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Ik zie eenn ppatiënt ddieie een Cerebro VVasculairi  Accident (C((C(CVAAV ))
inin dde rechterhemisfeer hheeeeftf  gehad. DiD t gigingng ggepepaaaaaard met 
vovovooorbijgaaaande uiu tvtvala sveerscchihijnjnseselelen n inn de lededemmateenn aaaan
de linkekerzziji de, hehett nin ett kkunu nen opopenenenn vvanan ddee ogenn en uitt-
vaval van dede ssprp aak.k MMomomo enteeele  is s ere  geen sprakke vvann rest-
veverschijnseelenen, alalalleleeen vanan eeen bepeperkte fysieke en mmenne tata-
lele bbelelasa tbaarheieieid.d.d DDe papapatitit ënënnt tt heefeft wel een angststtoorrnin ss
ontwikkeld. DiDieee bebehahaanddelel ik k nunu. WeW  zijn gestart met EME DRDR 
gegeririccht op eenn zeeeer belaladedennn heheherrinnering aan dede CCVAV ,
waarbibijj mim j opvaltt ddatat eerr nananauwwwelee ijksks sspprakake e iss vvan zzici htbare
araroousal. De SUDD zzakt gegeg dudurrende dee ssesssis e zzeer langzgzaam, 
maar is de vvolgegegendndndndnde sesesssieeie wwwweeeeeer vovololop p p aaanwnwezigg. 

IkIk ssnan p nii tet ddattat eer r in dde ee sesesessssieiees s nanauwelijksss ssspprprake iis vvanan
eeeee n afnananameme vvanan de ee SUD ten aaaaa nznzienn vvavvv n hehh t beeld.ddd DDDee
paaatitt ënnënttt gegegeeft t dedesgsgevevraraagagd d aaaan dadadatt t zzzeze dde spspspananana ning tenn
oppzizichchtte vvanna hhhheetet bbbeeeeld vvoooo rararal ‘b‘bbeerereededene eertt’’ ininin plaaata s vannn
dededezez ttee vooelele eeneen. Ze vvvoeoeo lttlt sssoowieesosoo wweieininn g.
KaKann heh t ree hchchteerhr emee issfefeererleletsstselee dddde EME DRDRDR ccomm lplpliceerennn of 
zezelffs s eeeen n ccoontntntra-indndndndiccatieieie vorormemen?n?n? VVooo r adada eqqquaatete EEEMDR-
bebehahandndelelinningggg isiss hhhhetetett eeervrvarararen van arrousasaalll immere s s nonoodo zakeeeell --
llijkkk.. Moogegelijkk iiss ererer dddananan nnog eenen vvererschil tuusss eneee ddee e e bebbb leeeviviv ngng 
enen ddee exexe prp esssiieee avaann spspanningn , wawaarbibiijjj ikkikk mmmme e kkan ovovoooororstsststelele -
lelenn ddad tt heett bibijj eeeen n inini taactc e bebbeleevvinggng nogo ggoeoeddd mooogegegelill jk is.s
BiBiBij dezeze paatatiëënttnt lijijjktk dde e bebelevivingng eecchter veersrstotooro d.

Antwoord
Alles kan, alleen is dat niet de meest aannemelijk verkla-

ring. Maar eerst: ik probeer me een beeld te vormen van 

wat je precies behandelt. Welke symptomen probeer je te 

beïnvloeden met de EMDR die je toepast? Is er inderdaad 

sprake van een angststoornis? Als je weet welke sympto-

men je wilt beïnvloeden, dan is ook duidelijk wanneer je

behandeling succesvol is, namelijk wanneer die klachtene

voldoende verminderd zijn.

Het zou kunnen gaan om een PTSS, hoewel er dan sprake 

moet zijn van herbelevingen, waarvan zij last heeft. Dan is er 

per definitie arousal. Maar dan snap ik deze zin niet: "We zijn

gestart met EMDR gericht op een zeer beladen herinnering 

omtrent de CVA, waarbij opvalt dat er nauwelijks sprake is 

van zichtbare arousal." Het lijkt met elkaar in tegenspraak. 

Want als er geen arousal is, wat is er dan precies wel belal -

den en wat probeer je dan te behandelen? Kun je aangeven

wat de lijdensdruk van de patiënt precies bepaalt?

Extra lading creëer je overigens door een gerichte NC te 

kiezen die flink dysfunctioneel is. Is dat misschien onvol-

doende gelukt? Of vindt deze mevrouw vooral wat er toen

gebeurd is naar, maar heeft ze van de herinnering nu ei-

genlijk geen last en ondervindt ze van deze gebeurtenis 

nu geen lijdensdruk meer? Misschien vindt ze dat ze iets 

zou moeten voelen, omdat het nu eenmaal naar is als je 

een CVA meemaakt, maar is de herinnering eraan nu niet

meer beladen? In dat geval hoef je ook niets te doen. Als

ze geen PTSS-achtige klachten maar wel andersoortige 

psychische klachten heeft, welke klachten zijn dat dan, en 

worden die dan misschien aangestuurd vanuit een andere

herinnering? Kortom, vragen te over…

ReReacctiee
DeDe diagngnossee luluiddiddt:t sspeeciicifieeke fobobie, , ovoovere ige tytytypepe metet ooobb--
sessieeveve-c-ccompupulsieeveve ttrrekkkk enen.. ErEEr iis s geen ssprakake vaaannn eeeenn 
PTP SSSS. DeDe llijiijddeded nsnsdrd ukuk iiiss aaaaaanzzieienllijijjk ennn bbbestat at uuiti dagagggelele ijijjksksk  
oppo ttrredenndedede ppana iekkaannvvaallene . . CeCeCentntntntraalal bij ddieiee ppanannieieiekakaaanvavavall-
lelelennn ststaaat de aangngsststs ooom mm deedee llijffefelijkjkjke coocontroolelee ttee veverlrlieeezezezezen.n OOmm 
didd t t tetee vooooorrkomeenen vvvvverertoooontt t dede pppattatiëiëiëntnt oooomvmvm anngrgrgrijjjk vevevermrmmijj--
dididingngnngs-s-s-s-s- eeeenn veilighheheidddidsgsgggededrarararagg g memm t tt eeeeeenn allgeeg helel  vererschrhhrralala inngg gg
vaavavaann n dede bewegginggsg vvrv ijijijhehheidid en deded llevevevenenenskskskwaw liteteitit aaalssls ggevevolo g.
DDe triggerers s vov oororr dde e papapp ninnin ekkkaaanvala lelen nn zizijnjn lllicchahammeliiijjkjkj eee ee
klk achthth enen ddieie rreefeeferrererreen aan dde herinnerrinnnggegg n n aaan twwweeeeeee
geebebebbeurteteeninissssen.. DeeeDe eeeererrssts e bebetrtrefefefttt eeee n CVCVCVCVAA AA in ddde e rerechteteteter--rr

ehehh miisfsfeeeeeeerr r ene keeelele jjarenenn ggelllededen. Deze ggining gg ggegeegepapapap arrarardddd mememememm tt t
iuiu ttvvala svsverersscscs hihijnjnsses leeenn.n. DDDDee e twwweeeeeededdd bbete reftftft eeeenen heveviggige paa-

nininiekee aanval, die ze bbijna eeenenen jjaaaar later haad,,d mmetet ssoorttgegege--
liijkjke e uiuitvtvalalsvsveereersccschihijnjnj seselelen (enkkelelee e miminuteeennn hahahaarara oogeeg n nnietet
kukunnnnen oopepep nen,, uitvaal vavan spsprraakk eeenn ernsstitigege lllicicichaamemelilijkke e 
vev rkrkrar mpmpini g))g). HHiereeernann onntttststs ond d dede aangn st ooom opopoppniieueue ww ww eeeenn 
CVC A A te kkririjggenen. UiU t neururrolo ogiss hchch oonderzoekekk bbbleleleeekekee ddatt eeerrrr
zizichch tijjdedens dde e tweedede ggebeurtrtenenisi ggeeen CCVAA hah d voooororor--rr
gegedadaan. OOmO dadatt epepililepeppsisisisie eee werdrdrd uuuititgeeeg slsloto eenn, , waas dede hypppooo--
tht esse e ddat hehehett giging omm eeeenn papp ninin ekaaaanvn al..

Voorr dde e EMEMDR hhebb ikk eeeen ttargrgetetbeeld geg seeelel ctctcteeeeerdrd wwwwwwaaaaa r--rr
in ze  e na ddee twweeedeeee ggebebebebeeurtrteeniss in een fooetusshhoudududiing ligt
te hhuiuiu lelelenn innn eeeenene zzieeiekenhnhuisbsbededde iinn gegg zezelsschapp vann eenkele
fafamilil elededdee ene  (NCC: ‘IIk bebenn hulppeloos’, PPC: ‘Ik kaaaannnn hhehh t aan’). 
BiBBiBijj j de ttaara gegetstseleectie e ene  het ‘oop dde ee beb rg zettteteen’’nnn vvvann deezezzee ee
heeririnnnnering waass s ere wwwelee  degeggelle ijijjk sprake vvann spanning. Dit
weew rdd nieiet alalleeleeeenn dddoooor de patatiëiënt gerrapapapa poporttteeeerrdr , mamaarar
heh t wawaaw s sss oooookkk vovovooroo mmijij dduuidelijkk zzzicichhtbabaar.. HiHierernananan , enen in dedde 
hiereropo vvololgendndee seessssieies,s  was dit echteter niettet of nauwuwwee--
lil jks zichtbbt aaarr,r ondanksk dde e hoh geg  SUDD-s-scoreesss didie ziijj tetelklkeene ss 
rapporrrrrrrtett erdee. DDe SSUUDDD zaakte zeeeeeer laanggngzaammam: vav n 8 88 nann aar 77 
inii dde eeerste sessiiie, ddaaa rna a vann 8 8 naanaararar 66 iinnn dedede tttweweweedededee sesessess-
sissiee, en inin dddee ddere dee ssesessissiee e wawawawass de SSUDUD oopnpnpniieieuwuwww 88, waaar--rr
na dddeze e e weweweeererere zakkteteete nnnaaaaarr 5.555  In n de daaaaaaroroopvpvp ololo gegeegendnddee e ssessssieie 
herhaalde dit patroooooon n zzichch. Over de ssesssies s heh ennenen wwwwassa eer r
dud s nauwwele ijkks ssprakee vavv n eeee n afafafnananaanameme vvvan dde e ara ouousalll bbijijj ll

hehhh t heheriinnn er ningsgsbebeeld. ZZZij ggafaf dddeseesgegeegevvrraagdd aaaana ddat ze deddde 
spana ning ttenen aaana ziene  van het bbeeldldldld vvoooooraral l ‘bbberereedeneer-rr
dee’ in ppplaatss vaaann voelde. In tototaallll hehhh b ikkkk tttwwew e sesss ies 
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vvann nenenegegeegeentntn igigig mmininutenen eenn twwee vvana  zesssstittt g g mminunuteenn aan dedede 
EEMDRDRDRDR bbbeesee teeeeeddedded, , waaara na wwe e vastststststeleeldedenn dadat t ere , tetenmnmmini sttee 
oopopop kkkororro te tterermmim jn (inn de BGBGGZ iss dede tijd dd tett nsloottt ee bebepeperkrkt),
wewewew inininigggg vvanan dde e e EMEMDRDR te veeveerwrwrrwacachthten vieell. Wee bebesslottenen dde e
EEMDR tte e ststakakenen eenn oons tete gaan n ririichchchteenn opopopop exexposuree..
MoMoMoogegegg lijk statagneerdrdee e ded  EMDDR R alaa ss gegg vovovolggg vvana  onverrmmoogegeen
bijj ded  pattiëiëëntnnt oomm zizich aann ddde ee bebebehahandndelininng gg ovovere ttee gegeveveeen n eneneneen 
dede aan hetet bbbeee lddd gggererelateeerdrddeee ememotototieiess ttot e tete latatenen. DiDittt zooouuu
ggegeg relalateteereerd kukunnnnenn zzijjnn aaan n hahaaaararaara nneeigigingngg oomm aaaaaa n n ‘m‘mmoeeoei-
lilil jkjkee’ eeemoomotitieses vvoorbbijijij tteee gagaaan ooffff dezee wwegeg te ddrrukukkkekken.
EeE nn twtwttweee dedede hypy othehehesesese is dat ererer sprprp akakee is vvvana eeeeneen nnneeue rooo--
logigigisch hhh ded fefectc aalsls gevvolololg vavavan ded  CVAVA, lel iddenne dd totott emmotti--
ononelele e e veervr lakkkk ining.g  Zij rrrapapa popopp rtrr eeeeeert aaalslsls rresestsstsymyymymptttomomenne  vaann
dede CCCVAVA ssslelel hchchtt t tetegegenn drdd ukuktee te kukukunnnnen een eee n  bebeb perkrkrkt tt
cocococ nceennntrtrtrt attattiieiei vevermrmoggo enn tte e heeebbbbbb enen. VeVeerdrdeereer ggeeeft ze aaaaaa n
altijjdd aaal l bebeepeperkrktete intnttrororospspeccectitieveveve e e vavvaarrdidighghghg eede en te ee hehebbbbeeenen
gehahad,d, wwatt ssiini ds hhhetet CCCVAVAA vvvererererererergegerd zzouououou zzijn.n VVVannandadad ararar 
nonogmgmgmgmaaaaa lslss mmijijnn vraaaaaag:g:g: kkanannn hhet rrecechthterererhehehhemim ssfeerletseell dede
EMEMEMDR comompliciceeren of zellffs s eeen n coocoontntraa-i-indndddiici atatieie vvoro men?
OfOff hhhhebbebeb je misschhhieieeenn anndderee ideeeëëeën n offf aaddvdvd ieiezeen n ovoveerere dde e 
oooo rzaak vaavaannnn dededd sstatagng atiee? ? ?

Antwoord
In deze casus gaat het dus blijkbaar niet om een specifieket

fobie, maar om een (traumagerelateerde) paniekstoornis. 

Begrijp ik nu ook dat je niet de herinnering aan de CVA 

hebt behandeld, maar die van een jaar later? Je schrijft 

dat uit neurologisch onderzoek bleek dat er, wat deze ge-

beurtenis betreft, geen sprake is geweest van een CVA of 

epilepsie. Dus de tweede ‘CVA’ was ‘slechts’ haar eerste 

paniekaanval, waarna haar paniekstoornis begon. En het

is die herinnering die je met EMDR geprobeerd hebt tee

kraken? Begrijp ik het zo goed? 

Voor een juiste casusconceptualisatie is meer inzicht in de

klachten en de diagnose belangrijk. In dit geval moet je

dus niet de herinnering aan de CVA behandelen (daaraan

kleeft ook geen spanning), maar die aan de eerste panie-

kaanval. Een stevige paniekaanval is van nature een hef-

tige ervaring, omdat zo’n gebeurtenis gepaard gaat met

gevoelens van angst dood te zullen gaan. Uit wetenschap-

pelijk onderzoek blijkt dat een eerste, hevige paniekaan-

val vaak aan alle criteria van een PTSS voldoet, behalve 

aan het zogenoemde A-criterium. Het is sowieso een er-

varing van extreem controleverlies. Daarnaast is het voor

elke persoon een schokkende gebeurtenis wanneer hij of 

zij zich realiseert de eigen lichamelijke sensaties niet in

de hand te kunnen houden, en dus overweldigd raakt, als 

het er op aan komt. Dat maakt je als persoon kwetsbaar 

om in de zogenoemde Paniekcirkel van Clark te komen. 

Dit is een zichzelf versterkende spiraal van fysiologische,

fysieke en emotionele reacties, waarbij de lichamelijke

angstreacties (bijvoorbeeld hartkloppingen, transpireren,

trillen of beven) op de voorgrond staan om vervolgens

door de persoon catastrofaal te worden geïnterpreteerd

(“Dit is een hartaanval, nu ga ik dood”), waardoor er nog

meer adrenaline wordt aangemaakt, er zich, als gevolg

van de fysieke reacties die daar weer het gevolg van zijn, 

een nog catastrofaler gedachtenpatroon ontwikkelt, en erg

zodoende nog meer paniek ontstaat. 

Nog even voor de zekerheid, en samengevat: zoals ik het 

nu begrijp heeft ze weinig of geen ernstige intrusies vann

de CVA, maar heeft ze als gevolg van de tweede catastro-

fale gebeurtenis, waar het niet om een CVA maar om een 

paniekaanval ging, niet alleen een paniekstoornis (een fo-

bie voor paniekaanvallen) ontwikkeld, maar ook een angst

om opnieuw een CVA te krijgen? In dat geval lijkt het mij

in ieder geval verstandig om de klachten 'Linksom' te con-

ceptualiseren. Dan kom je al snel vanzelf bij haar eerste

paniekaanval terecht. Je EMDR moet dan gericht zijn op 

het plaatje van de absolute machteloosheid en angst in

het controledomein en niet op het plaatje van de foetus-

houding waarbij ze ligt te huilen in een ziekenhuisbed.

Dat laatste is een typisch zelfwaarderingsplaatje met

schaamte in plaats van angst, maar daar ligt niet de be-

schadiging in jouw casus. 

Als de patiënt, na het desensitiseren van dit herinnerings-

beeld, nog steeds een fobische angst voor een CVA over-

houdt, dan zou ik die angst met een EMDR gericht op de

flashforward (het meest heftige fantasiebeeld over een toed -

komstige paniekaanval, of welke rampgedachte daar achter

steekt: een hartinfarct of ook weer een CVA?) aanpakken,

omdat  de anticipatieangst in deze casus op de voorgrond

staat. Hetzelfde geldt voor de angst om een CVA te krijgen. 

Richt je EMDR op die twee catastrofale toekomstbeelden.

Over de emotionele vervlakking die je constateert het vol-

gende: een bekende en zeer veel voorkomende complica-

tie bij het behandelen van paniekstoornis met EMDR is dat 

patiënten zich niet gemakkelijk overgeven aan de therapie 

en de boot afhouden, omdat zij er niet op vertrouwen dat 

er niet iets naars zal gebeuren tijdens de EMDR-sessie, na-

melijk: een paniekaanval. De patiënt stopt vanwege deze 

angst de herinnering dan niet in het werkgeheugen op het

moment dat de EMDR begint (of de patiënt haalt de herin-

nering er snel uit) vanwege de vrees in een onbeheersbare 

paniekaanval terecht te komen. En geeft de patiënt eens

ongelijk, het is niet helemaal ondenkbaar. Paniekpatiën-

ten zijn nu eenmaal vanwege deze ‘angst voor de angst’ 

onverbeterlijke control freaks. De patiënt zegt daar door-

gaans helemaal niets over (en ook als je er naar vraagt,  
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ontkent hij of zij dit zelfs vanwege schaamte), maar meest-

al manifesteert zich dit in ‘lege associaties’: “Er komt niets 

op.” Het proces blokkeert; er is sprake van” blocking. En gg

dan is er nu eenmaal ook geen, of zeer weinig, SUD-daling. 

Kortom, bij een patiënt met een paniekstoornis is het niet

zelden lastig voor de therapeut om controle over het angst-

proces te krijgen en het EMDR-proces op gang te brengen.

RReactitiee
IkIk ddenk inderdaaaadd datt t dede cclassificatitiee papanieekstoornisis pas-
sender is daan diddid e ee vvav n n spspeccecifiifiifiekekeke fofobibie.e.e. WWWatat jje e schrhrijijftft oovever
‘het afhoudeen n van dede booooo tt, watat mmaaaaktkt daat hhetet pproocecess
ninietett op gang kkoomomt’ iiss vovovoororo mmmijij hheeel herkeenennnbabbaarr, ookkk uiuit 
eeeee rdereee gegecocompmpliceeeeere d verlopppenen EMMDDDDR-bbbebeb handelinnngegegenn.
Ikkk vverrermomomoedee aall laangngerer ddatat eeenen sssteteerkrkkke e cocontntntrororolelelebehoeftee 
als s onondderdrdeeeeell l vvavann eeeen anangsgsststststtooorornninis s en/of f dwdwdwanaa gmgmg atigeee
trtrtreekekkeenn in hhheeteet alglgemememeeeee nnn vavav akk zzoororgeg nn vov or eeennnen llllanaana gegereeee eeeen
sosomsmss zelfss sstatagng ererenndede EEMDMDR-R-R bebebebehahandelele inini g.g  
HoHoewewelel iikk k jee tttipii s enenenen aadvvvieieiezeenn teer r hahh rtrte neneneemem en n deedeze so-
wiwiesesoo bibijj anannandededererer EEEEMDDMDR-RR behandele iingegegen n zal gagaanan gebrui--
kekeenn,n wweeeet ikikk nnogogog nnieiieiett of ik memet t deze ppata iëiëëënttt vvvererererdeeer rr gaga. 
IkIk weerkk k in dee BGGBGGZGGZZ eenn heb haar ggepeplalaaattattstststst iin n eeennn prprprodododdd cucu t t
dadatt uuiiu tt maaxix maam all 7775050 mminututenn bbeese taaat.. ErEr rrreese teeerererennn nog g
2-2-2-3 sesssieeess vvaannn 454 mmininutu enn. BoBovevendien brb acachth zzijij forsese 
twt ijfeelsl  ovver mimimijjj alalss s beehah nddelaaarr r nan arar vvoro en… Zee vonnnonnddddd
mij ’oonznzekkerrerer’’ ovvere kokommemen,n ttwiw jfelt,t, ggezezien mijnjnjn leeftijd, aaaaananan
mimmm jn coompepettenttieies en geeeftft aaannan ddat zze e meem  onvvoldoennnee dedede
vertrrouwt omo dde expop sure met mijij aanann te e gagaann. Verderer 
lillietet zzee zzichh denenigigrerererendnd uitit oovev r dede bbehhanndedelil ng totot nu tototoeee
(o( ver r dede EEMDMDR R zezeii zez bbijijvovoorro bebeele d dat t iei dederereen dddatata kkana )
en zee e vrraaaagtgt zicich h afaf oof f ikk wwel in n ststtaaaaaat beben om de exexpoposusurer -
beehaahandndelel nini g g vooldlldl oeeeeo ndndndn e e op maat te makenn………… Ikk hheb vervooll-
geenss vvolmomoondndn igig ttoeoeoegegegegegg ven mee somss onnno zeezeker tetee voeoelelen,n
wwat t eeeenn vruccchthhtbaar ggeesprrekekk ooooplplplp eveverrdede ooovevevv r r hahaar eigiggenen
ononzeekkerheid enen hhhaaa r momm eite ooommm dededezezeze ttee acacaaacaccecececceceptptereerenenn.
IIkIkzelfff vvverermooededdd ddatat deezezeze kriti ieiek k sttstere k iningegegegeveven wwerdddd dddoor 
hahaara mmoeoeite om zzichh ovoo er te e ggeg vevenn, wwat goed d papast bij wat 
errr ggededurendeede de EMDR leeeek tte ggebbebeueueureen.n. ZZZololoolana gg het ovvo ererer 
mmim j gaaaaata , , gaat het niet over hhaaaaa r.r. DDatataa ggeeft haaar veiligigheeh id.
MoMoMM gelijkj  is s dadad tt eenn patrooonn, wwwaant tt ooook in de voororgagg anannndedede
beehaandnddeleleling vooov ndnd zze haaaaraa  behehananndded laar incomoo pepetetent enn
trokok ze zichch voortijdig terug, oveverigens zzzonnded r haara  kritiekek
met de behananddelalaaaara  te bebeb sprekekekekenn. Wat ddat betreftft is heehett 
eee n groot complimemm nttt wwaaaardr ddatat zze diiit tt nu wwwelel ddoeoet!t WWeee
zizijnj  overeengekomen omom dde reesteerende tttijijdd totottocchchhh tte e bebebee-
steden aan intn erococepeptit eevevee exxe poposususurrer . IkkIkk heebb exposuure bij 
een in haar ogogggeennn ooonznzekeke ere e therrerapapapeeue t benonoeme d als extra 
mommoeeilijkk, wwaat t mam akkkt t dat t zee aaalleeeen mamaar meeeeeer rrr zzal kunnnnnenennn
prprofiofiteren. Ook hebebb iik k eee nn groot deddedeele vvanana dde veveerarar ntwoooror-rr
deliijkjkheeidid bij hhhaar geeelelegd: vev elell zz lala aafhhhfhanna gegeen vavan haarr eeiii-

gegenn ini pupuputt enen iinzetet. Afhankkele ijk vavan hehett efeffefeectct ooovevevev rwwrwrweeeegtgtgtt zzzee 
eveveentuutueeeel nonnn g g eeeenn twtweeeeededed pprooduductct. De rregegiei lligigt bibib jjj hahahaarar! 

Antwoord
Ik zou, als dit je lukt, doorgaan op het pad van EMDR. 

Interoceptieve exposure en EMDR zijn beide effectief e

gebleken in een randomized clinical trial. Dus waarom

niet doorgaan met EMDR? Want, ik voorspel je dat je 

met interoceptieve exposure in dezelfde dynamiek vane

vermijding-uit-angst-voor-controleverlies terecht komt.

In beide gevallen moet je daarom nog wel wat voorwerk 

verrichten. Hoewel ik het in principe een goed idee vind

dat je de regie bij de patiënt neerlegt, wil ik je wel aan-

raden om je niet het bos in te laten sturen. Veel van haar

gedrag en haar communicatie lijkt gestuurd door twee

zaken: controle en vermijding. Het diskwalificeren van 

jou als therapeut is een manier om de controle terug te 

krijgen. Ik heb drie tips voor je:

Tip 1. Niet te gemakkelijk ‘one down’ gaan

Ga daar niet in mee door in een gesprek ook ‘one down’

te gaan, of door jezelf voor het gemak ook incompetent te

verklaren. Bovendien kun je het voeren van zo’n gesprek 

over jouw incompetentie op zichzelf ook weer als een 

vorm van vermijddini g beschouwen. Nogmaals, gag  daar niet

te gemakkelijk in mee en zet haar aan het werkk.

Tip 2. Psycho-eductie: paniekcirkel van Clarkrk

Het is verstandig om aan hetet begin van de EMDR-zittiting 

te starten met een (kort) gesprek met de patiënt oveer r de 

dynamiek van eenn pananiekstoornis en het centrale thema

‘angst voor de angst’. Geef uitleg over de paniekcirkel van

Clark en vertel hoe je die cirkel weer kunt doorbrbreke en. Leg

ook uit dat vermijding, wegdrukkkene  van angststgeg vooelenens s

tijdens de EMDR-zitting en pogingen om de regie te be-

houden zeker niet gaan helpen. Wijs de patiënt daarom 

(op Socratische wijze) op de last die zij in het dagelijks le-

ven ondervindt van de paniekklachten en zoek samen met

hah ar naar r oplossingen om haar te motiveren zich wel over 

te gevvene  aan dde behhandeling, omdat dit de enige mam nier 

is om de angst- en posttraumatische stressklachten te e ver-

minderen. In dat verband kan het helpen als je dde patiënt 

wijsj t op het relatieve voordeel van EMDR, namem lijkjk dat als

je met voldoende werkgeheugenbelasting volleedid g wordt

afgeeleleid, je er op kunt vertrouwenn ddat je niet in de panieiekk-

cic rkel terecht kuntnt kommene . Als het je lukt om de paatitiëntt

te motiveren haar reemmingen los tee laten, en daarmrmee het

EMDR-proces op gang te brengenn, dad n iss in feite eeen    
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gogoeded uitgeg voerde EMDR-behandeling een gedragsexperi-

mentnt op zichh. NNamelijk een waarbij zij proefondervindelijk 

vaasts ststelt dat de gevreesde paniekaanval – en verdere con-

seseququenntit es  - zich niet voordoen. Daarbij merkt zij ook dat 

zij, naarmate de SUD op het target daalt, steeds beter in

ststaaaat is haar angstige gevoelens te beheersen.

TiT p 3. Behandel de ‘angst voor de angst’ met EMDR ge-

ririccht op de flashforward

BeB haandel nu eerst de ‘angst voor de angst’, de fobie voor 

eeenn paaniekaanval tijdens de sessie. Dat kan nog best in 

de tijijd die je nu nog ovo er hebt. Dat betekent dat je nu een 

EMDR gericht op deze flashforward doet, een die is ged -

richt op zo’n paniekaanval (jee kkunt daarbij waarschijnlijk 

het beste het beeld van absolute machteloosheid als tar-

get nemen, of van een hartaanval, of van een CVA, afhan-

keliijkjk van wat ze het meest vreest). In het algemeen kun 

jeje een patiënt goed motiveren voor deze insteek omdat

hehet t eeeen n faf ntasieplaaa tje is. Dat is makkelijker te 'verkopen' 

("( Het is maaa r r een fantasiebeeld, een plaatje en niet 'echt'.

Daar gaan we nu eerst de EMDR op doen, om te kijken 

hoe ddat gaat helpen om de ‘angst voor de angst’ te be-

handelen. Daarna gaan we ons op de werkelijke kern van 

de problematiek richten en dat is….."). Dit is meestal de

mem est efficiënte manier, zo is mijn ervaring. Je moet al-

titijdjd eere st de anticipatieangst ten aanzienn van de therapie 

zelf behanded len. Dat geldt niet alleen voor eeen paniek-

stooornr is, maara  ook voor PTSS. Er van uitgaande dat de

papaniekcirkkelel vvan Clark een goed model is vvoor de wijze

waaara op een paniekaanval ontstaat en in stand wordt ge-

hohoududen, zal - ala s dit rampbeeld zijn lading geheel verliest

- ded  kans sterk verminderen dat de patiënt überhaupt in 

zzo’n cirkel tetererecht kokomt.

Reaccctit e
Hoewwelel ik jee ttips teerr r haartr e neemm vooor volggennddede behehaandeee--
lingngen, heebbb ikik vana wew ge de bebeb perkktee rreesse teterereendndde ee tiijdjd ttoochh
afafafafgegeziz en vvvanannn vvererdederer EEMDMDR-R-R intervenntitiese . DoDoorro sllagaggeeevvendd
hihhiererbibijj was s dadat dedee EEEMDDR bepaalld d niietet vlot tt wawass veverlrloopopene  
((w( aaardooooor rr ikk t iwiwijfjfj lleldde off de resterende tijdd eechcht t genonoeeg
waww s om eeene flaflashhhfofoforrwarard te desensittisiserenen).)  Ik k wwiw lde e haarr d

ggraaaaggg g eeeeeeeeen tet hchhhnininiekeke aaanananbibbiiedeeden wwaaa rmmeee  ze zelfredzamererr
wweww rddrd ((daan paapaap sststs eeexpxpososurure meeeerererer dddanaan EEMDM R, oomdmdatatt zzze ee daann
afaffhaahanknkn elijijijijk kkk isis vann eeenenn theraapeep ututt)) ) eenen eer beb stttaaaaaaat teeenn aaaaann-
zizzienene vaanan dddeee bebehandelelelining van papanininiekkekkklklaacaachten nu eee nmaalll
mmeem er eevivv dedentn iee voooorr rrr exxexpoosus re dann voor rr EMDDRR.
Uiteindeliijkjkk hebebebbebeb n wewee ééééénén ssesessie bebebesteedd aaann inteerorocec pp--
tieve expoposuusurerere-ooefee eeninnngeggen, wwaarbij wwweee alllele ooefeningegeenn
uiuiuit tt het prprrotocol van Kaampmman, Keijjsers en HeH ndndririkss hebeb-

bbebbenn tot egepast.t MMet nammee de hhypy erventtili atieprovovvocatie, 
didiee we twewwwee e kekeerer hebben geedadaanan. HeHet t hohooofdsd chuddeden 
enn rronono ddraaiaienen op eeeenn buburereauauststoeell leveverdden significantetete 
ana gstreaactc ies opop, dee resstetererende oeeefefef ningngenen niet of nau-
wwwewww lijks.s WWe spraken af datat zze e dde drrieie oefefene ingeenn dadagelijks
thtt uuis twtweemaal zou uitvooeren, zonderee pauauzeess enen zonderr
ddadat tt hah aar partner thuis wwaas. ZoZoZZZ gggauauauw w dededd zeze oefeninngegenn
ggegeg en aanngst meer zouden uititlollokkkkenen, zozou u zeze ddde e hyperventi-
lalatiepeprovoocac tie in duur veverlenengegegennn of combib nen ren met exex-xx

posure iinn vivo-ooeffeeninngegenn. 

OpOp ddee vovolglgendede ssesesessie e blbleeeeekkk zizijj, hhoeoeoewewel l veerrre ee vvav n dage-
liijkjks,s  alleeeennn ded hypyperveeentnntilatieeprprovococcatatatieieie gededaaaan te heb-
beeb nn.n DDe anggsgst waass gaanandedewewew gg afafa gegenoomemem n,n, dde laatststee
kkeeekek reereererennn piekte dezezeee hoogguiuitt toot t een 3. Het hhoooofdfddscschuhuhuddenn
eeenen rronddraaaaaiaiaiaienenenen hhhada zzee e niieteet gggeoeoefefenend,d vaananuiuitt deee ooovevvertuui-
gigingng datt de CVCVA schaded iiinnn haaarara hhooo fdfdd hhhaddadd vvererooooorzzzrzaaaaaaaktktkk ,
ononddededer ananandededereree aann hetee evevenwnwichththtsossorgrgaaaan. ZZZZeee ee onnntktkene dede 
dedd sgggevevevvrar agd d dat t tt vevermmijijdingng hhieerbr ijij eeeen rol hh dadad gespeeelelee d.d.
Opppnin eueueuw w uiu tte zeze zicichhh krkrititisschch oveverr dededede behhanandededelilingng. ZoZo 
zizizietee  zeee deded BBBGGGGZ-bebehahandndeling als ‘stataandddndaaaaaardrdrd’’,, wwwwwaaarbbijijj ooonn-
vovoldldoeoeoenddeee ‘oop mammaatat’ is ggewwwerererkt. Ze ttwiwiiwijjfjj eldedede bbijijvovoororbeb elldd
ofof ddddde e iintteroce ttptieieieveeve exeexeexpop suree-oefennininngegenn wewel bibib jjj hhaara
aaaansslolooteteten enn nnoeeoooeemmmde mijn aana momoededigiginingeg n ttitijdj enss dede
oeoeoefefeninggeen ‘kikikindderere lijkjjkj ’.
DeeeDeDesossss ndndana ksk  gevvenenn zzowowweleelel deee papaatit ënt alaals ss hahahaarar ecchtgt ennoot
aaaaaa nnn dad t de behannnndedelilingngg hheeeeft geleieidd tot t eeeen duduiidi elijjkeeke af-
nananammem  van haar anangssgstkktkllachteten. ZZe heeft geeene ppanieekakk ann-
vvavav lleen gehehad, mamaakakakt zich geen zorggen meee rr omm eeeene  heerha-
liiil nngng vvvanan eepipp leleptttofoforormeme aaaaana vavallenn en is vveeeeeel l acactitieeveer. HHaaar 
paarttnener r bebb veststtiggigt t did t. ZZZZe eeee gaat vakakere  alleeeennn vavav nn huh iss, heheeeft t
een n zazangnggrg oepje opo geststtaraa t, is opo zzoeek kk nananaarar vririjwjwililliligeg rss-
wewerkrr , isi  gesestat rt mmetet hhardloopen en nn gaatatt vvvakakakkeree ddddagagaga jejess uit.
Tochh hheeeeftft dde paap ttit ënt t nin ett dee inndrrukk dddatatat zzzee hahaaarara  anggststen 
alalal oooop eie genn krkraccchththtt kkananan hhhananteetererrenn. Daaaaror m m wwil l zeze ggraraagag vvoooor
vovoororoortztztztzetttitingng vvanann dde bebehaanddndeeleelinng teeerrururugvgg ererweezezen wordrden 
nnaaar ddde SGGZGZ.. IkkIk benn akkkooooordrdrd gggegaan n mett deezeezez vvrar ag ennnnn
heb haar terrugu veverweezeen nnaaaaar r dede SGGZZ vov or eenenn ‘opop mmaaaat’t --
cocognititief geedrdrragaggagststheraraarapepepep utututisischhche ee behandelingg, ggerericht oopp
de resesteterer nde paniekklklklacacachthth enne  en heet t vermijdidinggn sgsgededrag.
DaDDaarnanaasast heb ik in dee ooveverrdrdraacht jouw ssugugggeg ststies overererr
dede flaashshforwrward genoemdmdmd. d

Antwoord
Ik vind het jammer dat de behandeling nu niet helemaal is 

afgerond. Ik denk dat je, als je met EMDR had doorgezet,

een stuk verder was gekomen, al was het alleen maar om

de angst om de interoceptieve exposure-oefeningen goed 

uit te voeren, te bestrijden. Ik hoop dat de therapeut die de 

vervolgbehandeling gaat doen, dit nog oppakt.
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