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Beste Monique,

Dank voor je brief die ik via de redactie van EMDR Maga-
zine ontving. Ik lees erin dat je je afvraagt of het eigenlijk 
wel helder is waarom de door mij besproken baby huilt 
en of de ingezette EMDR überhaupt wel geïndiceerd is. 
Je suggereert dat confounders of effect-modifi catoren 
van betekenis zijn geweest voor zowel de behandeling 
als het herstel.

Op het Congres ‘Samen Beter’ vertelden Kirsten Fran-
ken-Van den Brand en ik vanuit onze klinische praktijk 
over behandelingen met EMDR van zeer jonge kinderen 
en hun ouders. Wij lieten daarbij korte videobeelden zien 
en vertelden over het beloop. Ik ben blij te lezen dat mijn 
nieuwsgierigheid naar verklaringen jou opviel, ondanks 
de beperkte presentatietijd.

Ik kan me goed voorstellen dat jij vanuit jouw perspec-
tief als wetenschapper meteen met vragen komt over 
het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. Je 
hebt helemaal gelijk als je stelt dat die nodig is om tot 
een zodanige evidentie te kunnen komen, dat het onder 
meer voor jeugdartsen gerechtvaardigd is om ouders en 
hun baby, wanneer er sprake is van extreem huilgedrag 
op basis van een trauma, te verwijzen naar een EMDR-
therapeut met kennis van Infant Mental Health.

Dit voorjaar geeft de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psy-
chotherapeuten (VKJP) een Special uit op verzoek van de 
Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH). Daar-
voor schreef ik een artikel waarin ik, als clinicus aan de hand 
van casuïstiek, onder andere op zoek ga naar mogelijke 
werkzame factoren van deze behandeling. De casus van de 
baby die jij zag komt daarin ook aan bod. Net als jij stuitte 
ik in het zoeken naar verklaringen voor de werkzaamheid 
op een aantal factoren – confounders en effect-modifi ca-

toren – die onderzoek meer dan waard zijn. Die heb ik ook 
beschreven. De verwachtingen van ouders, de invloed van 
het stressniveau van de ouders op de baby, maar bijvoor-

beeld ook de vraag hoe het kan dat een baby reageert op 
de talige input van de ouders tijdens de behandeling, zijn 
variabelen waarmee we rekening moeten houden.

Ik belicht de casuïstiek vanuit de klinische praktijk en 
daarin ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing 
voor het begrijpen van het gedrag en het inzetten van 
een behandeling. Ik ben het zeer met je eens dat er Ran-

domized Controlled Trials (RCT’s) nodig zijn waarin de 
invloed van factoren als de relatie ouder-kind, het tem-
perament van het kind, de sensitiviteit van de ouders en 
de intrusies van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of 
andere ingrijpende gebeurtenissen wordt gecontroleerd. 
Omdat de effecten in de praktijk zo veelbelovend zijn, 
pleit ik ervoor om in de klinische praktijk door te gaan 
met behandelen volgens de vigerende behandelmodel-
len. Want: niets doen is geen optie.

Ik vind het daarnaast van groot belang dat wetenschap-
pers aan de slag gaan met het ontwikkelen van een on-
derzoeksdesign voor een effectstudie. Ik weet zeker dat 
clinici zeer genegen zijn om hieraan mee te werken. Mis-
schien is het mogelijk om hun N=1-studies te combine-
ren? Zo komen we gaandeweg op het punt dat we ook 
voor jonge baby’s kunnen beschikken over een nieuw 
behandelaanbod met wetenschappelijk evidentie! 
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