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Marianne Went reageerde op de vraag uit de zaal dat dit 
inderdaad mogelijk zou kunnen zijn, maar dat zij zelf nogal 
onder de indruk was van het veranderde huilgedrag na drie 
EMDR-sessies. Zij toonde nieuwsgierigheid naar mogelijke 
verklaringen naar aanleiding van haar bevindingen met de 
baby.
Ik moest op dat moment terugdenken aan een artikel dat ik 
ooit heb geschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Kin-

derfysiotherapie (2010). De parallel tussen de voordracht op 
het congres en wat ik toen schreef om de praktijk en de 
wetenschap te verbinden, is groot. Ik vervang in dit artikel 
‘chiropraxie’, waar dat artikel over ging, even door ‘EMDR’. 

Het doel van dit huidige artikel is het beschrijven van facto-
ren die een rol kunnen spelen bij een EMDR-behandeling, in 
dit geval bij een baby die een ‘preverbaal trauma’ zou heb-
ben opgelopen. Als je je als therapeut bewust bent van de 

wetenschappelijke onderbouwing kan dit je inzicht in wat 
werkzame factoren zijn vergroten. Er is in het veld namelijk 
behoefte aan meer duidelijkheid over hoe dit soort casuïs-
tiek het best kan worden aangepakt. Op dit moment echter, 
lijkt wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaam-
heid van EMDR-therapie bij baby’s die excessief huilen, al 
dan niet ten gevolge van een preverbaal trauma, te ontbre-
ken. 

Een andere verklaring voor de afname van het 
huilen
Een belangrijke vraag is welke factoren van invloed kunnen 
zijn op de afname van het huilen. Ik neem u graag mee in 
een wetenschappelijke analyse van deze puzzel. De uit-
komstmaat is in dit voorbeeld ‘de afname van het huilen’. 
In navolging van Phillips (2009) moeten we ons een aantal 
vragen stellen. Een daarvan betreft het identifi ceren van alle 

EMDR werkzaam, maar 
onderbouwing wenselijk, vooral 
bij huilen van een zuigeling

Op het Congres ‘Samen Beter’ hielden Marianne Went en Kirsten Franken-Van den Brand een presentatie getiteld: 
Onverwachte na-effecten van een medisch goede behandeling; over de behandeling van preverbaal trauma bij 
kinderen van 0 tot 5 jaar. Vanuit de zaal werd terecht de vraag gesteld in hoeverre de bevinding dat de baby, die 
hartverscheurend huilde bij 6-8 weken en die na drie EMDR-sessies bij 12 weken vrolijk en tevreden rondkeek zon-
der veel te huilen, niet gewoon beschouwd kan worden als ‘natuurlijk beloop’? In deze bijdrage bespreek ik enkele 
factoren die van belang zijn om als behandelaar rekening mee te houden, omdat deze van invloed kunnen zijn op 
de uitkomst van een behandeling, in dit geval afname van excessief huilen bij een baby.
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mogelijke factoren die met deze uitkomst samenhangen. 
Hebben we bijvoorbeeld te maken met confounders, dan 
wel factoren die de ogenschijnlijke relatie tussen de behan-
deling en het herstel gedeeltelijk verklaren? Een confounder 
is een factor die invloed heeft op zowel de behandeling als 
op het herstel. Of hebben we te maken met een of meer 
effect-modificatoren? Dit betekent dat het verband tussen 
de behandeling en het herstel, tussen bepaalde kinderen of 
tussen bepaalde ouders, kan verschillen. Die zoektocht naar 
mogelijke associaties is nuttig om vermeende verbanden 
beter te kunnen begrijpen. 

Is er evidentie voor de werkzaamheid van EMDR 
bij overmatig huilen?
EMDR-therapie is bij steeds meer ouders en hulpverleners 
bekend. Ouders vertellen hun ervaringen aan anderen en 
hulpverleners krijgen de succesverhalen terug. Een bekend 
voorbeeld uit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de opmer-
king van een ouderpaar: “Waarom hebt u mij niet verwezen 
voor EMDR? Dan was het probleem al veel eerder verholpen 
en hadden we niet zo hoeven tobben.” 
De JGZ-medewerker doet doorgaans haar uiterste best om 
methoden waarvoor (enige) evidentie bestaat te omarmen, 
en niet- of minder goed onderbouwde methoden minder aan-
dacht te geven. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: 
is er bijvoorbeeld voldoende evidentie voor de hypothese dat 
EMDR werkt bij excessief huilen dat gerelateerd is aan een on-
verwerkt preverbaal trauma zodat, in dit voorbeeld, de jeugd-
arts de ouders kan verwijzen naar een EMDR-therapeut?

EMDR-therapeuten kennen op hun beurt het wetenschap-
pelijk onderzoek naar het effect van EMDR uit hun EMDR-
opleiding en ervaren – als het goed is – de werkzaamheid 
dagelijks in de praktijk. Doorgaans zullen zij de effecten uit 
onderzoek naar EMDR niet verklaren op basis van confoun-
ders en/of effect-modificatoren. Maar dat doet een onder-
zoeker wel. Die stelt zichzelf de vraag: welke factoren zijn 
van invloed op het behandeleffect? Hier kunnen de twee 
werelden van elkaar leren: de practicus en de wetenschap-
per. Hieronder benoem ik enkele factoren die stuk voor stuk 
van invloed kunnen zijn geweest op het resultaat van de be-
handeling die Marianne Went en haar collega presenteerden.

Wetenschappelijke onderbouwing 
Onderzoek dat is uitgevoerd naar de effecten van behandelin-
gen op het huilen van baby’s is doorgaans matig van kwaliteit 
en zelden geblindeerd. Er is een veelheid aan factoren die van 
invloed kunnen zijn op de een afname van huilen, waaronder 
de verwachtingen van de ouders, natuurlijk beloop en facto-
ren van de therapeut, waaronder empathie, placebo-effecten 
en betaling.

Verwachting van de ouder

Ik wil u graag het voorbeeld voorleggen van een gerando-
miseerd, gecontroleerd onderzoek bij baby’s die excessief 
huilden (Olafsdottir et al., 2001).  Zij werden niet door EMDR-
therapeuten, maar door chiropractors behandeld. Het hui-
len werd niet op video- of geluidsband opgenomen, maar 
de ouders moesten aangeven in hoeverre het huilen was 
toe- of afgenomen. Baby’s werden gerandomiseerd, dat wil 
zeggen dat zij via loting werden verdeeld over de behan-
del- of een controlegroep. De ouders gaven hun kind aan de 
chiropractor die het kind meenam naar een apart kamertje. 
De baby werd daar even vastgehouden of behandeld met 
chiropraxie (Olafsdottir et al., 2001). Bij alle kinderen wer-
den, voordat zij werden teruggegeven aan de ouder(s), de 
knoopjes van het truitje of het truitje zelf wat scheef getrok-
ken. Met andere woorden: alle ouders hadden de indruk dat 
hun baby de chiropraxiebehandeling had gekregen. 
De uitkomst laat zich raden. Bij beide groepen was het huilen 
na acht dagen evenveel afgenomen. Er was geen verschil in 
uitkomst. De perceptie van de ouders heeft mogelijk hun 
waarneming over het huilen beïnvloed. In onderzoek is het 
dus belangrijk dat je met objectieve, meetbare uitkomstma-
ten werkt en niet alleen met de perceptie van ouders. Dat er 
geen verschil was tussen beide groepen, kan overigens ook 
betekenen dat de chiropraxiebehandeling niet effectief was.

Natuurlijk beloop

Ook het natuurlijk beloop kan van invloed zijn geweest. Hui-
len normaliseert meestal als het kind drie maanden oud is. 
Veel ouders zoeken hulp voor het huilen van hun baby als 
deze rond de acht weken is, wanneer de piek van het huilen 
het hoogste punt heeft bereikt. Na de tweede behandeling 
lijkt het al beter te gaan met hun lieveling en na de derde 
behandeling lijkt herstel een feit. Dit is geen toeval, want het 
is in lijn met het natuurlijk beloop. Behandelaars, en dus ook 
EMDR-therapeuten, zouden er goed aan doen om dergelijke 
feiten te kennen, het huilgedrag te registreren aan de hand 
van een gevalideerd 24-uurs huildagboek, dit minimaal drie 
dagen achter elkaar te doen en dit met ouders te bespreken. 

Therapiefactoren

In het voorbeeld van Marianne Went werd aan de ouders ge-
vraagd om te vertellen over wat hun baby aan stressvolle er-
varingen had doorstaan. Het maken van dat verhaal door de 
ouders leek ook bevorderlijk voor hun de stressregulatie. Zij 
begrepen de stress van hun kind beter, maar ook hun eigen re-
acties daarop. De ouders gaven na afloop aan zelf ook hulp te 
willen zoeken, omdat zij de bevalling zelf ook als traumatisch 
hadden ervaren. De therapie met de baby leek de ouders ook 
te helpen en had hen nieuwsgierig gemaakt naar een behande-
ling voor henzelf. Een mooi ‘bijvangst’ van de behandeling.   
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Placebo-effect

De ouders hebben zich duidelijk gesteund gevoeld door de 
EMDR-therapeut. De invloed van de therapeut kan bijzonder 
heilzaam zijn, vooral als deze invoelend en begripvol is, tijd 
heeft en tijd neemt. Dit is een placebo-effect. Placebo-ef-
fecten geven nou eenmaal vaak significante verbeteringen.

Betaling

Tenslotte speelt ook de betaling een rol. Het is bekend dat 
ouders meer waarde hechten aan een aanpak waarvoor zij 
betalen, dan wanneer deze gratis is. Al met al, gelden der-
gelijke effecten in de chiropraxie, de geneeskunde en ook in 
de psychologie. 

Conclusie
De uitkomst van een therapie hangt met veel factoren sa-
men. Werkzame elementen kunnen verschillen van ouder 
tot ouder, van kind tot kind en van therapeut tot therapeut. 
Maar factoren zoals verwachtingen van ouders, een finan-
ciële bijdrage of het placebo-effect kunnen ook van invloed 
zijn en een deel van de behandelresultaten verklaren. In on-
derzoek naar de effectiviteit van EMDR moet men met de 
invloed van al deze factoren rekening houden. Als therapeut 
is het belangrijk dit te beseffen. 

Of er inderdaad sprake was van een preverbaal trauma bij 
de baby is überhaupt de vraag. In elk geval worstelden de 
ouders met de situatie, en hun probleem met hun baby lijkt 
te zijn opgelost. Vooralsnog lijkt verwijzing door een jeugd-
arts van ouders van een baby met een mogelijk preverbaal 
trauma naar een EMDR-therapeut wat voorbarig. Hiervoor is 
mijns inziens meer onderzoek naar de effecten van EMDR 
bij preverbale trauma’s van zuigelingen noodzakelijk.        
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