
Geschiedenis
Harry groeide op in een arbeidersgezin; hij heeft twee 
broers. Waar zijn broers vaak de waardering en lof van 
zijn vader ontvingen, kreeg Harry daarentegen vaak kri-
tiek van zijn vader te verduren, of hij werd zelfs regelrecht 
voor paal gezet. Hij herinnert zich dat zijn vader hem vaak 
alleen maar aansprak met het woord ‘lul’. Ook als Harry 
ouder wordt, blijft de angst om voor paal gezet te worden 
er flink inzitten, al is hij zich daar helemaal niet van be-
wust. Hij werkt in de bouw en compenseert zijn onzeker-
heid door steevast een grote bek op te zetten of in con-
flictsituaties snel fysiek agressief te worden. Ook drinkt 
hij steeds meer alcohol, vooral in sociale situaties zoals 
feestjes waar veel onbekenden zijn. Als hij, zo’n 25 jaar 
geleden, zijn tweede vrouw ontmoet, stopt hij met drin-
ken. In de periode daarna begint de preoccupatie met zijn 
uiterlijk, waarbij hij gaandeweg steeds meer van zichzelf 
gaat walgen en zich afsluit voor anderen.

Lijpe ogen
Tijdens de intake wordt al snel duidelijk dat er in ieder 
geval sprake is van een morfodysfore stoornis: een stoor-
nis in de lichaamsbeleving. Ondanks zijn normale voor-
komen, is Harry al jaren gefixeerd op (door mij op dat 
moment niet waarneembare) bultjes op zijn hoofd en zijn 
ogen. Zoals hij deze bultjes omschrijft, zou je verwachten 
enorme pukkels en kraters op zijn hoofdhuid aan te tref-

fen. Zijn ogen omschrijft hij als ‘lijp’. Het doet hem den-
ken aan honden met hondsdolheid. Gedurende de intake 
voelt hij om de haverklap aan zijn hoofdhuid. Harry ver-
telt dat hij al jaren spiegels op alle mogelijke manieren 
vermijdt. Hij wil absoluut niet met zijn ‘verschrikkelijke’ 
uiterlijk geconfronteerd worden. Hij dringt erop aan om 
de eerste patiënt op het spreekuur te zijn, zodat hij zo 
weinig mogelijk anderen tegen zal komen. Het realiteits-
besef lijkt bijzonder gering; hij is ervan overtuigd dat hij er 
walgelijk uitziet en zich moet schamen. Hoewel hij een af-
schuwelijk lichaamsbeeld heeft, is het zelfbeeld in totaal, 
ondanks zijn voorgeschiedenis, niet volledig negatief. Hij 
verklaart het feit dat zijn vriendin bij hem blijft, te danken 
is aan andere eigenschappen van hemzelf, die hijzelf ook 
als positief waardeert. Zo is hij best handig en kan hij één 
op één met zijn vriendin ook wel gezellig zijn. Ook zouden 
zijn vriendin en zijn kinderen inmiddels wel wat gewend 
zijn aan zijn afzichtelijke uiterlijk, waardoor hij zich in het 
contact met hen minder schaamt dan bij anderen. Daar-
naast is er wel enige hoop dat hij zich door psychologi-
sche behandeling beter gaat voelen; hoewel hij het zelf 
niet zo expliciet benoemt, lijkt er ook wel enig besef te 
zijn dat hij zich teveel op zijn uiterlijk richt en daarbij zijn 
afzichtelijkheid overschat.

Start van de behandeling
Vroeg in de behandeling valt op dat Harry vaak op sim-
pele wijze en ongenuanceerd over zijn eigen uiterlijk 
denkt. Het doet er voor hem niet zo toe dat anderen dit 
mogelijk anders beleven. Hij ervaart het nou eenmaal zo, 
en hij ervaart de jarenlange vermijding als bewijs van zijn 
afzichtelijkheid. Omdat het erop lijkt dat er verbaal weinig 
beweging in de cognities van Harry is te krijgen, en de 
bereidheid om experimenten uit te voeren daarmee ook 
gering is, zoeken we naar andere mogelijkheden.
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Harry werd zo’n twintig jaar geleden vanwege reumatische klachten volledig afgekeurd. Daar was hij 
toen dolgelukkig over: “Eindelijk hoefde ik mij niet meer aan de buitenwereld te vertonen.” Hij sloot 
zich veel thuis op en walgde van zijn uiterlijk. Dat is tot op de dag van de intake niet veranderd. Al zo’n 
vijfentwintig jaar is deze walging altijd aanwezig, al weet Harry zich er in periodes wel toe te zetten 
om samen met zijn vriendin nog enkele sociale activiteiten te ondernemen. In het ziekenhuis zoekt hij 
regelmatig hulp van dermatologen die vaak weinig kunnen betekenen voor de nauwelijks zichtbare 
bultjes op zijn hoofd. Uiteindelijk wordt hij door een dermatoloog naar mij (Louis Zantema) verwezen. 
Vanwege de inactiviteit vermoedt de dermatoloog dat Harry wellicht depressief is. 

Morfodysforie is een stoornis in de lichaamsbeleving. 
In de DSM 5 is de morfodysfore stoornis te vinden 
onder de obsessief-compulsieve en verwante stoor-
nissen. Bij een morfodysfore stoornis is het centrale 
symptoom een preoccupatie met een kleine of inge-
beelde onvolkomenheid in het uiterlijk.
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Spiegeltje, spiegeltje, EMDR aan de wand
Het uiterlijk van Harry lijkt tot veel (vertekende) beelden te 
leiden, soms ook gekoppeld aan negatief geïnterpreteer-
de ervaringen uit het verleden. Er wordt besloten om van 
het gangbare protocol bij morfodysforie af te wijken, en in 
overleg met Harry EMDR in te zetten. Het beeld dat Harry 
van zichzelf heeft, vooral van zijn hoofdhuid en ogen, er-
vaart hij als erg beladen. De nare ervaringen uit het ver-
leden lijken minder lading te hebben en doen niet aan als 
kerngebeurtenissen die nu nog direct tot afschuw leiden. 

In de eerste EMDR-sessie neemt Harry het beeld dat hij 
van zijn ogen heeft als target. Gedurende de hele sessie 
maakt hij niet de indruk dat hij hier erg gespannen van 
raakt en zijn gedachten dwalen af. Zelf ervaart Harry de 
EMDR nogal als een ‘Bassie en Adriaan-methode’. Omdat 
het target in feite het gezicht van Harry zelf is, vraag ik 
hem om voor de tweede EMDR-sessie een spiegel mee te 
nemen. Het beoogde effect wordt behaald: Harry wordt 
bijna onpasselijk als hij naar zichzelf kijkt. Anders dan in 
de eerste sessie is de spanning bij Harry nu goed af te 
lezen: hij zweet, wordt rood en heeft vaak een uitdrukking 
van walging wanneer hij naar zichzelf kijkt in de spiegel. 
Veel associaties komen er niet, wel verschuift de focus 
telkens als Harry in de spiegel kijkt. 
Door het gebrek aan associaties wordt ervoor gekozen 
om steeds terug te keren naar het kijken in de spiegel. 
De spanning daalt gestaag, wat ook goed waarneembaar 
is in de uitdrukking die Harry heeft als hij zichzelf in de 
spiegel bekijkt. Tot zijn eigen verbazing is op een gege-
ven moment de walging vrijwel verdwenen bij het in de 
spiegel kijken. Nu is het tijd om een positieve cognitie te 
installeren: ‘Ik ben oké, zoals ik ben’. Hiermee bedoelt hij 
dat zijn uiterlijk neutraal zou moeten zijn en hij zich er ook 
niet teveel meer van aan zou willen trekken. De eerste 
paar keren krijgt Harry het nauwelijks over zijn lippen, hij 
raakt geïrriteerd en vraagt me of we echt door moeten 
gaan met deze ‘onzin’. Het ongemak straalt er vanaf. Ik 
besluit dus om door te gaan. Na vele herhalingen, waarbij 
Harry steeds kort in de spiegel kijkt en de PC benoemt, 
begint hij te voelen dat hij ook echt ‘oké’ is. 

Aan het eind van de sessie zegt hij zelf dat er iets vreemds 
is gebeurd; hij is op dat moment niet meer in staat om de 
eerdere afschuw van zichzelf te ervaren. Hij staat er ver-
steld van. Ik geef hem de opdracht om thuis niet langer 
spiegels te vermijden. Wanneer hij in een spiegel kijkt, mag 
hij zijn nieuwe PC kort bevestigen door tegen zichzelf te 
zeggen dat hij ‘oké is, zoals hij is’. Ik adviseer hem ook om 
niet langer dan gebruikelijk in spiegels te blijven kijken, aan-
gezien bekend is dat dit juist kan leiden tot morfodysforie.

Verdere behandeling
In de volgende sessie geeft Harry aan dat de walging is 
weggebleven. Ook kijkt hij weer in spiegels. Hij ervaart 
het als prettig om iedere dag een aantal keer de PC voor 
zichzelf hardop te zeggen als hij in de spiegel kijkt. Hij 
staat open voor gedragsexperimenten. We bespreken 
wat zijn angstige verwachting is als hij zou gaan winke-
len, iets wat Harry al jaren niet heeft gedaan. In de twee 
sessies die volgen werkt Harry in rap tempo een hele 
serie experimenten af, waarbij hij tussen twee sessies, 
buiten de afspraak om, maar liefst acht van de tien opge-
stelde confrontaties aangaat. Ook de vriendin van Harry 
heeft de smaak te pakken en stimuleert hem om mee te 
gaan op allerlei visites en winkeluitjes. Harry vindt visites 
voor het eerst in jaren weer gezellig, zelfs zonder alcohol 
te drinken. Samen gaan ze in ieder geval ook wekelijks 
naar de stad, waar Harry ook drukke markten bezoekt.
Na vijf behandelsessies geeft Harry aan dat hij tevreden 
is met het resultaat. Hij voelt zich nog maar zelden ge-
hinderd door zijn uiterlijk en gaat de confrontatie met 
nieuwe gebeurtenissen aan. Zonder verdere instructies 
zit Harry ook niet meer aan zijn hoofdhuid; de behoefte 
om nog aan de bultjes te voelen is samen met de wal-
ging afgenomen. Over zijn ogen en hoofdhuid is hij tevre-
den. Hij vindt zichzelf niet aantrekkelijk, maar ook niet 
minder aantrekkelijk dan de andere mensen die hij op 
straat ziet.

Follow-up
Na drie maanden komt Harry terug voor een follow-up. 
Het is midden op de dag. In de wachtkamer zit hij tussen 
alle andere patiënten in een werkoutfit die is besmeurd 
met allemaal verfvlekken. Hij vertelt dat hij de afspraak 
bijna was vergeten, omdat hij bij zijn zoon hielp met 
klussen. Het feit dat hij zich in nogal opvallende kleding, 
midden op de dag, zich geenszins zorgen lijkt te maken 
om zijn uiterlijk, lijkt een goed voorteken. Dat blijkt te 
kloppen, want Harry geeft aan dat hij zich de afgelopen 
maanden beter heeft gevoeld dan in lange tijd. Hij vertelt 
dat hij vooraf zo zijn twijfels had over een psychologi-
sche behandeling, maar hij is dolblij dat hij het toch heeft 
gedaan. Van zijn vriendin en kinderen krijgt hij te horen 
dat hij compleet is veranderd nu hij zichzelf niet meer 
opsluit in huis. Cruciaal was, zo vertelt Harry, de ‘Bassie 
en Adriaan-sessie’ met dat spiegeltje.

Louis Zantema werkt als gz-Psycholoog bij Medisch Cen-

trum Leeuwarden. Vanuit diverse specialismen, waaron-

der dermatologie, kunnen patiënten binnen het zieken-

huis verwezen worden voor psychologische behandeling.
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