen geven verder duidelijk aan dat de stress 
niet afkomstig hoeft te zijn van de herinnering zelf. Elke 
stressvolle taak of elk gericht medicament zou het blij-
vende desensitiserende effect van oogbewegingen kun-
nen doen toenemen. Het betekent tevens dat we terug-
houdend moeten zijn met sederende medicatie, met 
name met propranolol. 
De auteurs veronderstellen verder dat mogelijk ook het 
ophalen van positieve herinneringen (zoals bij RDI) ver-
sterkt kan worden met stress-inducerende taken of mid-
delen. Ook merken zij op dat de bevindingen niet alleen 
relevant zijn voor EMDR, maar voor alle interventies die 
gericht zijn op het herevalueren van emotioneel beladen 
geheugenrepresentaties, zoals imaginaire rescripting, 
historisch rollenspel, gedragsexperimenten en andere 
cognitief-gedragstherapeutische interventies. Ongetwij-
feld is dit een gebied waaruit nog veel spannend onder-
zoek valt te verwachten.  
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