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Vijftienjarig jubileum VEN
In het voorjaar van 2018, op 4 april om precies te zijn, bestond de 
VEN vijftien jaar. In deze periode zijn het ledenaantal, de bekend-
heid van EMDR en van de VEN enorm toegenomen. De inzet van 
EMDR in de klinische praktijk – als eerste keus behandeling bij PTSS 
– is gebruikelijk en populair geworden. Velen hebben van EMDR ge-
hoord of hebben het ondergaan, of kennen iemand die met EMDR 
is behandeld. Door de ruime beschikbaarheid van EMDR-behande-
laren in Nederland, krijgen veel patiënten met PTSS een evidence-

based traumabehandeling, waardoor hun PTSS-klachten verminde-
ren of verdwijnen. Ook hebben steeds meer traumabehandelaren 
twee evidence based traumamethodieken in huis, waardoor pati-
enten in toenemende mate kunnen aangeven welke behandeling 
zij prefereren.
Bij deze wil het bestuur iedereen bedanken die een bijdrage heeft 
geleverd aan het opbouwen en verstevigen van de VEN! Hartelijk 
dank voor jullie levendige energie, inspiratie, inzet, steun en ver-
trouwen; daardoor staat de VEN waar zij nu is. Op het jaarlijkse VEN 
congres op 7 april 2018 is het vijftienjarig jubileum met de daar 
aanwezige leden gevierd. 

Interne en externe veranderingen VEN
Binnen het zich ontwikkelende klinische en wetenschappelijke trau-
maveld heeft de VEN een aantal veranderingen voor de boeg. Dit 
betreft zowel interne als externe veranderingen. Intern zoekt de 
VEN – in verband met het toenemende takenpakket voor het be-
stuur – een directeur die in samenwerking met het bestuur (met af-
geslankt takenpakket) het beleid en de aansturing van de VEN gaat 
voortzetten. Inhoudelijke bekende VEN-speerpunten betreffen on-
der andere het bewaken van de kwaliteit van de EMDR-behandeling 
en -opleiding, het uitbreiden van wetenschappelijk onderzoek, zoals 
bijvoorbeeld onderzoek naar het effect van de toepassing bij andere 
stoornissen dan PTSS, en het vergroten van de service aan de leden.
Na vijftien jaar met heel veel plezier het voorzitterschap te hebben 
vormgegeven, zal ik deze functie op korte termijn overdragen aan 
een nieuwe voorzitter die in samenwerking met een directeur en de 
andere bestuursleden leiding zal gaan geven aan de VEN. Het defi-
nitieve moment van overdracht is op het moment van het schrijven 
van dit voorwoord nog niet bekend en hangt samen met het optui-
gen van de VEN in de nieuwe structuur en de werving van een direc-
teur en een nieuwe voorzitter. Naar verwachting zal de overdracht 
van het voorzitterschap medio 2018 plaatsvinden. 
Ook extern is er een belangrijke ontwikkeling gaande, namelijk de 
verkenning in verband met verdergaande samenwerking tussen de 

wetenschappelijke vereni-
gingen de VEN, de VGCt 
en de Vereniging voor 
Schematherapie. De VGCt 
heeft hiertoe het initiatief genomen. In februari vond een eerste ori-
enterend gesprek plaats tussen de VEN en de VGCt. Het doel hier-
van was om elkaar op bestuurlijk vlak beter te leren kennen, en te 
verkennen op welke terreinen we een gezamenlijk doel nastreven, 
zodat we onze krachten kunnen bundelen om deze doelen te be-
reiken. Te denken valt aan gezamenlijke projecten binnen P3NL, het 
organiseren van congressen of een gezamenlijke bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van zorgstandaarden. In de komende periode 
zal het bestuur de leden hierover verder informeren.

EMDR en vergoede zorg
Goed nieuws vanuit het zorgverzekeringsfront. Zorgverzekeraars 
Nederland heeft in januari 2018, na gedegen onderzoek van hun me-
disch adviseurs, samen met het Zorginstituut Nederland een advies 
uitgebracht over het al dan niet voldoen van therapieën aan de stand 
van de wetenschap en de praktijk. In hun circulaire van 17 januari 
2018 adviseren zij opnieuw dat EMDR vergoed wordt, niet alleen bij 
de toepassing voor PTSS, maar ook wanneer EMDR onderdeel is van 
een totale behandeling bij overige stoornissen waarbij een psycho-
traumatische ervaring interfereert met de primaire stoornis. Deze 
vergoeding sluit aan bij de brede toepassing van EMDR (op indicatie) 
in de klinische praktijk en bij het speerpunt ‘een betere herkenning 
van gevolgen van psychotrauma’ van het Zorginstituut Nederland, 
waarbij de rol van trauma bij een brede range aan psychopathologie 
centraal staat. 

EMDR Europe congres 2018 en nieuwe vlogs
Graag nodigen wij jullie uit om samen naar Straatsburg te gaan. Daar 
wordt van 29 juni tot en met 1 juli het negentiende EMDR Europe 
congres gehouden. Een goede gelegenheid om het laatste nieuws 
te horen op EMDR-gebied en EMDR-collega’s uit vele landen te ont-
moeten. De leden die gebruik maken van de sociale media hebben 
de nieuwe vlogs al voorbij zien komen. In januari zijn vlogs uitge-
bracht van David van den Berg, Agnes van Minnen, Noortje van Vliet 
en Ferdinand Horst. Deze zijn te zien en te horen op onze website 
(www.emdr.nl) en op ons YouTube-kanaal. 

Veel EMDR-plezier in de komende tijd toegewenst!

Carlijn de Roos, Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van
de voorzitter
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Iva Bicanic over de 
#MeToo-campagne

Interview

Wat heeft #MeToo opgeleverd?
“Het was een waanzinnige periode. Ik dacht vroeger wel-
eens: misschien kan er een campagne over seksueel ge-
weld komen, waarmee je in één klap iedereen bereikt. En 
dat is gewoon gebeurd met #MeToo! Op dag één dacht 
ik nog: het duurt een dag, morgen is iedereen het weer 
vergeten, maar toen duurde het nog een dag, en nog een 
dag… De aandacht voor het onderwerp en de empathie 
voor slachtoffers bleef. Dit is nog nooit gebeurd. Kennelijk 
kan dit nu. Al die televisieprogramma’s, zoals ‘Verkracht 

of Niet?’ en ‘Mag ik je tieten zien?’ waren al opgenomen 
in de zomer van 2017, het lijkt wel alsof dit thema toen al 
in de lucht hing. 

Door #MeToo zijn meer mensen met elkaar gaan praten. 
Mensen in relaties, vriendinnen en vrienden, ouders met 
kinderen, kinderen onderling: ze zijn allemaal meer gaan 
praten. Meer mensen hebben vragen gesteld over seksu-
eel geweld of zijn bevraagd of ze seksueel geweld hebben 
meegemaakt. Dat lijkt me goed. Ik heb op Twitter een dag 
lang een poll gehouden, en daar bleek dat ook uit. Een 
derde van de mensen die hadden gestemd, had iemand 
bevraagd over diens ervaringen met seksueel geweld, 
iets dat ze zonder #MeToo niet hadden gedaan. Natuur-
lijk mag je, als je bevraagd wordt, ‘nee’ zeggen. Mensen 
hebben ook recht op een geheim, en ik denk dat je met 
een geheim ook prima 100 kan worden en een goed le-
ven kan hebben, dus het moet niet. Maar als je het wel 
vertelt, en als je vervolgens een positieve reactie krijgt en 

sociale steun, dan is dat natuurlijk wel een kans. Een kans 
op onthulling en erkenning, een kans dat iemand zal zeg-
gen: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’, en een kans op een 
eerste stap richting behandeling. Er zijn in het verleden 
veel campagnes geweest vanuit de overheid die weinig 
hebben uitgehaald. #MeToo heeft niets gekost, maar heel 
veel mensen zijn met hun verhaal naar buiten gekomen. 

In het begin van de #MeToo-periode leek het wel of ie-
dereen ‘het’ moest zeggen. Er bestaan veel artikelen over 
‘onthullen’, of dat nou goed is voor het slachtoffer of niet. 
Die artikelen hebben als titel: ‘To tell or not to tell?’. Eigen-
lijk is de wetenschap er niet uit. Het gaat niet per se beter 
met de mensen die onthullen dan met hen die zwijgen. 
Wel natuurlijk als het net gebeurd is, als het gaat om ziek-
tes en sporen, maar als het langer geleden is gebeurd, is 
het alleen maar goed om te onthullen als de omgeving 
daar ook goed op reageert. Als de omgeving negatief re-
ageert – zogenoemde victim blaming – dan kan dat scha-
delijker zijn voor slachtoffers dan het misbruik zelf. Ten 
aanzien van onthullen maken mensen zelf een inschat-
ting: ‘Wat gaat mij dit opleveren en wat gaat mij dit kos-
ten?’ En als de balans doorslaat naar: ‘Dit gaat me iets 
opleveren’, dan gaan mensen onthullen. Anders doen ze 
dat niet. De meeste mensen onthullen niet. Het goede van 
#MeToo is dat meer mensen zijn gaan onthullen; ik hoop 
dat ze konden rekenen op support en een goede thera-
peut hebben gevonden als traumabehandeling nodig was. 
Aan de andere kant heb ik ook gemerkt dat #MeToo voor 
sommige van mijn patiënten verschrikkelijk was. Als je 
PTSS hebt en je probeert triggers te vermijden, waren het 
twee tot drie vreselijke weken; je kon geen kant op want 
#MeToo was overal, daar hadden mensen echt last van. 
Het was ook pijnlijk dat het leek alsof alleen de mensen 
die met hun verhaal naar buiten kwamen, moedig          

Tekst: Linda Verhaak   Foto: Erik Kottier

“Veel mensen zijn tijdens #MeToo met hun verhaal over seksueel misbruik naar buiten gekomen, en daar zit-
ten goede kanten aan, maar de campagne is er niet in geslaagd om de ernst van de gevolgen van seksueel 
misbruik aan de samenleving over te brengen”, zegt Iva Bicanic. Ze is klinisch psycholoog, gepromoveerd op 
onderzoek naar verkrachting, hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht en landelijk 
coördinator van het Centrum Seksueel Geweld. In EMDR Magazine kijkt ze terug op de #Metoo-campagne.

“Iedereen kan misbruikt 
worden: dat is een zeer 
ongemakkelijke realiteit die 
moeilijk is te accepteren.”
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zijn. Ik vind niet dat je moet zwijgen over iets waar je geen 
schuld aan hebt, maar je mág wel zwijgen. Dat is ook een 
moedige keuze. Er zijn bijvoorbeeld moeders, van wie het 
gezin goed functioneert, juist omdát ze zwijgen.”

Wat had beter gekund?
“Ik vind dat #MeToo erg ging over een bepaald type sek-

sueel misbruik, namelijk over volwassenen die, op het 

werk of bij het uitgaan, bij elkaar over de grens gaan. Al 

die andere typen seksueel misbruik leken minder aan bod 

te komen. In het begin werden de mannen en jongens 

vergeten, daarnaast zagen we de lhbt-groep (lesbiennes, 

homo’s, biseksuelen en transgenders) en de mensen met 

een andere etnische achtergrond helemaal niet in de #Me-

Too-discussie voorbij komen, terwijl die meer risico lopen 

om misbruik mee te maken. Ook werd voorbij gegaan aan 

het feit dat volwassenen die een grensoverschrijdende 

ervaring meemaken als kind of puber vaak al iets soort-

gelijks hebben meegemaakt, en dat seksueel misbruik in 

families als een rode draad door generaties kan lopen. 

Ook bijzonder vond ik de parallellen tussen wat er dage-
lijks in onze spreekkamers gebeurt en wat #MeToo in de 
samenleving teweeg bracht. Stel, een meisje van elf jaar 
onthult over het misbruik door haar opa; je ziet dan veel 
emoties bij de betrokkenen. Dan volgt er nog een nichtje 
of een buurmeisje die zegt: ‘Me too!’ Ook dan is er weer 
heftige emotie. Maar daarna komen de andere reacties: 
‘Het kan toch niet waar zijn? Die opa was altijd zo aar-
dig.’ Er ontstaan believers en non-believers. Tot aan het 
moment dat de ouders van het kind te horen krijgen: ‘Wil 
je hier alsjeblieft over ophouden en op de verjaardag van 
oma niet praten over het misbruik door opa? Kunnen we 
het gezellig houden?’ Dat gebeurde ook zo in de samenle-
ving, in the end wilden we er liever niet meer over horen.
In dat opzicht is de actie niet helemaal geslaagd. Het was 
een sneeuwbal waarbij ik vind dat we er niet in zijn ge-
slaagd om aan de mensen duidelijk te maken hoe groot 
seksueel misbruik is. En niet alleen in omvang, maar ook 
in impact. Het maakt levens kapot. Dat effect kan zo ver-
strekkend zijn dat mensen een deel van zichzelf kwijt ra-
ken, of het gevoel hebben dat een deel van hun identiteit 
ze is ontnomen. Naar schatting zeventig procent van onze 
patiënten is misbruikt, ook als het niet de reden van aan-
melding is en je het niet hebt nagevraagd, is het toch vaak 

zo. IIk heb het idee dat de #MeToo-campagne er niet in is 
geslaagd om de ernst van de gevolgen van seksueel mis-
bruik over te brengen aan de samenleving.”

Wat was jouw rol in de #MeToo -periode?
“Het was een spannende tijd. In de media probeerde ik 
steeds dezelfde boodschap over de schade van victim 

blaming af te geven, en over het feit dat mensen vooral 
vastlopen door de negatieve beoordeling van hun eigen 
reacties tijdens het seksueel misbruik, bijvoorbeeld het 
verlammen en zich niet verzetten. Agnes van Minnen 
heeft daarover het geweldige boek Verlamd van angst 
geschreven. Ik heb geprobeerd mee te geven dat het li-
chaam vanzelf reageert in levensbedreigende situaties 
en dat verlammen, meewerken en de genitale respons 
allemaal bedoeld zijn om te overleven; ‘Liever verkracht 
dan dood’. Ik probeerde dus over te brengen dat seksueel 
geweld veel impact kan hebben, dat het herhaling in de 
hand werkt, maar vooral dat als je zoiets meemaakt, je 
jezelf zo snel mogelijk moet melden bij het Centrum Sek-
sueel Geweld (CSG).
Bij het CSG hadden we landelijk twee keer zoveel tele-
foontjes tijdens de #MeToo-periode als daarvoor. Normaal 
krijgen we 250 telefoontjes per maand op het nummer 
0800-0188, nu waren het er 550 vanaf de start van #Me-
Too. De extra aanmeldingen waren echter geen recente 
gevallen. Wij willen met het centrum primair mensen be-
reiken die kort geleden zijn aangerand of verkracht. Maar 
nu we een landelijk dekkend netwerkhebben, dankzij zes-
tien locaties in Nederland, willen we ook een goed en snel 
behandelaanbod creëren voor mensen die langer geleden 
zijn misbruikt. Iedereen heeft recht op de beste hulp.
De mensen die in de acute fase naar het CSG komen zijn 
het topje van de ijsberg. We moeten de CSG’s nog een 
aantal jaren gunnen om meer bekendheid te krijgen, zo-
als dat bijvoorbeeld in Denemarken al het geval is. Maar 
dan nog blijven er allerlei redenen waarom mensen niet 
onthullen en soms levenslang zwijgen. Ook van veel van 
onze dierbaren, familieleden, vrienden en vriendinnen die 
misbruikt zijn, weten we het niet. Is dat erg? Nee, behalve 
wanneer iemand er last van heeft, dan zou je als vriend of 
partner willen zeggen: ‘Wat kan ik voor je doen?’ Dat is al 
heel veel waard. Want heel veel mensen zijn in hun uppie 
aan het lijden en vermijden.

Verder heb ik in de media geprobeerd om over te brengen 
dat stranger rape – wat we het meeste vrezen – vijftien pro-
cent van de zedengevallen betreft, en dat misbruik meestal 
door een bekende gebeurt. Zo werd ik naar aanleiding van 
de zaak Anne Faber gebeld door journalisten met de vraag: 
‘Hoe moeten we onze kinderen beter beschermen?’    

“Veel mensen zijn in hun 
uppie aan het lijden en 
vermijden.”
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Casus

Mijn antwoord was: ‘We worden nu opeens bang, maar de 
kans is veel groter dat je kind iets overkomt door de buur-
man, de leerkracht, of iemand anders dichtbij dan door een 
vreemde. We vinden het lastig om met die realiteit om te 
gaan en denken meer regie te hebben bij het beeld van de 
man in de bosjes.’ Ineens komen er meer zelfverdedigings-
cursussen. We willen graag controle hebben, maar het le-
ven laat zich niet controleren. 
Ik heb het in de media ook opgenomen voor ouders van 
misbruikte kinderen, omdat er beweerd werd dat je de sig-
nalen van misbruik makkelijk kunt zien. Maar een derde 
van de bewezen misbruikte kinderen geeft geen signalen 
af. Het is namelijk niet de bedoeling dat je er als ouder ach-
ter komt. Die kinderen zitten meestal niet te vlaggen. 
Er waren ook ouders die in de krant zeiden: ‘Wij praten er 
thuis over, dus mijn kind weet ook dat hij of zij altijd naar 
me toe kan komen als er wat is.’ Ik had wel de behoefte om 
te zeggen dat zoiets geen garantie geeft tegen misbruik. Ie-
dereen kan misbruikt worden: dat is een zeer ongemakke-
lijke realiteit die moeilijk is te accepteren. Daarom houden 
we onszelf voor de gek met irreële opvattingen.”

Moet er een vervolg komen op #MeToo?
“Er zou onderzoek moeten komen naar wat #MeToo pre-
cies heeft gedaan. Gaan jongens, meisjes, mannen en 
vrouwen nu anders met elkaar om? Onthullen slachtof-
fers meer en zoeken ze vaker hulp? De VEN kan een rol 
spelen in het creëren van hoop. We moeten een realisti-
sche boodschap afgeven over de effectiviteit en niet roe-
pen dat EMDR voor alles helpt. Als je PTSS hebt, is EMDR 
de eerste behandelingskeus. Daar hebben mensen recht 
op en de VEN kan ze daarin sterken. 

Ik heb mezelf de vraag gesteld: ‘Waar zou je slachtoffers 
echt een groot plezier mee doen? Wat zou significant zijn? 
Iets dat niets kost, maar wel veel in beweging brengt.’ 
Ik weet het antwoord: als wij vanaf morgen collectief in 
Nederland afspreken dat we niet meer aan victim blaming 

doen, of dat het verboden en strafbaar zou worden, net als 
rijden zonder gordel, dan wordt het voortaan veilig voor 
slachtoffers om met hun verhaal naar buiten te komen, 
dan hoeft dat geen dilemma meer te zijn, dan zouden ze 
op tijd onthullen, dan zouden professionals op tijd kunnen 
reageren, zouden mensen niet vast hoeven te lopen, kun-
nen we de daders oppakken en revictimisatie voorkomen.
Maar dat gaan wij niet doen, want als wij dat echt alle-
maal collectief vanaf morgen zouden doen en we zouden 
onszelf dan een angstscore geven, dan zouden we alle-
maal een SUD hoger scoren. We zouden angstiger worden 
door misbruik in zijn volle omvang te erkennen. En dat 
hebben we er - helaas - niet voor over.” 

Het riep veel discussie op, die #MeToo-actie, maar voor-
al veel vragen. Wat valt nu eigenlijk onder #MeToo? Wat 
is seksueel misbruik en wat heeft seksueel misbruik te 
maken met macht? Is het tijd voor een nieuwe feminis-
tische opstand? Het clichébeeld van een secretaresse 
die van haar baas een tik op haar billen krijgt, drong zich 
op. Of een man die met fysieke macht een vrouw over-
meestert en haar tegen haar wil in penetreert. Mannen 
met macht, dat zijn de boosdoeners, en vrouwen het 
slachtoffer. Hoe het tij te keren?
Een nuttige discussie, misschien. Maar het laat wel een 
aspect onderbelicht: niet alleen vrouwen, maar ook 
mannen worden seksueel misbruikt. Onder de hashtag 
#MenToo lieten de mannen ook – weliswaar voorzich-
tig – van zich horen. Ze vertelden dat ook zij waren 
misbruikt. Door andere mannen. We zien dan meestal 
een beeld voor ons waarin deze mannelijke slachtof-
fers gepenetreerd worden door andere mannen, oraal 
of anaal. Maar mannen worden ook misbruikt door, ja-
wel, vrouwen. Vrouwen worden dikwijls als onschuldig 
gezien in de context van seksueel geweld. Ze hebben 
immers geen ‘wapen’; no penis, no problem. Maar de 
cijfers tonen een ander beeld. Uit het recente rapport 
van het Rutgers Kenniscentrum over seksueel gedrag 
in Nederland blijkt dat negentien procent van de man-
nen in Nederland weleens grensoverschrijdende sek-
suele ervaringen heeft gehad, en zes procent seksueel 
geweld heeft meegemaakt. In grofweg vijftien procent 
van de gevallen was de dader een vrouw. Vrouwen mis-
bruiken mannen dus ook. Hoe moet ik me dat voorstel-
len, denk je wellicht? Hoe kun je als vrouw een man 
verkrachten?
 
“Ze kwam op me zitten, forceerde mijn penis in haar 

vagina en bereed me net zo lang tot ik klaarkwam. Ik 

voelde me hulpeloos en beschaamd.”

#MenToo
Tekst: Agnes van Minnen
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Column

Meestal denken mensen bij seksueel geweld aan een 
slachtoffer dat tegen de wil in wordt gepenetreerd. Va-
ginaal, anaal, of oraal. Minder bekend is dat sommige 
vrouwen mannen dwingen om hen te penetreren. Forced 

penetration, wordt dat in de literatuur genoemd. Degene 
die penetreert is nu niet de dader maar het slachtoffer. 
Maar een man heeft dan toch een erectie nodig? Ja, dat 
klopt. Maar net als vrouwen kunnen mannen ook een 
genitale respons vertonen of klaarkomen, zonder dat ze 
er seksueel plezier aan beleven. Maar mannen zijn toch 
fysiek sterker? Zeker, meestal wel, maar vrouwen gebrui-
ken vaker verbaal geweld. Door te smeken, te dreigen, 
te zeuren of de man te chanteren. Macht hoeft dus niet 
per se fysiek te zijn. Elke man die met zijn vrouw op een 
drukke zondag in de Ikea staat, weet hoe sterk de over-
redingskracht van vrouwen kan zijn. Maar: nee is nee, ook 
bij een man.

“Ze voerde me dronken en al snel werd alles wazig. Ze 

zorgde eerst oraal voor een erectie, maar ik wilde niet 

verder gaan. Ik duwde haar van me af en zei dat ik naar 

huis wilde. Ze zeurde echter maar door en dreigde aan-

gifte te doen van verkrachting als ik zou stoppen. Ze leek 

wel hysterisch. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik bevroor. 

Ze klom op me en voor ik het wist zat ik in haar. Ik vond 

het een afgang en voelde me vies na afloop. Ik heb er 

niemand over verteld, want dan lacht iedereen me uit.” 

De cijfers die Rutgers publiceerde zijn vermoedelijk een 
forse onderschatting van dit probleem. Het aantal man-
nen dat werkelijk seksueel misbruikt wordt door vrou-
wen is niet bekend. De cijfers zijn ook afhankelijk van hoe 
je precies seksueel geweld definieert. Als aan mannen 
wordt gevraagd of ze seksueel geweld hebben meege-
maakt, denken zijzelf wellicht ook alleen aan situaties 
waarin een dader hen penetreert, wat resulteert in (rela-
tief) lage cijfers. Wordt er echter concreter gevraagd naar 
situaties waarin de man zelf tegen zijn zin in een vrouw 
penetreert en de vrouw ook andere machtsmiddelen ge-
bruikt dan fysiek geweld, dan stijgen de cijfers aanzien-
lijk. Ter illustratie: in een studie die deze brede definitie 
hanteerde gaf 43 procent (!) van de mannelijke scholieren 
en studenten aan forced penetration te hebben meege-
maakt. Onbekendheid maar ook onderrapportage spelen 
bij deze vorm van seksueel geweld waarschijnlijk een be-
langrijke rol. Het werkelijke aantal is vermoedelijk dus nog 
hoger. Net als vrouwen schamen mannen zich vaak voor 
(deze vorm van) seksueel geweld, waarbij het zogenaam-
de ‘lucky boy’-fenomeen een rol speelt: lacherig wordt 
dan gezegd: “Je moet niet klagen joh, maar juist blij zijn 
dat je seks had met een vrouw, geluksvogel!”

Gedwongen penetratie kan onder de huidige Nederlandse 
strafwetgeving niet worden gekwalificeerd als verkrach-
ting omdat bij verkrachting het woord ‘ondergaan’ in de 
wet staat. Het verrichten van een seksuele handeling on-
der dwang, zoals bij gedwongen penetratie, valt daar dus 
niet onder. 

De gevolgen voor mannen die seksueel geweld hebben 
meegemaakt worden over het algemeen ook onderschat. 
In een recente studie werden ‘gewone’ mensen gewor-
ven, en gevraagd om vignetten te beoordelen. De situa-
ties in die vignetten waren identiek (een stagiaire die door 
haar baas tot seks werd gedwongen). Maar in het ene 
vignet was de stagiaire een man en de dader een vrouw, 
en in het andere was het slachtoffer een vrouw en de 
dader een man. De vraag was: hoeveel leed veroorzaakt 
dit seksueel geweld bij het slachtoffer in termen van de-
pressie, angst en somatische klachten? De onderzoeks-
deelnemers oordeelden dat vrouwen meer last hadden 
van het seksueel geweld dan mannen. Terwijl de échte 
cijfers een totaal ander beeld geven: negatieve gevolgen 
van seksueel geweld bij mannen lijken sterk op die van 
vrouwen: PTSS, angst, depressie, seksuele problemen, 
alcohol- en drugsgebruik, schuld- en schaamtegevoelens 
en revictimisatie. Mannen hebben dus minstens evenveel 
last van seksueel geweld. Dit geeft voldoende aanleiding 
om dit probleem heel serieus te nemen.

Voor de geïnteresseerden: op www.frozenkids.nl kun je 
een documentaire bestellen waarin acht mannen vertel-
len over seksueel misbruik. Een aanrader!

Agnes van Minnen is klinisch psycholoog/psychotherapeut en VGCT-supervi-

sor. Ze is als directeur behandelprogramma werkzaam bij het Psychotrauma 

Expertise Center PSYTREC te Bilthoven en daarnaast als hoogleraar ‘angst-

regulatie en behandeling van angststoornissen’ werkzaam bij de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Zij doet onderzoek op diverse terreinen, met name op 

het gebied van dissociatie en posttraumatische stressstoornis.
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De Flash
Innovatie

Tekst: Priscilla Doornhein-Semmelink, Ad de Jongh en Marit Peters   Illustratie: Charlotte Tasma

Milan heeft een geschiedenis van emotionele verwaarlozing en fysiek geweld vanaf zijn kindertijd. Hij kwam 
op jonge leeftijd in het criminele circuit terecht en leerde daar zijn emoties af te sluiten omdat hij anders 
‘zwak’ zou zijn. Hij had al last van PTSS-klachten. Deze verergerden sterk na de geboorte van zijn tweede kind, 
inmiddels twaalf jaar geleden. Hij kon niet goed met zijn emoties omgaan. Milan heeft veel problemen met 
het reguleren van zijn agressie en gebruikt alcohol en drugs om zijn gevoelsleven te verdoven. Hij voedt zijn 
beide zoons zeer beschermend op omdat hij vreest dat hen iets zal overkomen, aangezien hij, naar zijn zeg-
gen, vijanden heeft gemaakt in het criminele circuit. Hij heeft daarom allerlei rampscenario’s in zijn hoofd over 
de erge dingen die zijn zoons zullen treffen. Hij is er dag in, dag uit mee bezig. 
Milan wordt nu verwezen naar een gespecialiseerd centrum voor traumabehandeling, maar zijn rampscena-
rio’s blijken zijn behandeling te belemmeren. Daarom wordt er gekozen om De ‘Flash’ in te zetten, een nieuwe 
techniek voor mensen die bang zijn voor hun herinneringen of fantasieën.

Milan krijgt een intensief traumabehandelingstraject dat 
bestaat uit twee keer vier dagen met tweemaal per dag 
traumagerichte therapie. In de ochtend krijgt hij ander-
half uur imaginaire exposure en in de middag anderhalf 
uur EMDR. De behandeling richt zich in eerste instan-
tie op de herinneringen waar Milan de meeste last van 
ondervindt, namelijk het fysiek geweld door zijn vader 
dat hij al op jonge leeftijd meemaakte. Binnen de expo-

sure lukt het hem echter niet om zijn angst toe te laten. 
Bovendien is hij bang om de gewetenloze, agressieve 
man van vroeger te worden en de therapeut te zullen 
vermoorden. Eerder is hij al eens erg agressief tegen ie-
mand geworden; daar is hij toen enorm van geschrok-
ken. Sindsdien heeft Milan het gevoel zichzelf niet meer 
te kunnen vertrouwen en lijkt hij een ‘muur’ om zich 
heen te bouwen die zijn emoties blokkeert.
Tijdens de overdracht in het multidisciplinaire overleg 
wordt besproken hoe Milans blokkade zou kunnen wor-
den geslecht. Een goede, vaak toegepaste optie is de 
EMDR te richten op Milans rampfantasie waarin hij ziet 
dat hij zijn emoties toelaat en iemand vermoordt. Milan 
geeft echter aan geen spanning te voelen als hij deze 
flashforward in gedachten neemt. We zoeken daarom 
verder naar de ramp achter de ramp. Dan komt naar vo-
ren dat Milans grootste angst is dat er iets met zijn kin-
deren zal gebeuren. Als we voorstellen om deze flashfor-

ward in gedachten te nemen en te desensitiseren, loopt 

de spanning wel hoog op. Milan is ervan overtuigd dat 
het toelaten van deze gedachte hem zo zal overweldi-
gen dat hij niet meer op zijn gedrag zal kunnen vertrou-
wen, agressief zal worden en de therapeut iets aan zal 
doen. Hij durft en wil de EMDR daarom niet aan. 

Milan vertelt dat de kans dat zijn kinderen iets ergs zal 
overkomen zeer reëel is, gezien zijn handelen binnen het 
criminele circuit in het verleden en de vijanden die hij 
toentertijd heeft gemaakt. Dat is de reden waarom hij 
het beeld van een dood kind, al is het maar een fanta-
siebeeld, simpelweg niet verdraagt. Uiteindelijk lukt het 
toch om hem te motiveren om het fantasiebeeld voor 
zich te zien van zijn zoon die vanaf zijn fiets een busje 
in wordt getrokken. De EMDR wordt opgestart, maar na 
tien minuten breekt hij de behandeling af. Hij krijgt veel 
lichamelijke reacties en het lukt hem niet om goed naar 
het beeld te kijken, uit angst dat de voor hem nog ergere 
fantasiebeelden over de dood van zijn kind zich zullen 
aandienen. Kortom, Milan is te angstig om enige gedach-
te over een akelige afloop rondom zijn zoon toe te laten. 
Daarom wordt besloten de Flash toe te passen. 

De Flash-techniek
De Flash is een techniek die toegepast kan worden op 
momenten waarop een patiënt te bang is om een beeld 
(herinnering, fantasiebeeld of flashforward) op te 

Een nieuwe techniek voor mensen met angst 
voor hun eigen herinnering
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roepen en dit daarom vermijdt. In feite gaat het om het-
zelfde indicatiegebied als de flashforward. De techniek 
houdt in dat de therapeut aan de patiënt vraagt om het 
beeld ergens verderop in de ruimte neer te leggen. Ver-
volgens biedt de therapeut langzame oogbewegingen 
aan (2-3 seconde per horizontale beweging). Dan wordt 
de patiënt gevraagd om het beeld in het werkgeheugen 
naar binnen te halen en zich zeer kort (‘in een flits’) aan 
het beeld bloot te stellen: zo kort dat hij net niets voelt. 
Vervolgens wordt de patiënt gevraagd het beeld weer 
terug in de ruimte te leggen. (“When ready, simply think 

of the memory or the disturbance for a tiny fraction of a 

second, and then come back to the neutral or resourced 

state”; p. 198, Manfield et al., 2017). Dit wordt een aantal 
keren herhaald, totdat de patiënt er zo veel vertrouwen 
in krijgt dat hij er een heel klein beetje langer naar kan 
kijken (“Once clients can flash and return to the neutral 

state without difficulty multiple times, the therapist can 

instruct them to flash three times during each set.”; p. 
199, Manfield et al., 2017). Dan kan naar de SUD worden 
gevraagd. 
Door dit een aantal keer te herhalen, leert de patiënt dat 
hijzelf de controle kan behouden door zich te richten op 
de handbewegingen, indien dat nodig is. Door dit vaker 
te doen leert de patiënt ook dat hij het aankan om zijn 
ultieme rampscenario (namelijk dat zijn kind vermoord 
wordt) in gedachten te nemen. Uiteindelijk (na ongeveer 
10-20 minuten) kan bepaald worden of de Flash nog 
steeds herhaald moet worden of dat het inmiddels mo-
gelijk is om reguliere EMDR toe te passen.

De Flashtechniek 
De Flash is ontwikkeld door Philip Manfield, zijn broer 
David Manfield en enkele van hun collega’s. Volgens 
hen is het doel van deze interventie: “To painlessly re-

duce the disturbance associated with a target memo-

ry to a level that the client is no longer resistant to fully 

accessing it and processing it with standard EMDR” 
(Manfield et al., p. 198). Het is dus een interventie die 
erop gericht is om stapsgewijs de vrees voor het toela-
ten van de herinnering te bestrijden, een soort gradu-
ele exposure in vitro. Het indicatiegebied is gelijk aan 
dat van de flashforward gericht op het desensitise-
ren van de visuele representatie van de ramp (‘worst 

nightmare’) die de patiënt verwacht indien EMDR op 
traumatische herinneringen wordt uitgevoerd. 

Milans behandeling met de Flash
Als we aan Milan de flashtechniek uitleggen, ervaart hij 
veel weerstand. Dit is het moment om de metafoor van 
de ‘hand door de kaarsvlam’ te introduceren: “Ken je 

dat, of heb je dat weleens gedaan? Als je je hand in een 

kaarsvlam houdt, dan is dat niet fijn en het doet pijn, 

maar als je heel snel je hand door de vlam beweegt, wat 

voel je dan?”

Milan vertelt dat hij weet dat als je dat heel snel doet, 
er niets gebeurt. De therapeut vertelt dat de gedachte 
aan een akelige gebeurtenis of een ander naar beeld, net 
zoiets is. Als je er snel doorheen gaat of het slechts heel 
kort oproept, dan doet het geen pijn. 
En dan is er nog het beeld van het zwembad, dat eerst 
koud aanvoelt, maar als je eenmaal ‘door’ bent, toch 
aangenaam wordt. “Hoe zou het zijn als het met jouw 

herinnering ook zo zou gaan? Dat je door een paar keer 

snel aan een herinnering te denken, erachter komt dat 

het niet zo erg is als je dacht?” 
Milan besluit het toch te willen proberen. Hij neemt het 
plaatje van zijn dode kind kort in zijn werkgeheugen en 
hij gooit het er direct weer uit, terwijl hij met zijn ogen de 
langzame horizontale beweging van de vinger volgt. Dit 
wordt een aantal keren herhaald en ineens merkt Milan 
dat, wanneer hij het beeld langer in zijn werkgeheugen 
houdt, er niet veel gebeurt waardoor de spanning daalt. 
Op dat moment kan de werkgeheugenbelasting wor-
den verhoogd en snelle oogbewegingen worden aange-
boden. De SUD daalt in tien minuten naar 0,  de VoC is 
eerst 6 en daarna 7. Milan begrijpt niet wat er precies is 
gebeurd en geeft aan dat hij nu in staat is onderscheid 
te maken tussen de rampfantasie en de realiteit, en hij 
voelt dat hij niet meer overspoeld wordt door het beeld 
van zijn dode zoon. Voor het eerst heeft hij het gevoel 
dat hij grip heeft op zijn gedachten en hij beseft dat hij 
al die tijd door zijn gedachten ‘voor de gek werd gehou-
den’. Milan werd al twaalf jaar lang in beslag genomen 
door deze rampfantasie en nu ineens is het weg. Dat is 
wel gek. Hij ervaart ruimte om te denken in oplossingen 
en leert nu dat hij zijn gedachten wel zelf kan sturen en 
dat hij kan bepalen wat hij ermee doet in plaats van dat 
zijn gedachten hem in de greep hebben. 

Het vervolg
Op de resterende dagen ervaren de behandelaren een 
andere man Milan. Hij is opener in het contact en zijn 
houding oogt heel ontspannen. Binnen de exposure is 
hij nu ook in staat om zijn emoties toe te laten. Zijn hy-
peralertheid is weg en binnen de EMDR worden enkele 
future templates geïnstalleerd, waarop te zien is dat 
zijn kinderen dingen gaan doen, terwijl rampen uitblij-
ven. Milan is veranderd van een man die een continue 
stresslevel ervoer, hyperalert was, continue angstig was 
en geloofde in de realiteit van een rampfantasie, in een 
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man die niet meer het gevoel heeft dat hij continu op zijn hoede moet zijn 
en erop vertrouwt dat, mocht zich een gevaarlijke situatie voordoen, hij dan 
weet hoe hij moet handelen. Hij voelt zich bevrijd en sluit de behandeling af 
met de volgende quote: “Trust the process to feel the positive progress.” 

De stappen van de Flashtechniek

Motiveer de patiënt door het belang van het doorbreken van de angst 
 voor de herinnering te bespreken.

Introduceer de metafoor van de kaarsvlam.
 “Ken je dat, of heb je dat weleens gedaan? Als je je hand in een kaars-

 vlam houdt, dan is dat niet fijn en het doet pijn, maar als je heel snel 

 je hand door de vlam beweegt, wat voel je dan?”

 “Hoe zou het zijn als het met de herinnering ook zo zou gaan? Dat je 

 door een paar keer snel aan een herinnering te denken, erachter komt 

 dat het niet zo erg is als je dacht?” 

Introduceer de ‘neutral state’.
 “Om de angst voor de herinnering beter aan te kunnen, wil ik een 

 EMDR-techniek met je doorlopen. Ik wil je vragen om de herinnering 

 als het ware hier ergens in de kamer neer te leggen, zodat die je niet 

 stoort. Waar leg je ‘m neer?”

Maak langzame oogbewegingen (2-3 seconden per horizontale beweging)
 Vraag de patiënt even heel snel aan de gebeurtenis te denken en laat 
 hem of haar de herinnering onmiddellijk weer terugleggen. 
 “Vervolgens zal ik je vragen vanaf het moment dat je mijn hand volgt, 

 heel kort aan de gebeurtenis (of flashforward) te denken, om hem di-

 rect daarna weer terug te leggen. Je laat je herinnering dan even toe 

 in je hoofd, maar je haalt ‘m er ook meteen weer uit. Ondertussen blijf 

 je mijn hand volgen.” 

Herhaal de voorgaande stap verschillende keren en probeer de patiënt 
 ertoe te verleiden de herinnering steeds langer in gedachten te houden.

Bepaal SUD
 “Is het gelukt om de herinnering aan de gebeurtenis (of het flashfor-

 wardbeeld) kort naar binnen te halen en die dan ook direct weer weg 

 te leggen? Hoeveel spanning voel je als je er nu naar kijkt, geschat op 

 een schaal lopend van 0, helemaal niet naar, tot en met 10, zo naar als 

 maar kan?”

Laat de patiënt de flashes herhalen en vraag hem of haar moeite te 
 doen om de herinnering, of het beeld, steeds iets langer vast te houden.
 ”Oké, we gaan nu de oefening herhalen. Kijk of het lukt om tijdens de 

 oogbewegingen de herinnering steeds een stukje langer in gedachten 

 te houden, terwijl je mijn vingers volgt (langzame oogbewegingen). Je 

 zult merken dat dat steeds beter gaat.”

Bepaal of je inmiddels door kunt gaan met reguliere EMDR.

Referentie

Manfield, P., Lovett, J., Engel, L., Manfield, D. (2017). Use of the flash technique in EMDR Therapy (2017). 

Journal of EMDR Practice and Research, 11, 4, 195-205.
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Casus

RDI binnen het 
standaardprotocol
Tekst: Roy Kerner
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Interview

Welke therapie werkt 
voor wie?
Tekst: Elseline Scherpenisse   Foto: Nienke Hofstede

De beschikbare evidence based psychotherapieën voor traumaslachtoffers zijn de afgelopen jaren steeds 
talrijker geworden. Tussen de traumagerichte therapieën bestaan verschillen, maar ook overeenkomsten. De 
pioniers van deze therapieën beschreven in een overzichtsartikel de overeenkomsten tussen deze behandel-
vormen (zie kader onderaan dit artikel). De vraag welke traumabehandeling de voorkeur heeft is een terugke-
rend dilemma in de klinische praktijk. Er is echter nog geen gedegen onderzoek gedaan naar de keuze welke 
therapie voor wie het beste werkt. Specialist Joke van Bokkem heeft ervaring met verschillende behandelvor-
men en vertelt over haar ervaringen.

Joke van Bokkem over evidence based behandelen van trauma

Joke van Bokkem is gespecialiseerd in het evidence 

based behandelen van de gevolgen van complex trau-

ma en heeft ervaring met EMDR, Narratieve Exposure

Therapie (NET), Beknopte Eclectische Psychotherapie 

voor PTSS (BEPP) en Imaginaire exposure. Sinds 2010 

werkt zij als klinisch psycholoog en Psychotrauma-

therapeut NtvP bij Centrum ’45 in Oegstgeest met 

diverse doelgroepen. Ze behandelt daar vooral com-

plex getraumatiseerde mensen. Daarnaast heeft ze

een vrijgevestigde praktijk.

Hoe ga jij van start als een patiënt zich aan-
meldt voor traumabehandeling? 
“Gedegen diagnostiek is de basis om tot een juiste indica-
tiestelling en een passend behandelbeleid te komen. Zeker 
omdat er bij PTSS vaak sprake is van comorbiditeit zoals 
angst, depressie, persoonlijkheidsproblematiek en versla-
ving. Voor de PTSS-screening volgens de DSM 5 maken we 
tegenwoordig gebruik van de PTSS-checklist (PCL-5) en de 
CAPS-5. De keuze voor een bepaalde vorm van traumabe-
handeling is maatwerk. Momenteel is die keuze meestal 
afhankelijk van de deskundigheid van de therapeut en van 
de context van de patiënt. Zo is bijvoorbeeld de narratieve 
exposure therapie (NET) de eerste keus bij vluchtelingen 
en asielzoekers, omdat traumatische gebeurtenissen vaak 
als een rode draad door hun leven lopen. Het is echter be-
langrijk om als behandelaar met een open mind in de diag-
nostische fase te kijken welke therapie het meest passend 
is. Je maakt een keuze voor de vorm van traumabehande-
ling op basis van het klachtenpatroon en het verhaal van 
de patiënt. Nu er zoveel verschillende methoden zijn, is de 

indicatiestelling erg belangrijk zodat de traumabehande-
ling die je inzet goed aansluit bij het beeld.”

Hoe kom jij tot de keuze voor een specifi eke 
traumabehandeling?
“Nadat de diagnose PTSS is gesteld en er een juiste in-
dicatiestelling voor traumagerichte therapie is, maak je 
de keuze voor een specifi eke behandelvorm. Als bepaal-
de gebeurtenissen steeds terugkomen en er sprake is 
van veel intrusies en herbelevingen, kies ik al snel voor 
EMDR. Maar bij mensen met veel verlieservaringen en 
gecompliceerde rouw met bijkomende heftige emoties, 
sluit BEPP beter aan. 
NET is een passende keuze voor iemand die meerdere 
traumatische ervaringen heeft meegemaakt en bij wie er 
meer een rode lijn door het levensverhaal en de context 
loopt, bijvoorbeeld door migratie. 
Het doorbreken van de vermijding is de eerste interven-
tie bij alle traumabehandelingen. Vergroting van de mo-
tivatie, psycho-educatie en voorbereidende cognitieve 
gedragsinterventies gericht op spanning- en emotieregu-
latie zijn belangrijk in die eerste fase van de behandeling. 
Vroeger was de tendens: eerst stabiliseren en op termijn 
traumabehandeling. Tegenwoordig start ik de therapie 
met het versterken van de weerbaarheid. Ik bereid de 
patiënt voor, zodat hij of zij de confrontatie met trauma-
gerichte therapie aangaat en deze niet te lang uitstelt.”

Combineer je ook weleens verschillende trau-
mabehandelingen?
“Ik kies voor één behandelmethode en volg dan ook dat 
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“De keuze voor een 
bepaalde vorm van 
traumabehandeling 
is maatwerk.”

protocol, om de methode haar werk te laten doen. Bij 
EMDR zie ik vaak op korte termijn al effect, bij NET en 
BEPP is het effect soms pas na afloop van de behande-
ling zichtbaar (Nijdam et al., 2012). Ik ben geen voorstan-
der van een combinatie van therapieën, maar ik denk 
wel dat je ze soms complementair aan elkaar kunt ge-
bruiken. Een vluchteling had bijvoorbeeld de NET-behan-
deling bij mijn collega bijna afgerond. Hij bleef echter last 
houden van één bepaalde gebeurtenis die terugkeerde 
in zijn nachtmerries en flashbacks. Ik heb toen aanvul-
lend EMDR gedaan, alleen op dat ene beeld. Daarna kon 
de hele traumabehandeling van deze patiënt met goed re-
sultaat worden afgerond. Een andere behandelmethode 
kan, naar mijn mening, soms net nog aanvullend zijn en 
met een iets andere ingang, gericht op de specifieke per-
sisterende klachten, een positiever eindresultaat geven.”

Welke innovatieve bewegingen zie jij in het 
traumaveld?
“Op dit moment zien we een ontwikkeling van intensive-
ring van behandelingen. EMDR was daarin de voorloper, 
en nu volgen ook andere therapieën. E-health en virtual 

reality zijn  enorm in opmars. Bijvoorbeeld door bloot-
stelling aan een reconstructie van de traumatische er-
varing via een bril. Ik zie dit als een enorme toekomstige 
uitdaging en ben benieuwd hoe dit gaat doorwerken in 
het hele therapieveld. Bij Centrum ’45 bieden we nu ook 
3MDR aan (zie kader): terwijl de patiënt geconfronteerd 
wordt met de meest belastende herinneringen, worden 
alle zintuigmodaliteiten zo optimaal mogelijk aangespro-
ken. Tegelijkertijd blijft de patiënt in beweging. Doordat 
patiënten meer met hun aandacht in het hier en nu blij-
ven, is er minder kans op dissociatie en wordt de vermij-
ding doorbroken.
Ik vind dat de therapeutische relatie ten allen tijde de 
meest werkzame basis vormt bij de complex getrauma-
tiseerde patiënt. Hoe complexer het trauma, des te meer 
de relatie met de therapeut sturend blijft in het proces. 
Het zelfregulerend vermogen van de therapeut weegt 
mee in het effect van de gebruikte traumamethode. Hier 
zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden.”

Kun je iets vertellen over de hoog-intensieve 
traumatherapie (HITT) in de kliniek van Cen-
trum ’45?
“In onze kliniek bieden we op dit moment twee vormen 
van hoog-intensieve traumatherapie aan: de HITT-EMDR-
behandeling in de kliniek duurt één week. De patiënt 
krijgt daarbij twee keer per dag een EMDR-sessie en op 
de laatste dag een exposuresessie. Het programma van 
de hoog-intensieve NET duurt twee weken. Daarin bie-

den we, naast de NET-behandeling, ook creatieve the-
rapie en exposure aan. Tijdens de opname krijgen de 
patiënten een multidisciplinair behandelprogramma met 
onder andere traumasensitieve yoga, relaxatie, expo-

sure-oefeningen en sport- en bewegingsadviezen. Twee 
therapeuten voeren de traumagerichte behandeling uit. 
Het voordeel van duo-behandelaarschap is dat de co-
therapeut soms net een andere ingang in de traumabe-
handeling kiest, en dat kan positief werken.
Ik merk aan de deelnemers tijdens dit intensieve pro-
gramma dat hun verwerkingsproces versneld plaats-
vindt, waardoor ze letterlijk ander gedrag vertonen. Hun 
mimiek wordt anders, ze ervaren fysiek minder span-
ning, gaan emoties voelen en er is opluchting. De ver-
mijding wordt echt doorbroken. Deze patiënten zijn dan 
dankbaar dat ze ergens doorheen zijn gegaan en daar-
door trots op zichzelf, en dat geeft een enorme kracht. 
Onderzoek naar de effectiviteit van ons HITT-programma 
is in volle gang. De eerste resultaten zijn veelbelovend.”

“Behandelaren onderschatten soms de belangrijke rol van 
exposure na de traumabehandeling. We zijn erg gericht 
op symptoomreductie van de PTSS en de comorbide pro-
blemen. Wat in je leven juist positieve herinneringen heeft 
gegeven, moet ook aandacht krijgen. Door de PTSS kun-
nen patiënten soms geen contact maken met de positieve 
gebeurtenissen die er ook zijn geweest. Het is belangrijk 
om tijdens en na de traumagerichte behandeling positieve 
herinneringen te versterken en uitgebreid aandacht te ge-
ven aan de betekenisgeving. Daarmee neemt vaak ook de 
veerkracht toe. Na de traumabehandeling moeten men-
sen in hun dagelijks leven gedragsverandering gaan laten 
zien, zodat de levenskwaliteit toeneemt en hun levensstijl 
verbetert. Vaak hebben ze na de opname nog vervolgthe-
rapie nodig, bijvoorbeeld gericht op leefstijlverbetering.”

Als je kon kiezen, wat zou je dan nog verder 
willen onderzoeken?
“De meeste onderzoeken zijn gericht op de effectiviteit 
van de behandelmethode. Er zou wat mij betreft meer on-
derzoek moeten komen naar de matching van de patiënt 
aan de traumagerichte therapie, na de diagnosestelling. 
Met welke klachten kwam iemand binnen, wat was de 
diagnose, voor welke therapievorm is gekozen en werkte 
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Zeven pioniers van wetenschappelijk effectief be-
wezen psychotherapieën voor PTSS gaven in het ar-
tikel ‘Psychotherapies for PTSD: what do they have 
in common?’ een samenvatting van de door hen 
ontwikkelde behandelmethode. Vervolgens gaven 
ze hun visie op de drie belangrijkste basisinterven-
ties die traumabehandelingen volgens hen gemeen 
hebben en tenslotte aanwijzingen voor belangrijk 
toekomstig onderzoek.

De auteurs concluderen dat de momenteel beschikbare 
psychotherapieën voor traumaslachtoffers veel overeen-
komsten hebben. Punten waarop ze overeenkomen zijn 
psycho-educatie, het aanleren van emotieregulatie en co-

pingvaardigheden, imaginaire exposure, cognitieve ver-

werking en herstructurering. Ook wordt in alle psychothe-
rapieën op emoties gericht en spelen geheugenprocessen 
een sleutelrol. Het reorganiseren van de geheugenfunc-
ties en de opbouw van een coherent traumaverhaal staan 
centraal in alle genoemde behandelingen. 
Voor toekomstig onderzoek vinden deze auteurs het van 
belang dat er meer inzicht komt in de onderliggende wer-
kingsmechanismen. Ook benadrukken zij dat er behan-
delingen moeten worden ontwikkeld die zijn toegespitst 
op specifieke patiëntengroepen. Zij pleiten voor een 
breed continuüm van traumazorg dat start bij primaire 
preventie en eindigt bij re-integratie na het trauma. 

Schnyder, U., Ehlers, A., Elbert, T., Foa, E.P., Gersons, B.P.R., Resick, P.A., 

Shapiro, F., Cloitre, M. (2015). Psychotherapies for PTSD: what do they have 

in common?, European Journal of Psychotraumatology, 6:1, 28186

Psychotherapieën voor PTSS: wat hebben ze gemeen?

dat? Vervolgens zou ik meer vergelijkingsonderzoek tus-
sen de verschillende methoden willen zien. Wat zijn de 
overeenkomsten en de verschillen? Verder onderzoek 
naar de rol van de therapeutische relatie in het effect 
van de behandelmethode vind ik ook van groot belang. 
Tot slot ben ik benieuwd hoe je de meest werkzame ele-
menten vanuit de verschillende evidence based thera-
pieën met elkaar zou kunnen integreren, zodat je niet 
meer die verschillende concurrerende therapievelden 
hebt. Van een competitief naar een complementair mo-
del waarin behandelvormen elkaar aanvullen voor het 
beste resultaat.” 

3MDR
3MDR staat voor multi-modular Motion-assisted Memo-

ry Desensitization and Reconsolidation. Hierbij worden 
onder blootstelling aan zelf gekozen traumagerelateerde 
beelden enkele afleidende taken uitgevoerd. De behan-
deling heeft overeenkomsten met EMDR, alleen worden 
bij 3MDR visuele, auditieve en fysieke elementen toege-
voegd. Zo wordt het imaginaire beeld vervangen door 
een visueel beeld (levensgrote foto’s worden in een 180 
graden gezichtsveld getoond) en luistert de patiënt naar 
gerelateerde muziek. Ook loopt de patiënt gedurende de 
sessie op een loopband. Tijdens een sessie wordt on-
geveer 2,5 kilometer wandelend afgelegd. 3MDR door-
breekt vermijding  en verhoogt betrokkenheid door de 
inzet van persoonlijk materiaal in een virtuele omgeving. 

BEPP
De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS  
(BEPP) is een aangetoond effectieve behandeling voor 
PTSS. Tijdens de BEPP wordt desgewenst de partner be-
trokken bij de behandeling. De therapie bestaat uit zes-
tien sessies, waarin eerst uitleg over de klachten en de 
relatie met het trauma wordt gegeven. Door middel van 
imaginaire exposure wordt terug gegaan naar de trau-
matische ervaring om verdriet en boosheid toe te laten. 
Door het schrijven van bijvoorbeeld een boze brief en/of 
afscheidsbrief aan overleden mensen komen belangrijke 
gevoelens voor de verwerking aan bod. Als de klachten 
dan aanzienlijk verminderd zijn, wordt de aandacht ge-
richt op de impact van het trauma op iemands leven en 
op wat hij of zij ervan kan leren. De behandeling wordt 
afgesloten met een afscheidsritueel.

NET
Narratieve Exposure Therapie (NET) is een kortdurende 
behandeling die specifiek is ontwikkeld  voor de behan-
deling van PTSS, en vooral van PTSS ten gevolge van 
meervoudige schokkende gebeurtenissen gedurende 
het leven. Bij NET staat de levensgeschiedenis van de 
cliënt centraal. In de behandeling wordt, na uitgebreide 
psycho-educatie, een levenslijn op de grond uitgelegd. 
Vervolgens wordt de levenslijn doorgewerkt met narra-
tieve exposure en wordt een levensdocument opgesteld. 

Gersons, B.P.R., Meewisse, M.L., Nijdam, M.J. (2015) Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD. In: Schnyder U., Cloitre M. (eds) Evidence Based Treatments for 

Trauma-Related Psychological Disorders. Springer, Cham

(bron: www.traumabehandeling.net)
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Achttien sessies van een 
uur binnen drie dagen: 
is dat mogelijk?
Tekst: Gusta Boland

Interview

Jacky Smith over intensieve EMDR op het eiland Wight

Jacky Smith was in november 2017 te gast in 
Nederland en deelde hier met andere behandelaars 
haar ervaringen met intensieve traumabehandeling. 
Ze werkt als cognitief gedragstherapeut, EMDR-
behandelaar en -supervisor in de Primary Mental 
Health Care op het eiland Wight. Op een research-
bijeenkomst bij PSYTREC lichtte zij haar aanpak 
in de behandeling van patiënten met complex 
trauma toe. In EMDR Magazine vertelt ze over 
haar ervaringen tot nu toe en over de plannen 
voor haar promotieonderzoek. 

Hoe kwam je op het idee om met intensieve 
EMDR te starten? 
“In 2009 kreeg ik de gelegenheid om in een intramurale 
setting ervaring op te doen met intensieve EMDR bij drie 
patiënten die waren opgenomen in het Priory Hospital 

Southgate in Londen. Daarna kwam ik terecht in de unit 
Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) van 
de National Health Service op het eiland Wight. De be-
handelaars werken daar met methodieken als EMDR, 
cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke the-
rapie (IPT) en mindfulness. Ik experimenteer daar sinds 
2014 met het aanbieden van hoog-intensieve EMDR. Bin-
nen ons centrum houden we de behandelresultaten van 
de verschillende therapiemethoden bij. Er waren aanwij-
zingen dat de behandeling met EMDR, zoals gebruikelijk 
in wekelijkse sessies, in vergelijking met CGT en IPT het 
meest effectief is.  Het percentage patiënten dat van hun 
klachten herstelt is het hoogst (respectievelijk zeventig, 
vijftig en zestig procent) en de no-show het laagst bij 
patiënten die EMDR hebben ondergaan. Deze bevindin-

gen vormden, in combinatie met mijn eigen ervaring in 
Londen, de aanleiding om ook in de ambulante setting 
te gaan experimenteren met intensievere vormen van 
EMDR1.” 

In welke vorm bieden jullie de hoog-intensie-
ve EMDR tot nu toe aan?
“We plannen de sessies in overleg met de patiënt en 
deze worden dus bepaald door hun beschikbaarheid en 

1 Hierbij moet worden aangetekend dat de context in Engeland en Nederland verschillend is. De ruimte om te behandelen in de Primary Health Care is met een 
 maximum van twintig sessies van negentig minuten een stuk ruimer dan de 750 minuten van een prestatie intensief in de generalistische basis ggz in Nederland.
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voorkeuren. Zo gaf ik tussen 2014 en 2016 aan dertien 
patiënten een intensieve EMDR-behandeling op verschil-
lende manieren, variërend van twee tot vijf sessies per 
week. In één geval gaf ik zelfs achttien sessies van een 
uur binnen drie dagen. Voor deze super intensieve be-
handeling was wel een kortdurende opname geregeld. 
Het blijkt dat niet iedereen zo’n intensieve behandeling 
wenst. Sommigen geven de voorkeur aan een langer lo-
pend, minder intensief traject. Dit kan te maken hebben 
met de tijd die patiënten vrij kunnen maken, en som-
migen willen toch liever de ondersteuning van hun ver-
trouwde therapeut over een langere periode. De mate 
waarin de patiënt neigt tot vermijding speelt natuurlijk 
ook een cruciale rol. De frequentie van de sessies wordt 
in de loop van de behandeling meestal lager. De werk-
wijze wijkt verder niet af van het standaardprotocol: de 
voorbereiding bestaat uit psycho-educatie, het inventa-
riseren van de trauma’s in de voorgeschiedenis, uitleg 
over de procedure, de te verwachten effecten na de ses-
sies en het geven van leefstijladviezen (no alcohol, no 

drugs). Indien nodig bieden we oefeningen als de veilige 
plek, de container exercise en het installeren van hulp-
bronnen aan. We houden deze periode van voorberei-
ding zo kort mogelijk.”

Hoe selecteerde je de patiënten voor de hoog-
intensieve EMDR? 
“Omdat we vanuit een ambulante instelling werken, 
moeten patiënten aan strengere inclusiecriteria voldoen 
dan in de intramurale setting. We behandelen in de IAPT 
wel patiënten met meervoudig en complex trauma, 
maar als de behandeling gecompliceerd wordt door on-
derliggende persoonlijkheidsproblematiek, verwijzen we 
de patiënt door naar een specialistische behandeling. Dit 
geldt ook voor suïcidale patiënten. De aanwezigheid van 
een ondersteunend sociaal netwerk op het thuisfront is 
daarnaast een belangrijke voorwaarde om de intensieve 
behandeling in deze ambulante setting te kunnen starten.” 

Wat zijn jullie ervaringen met intensieve EMDR 
in de onderzochte periode? 
“In de periode 2014-2016 vergeleken we dertien pa-
tiënten die intensieve EMDR kregen met patiënten die 
in wekelijkse sessies met EMDR of andere methoden 
behandeld werden. We volgden hen met drie meetin-
strumenten: de PHQ9 (een verkorte versie van de Pa-

tiënt Health Questionnaire, toegespitst op depressieve 
symptomen), de General Anxiety Disorder Scale (GAD) 
en de Impact of Event Scale (IES). In deze steekproef 
was het herstel in de intensief behandelde groep 100 
procent, tegenover 64 procent bij de wekelijkse EMDR-

sessies. In de intensieve behandeling waren veel minder 
sessies nodig om te herstellen: gemiddeld zeven sessies 
tegenover zestien sessies bij wekelijkse behandeling. Dit 
betekent natuurlijk dat de kosten per behandeling in de 
intensieve variant ook met meer dan de helft daalden! 
Dit aspect zullen de zorgverzekeraars in de toekomst erg 
interessant vinden.” 

Hoe was het voor jou om een patiënt in drie 
dagen met achttien sessies te behandelen?
“Deze behandeling was uitputtend en opwindend tege-
lijk. Ik was ‘s avonds helemaal op, maar het voelde wel 
als een ‘pleasant tiredness’, het gaf me veel voldoening. 
De patiënt was een vrouw met extreem ernstige trau-
matische ervaringen; zo had ze steekpartijen binnen de 
familie meegemaakt die in twee gevallen tot de dood 
hebben geleid. Ze groeide vanaf haar jongste jaren on-
veilig op bij een schizofrene vader en een heroïnever-
slaafde moeder. Ze had langdurige PTSS-klachten en een 
cannabisverslaving vanaf haar twaalfde jaar. Het was 
heel bijzonder om haar in zo’n korte tijd van haar PTSS-
klachten te zien herstellen. We hebben dit format nog 
niet kunnen repliceren. Wat mij betreft is deze aanpak 
voor herhaling vatbaar en ik wil deze variant graag in 
mijn onderzoek meenemen, maar wel in een extra vei-
lige setting.” 

Hoe reageren de patiënten tot nu toe op de 
intensieve behandeling?
“In de feedback zien we veel terugkerende thema’s: 
mensen ervaren de intensieve behandeling als veilig en 
ondersteunend en ze waarderen het dat ze tussen de 
sessies door niet lang alleen gelaten worden met hun 
herinneringen aan en hun gedachten over de trauma’s. 
Zo vallen ze minder gemakkelijk terug in hun oude ge-
dachtepatronen. Een patiënt vertelde achteraf: ‘In such 

an amazingly short space of time my life has completely 

turned around. I would recommend these sessions to 

anyone who needed them.’ Een ander merkte op: ‘I per-

sonally believe having received EMDR in such an inten-

sive way, I have benefited tenfold’.” 

“Intensieve EMDR: 
beter en sneller 
resultaat en minder 
therapie-uitval.”
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Wat is je opgevallen tijdens je bezoek aan PSYTREC?
“Om te beginnen was ik erg onder de indruk van de op-
zet van de behandeling, in het bijzonder van de combi-
natie van een traumafocused behandeling met sport en 
psycho-educatie. Het feit dat mensen er overnachten, de 
aanwezigheid van een verpleegkundige en de lotgeno-
tensteun van de andere deelnemers bieden een veilige 
omgeving waarin het, meer dan in de ambulante setting, 
mogelijk is mensen met complexere problematiek en co-
morbiditeit te includeren. Het systeem van therapeuten-
rotatie vond ik ook heel interessant. Het zette me erg aan 
het denken toen ik terug naar huis reisde. Van mijn pati-
enten in de IAPT krijg ik steeds te horen dat de vertrou-
wensrelatie met de therapeut zo belangrijk is. Hoe kan 
het dat daar bij PSYTREC zo anders over gedacht wordt?”  

De patiënten van PSYTREC hebben, voorafgaand 
aan hun aanmelding, hun trauma’s al onthuld aan 
een vertrouwde hulpverlener. Is dat niet een groot 
verschil met patiënten die zich bij IAPT melden? 
“Inderdaad is de hulpverlener bij ons vaak de eerste aan 
wie de patiënten hun trauma’s onthullen. Er moeten dan 
nog veel drempels overwonnen worden. De mensen bij 
PSYTREC hebben bovendien voor de start van de trau-
mabehandeling al een uitgebreide intake achter de rug 
waarin de trauma’s op een rij zijn gezet en de planning 
voor de behandeling is opgesteld. Het maakte me erg 
nieuwsgierig. Ik wil de vraag ‘Wat is het belang van de 
relatie met de behandelaar?’ verder gaan onderzoeken.”

In 2017 ben je begonnen met je PhD-onderzoek 
rond dit thema. Hoe ga je dat aanpakken? 
“In de ervaringen – die we retrospectief hebben geana-

lyseerd – tot nu toe, waren de voorkeuren van de patiën-
ten leidend voor de planning van de sessies. Er was nog 
geen sprake van een formeel onderzoeksplan. In mijn 
promotieonderzoek is de hoofdvraag wat de optimale 
vorm is voor het aanbieden van EMDR en hoe dit samen-
hangt met de kenmerken van de patiënt. 
We verdelen mensen met complex trauma in verschil-
lende condities. We denken aan een controlegroep die 
wekelijks EMDR ontvangt in maximaal twintig weken 
(‘Treatment as usual’) tegenover een groep met inten-
sieve traumabehandeling. We zijn er op dit moment ech-
ter nog niet helemaal uit hoe dat behandelprogramma 
eruit moet gaat zien. Eerst dachten we aan twee experi-
mentele condities, namelijk EMDR in (maximaal twintig) 
dagelijkse sessies, en daarnaast EMDR in achttien ses-
sies binnen drie dagen. Het laatste voorstel is om de we-
kelijkse EMDR te vergelijken met de variant van achttien 
sessies in drie dagen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder patiënten die 
aangemeld zijn bij het IAPT op het eiland Wight. We gaan 
kijken naar de vermindering van de symptomen en naar 
de mate van no-show. Daarnaast willen we met behulp 
van vragenlijsten en interviews zicht krijgen op hoe de 
patiënten deze verschillende vormen van behandeling 
ervaren.”  

Omdat in Nederland momenteel ook op verschillende 

plaatsen wordt geëxperimenteerd met intensieve trau-

mabehandeling (naast bij PSYTREC ook bij Centrum ‘45 

en Psychotraumcentrum Zuid-Nederland) is afgesproken 

om elkaar van de resultaten op de hoogte te houden.
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Figuur 1. Resultaten van traumabehandeling in de periode 2014-2016 met 

respectievelijk intensieve EMDR (n=13), wekelijkse algemene CGT (n=644), 

wekelijkse EMDR (n=149) en wekelijkse traumagerichte CGT (n=27).

Figuur 2. Aantal sessies tot herstel bij Intensieve EMDR (n=13) en weke-

lijkse EMDR (n=149).
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Vroeger kon ik gemakkelijk dingen onthouden. Woord-
jes, liedjes, monologen, zelfs fonetisch geschreven Rus-
sische gedichten op muziek kon ik zonder problemen in 
mijn hoofd stampen. Ik wil niet beweren dat ik geniaal 
was, maar ik had gewoonweg een uitstekend geheugen. 
Hoewel het doodnormaal is dat een mens bij het vorde-
ren der jaren zijn bril vergeet, een naam niet meer weet 
of zich de tekst van een Russisch gedicht niet meer her-
innert, boezemt het beginnende aftakelingsproces van 
mijn geheugen me toch al behoorlijk veel angst in. Je 
zou je kunnen afvragen: “Maakt ze het niet wat groter 
dan het is?” Tuurlijk, dat is zeer wel denkbaar, maar ik 
vrees dat ik het dit keer best eens bij het rechte eind zou 
kunnen hebben. 

Zondag bezocht ik mijn moeder die Alzheimer heeft in 
het verzorgingstehuis waar ze al jaren woont. Op weg 
naar de huiskamer kwam me, zoals iedere week, de op-
gewekte klank van een Weense wals gespeeld door An-
dre Rieu tegemoet. Inmiddels zou ik de zwierige maestro 
het liefste, met viool en al zijn glitterprinsessen, in een 
baan om de aarde willen schieten. 
Er hing een onrustig sfeertje in de huiskamer. Mijn moe-
der zat grimmig kijkend aan tafel. Een ongelukkige be-
woner zat uit pure machteloosheid hartverscheurend te 
schreeuwen. Hij viel half uit zijn stoel. Geïrriteerd riep 
mijn moeder: “Kan die vent zijn smoel niet houden? Ik 
sla hem nog eens voor zijn bek.” Omdat ik weet dat ze 
daar werkelijk toe in staat is, schonk ik snel een enorm 
glas advocaat in, met veel slagroom. Ik probeerde hem 
weer in zijn stoel te hijsen, maar het lukte me niet omdat 
hij te zwaar was. Er was geen personeel op de afdeling. 
Op de gang vond ik een jonge verzorgster aan wie ik 
vroeg me even te helpen. “Sorry”, zei ze, “maar ik ben 
niveau 1, dan mag je de bewoners niet tillen.” De man 
bleef kermen en ik sjorde hem, zo goed en zo kwaad als 
het ging, terug in zijn stoel. Mijn moeder knapte zicht-
baar op van de advocaat en van de teruggekeerde rust. 
“Godverdomme eindelijk wat te vreten”, zei ze tevreden. 
We speelden een potje Pim-Pam-Pet. “Een vrucht met 
een M”, riep ik verwachtingsvol naar een paar bewoners 

die het gezellig vonden dat er weer eens iets gebeurde 
in de huiskamer. “Een peer”, zei een mevrouw naast me. 
Ik rekende het goed.  

Ooit zal ik hier dus permanent wonen, lurkend aan een 
fles advocaat met een te zware luier, wanhopig wach-
tend op iemand van het juiste niveau. Ze ruiken je wel, 
maar ze zien je niet. Altijd onderbemand draaien ze 
overuren, maar niemand heeft tijd om eens gezellig een 
paardje te knippen uit gekleurd papier of om eens fijn 
op een tamboerijn te meppen. Er zijn dan ook weinig 
andere opties dan snel een afspraak te maken bij een 
goede collega om een flashforward te doen over deze 
ultieme nachtmerrie.  

Ik reed naar huis en wilde, nu ik daar zelf nog de regie 
over had, zo snel mogelijk de nare negatieve herinne-
ring uit mijn geheugen wissen. Op het dashboard zette 
ik mijn EMDR lichtbalk aan. De klikjes schalden op het 
hoogste volume door de auto en de pulsaters deed ik in 
mijn schoenen, waarbij ik het gaspedaal in de maat lek-
ker diep intrapte. Met de flikkerende rood, oranje en gele 
lampjes op het dashboard leek ik nog het meest op een 
binnenstebuiten gekeerde politieauto die met (te) hoge 
snelheid over de weg scheurde en waarvoor iedereen de 
berm in reed om me er langs te laten. Met een fris, blij 
en opgeruimd gemoed kwam ik thuis aan. De rest van de 
dag was ik het zonnetje in huis.

Tijdens een etentje deelde ik mijn angst over het onaf-
wendbare falen van mijn cognitieve functies met een 
vriend. “Zeg eens eerlijk, merk je al iets aan me?”, vroeg ik. 
“Niet zichtbaar”, zei hij. Bij het afscheid wilde ik mijn hand-
tas pakken, maar die was nergens te bekennen. Ik liep 
panisch zoekend door het restaurant en uiteindelijk vond 
ik hem. “Zo begint het dus”, dacht ik. Als de sodemieter 
moet ik nu die flashforward gaan regelen bij mijn collega. 
Maar jeetje, hoe heet ze verdorie nou toch ook al weer?

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Column

Vergeet 
het maar!
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Jonge onderzoekers

PTSS-
behandeling 
voor veteranen: 
wat werkt?
Tekst: Leonieke Kranenburg en Suzanne van Veen   Fotografie: Joost van Halm

Een- tot twee derde van de veteranen 
met PTSS ervaart geen herstel na be-
handeling. Het doel van jouw proef-
schrift was om deze responsgroep te 
vergroten door voorspellend onder-
zoek. Leg eens uit, wat is dat?
“Met voorspellend onderzoek kijk je of je, aan 
de hand van bepaalde kenmerken of van ie-
mands profiel, een bepaald verloop van zijn 
of haar gezondheid kunt voorspellen. Bijvoor-
beeld bij een profiel van PTSS kun je kijken 
of een comorbide depressie wel of niet een 
slechter behandelbeloop voorspelt.” 

Voordat we naar de resultaten gaan: 
kun je nog iets over de veteranen in 
jouw studies vertellen. Waar zijn ze 
op hun uitzendingen heen geweest?
“Het gaat eigenlijk om een heel palet aan uit-
zendingen. De meest voorkomende missie-
achtergronden waren Libanon, voormalig Joe-
goslavië en recentere missies als Afghanistan 
en Irak. De gemiddelde leeftijd van de vetera-
nen is veertig jaar, het zijn uitsluitend mannen 
met uitzendgerelateerde pathologie.” 

Je maakt een onderscheid tussen drie 
categorieën predictoren: patiënt, in-
terventie en setting. Laten we met de 
eerste categorie beginnen. Welke pa-
tiënten doen het beter of slechter in 
therapie? 
“Dat verschilde wel wat over verschillende 
studies. In een meta-analyse vonden we voor 
het klachtenbeloop een paradoxaal effect: 
mensen met weinig klachten en mensen 
met relatief hoge klachten (wel allemaal met 
de diagnose PTSS) deden het relatief slech-
ter dan veteranen met een meer gemiddeld 
klachtenbeloop. In de studies die we zelf de-
den zagen we juist een omgekeerd beeld. Wij 
vonden dat mensen met relatief hoge klach-
ten het beste behandelresultaat lieten zien. 

Daar heb ik over zitten nadenken en volgens 
mij heb ik wel een idee waar dat aan ligt. Veel 
mensen met hoge klachten vallen uit tijdens 
de behandeling en worden drop-outs. Als het 
ze echter wél lukt om in therapie te blijven, 
dan zie je bij die groep ook het beste behan-
delresultaat.” 

‘Setting the stage 

prediction’. In zijn onderzoek gaat hij in op welke factoren maken dat trauma-

behandeling in deze groep al dan niet succesvol is.
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Je schrijft ook dat mensen die al eerder een 
niet-succesvolle behandeling hebben gehad, 
het ook relatief slechter doen. Heb je daar ook 
een verklaring voor?
“Ja, ik heb daar ik ook wel een paar verklaringen voor! 
De eerste reden is dat behandelverwachtingen be-
langrijk zijn voor therapeutisch herstel. Behandelver-
wachtingen worden via verschillende wegen gevormd, 
waaronder via verbale informatie (onder andere van 
de therapeut) en de eigen eerdere ervaringen. Mensen 
die eerder therapie hebben gehad en daar niet van 
zijn opgeknapt kunnen cynisch worden, bijvoorbeeld 
op basis van hun eigen leerervaringen, over de ver-
wachtte uitkomsten of ten aanzien van de kansen op 
herstel. Misschien gaat zo’n patiënt daarom minder 
lang door met therapie en plukt hij of zij er minder de 
vruchten van.

Een therapeut kan echter ook invloed uitoefenen op 
de verwachtingen. Er is een verschil van insteek tus-
sen enerzijds professionals die zeggen: ‘U heeft al wat 
geprobeerd, dat hielp niet, dus verwacht er ook maar 
niet te veel van’,  en anderzijds professionals die zeg-
gen: ‘Deze methodiek heeft u nog niet geprobeerd. We 
weten dat dit effectief is. Laten we eens zien wat het bij 
u doet.’ Soms zijn therapeuten onbedoeld ook cynisch 
geworden op basis van hun eigen leerervaringen.”

Heb je de behandelverwachtingen van de patiënt 
en de therapeut ook gemeten in je studies?
“Nee, was het maar zo mooi. Die zou ik in de toekomst 
zeker meenemen. Ik heb ze indirect afgeleid uit de stu-
dies met Nederlandse veteranen en ze spelen een cen-
trale rol in mijn theoretische beschouwingen over be-
handelherstel.”

Dan nog even terug naar die comorbide depres-
sie. Je hebt zowel bij veteranen als bij vluchte-
lingen gekeken naar de voorspellende waarde 
van deze variabele en je vond verschillende re-
sultaten. Kun je daar meer over vertellen? 
“We vonden dat bij de veteranen een comorbide de-
pressie niet voorspellend was voor behandelsucces, 

terwijl dit bij vluchtelingen wel een goede voorspeller 
was. Zowel het hebben van de diagnose als de ernst van 
de depressie voorspelden bij hen een slechter resultaat 
van de behandeling. Dat is interessant natuurlijk, zo’n 
verschil. Een mogelijke verklaring zou je kunnen vinden 
als je kijkt naar de betekenislaag achter de depressie. 
Bij vluchtelingen gaat dit meer om verlieservaringen en 
rouw.” 

Dan de voortdurende strijd om de meest ef-
fectieve therapie. Je trekt hierover in je proef-
schrift verschillende conclusies en spreekt ook 
van een verandering qua inzicht tijdens je 
promotietraject. Kun je dat toelichten? 
“Aan het begin van mijn studie voerde ik een meta-
analyse uit. Ik heb mij daarin heel strak aan de richt-
lijnen gehouden en zodoende alleen PTSS-therapieën 
opgenomen die destijds in de richtlijnen stonden. Ik 
trok conclusies over verschillen tussen therapieën, 
bijvoorbeeld dat traumagerichte behandelingen ef-
fectiever zijn dan niet-traumagerichte behandelingen. 
Hoewel mijn vergelijking en uitkomsten kloppen, heb 
ik er achteraf gezien spijt van dat ik deze vergelijking 
heb betrokken, omdat het geen gelijke strijd was. De 
niet-traumagerichte studies waren spaarzaam door 
de strenge richtlijncriteria en veelal verouderd. Gaan-
deweg ben ik me meer gaan verdiepen in werkzame 
mechanismen van therapie en heb ik een breder palet 
aan therapieën bekeken. Toen zag ik dat er meerdere 
bewezen effectieve therapieën zijn, zowel traumage-
richt als niet-traumagericht, en dat die verschillen niet 
zo groot zijn.” 

Uit je meta-analyse kwam naar voren dat EMDR 
niet per se een aan te bevelen behandeling is 
voor PTSS bij veteranen. Zie je dat nu anders?
“Ik kon EMDR op dat moment niet aanraden, omdat 
de effecten een stuk lager waren dan bij andere thera-
pieën. Maar met voortschrijdend inzicht denk ik dat die 
verschillen veel kleiner zijn dan we in die metaregressie 
zagen en dat EMDR een fraai aanbod is, in een breder 
behandelkader. Ons grootste risico is dat we overstap-
pen naar een monocultuur aan therapieën die allemaal 
traumagericht moeten zijn. Er wordt wel eens gezegd  
dat er geen geloofwaardig tegenaanbod is voor trauma-
gerichte therapieën. Ook dat gaat weer over het belang 
van verwachtingen ten aanzien van psychotherapie. Ge-
loofwaardigheid onder patiënten en therapeuten in het 
werk is cruciaal. In die zin denk ik dat EMDR echt een 
stapje voor heeft, omdat het zo veel geloofwaardigheid 
bij het brede publiek heeft gekregen. Als er één behande-

“Behandelverwachtingen 
zijn belangrijk  voor 
therapeutisch herstel.”
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ling rondom angsten of psychotrauma door leken wordt 
genoemd, dan is het tegenwoordig wel EMDR. Marketing 
is ook belangrijk.”

In de studie waarin je traumagerichte be-
handeling vergelijkt met niet-traumagerichte 
behandeling doen beide het ongeveer even 
goed. Maar juist in de groep die geen trauma-
gerichte behandeling krijgt, gaat ook een deel 
achteruit. Welke conclusies kunnen we hieruit 
trekken?
“Dat is een lastige vraag, omdat we het verhaal er achter 
niet altijd weten. Wat betekent achteruitgang nu werke-
lijk? Er zijn meerdere conclusies mogelijk. Je uitgangspo-
sitie is: ‘do no harm’, wat zou pleiten voor traumagericht 
behandelen. Tegelijkertijd kan het zijn dat de bandeling 
juist dat was wat die persoon nodig had, om in contact 
te komen met zijn of haar klachten om vervolgens voor-
uit te kunnen gaan. Een andere verklaring is dat je niet 
de behandeling biedt die die mensen uiteindelijk nodig 
hebben, waardoor ze achteruitgaan.”

Dat brengt ons op de setting. Daar was de con-
clusie vrij helder toch?
“Die lijkt rechttoe-rechtaan: individuele gerichte thera-
pie is effectiever. Groepstherapieën zijn ook effectief, 
maar stukken minder. Daarin zit misschien ook een 
boodschap naar de EMDR-community: als je begint met 
groeps-EMDR, is het heel interessant om dat tegenover 
individuele therapie te zetten. Spelen daar dezelfde pro-
cessen? Zo zien we dat groepscohesie bij groepsthera-
pie vaak de belangrijkste voorspeller is.”

Zou je op basis van jouw resultaten groeps-
EMDR bekritiseren?
“Mijn advies is: probeer het uit maar wees behoedzaam. 
Als het minder werkt, trek dan je conclusies, maar test 
het vooral.”

Je gaat aan het eind in op de vraag of de ef-
fecten van psychotherapie afhankelijk zijn van 
specifieke ingrediënten of van de zogenaamde 
‘common factors’. Wat is je conclusie?
“We zijn geneigd om alles te bekijken vanuit het biome-
disch model voor psychotherapie: het ‘specifieke effec-
ten-model’. Dit model richt zich sterk en zeer nauwgezet 
op het aantonen van de ‘unieke’ (toegevoegde) werk-
zaamheid van een bepaalde interventie (of therapeu-
tisch ingrediënt) boven andere interventies. Dat heeft 
als gevaar dat het zorgveld, de onderzoekers en de pro-
fessionals, hun aandacht bijna uitsluitend richten op be-

oogde verandermechanismen die volgens mij hoogstens 
een kwart van de behandeleffecten verklaren. Algemene 
factoren doe je dan tekort, om het effect van je therapie 
te vergroten. Of het nou gaat om placebo- en conditi-
oneringmodellen, behandelverwachtingen, hoop, of de 
therapeutische relatie, het zijn allemaal belangrijke din-
gen, maar hoe vaak wordt dit uiteindelijk meegenomen 
in studies? Mijn conclusie is dat je specifieke en alge-
mene factorenmodellen moet inzetten om het herstel 
te bewerkstelligen. Zowel in de praktijk als in de weten-
schap.”

Bijna al je hoofdstukken hebben een uitge-
breide alinea over klinische implicaties: ‘Wat 
kunnen we ermee in de praktijk?’ 
Waarom heb je daarvoor gekozen?
“Ik wil dat de klinische praktijk er baat bij heeft. Dat is 
waar we het allemaal voor doen. In de eerste plaats 
doen we dit onderzoek voor de veteranen. Misschien is 
het wel een voordeel dat ik ben ingebed in een zorgin-
stelling [Arq, red.] en veel met therapeuten spreek. Dat 
vind ik heel fijn, want ik kan gelijk mijn ideeën toetsen en 
er komen ook hypotheses van de behandelaren uit. Die 
kunnen we dan onderzoeken.”

Je werkt nu als beleidsadviseur en onderzoe-
ker bij het landelijk zorgsysteem voor vetera-
nen (LZV). Waar ga jij je de komende jaren hard 
voor maken als het aankomt op beleid?
“Ten eerste is het een grote eer om een bijdrage te mo-
gen leveren aan het veteranenveld. Ik zou me in ieder 
geval hard willen maken voor meer samenwerking tus-
sen de verschillende partijen. Het landelijk zorgsysteem 
is een keten van twaalf organisaties die samen de basis- 
en de gespecialiseerde zorg leveren voor uitzendgere-
lateerde pathologie. Er zit heel veel expertise. Ik denk 
dat er op het gebied van onderzoek nog kansen zijn om 
meer onderzoeken gezamenlijk op te zetten rondom 
centrale thema’s en daarmee aan slagkracht en kwaliteit 
te winnen. Daarbij streven we naar de meest effectieve 
zorg en naar een veteraan die meer invloed en controle 
heeft op zijn eigen behandelproces.” 

Is dat ook in lijn met de goede ggz?
“Ik denk het wel, het is een wisselwerking van inspira-
ties. Wij putten natuurlijk ook uit wat er in de goede ggz 
en in de positieve gezondheidsstroom, van Huber tot Jim 
van Os, gebeurt. Dat is inmiddels een landelijke kruisbe-
stuiving die ook door ons wordt opgemerkt.” 
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Marja van Minnen 
over de waarde van EMDR 
bij de behandeling van 
gokverslaving

Interview

Tekst: Nadia Thiel    Foto: Margriete de Jong
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Wie of wat inspireerde jou voor het onderwerp 
van je onderzoek?
“Ongeveer drie jaar geleden sloot ik me aan bij de SIG 
Verslaving waar het bespreken van onderzoek en on-
derzoeksresultaten aan de orde van de dag is. We be-
spraken daar ook het onderzoek van Wiebren Markus 
naar de effectiviteit van EMDR bij alcoholverslaving. 
Hoewel er in de Randomized Controlled Trial (RCT) die 
hij bij Iriszorg uitvoerde, geen effect gevonden is voor 
de werking van EMDR bij alcoholverslaving, wordt in de 
klinische praktijk wel de meerwaarde van EMDR in de 
behandeling van verslavingen gezien. In de SIG Versla-
ving worden regelmatig casussen gepresenteerd waar-
bij de trek vermindert en de patiënt meer zelfcontrole 
rapporteert na de behandeling met EMDR. Verder on-
derzoek zal moeten uitwijzen bij welk type patiënten, 
of bij welke ernst van de verslaving EMDR significant ef-
fect heeft (Markus & Hornsveld, 2017)*. Het is opvallend 
dat met name onderzoek naar de effecten van EMDR 
bij gedragsverslavingen zoals gokken nog in de kinder-
schoenen staat. Hier is internationaal nog weinig litera-
tuur over te vinden. Toen ik net met mijn opleiding tot 
specialist begon, volgde ik de masterclass ‘EMDR bij ver-
slaving’ van Wiebren Markus en Hellen Hornsveld. Zij de-
den daar een oproep tot meer onderzoek op dit gebied. 
Ik besloot ter plekke om daar gehoor aan te geven.”

Hoe ziet de opzet van je onderzoek eruit?
“Het betreft een zogeheten gerepliceerde single case 

study waarbij de mate van ‘verlangen naar gokken’ 
en ‘zelfcontrole’ de variabelen zijn die worden onder-
zocht. Het onderzoek is gedaan bij acht patiënten uit 
de poliklinieken in Assen, Groningen, Leeuwarden en 
Heerenveen. Collega EMDR-therapeuten deden daar de 
behandelingen. Zij moesten minimaal de vervolgcursus 
EMDR hebben gevolgd. Na een korte instructie en een 
oefening met de toolkit ‘EMDR bij verslaving’ konden zij 
aan de slag.
De patiënten kregen zes wekelijkse sessies van ne-
gentig minuten. Wiebren hielp me om een selectie van 
zes modules uit de toolkit te maken. Voor een onder-
zoeksopzet zijn alle tien modules die de toolkit rijk is 
namelijk teveel. We besloten dat de onderdelen die 

gaan over verlangen (trek), controleverlies, realiteits-
toetsing en triggersituaties de belangrijkste zijn om in 
het onderzoek mee te nemen. In iedere sessie wordt 
één module behandeld, ook al is de mate van ervaren 
spanning, het verlangen of de positieve lading nog niet 
volledig tot 0 gedaald. Bij de laatste sessie merkten 
we dat de negatieve flashforward door de EMDR al zo-
veel aan kracht heeft verloren, dat er in deze sessie 
nog ruimte was om terug te gaan naar een module die 
eventueel nog aandacht nodig heeft. 

De primaire uitkomstmaat is de dagelijkse dagboekme-
ting van ‘verlangen’ en ‘zelfcontrole’, gemeten met een 
VAS-score (Visueel Analoge Schaal). We willen een peri-
ode waarin de patiënt nog niet begonnen is met EMDR, 
de baseline-periode, vergelijken met de interventiepe-
riode op de mate van ervaren ‘verlangen’ en ‘zelfcon-
trole’. Daarnaast wordt er een voor-, start- en nameting 
gedaan met behulp van vragenlijsten voor een visuele 
inspectie. ‘Verlangen’ wordt gemeten met de OCDS 
(Obsessive Compulsive Drinking Scale) en ‘zelfcontrole’ 
met de GASS (Gambing Abstinence Self-efficacy Scale). 
De VAS-score wordt met behulp van de ITSA (Interrup-

ted Time Serie Analyse) statistisch geanalyseerd. Hier-
bij wordt de baseline-periode (alleen dagboek invullen) 
vergeleken met de interventieperiode (EMDR en dag-
boek invullen). We verwachten een verschil te vinden 
tussen de interventieperiode en de baseline-periode 
waarbij, als gevolg van de toepassing van EMDR, het 
verlangen om te gokken daalt en de ervaren zelfcon-
trole toeneemt.”

Wat zijn de eerste onderzoeksresultaten?
“Het onderzoek is nog niet volledig afgerond. Nog niet 
alle data zijn geanalyseerd. Het valt al wel op dat er 
sprake is van een verandering en dat deze vaak al be-
gint tijdens de baseline-periode. Ook zien we een ver-
schil in patroon met de interventieperiode. Soms zet de 
daling van het verlangen bijvoorbeeld door, maar fluctu-
eert of stabiliseert het scorepatroon soms weer na een 
EMDR-sessie. Ook bij de mate van zelfcontrole zien we 
dat de verandering vaak al begint tijdens de baseline-
periode en dat die zich doorzet na de interventie. 

Marja van Minnen is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog bij Verslavings-

zorg Noord-Nederland in Groningen. In het kader van haar opleiding doet ze onderzoek 

naar de toepasbaarheid van EMDR bij gokverslaving. Onlangs kreeg ze hier subsidie voor 

van de Vereniging EMDR Nederland.
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We onderzoeken of de stijging tijdens de interventie-
periode significant sterker is dan tijdens de baseline-
periode. Dit moet een indicatie geven of uitgebreider 
effectonderzoek naar deze vorm van behandeling met 
EMDR voor gokverslaving zinvol is. We willen onderzoe-
ken of er aanwijzingen zijn dat EMDR bij de behandeling 
van gokverslaving iets toevoegt. 
Er zijn nog veel aanvullende vragen voor vervolgon-
derzoek. Bijvoorbeeld hoe bepaalde kenmerken van 
de patiënt samenhangen met de uitkomsten van de 
EMDR-behandeling, en hoe hoog de lading bij aanvang 
van de behandeling moet zijn om een significant be-
handeleffect te vinden. Ook de evaluatie die patiënten 
en behandelaren invullen na afronding van de EMDR-
sessies is informatief. Deze vragen gaan bijvoorbeeld 
over welke module, naar eigen ervaring, tot het meeste 
effect heeft geleid. Zo blijkt dat patiënten een andere 
beleving kunnen hebben dan de therapeut. De samen-
hang tussen de beleving van de patiënt en die van de 
therapeut, in samenhang met een significante daling in 
de gemeten variabelen, vinden wij zeer interessant.” 

Hoe gaat het nu verder?
“Samen met Wiebren wil ik de resultaten van het on-
derzoek publiceren in het Journal of EMDR Practice and 

Research. Ik hoop dat er meer effectonderzoek gedaan 
gaat worden en dat er meer aandacht komt voor de 
waarde van EMDR bij gedragsverslavingen. In dit on-
derzoek werden patiënten met PTSS uitgesloten, aan-
gezien de PTSS eerst met het standaardprotocol voor 
EMDR behandeld moet worden, voordat de therapeut 
kan starten met EMDR voor verslaving. Toch zien we 
dat de EMDR-behandelingen bij de patiënten in dit on-
derzoek veel hebben losgemaakt. Ze gaven in de evalu-
atie bijvoorbeeld aan dat zij de functie van het gokken 

in hun leven veel beter begrijpen dan voor de inter-
ventie. De acht patiënten die de behandeling hebben 
afgerond zijn allen positief over de EMDR-behandeling, 
ook degene bij wie we geen statistisch significant ef-
fect van de behandeling vonden. Ik stel me zo voor dat 
de EMDR-sessies bijdragen aan de intrinsieke motivatie 
van deze patiënten voor hun behandeling en daarmee 
uiteindelijk ook voor een groter effect van die behande-
ling zorgen. De EMDR bij gokverslaving kan een extra 
toevoeging zijn, indien de richtlijn behandeling niet af-
doende lijkt. Hier moet nog grootschaliger onderzoek 
naar gedaan worden en ook moet er worden gekeken 
naar de langetermijneffecten.”

Heeft de subsidie van de VEN bijgedragen aan 
je onderzoeksambities?
“De subsidie was een absolute steun in de rug. De 
opleiding tot specialist zorgde voor de noodzaak van 
een onderzoeksopzet, waarbij de SIG Verslaving en de 
workshop van Wiebren en Hellen, zoals gezegd, een in-
spiratie waren. Maar vervolgens vond ik het best span-
nend om een subsidie-aanvraag te doen bij de VEN. 
Het leek me dat alleen ‘echte’ onderzoekers hiervoor 
in aanmerking komen. Maar dat was mijn eigen invul-
ling. De VEN wil namelijk juist beginners op dit gebied 
motiveren om door te gaan en financiert onderzoek dat 
bijdraagt aan de verbetering of vernieuwing van de toe-
passing van EMDR, zoals wij met dit onderzoek doen 
door te kijken naar de toepasbaarheid van EMDR bij 
een heel specifieke doelgroep. Het is mijn ervaring dat 
als je een goede onderbouwing hebt voor je onderzoek, 
het niet eens zo moeilijk is om door de toetsing te ko-
men. Na ontheffing of toestemming van een erkende 
Medisch Ethische Comissie (METC) leg je het plan voor 
aan de wetenschapscommissie die binnen zes weken 
antwoordt. Er zijn jaarlijks twee rondes voor subsidie-
aanvragen. De subsidie heeft me geholpen om onder 
andere software aan te schaffen voor de statistische 
analyse en het digitaal uitzetten van vragenlijsten: on-
misbare elementen in een goede dataverwerking. Maar 
vooral heeft het me een gevoel van waardering voor 
het onderwerp gegeven. Het heeft mijn ogen geopend 
voor praktijkgericht onderzoek en er valt nog veel meer 
te verkennen. De waarde van EMDR is op zoveel ver-
schillende manieren nog nader te onderzoeken en ik 
zou andere collega’s vooral willen aansporen om dit op 
te pakken. De VEN steunt je wel.” 

* Marcus, M. and Hornsveld, H.K. (2017). EMDR interventions in addiction,  

 Journal of EMDR practice and research 1, Vol 11. 3-29.

“De waarde van EMDR is 
op zoveel verschillende 
manieren nog nader te 
onderzoeken en ik zou 
andere collega’s vooral 
willen aansporen om dit 
op te pakken. 
De VEN steunt je wel.”

EMDR Magazine 16 |  28



Vijf vragen aan...
Josefien van Kalmthout

Tekst: Deana de Zwart   Foto: Nienke Hofstede

In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ wordt een meer of minder 
bekend VEN-lid aan u voorgesteld.

Josefien van Kalmthout is gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor VGCt en EMDR 

practitioner. Binnen de VEN neemt ze deel aan de SIG EMDR en Schematherapie. Sinds 1989 voert 

zij een eigen praktijk, eerst in Den Haag en vanaf 2000 in Zutphen.

Estafette interview 

Je werkt in je praktijk veel met mensen met 
een complex trauma en een dissociatieve 
identiteitsstoornis. Wat bracht je ertoe om je 
op deze doelgroep te richten en wat betekent 
het in de praktijk?
“In 2010 kwam ik op een studiedag waar Onno van der 
Hart ‘Het belaagde Zelf’ presenteerde. Het werd me 
toen duidelijk waarom sommige patiënten vastlopen in 
de therapie. Ik ging symptomen van een dissociatieve 
identiteitsstoornis (DIS) herkennen bij een patiënt die ik 
in behandeling had. In eerste instantie verwees ik haar 
toen naar het Traumacentrum in Assen voor diagnos-
tiek. Het bleek inderdaad om DIS te gaan en zij hebben 
toen een deel van de behandeling op zich genomen. 
Inmiddels houd ik me veel bezig met de behandeling 
van patiënten met complex trauma en DIS. Het zijn lang-
durige behandelingen. Het is heel belangrijk om geduld 
te hebben en voortdurend de afweging te maken of er 
nog sprake is van ontwikkeling in het therapieproces. 
Voor complexe casuïstiek is supervisie en intervisie erg 
belangrijk. Het zijn patiënten met zware problematiek; 
dat is zwaar om in een praktijk alleen te behandelen. 
Daarom heb ik naast intervisie en supervisie ook regel-
matig overleg met een psychiater en collega’s uit an-
dere disciplines. 

Mensen met DIS zijn vaak zo gesplitst dat ze ‘oorlog in 
hun binnenwereld’ hebben. Ik probeer met deze patiën-
ten eerst die binnenwereld in kaart te brengen, onder 
andere met een tafelopstelling met poppetjes. Vaak is 
er een ‘klein kind’-deel dat zich erg bedreigd voelt, en 

sterke delen die het kind in het verleden probeerden te 
beschermen tegen de traumatische gebeurtenissen. Als 
ik dan direct met traumabehandeling zou starten, komt 
er protest vanuit delen in deze binnenwereld die de be-
handeling als het ware gaan saboteren. Het is mijn er-
varing dat EMDR dan niet meteen lukt. Het is enerzijds 
belangrijk om niet mee te gaan in de dynamiek van ver-
mijding van de patiënt en anderzijds eerst te werken aan 
de kennismaking met de binnenwereld en aan integratie, 
voordat je ‘met z’n allen’ aan traumaverwerking begint. 
Ik gebruik dezelfde metafoor van een vergadertafel als 
Dolores Mosquera om alle delen te leren kennen. Van 
haar heb ik geleerd om alle delen direct aan de vergader-
tafel uit te nodigen, waarbij de veiligheid van alle delen 
gegarandeerd wordt. De manier waarop we dat doen is 
anders. Dolores plaatst alle delen in de vergaderzaal in 
een apart hokje en garandeert zo die veiligheid. Ik ben 
daar wat voorzichtiger in. Wanneer sommige delen niet 
durven te komen, zeg ik bijvoorbeeld: ‘Stel je maar voor 
dat er een intercom is, zodat ze het kunnen horen, maar 
er niet bij hoeven te zijn’, want de delen zijn er natuurlijk 
altijd allemaal en ze horen alles; ze horen allemaal bij die 
persoon. Je kunt dan ook een beeld gebruiken waarbij je 
ze achter een scherm laat zitten.

Ik doe uitgebreid en gedetailleerd verslag van de sessies. 
Er gebeurt zoveel, dus verslaglegging is voor mij ook een 
moment van reflectie. Dan realiseer ik me bijvoorbeeld 
dat een bepaald deel niet aanwezig was in de sessie en 
daar kan ik dan de volgende keer alert op zijn. 
In tegenstelling tot mensen met een afhankelijke 
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persoonlijkheidsstoornis, die geneigd zijn te blijven han-
gen en die je actief moet afronden, zijn mensen met 
complex trauma en DIS geneigd om zelf op te stappen 
vanuit een ‘veeleisende ouder’-kant die zegt: ‘Nu is het 
wel genoeg geweest, de therapeut heeft er geen zin 
meer in en vindt je stom.’ Hun hechtingsproblematiek 
ligt hieraan ten grondslag en maakt dat je alert moet zijn 
als een patiënt met complex trauma en DIS wil afronden, 
terwijl je als therapeut ziet dat er nog veel klachten zijn.”

In het vorige EMDR Magazine stelde Trudy 
Mooren de volgende vraag aan jou: “Wat kan 

EMDR betekenen voor volwassenen met zowel 
trauma- als persoonlijkheidsproblematiek in 
de eerste lijn? Wat zijn mogelijkheden en wat 
zijn moeilijkheden?”
 “In de Basis ggz blijkt soms al uit de casusconceptuali-
satie dat er veel meer aan de hand is dan de aanmeld-
klacht. Ik maak afspraken met mensen over de klachten 
die ze verholpen willen hebben. Maar soms zie ik dat de 
klachten dan wel verholpen zijn maar dat de bril waar-
door ze naar de wereld kijken nog onveranderd is. Dan is 
er meer behandeling nodig om de persoonlijkheidspro-
blematiek aan te pakken. Dat bespreek ik dan, en met in-
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stemming van de patiënt verwijs ik door of doe ik zelf de 
Specialistische ggz als ik ruimte heb. Als de lijdensdruk 
of de motivatie er niet is, dan laat ik het bij de behande-
ling in de Basis ggz. 
Werken in een instelling geeft heel veel mogelijkheden 
met betrekking tot het behandelaanbod. In een eigen 
praktijk moet je zelf contacten leggen en je eigen intervi-
siegroepen en supervisie regelen. Dat kost veel tijd maar 
inspireert ook. Ik werk samen met een psychiater, een 
psychomotore therapeut, een fysiotherapeut en zelfs 
met een osteopaat die zich gespecialiseerd heeft in het 
fysieke aspect van trauma. Daarnaast heb ik een collega 
die werkt met partnerrelatieproblematiek. Je moet in 
een eigen praktijk als regiebehandelaar actief zijn in het 
onderhouden van je contacten. Bij patiënten met com-
plex trauma en DIS maak ik afspraken over mijn bereik-
baarheid buiten kantooruren. Maar soms verwijs ik ook 
door naar een instelling waar een crisisdienst is en waar 
multidisciplinair meer voorhanden is dan ik kan bieden.”

Hoe combineer je EMDR met schematherapie?
“Het is belangrijk om creatief te zijn. Als ik met EMDR 
werk bij een patiënt met DIS en alle delen van de per-
soon hebben daar toestemming voor gegeven, dan heb 
ik ze bijvoorbeeld allemaal op een rijtje in de bioscoop 
zitten, kijkend naar het beeld. Voor de ‘gezonde volwas-
sene’ kan het beeld dan wel een SUD van nul hebben, 
maar een ander deel kan aangeven dat er nog wel lading 
op het beeld zit. Dan kunnen we daar bijvoorbeeld nog 
een interweave op doen. Je laat de ‘gezonde volwasse-
ne’ dan contact maken met dat deel en kijkt waardoor 
er nog spanning is. Soms kun je daar dan nog een setje 
oogbewegingen op toepassen. Je begint en eindigt de 
sessie altijd met de ‘gezonde volwassene’. 

Ik maak veel gebruik van schematherapie. Als patiënten 
tijdens de EMDR in hun ‘kind’-deel schieten, dan introdu-
ceer ik de ‘gezonde volwassene’ als hulpbron: ‘Wat zou 
je willen doen of zeggen tegen dat kind? Doe het maar!’ 
En dan ga ik weer verder met EMDR; het is dus een res-

cripting interweave. 
Als het deel ‘gezonde volwassene’ de regie heeft, dan 
lukt het vaak om daarmee de EMDR vlot te trekken. Soms 
is er echter zoveel angst dat die ‘gezonde volwassene’ 
er niet tegenop kan. Het lukt dit deel dan bijvoorbeeld 

niet om de boze vader in het plaatje aan te spreken. Het 
kan dan helpen om de delen, bij het bekijken van de film, 
tien rijen naar achteren te laten gaan in de bioscoop, 
zodat ze het beeld kleiner zien en minder overspoeld 
worden, of om andere interweaves in te zetten om over-
spoeling te voorkomen. Ik neem deel aan de SIG EMDR 
en Schematherapie, waarin we ook dit soort casuïstiek 
bespreken. De combinatie is heel inspirerend.”

Heb je nog een leestip voor de komende va-
kantieperiode voor de lezers van EMDR-maga-
zine?
“Ik ben een enorme lezer en vind ‘Een klein leven’ van 
Hanya Yanagihara een prachtig boek. Het gaat over de 
vriendschap tussen vier mannen, die ontstaat in hun 
studententijd. Een van hen, Jude, is ernstig getrauma-
tiseerd. Toen ik over hem las, dacht ik: ‘Dat is mijn type 
patiënt.’ Sommige mensen vinden de gebeurtenissen 
die deze hoofdpersoon in het boek meemaakt overdre-
ven, maar ik herken de beschreven dynamiek. Juist die 
getraumatiseerde mensen komen in dit soort situaties 
omdat hun emotiekompas en hun blik op de wereld zó 
vertroebeld zijn, dat ze geen antenne meer hebben voor 
gevaar. Dat Jude een succesvol advocaat is en tegelij-
kertijd zo’n oorlog in zijn binnenwereld ervaart dat hij 
automutileert en ook nog in zo’n foute relatie belandt, 
geeft aan hoe gesplitst zijn persoonlijkheid is. Ik vind het 
schrijnend dat hij niet echt hulp zoekt omdat hij zo ge-
splitst is. De warmte van de vriendschap kan hij maar 
moeilijk binnenlaten. 

De diagnose DIS wordt nog vaak gemist. Er is natuurlijk 
wel een verschil tussen de verschillende modi bij per-
soonlijkheidsproblematiek en de verdergaande splitsing 
bij DIS; daartussen zit nog een grijs gebied. Als je geen 
aandacht hebt voor DIS, gaat de patiënt op zijn ANP (Ap-

parently Normal Person) het contact aan met de thera-
peut. Zijn traumadelen worden dan gemist en hij krijgt 
een andere diagnose. Gemiddeld duurt het bij DIS acht 
jaar voordat de diagnose gesteld wordt. Ook bij Jude is 
daar niet goed naar gekeken omdat hij in de buitenwe-
reld goed functioneerde. Je hebt geen idee hoeveel men-
sen in de buitenwereld goed functioneren terwijl er altijd 
een interne oorlog in hen woedt.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Jannetta Bos, zij werkt bij Centrum ’45. Mijn vraag aan 
haar is: ‘Hoe werk je met EMDR bij vluchtelingen wan-
neer de traumatische gebeurtenissen in hun land nog 
doorgaan?’.” 

“Je hebt geen idee hoeveel 
mensen in de buitenwereld goed 
functioneren terwijl er altijd een 
interne oorlog in hen woedt.”
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Ontwikkeling

In januari is er een nieuwe versie van het Nederlandse 
EMDR-standaardprotocol verschenen (versie 2018). 
Net als in voorgaande jaren is deze tot stand gekomen 
in samenwerking met de protocollencommissie, on-
der leiding van Franka Groote, die alle suggesties voor 
verbetering door het jaar heen heeft verzameld. Het 
EMDR-protocol voor kinderen en jongeren tot achttien 
jaar volgt de wijzigingen in het EMDR-standaardpro-
tocol op de voet. Beide protocollen worden daarmee 
langzamerhand een soort VEN-document waar veel 
mensen bij betrokken zijn. Niettemin worden de uitein-
delijke beslissingen noodzakelijkerwijs genomen door 
de auteurs van het protocol. Net als in voorgaande ja-
ren betreft het verscheidene tekstuele wijzigingen die 
het geheel beter leesbaar maken en ervoor zorgen dat 
het protocol vlotter kan worden toegepast. Veel dank 
aan alle VEN-leden die hieraan hebben bijgedragen.
Naast de tekstuele wijzigingen is er in de loop der jaren 
ook een aantal wezenlijke inhoudelijke aanpassingen 
doorgevoerd. Dat geldt met name voor de back-to-tar-

get - procedure die met ingang van 2018 een aanzien-
lijke wijziging heeft ondergaan. Het nieuwe protocol 
kan worden gedownload van de website www.emdr.nl

Hulp onderweg 
Ten opzichte van Shapiro’s protocol is de Nederlandse 
versie daarvan nogal uitgebreid. Het lijkt daardoor aan 
de ene kant wat omslachtiger en moeilijker te leren, 
maar aan andere kant helpt de uitgebreidheid van het 
protocol juist bij het signaleren en het oplossen van 

vaak voorkomende dilemma’s. Zo zijn er bijvoorbeeld 
uitgeschreven tekstgedeelten die helpen bij het op een 
correcte wijze maken van een keuze tussen twee beel-
den (targets) of twee mogelijke NC’s bij hetzelfde beeld, 
die in het originele protocol van Shapiro ontbreken. 
Een ander voorbeeld is het controleren of de patiënt 
de instructie daadwerkelijk heeft begrepen. We den-
ken dat recente tekstuele aanpassingen de 2018-ver-
sie van het EMDR-standaardprotocol nog krachtiger en 
werkbaarder hebben gemaakt. Deze kracht proberen 
we te illustreren aan de hand van de bespreking van de 
meest relevante inhoudelijke verschillen met Shapiro’s 
versie.

Veilige plek en stopteken 
In het protocol van Shapiro wordt standaard begon-
nen met een ‘veilige plek’-oefening. Ook wordt er een 
stopteken (hand opsteken) afgesproken, zodat de pati-
ent op eenvoudige wijze kan aangeven dat hij of zij de 
EMDR-sessie (tijdelijk) wil onderbreken. Over de ‘vei-
lige plek’ zegt Shapiro: “I will include one exercise that 

can be particularly helpful to reassure the client that 

he can quickly recover his emotional stability during 

any disturbance.” (Shapiro, 2001, p. 125.) [… ] “It also 

serves to set up an initial positive association with the 

use of eye movements.”

‘De veilige plek’ en ‘het stopteken’ zijn bedoeld om 
de patiënt gerust te stellen en de arousal te verlagen. 
Helaas ontbreekt wetenschappelijk onderzoek naar de 
werkzaamheid en de noodzaak van deze procedurele

Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

In een serie artikelen (Hornsveld, Ten Broeke & de Jongh, 2017a, b, c) bespreken wij de 

belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDR-standaardprotocol ten opzichte van 

de originele versie van Shapiro. In deze bijdrage gaan we met name in op de onderdelen 

Scherpstellen en Desensitisatie (stap 2 en 3) van het protocol. Daarnaast wordt de huidige 

Nederlandse ‘back to target’ -procedure beschreven.

Verschillen tussen het Nederlandse 
EMDR-standaardprotocol en 
het originele protocol van Shapiro

Deel IV: Scherpstellen, desensitisatie en ‘Back to target’
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elementen. Daarnaast zijn er volgens ons goede argu-
menten om beide onderdelen niet vast in het standaard-
protocol op te nemen. Ze zouden namelijk een averechts 
effect kunnen hebben, in die zin dat patiënten hiermee 
onbedoeld de boodschap krijgen dat de behandeling 
met EMDR wel eens uit de hand zou kunnen lopen, en 
dat deze daarom op ieder moment acuut moet kunnen 
worden afgebroken. Dit kan bij de patiënt (en wellicht ook 
bij de therapeut) leiden tot onnodige zorgen over wat er 
komen gaat en de neiging versterken tot (cognitief en af-
fectief) vermijding. Bovendien is inmiddels vastgesteld dat 
het contraproductief is om de patiënt zo ‘rustig mogelijk’ 
de EMDR in te laten gaan. Een optimaal hoge arousal is 
juist belangrijk voor het reconsolidatieproces dat bij de 
toepassing van EMDR plaatsvindt (zie Littel e.a., 2017). 
Kortom, het standaard aanbieden van een imaginair toe-
vluchtsoord lijkt weinig zinvol voor de gemiddelde pati-
ent. Voor kwetsbare patiënten, zoals patiënten met zeer 
ernstige herbelevingen en dissociatieve symptomen, is 
het opbouwen van een ‘veilige plek’ mogelijk wel zin-
vol. In dat geval krijgt de interventie meer de vorm van 
Resource Development and Installation (RDI), of van een 
aparte imaginatieoefening, los van het standaardprotocol 
(zie Ten Broeke e.a., 2012 voor een mogelijke aanpak). 

Targetselectie 
In het Nederlandse standaardprotocol bestrijkt het on-
derdeel targetselectie bijna twee pagina’s. In Amerika 
wordt volstaan met: “What picture represents the worst 

part of the incident?”, of – naar keuze – “What picture 

represents the entire incident?” En als er geen beeld 
is: “As you think of the experience, what comes up?” 
Dat is dus alles wat betreft Shapiro’s protocol. Star-
ten met een stilstaand beeld vindt Shapiro belangrijk, 
omdat het de ingang is tot het gehele dysfunctionele 
(traumatische) geheugennetwerk dat moet worden ge-
activeerd (p.133). Hoewel zij elders benadrukt dat het 
bij EMDR niet gaat om wat destijds het naarste was, 
maar wat momenteel het naarste is om aan te denken, 
maakt Shapiro zich bij de instructies, zoals hierboven 
geciteerd, niet al te druk om het handhaven van het 
verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’. In Nederland ligt dit an-
ders. Wij veronderstellen dat de vraag “Even voor de 

zekerheid, is dit het beeld in je hoofd dat je echt nu, 

op dit moment, het naarste vindt om naar te kijken, of 

is dit een plaatje waarop te zien is wat je destijds het 

naarste vond?” patiënten vanuit een ander perspectief 
naar hun ervaring laat kijken, en hen doet beseffen dat 
er een verschil is tussen wat destijds zo naar was en – 
belangrijker – wat hen momenteel raakt (arousal!) als 
de herinnering wordt opgeroepen. 

‘Trein op de berg’ 
Het ‘Nederlandse idee’ dat de trein zo hoog mogelijk 
op de metaforische berg moet worden gezet om deze 
vervolgens zo krachtig mogelijk naar beneden te kun-
nen laten rollen, vinden we niet op die manier terug bij 
Shapiro. Zij is juist meer gericht op geruststelling dan op 
het verhogen van de arousal, zoals we al eerder vast-
stelden bij het bespreken van ‘de veilige plek’. Zo geeft 
ze bijvoorbeeld het advies om na iedere twaalf oogbe-
wegingen de patiënt even aan te moedigen door te zeg-
gen: “That’s it”, “Good” of: “It’s old stuff”. Dit is, zoals 
gezegd, tegengesteld aan de Nederlandse procedure 
waarin juist extra aandacht wordt besteed aan het zo 
volledig mogelijk activeren van de gehele herinnering 
met zo min mogelijk vermijding en (dus) zo min mogelijk 
expliciete geruststelling. Een manier om dat te optima-
liseren is de patiënt tijdens het scherpstellen te vragen 
om de ogen gesloten te houden. In de 2018-versie van 
het EMDR-standaardprotocol wordt dan ook aangeraden 
(maar niet verplicht) de ogen dicht te houden tijdens de 
gehele fase van scherpstellen. Dit heeft de bedoeling om 
de herinnering zo goed mogelijk te activeren en een zo 
hoog mogelijke SUD na te streven.

Extra uitleg bovenop de berg?
Afgezien van de NC- en PC-selectie (zie Hornsveld et al., 
2017a) zijn er nauwelijks verschillen tussen het Neder-
landse protocol en dat van Shapiro als het gaat om het 
vaststellen van de VoC, de emoties, de SUD-score, en 
‘waar in het lichaam de spanning of naarheid het sterkst 
wordt gevoeld’. Omdat de patiënt de uitleg over EMDR 
alweer vergeten kan zijn op het moment dat de desen-
sitisatiefase start, stelt Shapiro voor om op het moment 
dat de oogbewegingen starten, de instructies nog even 
te herhalen: “Now remember, it is your own brain that is 

doing the healing and you are the one in control. I will ask 

you to mentally focus on the target and to follow my fi n-

gers with your eyes. Just let whatever happens, happen, 

and we will talk at the end of each set. Just tell me what 

comes up, and don’t discard anything as unimportant. 

Any new information that comes to mind is connected 

in some way. If you want to stop, just raise your hand.” 

Shapiro wil met deze instructie voorkomen dat relevant 
geheugenmateriaal dat tijdens de desensitisatiefase van 
EMDR wordt geactiveerd, niet door de patiënt wordt be-
noemd of zelfs wordt genegeerd, terwijl deze mogelijk 
wel belangrijk is. Naar ons idee is deze uitleg ‘bovenop 
de berg’ echter ongelukkig getimed en draagt het eerder 
bij aan het stagneren van het proces, dan dat het ruim-
te geeft aan het proces. Interessant is dat in de laatste 
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versie van de handleiding van Shapiro’s EMDR training 
(2015, ongepubliceerd) deze extra uitleg op deze plek is 
verdwenen. Al weten we de achtergrond ervan niet, we 
juichen dit wel toe.

‘Maak je hoofd maar even helemaal leeg en 
neem een diepe ademteug’
Na een set oogbewegingen schrijft het Amerikaanse 
protocol de volgende instructie voor: “Blank it out; let 

it go, and take a deep breath.” Pas als de patiënt daar 
klaar voor is, vervolgt de therapeut met: “What do you 

get now?”, or “What do you notice now?” Shapiro noemt 
dit een moment van heroriëntatie. De patiënt mag de fo-
cus en concentratie even loslaten, zich heroriënteren en 
bedenken hoe zijn of haar ervaring het best in woorden 
kan worden uitgedrukt. Shapiro veronderstelt dat de pa-
tiënt, door het geheugenmateriaal even ‘los te laten’ en 
als het ware voor een moment een toeschouwer wordt 
van de eigen binnenwereld, meer controle over de ei-
gen belevingen krijgt. Vooral omdat het ‘reprocessen’ zo 
snel kan gaan is het volgens Shapiro belangrijk voor de 
patiënt om regelmatig even stil te staan en woorden te 
vinden voor alle veranderingen. 
In Nederland is deze instructie al geruime tijd uit het pro-
tocol verdwenen, met als belangrijkste argument dat het 
tot vertraging van het proces leidt en mogelijk kan leiden 
tot stagnatie van de desensitisatie, doordat de patiënt als 
het ware de tijd krijgt uit de metaforische trein te stap-
pen. Alles wat het proces kan vertragen en de patiënt in 
de gelegenheid zou kunnen stellen om te vermijden of 
censuur toe te passen op het opgekomen geheugenma-
teriaal, wordt volgens ons in de wijze waarop in Neder-
land EMDR wordt toegepast zoveel mogelijk voorkomen.

‘Back to target’
Het protocol van Shapiro kent de volgende instructie voor 
'back to target': “When you go back to the original experi-

ence, what are you noticing now? (Pause). Go with that.” 
Het valt op dat niet gevraagd wordt om terug te gaan 
naar ‘het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals dat nu 

in je hoofd ligt opgeslagen’, zoals dat in Nederland wordt 
onderwezen, maar naar de gehele herinnering van de 
oorspronkelijke ervaring. Ook wordt in Shapiro’s proto-
col niet standaard naar de SUD gevraagd tijdens de 'back 

to target'-procedure, maar alleen als er twee keer achter 
elkaar zich geen veranderingen aandienen. Daarom stel-
len andere trainers in Europa ook dat het beter is de be-
paling van de SUD bij iedere ‘back to target’ achterwege 
te laten. In onze visie is het belangrijk dat de therapeut 
zich telkens ervan vergewist of (een bepaald aspect van) 
het target nog spanning oproept, om vervolgens de her-

innering weer ‘op scherp’ te zetten. In het geval van een 
erg langzaam dalende SUD kan er eventueel voor worden 
gekozen, bijvoorbeeld om sociaal wenselijke antwoorden 
te vermijden en faalgevoelens bij de patiënt te voorko-
men, bij back to target te laten focussen op het meest 
spannende detail en alleen te vragen naar de SUD indien 
de therapeut feedback op de SUD noodzakelijk vindt.

Aanpassing in de 'back to target'-procedure in 
Nederland
De discrepantie tussen beide ‘back to target’-procedures 
en de wens van EMDR Europe dat Nederland weer meer 
in de pas gaat lopen met Shapiro’s protocol heeft ons 
toch aan het denken gezet, en het heeft er toe geleid dat 
in de Nederlandse 2018-versie een belangrijke aanpas-
sing in de ‘back to target’-procedure is doorgevoerd. Na-
dat is vastgesteld dat de SUD 0 is, wordt niet meer direct 
overgegaan tot de installatie van de PC, maar eerst ge-
vraagd om de gehele herinnering nog eens door te lopen 
om te kijken of er misschien nog andere beelden zijn die 
spanning oproepen, en indien dat het geval is worden 
die successievelijk gedesensitiseerd. Hiervoor is, nadat 
is vastgesteld dat de SUD 0 is, nu de volgende tekst in 
het protocol opgenomen: 
Zodra de SUD=0 op het plaatje: Check het hele ‘fi lmpje’ 
of ‘fotoboek’ om te controleren of er echt geen plaatjes 
in de herinnering meer zijn die spanning oproepen: 

"Je geeft aan dat dit beeld nu geen spanning meer 

oproept. Nu vraag ik je om met gesloten ogen de ge-

hele herinnering, zoals die nu in je hoofd ligt opgesla-

gen, nog eens door te lopen. Zijn er nog plaatjes in 

deze herinnering die spanning oproepen?”

Als dit het geval is, identifi ceer dan dit beeld, vraag hoe-
veel spanning het nu nog geeft (SUD) en welk aspect 
van dit beeld de spanning oproept (back to target-pro-
cedure). Desensitiseer totdat ook dit beeld SUD 0 is. Her-
haal deze stappen voor ieder nog spanningsvolle beeld, 
totdat de gehele herinnering neutraal aanvoelt. Ga dan 
door met de installatiefase (stap 4) met betrekking tot 
het eerst gekozen beeld.

Een ander verschil met Shapiro is nog dat in haar proto-
col alleen ‘back to target’ wordt gegaan als er zich geen 
veranderingen meer aandienen. In Nederland is dit ook 
het leidende principe, maar daarnaast is het advies om 
dit toch zeker iedere vijf tot tien minuten te doen. Sha-
piro vindt dat met deze instructie het natuurlijk verwer-
kingsproces wordt verstoord (mondelinge mededeling, 
dd. Edinburgh, 2015). Vanwege de kracht en effi ciëntie 
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die wij ervaren bij de (Nederlandse wijze van de) ‘back 

to target’-procedure, hebben ondergetekenden besloten 
om hierin geen ‘toenadering’ te doen, en het ‘vijf tot tien 
minuten’-criterium te handhaven. 

Tot slot
In dit artikel hebben we enkele belangrijke verschillen 
met het oorspronkelijke protocol van Shapiro bespro-
ken. De intentie van dit artikel en de vorige drie artikelen 
in deze serie is om de verschillen in visie zo veel mogelijk 
toe te lichten en er in zekere zin ook verantwoording 
voor af te leggen. Het is niet bekend of alle aanpassin-
gen en verbijzonderingen in het Nederlandse protocol, 
dit protocol daadwerkelijk effectiever maken. De resul-
taten van het omvangrijke wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland doen in ieder geval zeker niet onder voor 
de resultaten elders in de wereld. Het is onze indruk dat 
de nauwkeurigheid van de Nederlandse versie van het 
EMDR-standaardprotocol vaak meer houvast biedt en 
dat daardoor EMDR frequenter, breder en zorgvuldiger 
wordt toegepast dan elders. Dit geldt zeker in die geval-
len waarin EMDR wordt toegepast en aanvankelijk lijkt te 
falen, maar waarbij door aanscherping de therapie toch 
tot een succes kan worden gemaakt. Met andere woor-
den: de Dutch protocol-drift zou er mogelijk toe kunnen 

bijdragen dat er minder individual drift is, want – eerlijk 
gezegd – maken wij ons omgekeerd wel vaak zorgen als 
we op buitenlandse congressen fragmenten van EMDR-
sessies zien. 
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In de literatuur komen we verschillende technieken 
voor toepassing van EMDR bij jezelf tegen. Wat werkt 
in welke situatie en hoe adviseer je als therapeut je 
patiënten hierover? Een goede bron voor dit soort 
vragen is Getting past your past, een zelfhulpboek 
uit 2012 gebaseerd op EMDR van grondlegster Fran-
cine Shapiro. Onlangs verscheen een herdruk van de 
Nederlandse vertaling.

Shapiro gaat uit van een brede toepassing van EMDR: 
je kunt het inzetten voor elk gevoel dat door een herin-
nering wordt aangestuurd. De herinneringen zijn in ge-
heugennetwerken opgeslagen en vormen de basis voor 
het gevoel in het heden. Je weet dat het om een onver-
werkte herinnering gaat, als blijkt dat je niet leert van je 
ervaring maar keer op keer dezelfde overmatige reactie 
blijft vertonen in gelijksoortige situaties. Als de herinne-
ring op de SUD hoger dan 3 scoort, is er volgens Shapiro 
meestal sprake van een onverwerkte gebeurtenis. 
Volgens de schrijfster heeft iedereen ongeveer tien tot 
twintig onverwerkte sleutelherinneringen die verant-
woordelijk zijn voor de disproportionele gevoelens in het 
heden. Om greep te krijgen op die herinneringen raadt zij 
aan om een lijst van sleutelherinneringen te maken: deel 
een vel in twee kolommen in, schrijf in de ene kolom de 
uitlokkende gebeurtenis in het heden en in de andere 
kolom de herinnering. 

Zelf aan de slag
Voor herinneringen die nare gevoelens oproepen met 
een hoge SUD-score kun je beter naar een therapeut 
gaan. Maar als het gaat om een milde overreactie op 
een gebeurtenis, die veroorzaakt wordt door een sleu-
telherinnering met een niet al te hoge SUD-score, kun 
je daar zelf mee aan de slag. Shapiro geeft een grote 
variatie aan oefeningen om emotioneel in balans te ko-
men, bijvoorbeeld het verschuiven van de ademhaling, 
de vlinderomhelzing, de lichtstraaltechniek, de cartoon-

oefening, de verfpottechniek en de spiraaltechniek of 
tegenovergestelde herinneringen. Als je zo’n techniek 
onder de knie hebt en het werkt, dan kun je het toepas-
sen op onverwerkte herinneringen. 

Integratie in de behandeling 
Zelf raad ik regelmatig patiënten aan om het boek van 
Shapiro te lezen en sommige oefeningen daaruit te ge-
bruiken. Dat deed ik ook bij Liliane die ik in behande-
ling heb vanwege jeugdtrauma’s. Tussen de sessies door 
past zij de zelfhulptechnieken van Shapiro toe en maakt 
hiervan een verslag. Ze is in de vijftig, heeft een zwa-
re baan en is net gescheiden. Voor haar werk moet ze 
veel rijden. Dat lukt nu niet meer omdat ze chronisch 
pijn heeft in haar benen. Om erachter te komen waar die 
pijn mogelijk mee te maken heeft, paste ze de floatback-
techniek van Shapiro toe en ontdekte dat ze de pijn en 
de onmacht eerder heeft ervaren. De sleutelherinnering 
ging terug naar een periode in haar huwelijk. Haar echt-
genoot werd toen altijd snel boos als ze de weg niet on-
middellijk kon vinden. Zelf wilde hij nooit terugrijden van 
een feestje, en hij zocht ook de route niet uit.  

Op een dag ging Liliane heel bewust in de auto zitten om 
herinneringen op te halen aan de leuke momenten die 
ze in de auto heeft gehad. Dat betrof vooral het halen en 
brengen van de kinderen van en naar afspraken of spor-
tevenementen. Ze bedacht hoe ze haar dochter voor het 
eerst naar Groningen bracht, toen zij op kamers ging. Bij 
deze herinnering voelde ze meteen de ontspanning in 
het bekkengebied en haar benen. Daarna lukte het haar 
weer om kleine stukjes met de auto te rijden. 

Ook al kan EMDR niet alles genezen, het geeft je wel 
meer controle over je eigen leven. Als therapeut kun je 
de zelfhulptechnieken goed integreren in de behande-
ling, en patiënten zelf laten monitoren hoe ze het in hun 
dagelijks leven kunnen toepassen. 

Boekrecensie

Francine Shapiro 
Je verleden voorbij

Tekst: Carien Karsten

Je leven opnieuw in handen met de 
zelfhulptechnieken uit de EMDR-therapie
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SIGnifi cant

Tekst: Gea Procee   Illustratie: Chiara Arkesteijn

Een keer per jaar komen alle voorzitters van de SIG’s samen. 
Ze informeren elkaar over de thema’s die spelen en over de 
nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn binnen de verschil-
lende expertisegroepen. Alle SIG’s zien onderzoek als speer-
punt om ervaringen uit de EMDR-praktijk wetenschappelijk 
te toetsen. Daaruit zijn in de afgelopen jaren al veel belang-
rijke wetenschappelijke resultaten voortgekomen.
Binnen de SIG EMDR en Autisme zijn Esther Leuning en 
Alexandra Berasovska begonnen met onderzoek naar de 
vraag of EMDR-behandeling bij patiënten met autisme en 
PTSS niet alleen helpt bij het behandelen van hun PTSS, 
maar ook invloed heeft op het verminderen van autisme-
kenmerken. Observaties in de klinische praktijk lijken in die 
richting te wijzen, maar de vraag is of wetenschappelijk 
onderzoek dit ook zal bevestigen. Een eerste artikel is in-
middels door een internationaal tijdschrift geaccepteerd.

Ook binnen de SIG EMDR en Verstandelijke beperking 
bestond de hoop dat het behandelen van trauma een posi-
tieve uitwerking zou kunnen hebben op de IQ-scores van pa-
tiënten met een verstandelijke beperking. De achterliggende 
gedachte hierbij was dat de effecten van trauma belemme-
rend zouden kunnen werken op de intellectuele vermogens. 
Voorzitter Reinout Lievegoed stelt dat dit in de praktijk he-
laas nog niet is aangetoond. De SIG EMDR en Verstandelijke 
beperking kijkt met veel voldoening terug op het congres dat 
in september 2017 werd gehouden ter ere van de promotie 
van Liesbeth Mevissen. Leden van verschillende SIG’s droe-
gen bij aan dit congres (zie voor het verslag EM 15).

Timing
Binnen een aantal SIG’s speelt de discussie over de vraag 
wanneer EMDR zinvol ingezet kan worden en wanneer 
dat (nog) niet kan. De nog jonge, maar bloeiende SIG 
EMDR en Zwangerschap en Geboorte, onder voorzit-
terschap van Jaro van der Ende en Simone van Leipsig-
Beekman, krijgt regelmatig de vraag van therapeuten en 
van patiënten zelf of EMDR tijdens de zwangerschap wel 
verantwoord is. In de SIG is consensus over de keuze om 

EMDR tijdens zwangerschap wél in te zetten omdat de 
negatieve gevolgen van posttraumatische stress of sterke 
bevallingsangst lijken op te wegen tegen de mogelijke – 
maar nooit aangetoonde – negatieve gevolgen van EMDR-
behandeling tijdens de zwangerschap. Nader onderzoek 
is echter wel nodig om zekerheid te krijgen over de ef-
fecten en gevolgen van EMDR op de ongeboren vrucht. De 
Capturegroep doet al onderzoek naar de effectiviteit van 
EMDR bij zowel zwangere vrouwen met PTSS als zwan-
gere vrouwen met een fobie voor de bevalling (http://
capture-group.nl/optimum/). Leden van de SIG doen mee 
als behandelaar in deze studie.

Voorzitter Ankie Roedelof van de SIG EMDR en Eetstoornis-
sen hoopt dat rond traumabehandeling binnen de behande-
ling van eetstoornissen eenzelfde slag kan worden geslagen 
als binnen de behandeling van PTSS bij psychose. De keuze 
om eerst de eetstoornis of eerst het trauma te behandelen 
valt, volgens Roedelof, mogelijk nog te vaak uit in het nadeel 
van traumabehandeling. Zij benadrukt dat er bij mensen met 
eetstoornissen vaak sprake is van onderliggende trauma’s. 
Naast ernstig psychotrauma (A-criterium) is er ook vaak spra-
ke van veel ‘kleine t’- trauma’s, vanwege de hoge emotionele 
sensitiviteit van deze groep patiënten. René Beer, erelid van 
deze SIG, werkt aan een internationaal eetstoornissenproto-
col waarin de gangbare methode van Fairburn wordt geïnte-
greerd in de EMDR-behandeling. Dit zal gepubliceerd worden 
in een nog te verschijnen Amerikaanse uitgave van een verza-
meling protocollen. Komend jaar zullen de leden van de SIG en 
andere belangstellenden in deze methode getraind worden.

De vraag rond de noodzaak van stabilisatie wordt verder 
uitgediept binnen de SIG Vroegkinderlijke traumatise-
ring. Voorzitter Gijs van Vliet breekt een lans voor een 
genuanceerde discussie en een zorgvuldige afweging van 
wat er moet gebeuren wanneer voorbereiding op trauma-
behandeling nodig is. Hij schreef een literatuurreview over 
dit thema (zie ook de verkorte versie in dit nummer) en gaf 
hierover een workshop op het EMDR-congres.

Special Interest Groups
Het aantal VEN-leden is inmiddels boven de vierduizend gestegen. Er is dus een snelgroeiende groep
nieuwe EMDR-therapeuten die hun ervaring met EMDR-behandelingen aan het ontwikkelen zijn. Voor 
alle leden is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het bestaan van de Special Interest Groups
(SIG’s) die altijd zijn te consulteren.

EMDR Magazine 16 |  38



Somatiek
Merlijn van Eijk was voorzitter van de SIG EMDR en So-
matiek. Zij geeft het stokje nu door aan René Selker. Het 
expertisegebied van deze SIG strekt zich uit van behande-
ling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke 
klachten (SOLK) tot behandeling van psychische proble-
men bij lichamelijke ziekten, en overlapt daarmee het ge-
bied van verschillende andere SIG’s (zoals de SIG EMDR 

en hoofdpijn, de SIG EMDR bij Zwangerschap en Geboorte 
en de SIG Ouderen). De SIG EMDR en Somatiek wil binnen 
de medische wereld bijdragen aan de kennis van medisch 
specialisten over psychologische behandelmogelijkheden, 
waardoor zij gevoelig worden voor adequate verwijzingen. 
Met trots doet Merlijn van Eijk verslag van een behandeling 
van een zwangere vrouw, bij wie het kindje onvoldoende 
groeide. Toen de stressoren succesvol met EMDR           
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 waren behandeld, nam het gewicht van het kind voldoen-
de toe om met een gezond geboortegewicht ter wereld 
te komen. De medisch specialisten hielden dit niet voor 
mogelijk. Aan zulke observaties moet meer ruchtbaarheid 
worden gegeven.
De SIG heeft zich tot taak gesteld om te expliciteren wat 
specifieke behandelexpertise kan toevoegen aan theo-
retische verhandelingen. Recent verscheen het nieuwe 
handboek SOLK onder redactie van Jaap Spaans. Merlijn 
van Eijk uit haar zorg over het zonder meer toepassen 
van de theorie uit zo’n mooi nieuw standaardwerk door 
nog onervaren therapeuten. De SIG probeert daarom een 
overzicht te ontwikkelen van effectieve factoren die uit 
praktijkervaring voortkomen, zodat therapeuten kunnen 
worden toegerust met meer praktische kundigheid.
In september 2017 is ook het lichamelijke sensatieproto-
col van Carlijn de Roos en Yanda van Rood uitgebracht. De 
SIG is benieuwd hoe dat protocol zich in Nederland verder 
gaat ontwikkelen. Het kan binnen de SIG Somatiek van 
toegevoegde waarde zijn.

De SIG EMDR en sensorimotorische psychotherapie, 
vertegenwoordigd door Gerrie Douma, heeft aandacht 
voor de neuroplasticiteit en voor de manier waarop het li-
chaam meedoet in traumareacties. Voor behandelingen is 
de vraag interessant hoe daar actief invloed op kan wor-
den uitgeoefend. De SIG richt zich op onderzoek naar wat 
sensorimotorische psychotherapie, met name bij complex 
trauma, aan EMDR-behandelingen kan toevoegen. De SIG 
wil onderzoeken of het al bestaande protocol meer gericht 
kan worden op sensorimotorische aspecten (in bijvoor-
beeld het vaststellen van de NC en bij het inzetten van cog-

nitive interweaves) zonder aan effectiviteit in te boeten.

Praktische thema’s
De bestaande protocollen leveren vaak interessante er-
varingen en vragen op bij de behandeling van patiënten 
uit een specifieke doelgroep. Patiënten met een verstan-
delijke beperking worden bijvoorbeeld regelmatig behan-
deld met het kinderprotocol. Soms krijgen de therapeuten 
van die patiënten het commentaar dat zij toch geen kind 
meer zijn. Het zal misschien te ver voeren om de naam 
van het protocol aan te passen, maar voor therapeuten 
die met deze doelgroep werken is het een detail dat er 
in de praktijk wel toe doet. Ook voor therapeuten binnen 
andere SIG’s, bleek dit een herkenbaar punt, bijvoorbeeld 
wanneer het kinderprotocol wordt gebruikt bij de behan-
deling van niet-Nederlandstalige patiënten.
Binnen de SIG EMDR en Autisme wordt nagedacht over 
de vraag wat het effect is van allerlei nieuwe middelen in 
het aanbieden van de werkgeheugentaak voor patiënten 

met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De ervaringen lo-
pen uiteen. Naar het effect van de lichtbalk en de buzzers 
is bijvoorbeeld nog geen onderzoek gedaan.

Halen en brengen
Voor leden van de VEN valt er veel te halen bij de SIG’s. 
Daarmee kunnen ze de kwaliteit van hun behandelingen 
hoog houden en uitbreiden. Wanneer de eigen expertise 
tekortschiet, is het goed om te weten dat voor veel aan-
dachtsgebieden en patiëntengroepen jarenlange ervaring 
en specifieke kennis binnen de VEN voorhanden is. De 
SIG’s zijn altijd te consulteren. 
SIG-leden schrijven mee aan belangrijke handboeken, 
zoals het recent verschenen Handboek EMDR Kinderen 
& Jeugd. Ook is er contact tussen de SIG’s en de Weten-
schapscommissie van de VEN om nieuwe initiatieven 
voor onderzoek te ondersteunen met kennis en financiële 
middelen. Er gaan zelfs stemmen op om een overkoepe-
lende SIG op te richten die de onderzoeksinitiatieven van 
de leden uit verschillende SIG’s kan samenbrengen.
De SIG’s hebben op hun beurt ook veel aan de ambi-
ties van nieuwe leden om hun eigen expertise in te zet-
ten voor de verdere ontwikkeling van het werkveld. Wie 
deel wil gaan nemen aan een SIG, moet ook wat kunnen 
‘brengen’. De SIG’s verschillen in de eisen die zij daaraan 
stellen, maar verwelkomen graag nieuwe, enthousiaste 
leden. 

Een volledig overzicht van de huidige zestien SIG’s, 
hun voorzitters, doelen en voorwaarden aan deelna-
me is te vinden op het ledendeel van de website van 
de VEN. E-mailberichten aan de voorzitters kunnen 
via dat overzicht verstuurd worden.

EMDR en ADHD (in oprichting)
EMDR en Autisme
EMDR en Eetstoornissen
EMDR bij Forensische zorg
EMDR bij Hoofdpijn
EMDR Ouderen
EMDR en Preverbaal Trauma
EMDR bij Psychose
EMDR en Schematherapie
EMDR en Sensorimotor Psychotherapie
EMDR en Somatiek
EMDR en Verslaving
EMDR en Verstandelijke beperking
EMDR en Vroege Interventies
EMDR en Vroegkinderlijke traumatisering
EMDR en Zwangerschap en Geboorte
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Client’s perspective

In therapie
Tekst: Lola Boswijk (11)    Illustratie: Chiara Arkesteijn

De rubriek Client’s perspective is voor mooie, aangrijpende, interessante of enthousiaste uitingen van cliënten. Het kan gaan om een omschrijving van hoe 

iemand de EMDR-sessie heeft beleefd, of om een kunstige uiting. Wil je iets van jouw cliënt(e) in deze rubriek zien? Neem dan contact op met Femke van de 

Linde (lindepraktijk@gmail.com).

Ik ging naar therapie
omdat ik bang was 
omdat ik claustrofobie had.
Ik kon niet zitten
in opgesloten ruimtes
en vond de liften eng
en in elke kerk
was ik bang dat het orgel
opeens ging spelen en 
dat de deur niet meer
openging.

We gingen naar de therapie.
De therapeut was 
een blonde jonge vrouw
met lang haar.
Ze vroeg me waar ik
bang voor was
en of ik de lichtjes wilde volgen
met mijn ogen
terwijl ik nadacht
over waar ik zo bang voor was.
Dat heette EMDR

Ik ging zes keer
naar haar toe.
Toen was ik bovenaan
de stappentrap van mijn tekening
en was mijn claustrofobie over en weg.
Ik was weer beter door de therapie
van EMDR en durf nu alles weer.
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Ingezonden brief

Tekst: Monique L’Hoir

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.        

Monique L’Hoir (Ph.D.) is verbonden aan de Wageningen Uni-

versiteit & Research (WUR), afdeling  Communicatie, filosofie 

en technologie, en werkzaam bij de GGD Noord- en Oost-

Gelderland. Ze is klinisch pedagoog (gz-psycholoog, EMDR-

therapeut voor jongeren en psychotherapeut: niet praktise-

rend). E-mailadres: monique.lhoir@WUR.nl. 
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Reactie

Tekst: Marianne Went

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! 

Marianne Went is klinisch psycholoog, psychotherapeut, 

systeemtherapeut en supervisor (onder andere voor de 

VEN). Zij heeft ruime ervaring met traumabehandeling in 

de IMH, kinder -en jeugdpsychiatrie en Specialistische 

ggz voor volwassenen. Ze geeft workshops en lezingen 

en publiceert over traumabehandeling bij preverbaal 

trauma. Ze ontwikkelde de OuderKindTraumaTherapie. 

Zij werkt in een eigen praktijk (SGGZ-volwassenen) en is 

verbonden aan Psychotherapeutisch Centrum De Vier-

sprong, MBT p- en innovatieteam locatie Den Bosch.    

E-mailadres: marianne.went@gmail.com.

Reactie op de ingezonden 
brief van Monique L'Hoir
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Ingezonden brief

Tekst: Sylvia van Engelen, Mariëtte Groenendijk, Annemarie Post, Lieske Sonneveldt, Joany Spierings, 
 Judith van Vliet en Gijs van Vliet

In haar column in EMDR Magazine nummer 15 maakt 
Agnes van Minnen onderscheid tussen enerzijds ‘echt’ 
trauma volgens het A-criterium voor PTSS in de DSM-
5 en anderzijds nare levensgebeurtenissen, wat ze 
benoemt als een ‘rotleven’. Kenmerkend voor PTSS 
na ‘echt’ trauma zijn de specifi eke sensorische herbe-
levingen, terwijl volgens haar bij een rotleven vooral 
algemene cognitieve herinneringen gezien worden. 
Emotionele verwaarlozing valt dan buiten de defi nitie 
van trauma, en omdat vaak geen volledige PTSS wordt 
gezien, raadt Agnes van Minnen dan een andere behan-
deling aan (dus niet traumagericht).

Onze SIG houdt zich bezig met de behandeling van cli-
enten die lijden onder de gevolgen van vroegkinderlijke 
chronische traumatisering. Wij horen van onze cliënten 
dat zij zich het meest beschadigd voelen juist door de 
vroege emotionele verwaarlozing. Wij merken dit ook 
in de behandelingen, waarbij dat wat er niet was (acts 

of omission) moeilijker lijkt om te verwerken dan dat 
wat er wel was, maar niet hoorde te zijn (acts of com-

mission). Ons inziens gaat het hier over ernstige trau-
matisering waarbij de PTSS ook verborgen kan blijven 
dankzij krachtige copingstrategieën en/of doordat de 
PTSS als het ware ingekapseld is door een bepaalde 
persoonlijkheidsopbouw, waar al dan niet sprake kan 
zijn van meer ernstige en structurele dissociatie.

De kern van de behandeling van cliënten die lijden on-
der de gevolgen van vroegkinderlijke chronische trau-
matisering (waarbij we vaak een combinatie zien van 
emotionele verwaarlozing met emotionele, fysieke en/
of seksuele mishandeling) is in onze optiek gerichte 
traumabehandeling. Oók wanneer niet aan het A-cri-
terium wordt voldaan en  óók wanneer er (nog) geen 
sprake is van een manifeste PTSS. De casusconceptua-
lisatie, waarin ook de actuele lijdensdruk, de hulpvraag 
en een risicotaxatie worden meegenomen, bepaalt dan 
de indicatiestelling. Naar onze ervaringen blijkt de ‘R’ 
van EMDR in het traumagerichte deel van deze behan-
delingen dan minstens zo belangrijk te zijn als de ‘D’.
Deze behandelingen kosten weliswaar meer tijd en 
werk dan het geval is bij de behandeling van enkelvou-
dige PTSS of bij de behandeling van de gevolgen van 
meervoudige latere traumata,  maar zijn zeker zowel 
mogelijk als zinvol!  De afgelopen tien jaren worden, 
mede dankzij de inzet van EMDR, deze behandelingen 
vaker geïndiceerd en, voor zover ons blikveld reikt, ook 
vaak met positief resultaat. 

Reactie vanuit de SIG vroeg-
kinderlijke chronische trauma-
tisering op de column ‘het ene 
trauma is het andere niet’
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Kun je er met EMDR voor zorgen dat iemand meer dank-
baarheid gaat ervaren? Niet zozeer dankbaarheid voor de 
behandeling, maar het vermogen om dankbaar te zijn voor 
het leven zoals zich dat voordoet?
Natuurlijk, als je iemand met EMDR afhelpt van de gevol-
gen van een traumatische ervaring, ontstaat er ruimte om 
ook andere, meer positieve, ervaringen op te doen. Maar er 
echt op aansturen dat iemand dankbaarheid kan ervaren, 
dat ben ik nog niet tegengekomen in de EMDR-literatuur.

De vraag of je dankbaarheid kunt faciliteren met EMDR 
kwam bij me op na het lezen van De kracht van dankbaar-

heid, geschreven door hoogleraar geestelijke gezondheids-
bevordering aan de Universiteit Twente, Ernst Bohlmeijer 
en psychologe Monique Hulsbergen. Dit boek sluit aan bij 
de trend in de positieve psychologie om in dankbaarheid 
de sleutel tot het geluk te zien. Een bekende onderzoeker 
op dit gebied is Robert Emmons. Uit onderzoek van hem 
en anderen komt naar voren dat dankbaarheid niet alleen 
zorgt voor een gevoel van welbevinden, maar ook je hu-
meur verbetert en je aardiger maakt. Bovendien word je er 
productiever van, slaap je er beter door en loop je minder 
risico op burn-out.

Net als veel andere EMDR-therapeuten kom ook ik patiën-
ten tegen waarvan ik denk: hoe kan het dat je niet in staat 
bent om te genieten van al het moois dat jou overkomt? Je 
bent succesvol, wordt gewaardeerd en je hebt een aardige 
partner en leuke kinderen. Wat staat er in de weg? 
Maar je bent niet voor niets EMDR-therapeut. Je vermoedt 
dat er een trauma in de weg zit, daar help je iemand van 
af, en that’s it. Maar iemand ook nog eens helpen om rich-
ting te geven aan positieve ervaringen, bijvoorbeeld door 
te helpen om dankbaarheid te kunnen ervaren, dat hoort 
niet in de eerste plaats tot het terrein van de EMDR. 

Tekortschieten
Ik besloot om het een patiënt toch maar eens op de man af 
te vragen: “Waarom lukt het je niet om, ondanks al je suc-
cessen, dankbaarheid te ervaren?”
“Omdat ik altijd tekortschiet”, was het onmiddellijke ant-
woord. Het werk is nooit af en thuis doet hij nooit genoeg. 

De gedachte die de patiënt in deze situaties over zichzelf 
krijgt, is: ik ben schuldig. Dit roept een pijnlijk gevoel op en 
hij voelt dat in zijn borst. 
Gebruikmakend van de floatback-techniek vraag ik hem 
wanneer hij in zijn leven eerder dit tekortgeschoten ge-
voel heeft gehad. Het vertrekpunt is de pijn in het heden, 
die wordt opgeroepen door de huidige situatie van tekort-
schieten, zijn gedachten daarbij over zichzelf en zijn gevoel. 
De pijnlijke herinnering die hem te binnenschiet is hoe hij 
als vierjarige op zijn zusje van twee moest passen en dat 
niet goed heeft gedaan. Zijn zusje was de straat opgelopen 
en werd aangereden. Ze kwam er met een flinke hersen-
schudding goed van af, maar zijn ouders waren woedend. 
Hoe had hij dit kunnen laten gebeuren? 
Op deze herinnering kon ik EMDR toepassen. Hierdoor 
werd het voor hem mogelijk de waardering die anderen 
voor hem hebben te ontvangen en daar dankbaar voor te 
zijn. Een onverwacht neveneffect daarbij is dat de ruzies 
met zijn vriendin zijn verminderd, omdat hij nu minder aan-
gebrand reageert als zij hem op iets wijst of iets van hem 
wil. Doordat de barrière voor het voelen van dankbaarheid 
is geslecht, kan het positieve dat zijn omgeving hem te 
bieden heeft beter doordringen. Hierdoor vermindert ook 
zijn bewijsdrang, zijn voortdurende poging te laten zien dat 
hij oké is. Want omdat waardering niet echt tot hem door-
dringt, is deze poging gedoemd te mislukken. Het belem-
mert zijn autonoom functioneren. De gerichtheid op erken-
ning en waardering is veel te groot.

Bescheiden opstelling
Bij deze patiënt lag een traumatische ervaring ten grond-
slag aan het onvermogen zich dankbaar te voelen. Bij an-
deren kan het een gevolg zijn van de overtuiging dat ze 
ergens recht op hebben. Onderzoek laat zien dat deze 
overtuiging is toegenomen bij de millennials. Wanneer je 
vindt dat je recht hebt op een succesvol, gezond en gelukkig 
leven, is het lastig om dankbaar te zijn voor de kleine dingen. 
Wat ertegen te doen? Leren je bescheidener op te stellen en 
vaker anderen te bedanken voor wat zij voor je doen.

Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner. 

Haar specialisatie is stress- en burn-outklachten.

Dankbaarheid ervaren 
met behulp van EMDR

Column

Tekst: Carien Karsten
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Hoewel de besprekingen van de fi lm Shame, van de regisseur Steve McQueen, veel-
al over seksverslaving gaan, lijkt me dit van ondergeschikt belang. Hoe fascinerend 
deze vorm van verslaving voor velen ook is. Wanneer Brandon een nieuw leven zon-
der porno wil beginnen, zien we hem cocaïne en alcohol gebruiken. De besprekin-
gen over Shame gaan ondanks de titel zelden over schaamte. Schaamte is naar haar 
aard dan ook een taboe. Als het geen taboe was, was het geen schaamte. In Shame 
zien we twee keer duidelijke schaamte: wanneer Brandon betrapt wordt door zijn 
zus Sissy terwijl hij masturbeert en ze vervolgens zijn overvloedige pornocollectie 
ontdekt; en wanneer Brandon de liefde wil bedrijven met zijn collega Marianne, een 
vrouw van vlees en bloed: mooi, warm, wijs en vol humor, en zijn nooit falende me-
chaniek hem in de steek laat. Zo kennen we schaamte: als een beschamende con-
text. De titel van de fi lm suggereert echter meer. Schaamte is the main character. 
Black Beauty gaat over Black Beauty. De meer subtiele vorm van schaamte blijken 
we dus niet makkelijk te herkennen. De mens die zich schaamt overdekt schaamte 
dan ook met een giftige  saus van kwaadheid. Of verbergt zich. Of geeft aan dat men 
tekort is geschoten – van schaamte naar schuld (Sissy: “I’m sorry”). 

Schaamte
Schaamte is een sociale emotie. De socioloog Thomas Scheff beschrijft het sociale 
aspect van schaamte. Hij baseert zich hierbij op een viertal pioniers op het gebied 
van schaamte: de socioloog Charles Cooley, die het begrip ‘the looking glass self’ 

ontwikkelde: we zijn ons er voortdurend van bewust dat de ander naar ons kijkt, 
een oordeel over ons heeft. Deze blik maakt ons of trots of beschaamd. Dit kan 
zich ook afspelen in ons innerlijk theater, wanneer we alleen zijn. Shame toont ons 
opmerkelijk veel spiegels. De tweede pionier is Norbert Elias, de beroemde Duitse 
socioloog, die in zijn hoofdwerk Über den Prozeß der Zivilisation vijfhonderd jaar 
etiquette onder de loep neemt en volgens Scheff aantoont dat kinderen vanaf de 
moderne tijd (19e eeuw) niet alleen veel meer schaamte krijgen ingeprent, maar 
ook leren onderdrukken. De derde pionier is de socioloog Helen Lynd die, in Shame 

and the Search for Identity,  aangeeft hoe belangrijk het is onderscheid te maken 
tussen schaamte en schuld: “Guilt is about what one did, shame is about the self, 

what one is.” In tegenstelling tot schuld, waarbij iemand zich wil verzoenen, wil je 
bij schaamte verdwijnen (door de grond zakken). Schaamte blijft verborgen. En ten 
slotte de psycholoog Helen Lewis (de moeder van Judith Herman), die honderden 
verbatim transcripties van psychotherapiesessies analyseerde met behulp van de 
Gottschalk-Gleser-methode, waarbij de onderzoeker een lijst met sleutelwoorden 
(cues) correleert aan specifi eke emoties. Tot haar grote verbazing werden de ses-
sies overstelpt met cues voor schaamte die bovendien tijdens de sessies zelden of 
nooit in verband met schaamte werden gebracht. Ze herkende twee reacties: de 
patiënt die pijn voelde, maar dit niet als schaamte herkende (overt, undifferentita-

De laatste woorden 
van Kurtz in de hel 
van The Heart of 
Darkess  van Joseph 
Conrad waren: “The 
horror! The horror!” 
De laatste woorden 
van Josef K. in Der 
Process van Franz 
Kafka, toen hij met 
een mes werd 
afgemaakt door twee 
vreemdelingen, hun 
gezichten vlak bij 
het zijne, terwijl zij 
zijn einde gadesloe-
gen, waren: “Wie 
ein Hund!‘ sagte er, 
es war, als sollte die 
Scham ihn überle-
ben.” Ik denk wel 
eens dat trauma zich 
beweegt  tussen deze 
twee polen: horror 
en schaamte. De een 
bestaat niet zonder 
de ander. Ze komen 
samen in de schilderij-
en van Francis Bacon, 
met de karkassen, de 
wanhopige schreeuw 
in het verwrongen 
gelaat. Als het gezicht 
van de seksverslaafde 
Brandon in de fi lm 
Shame wanneer 
hij klaarkomt in zijn 
betaalde geliefde.

Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt Shame: 
trauma en 
schaamte
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ted shame) en de patiënt die geen pijn leek te ervaren 
en snel over iets anders begon (bypassed shame). Bo-
vendien herkende ze zogenaamde feeling traps: de emo-
tie van schaamte roept een andere emotie op, meestal 
woede of schaamte, die vervolgens weer een reden voor 
schaamte is en zo door (als een emotionele looping). Le-
wis interpreteerde schaamte als een reactie op een be-
dreigde sociale band. Daarom zal zij veel vaker optreden 
bij hechtingsstoornissen. Thomas Scheff gebruikt in zijn 
theorie van schaamte de term schaamte in deze boven-
staande, brede, vaak niet als schaamte herkende, zin. 
De crux van schaamte  zit in het gegeven dat wij men-
sen waarde geven aan al wat ons omgeeft. Dat wordt 
hierdoor meer of minder waardevol of zelfs waardeloos. 
Onze eigen waarde wordt zichtbaar in de blik van de an-
der. Dit is de alles ontwrichtende ontdekking van Vitan-
gelo Moscarda in Iemand, niemand en honderdduizend 
van Luigi Pirandello, wanneer zijn vrouw hem op een 
ochtend mededeelt dat zijn neus scheef staat… 

Eenzaamheid
Shame begint met het mechaniek van het leven van Bran-
don. Zijn leven blijkt een herhaling van een herhaling. Zijn 
zus Sissy verstoort dit levenloze maar levensreddende rit-
me. Ze smeekt of ze een tijdje bij hem mag wonen. Sissy 
is zangeres en zoekt een carrière in New York. Brandon 
schampert. Ze mag even blijven en geleidelijk zien we de 
barstjes in hun bestaan. Het onverbiddelijke gevolg van 
familiecontact. Na zijn demasqué bij Marianne zit Bran-
don op de bank en kijkt naar een kinderfilm. Sissy vlijt zich 
tegen hem aan. Dan de verwijten. Als vanzelf. Alsof ze het 
niet kunnen helpen. Kwetsen en gekwetst worden. Sissy 
zoekt liefde. “I make you angry all the time. And I don’t 

know why…”  Brandon wil ruimte. “No, you trap me. You 

force me into a corner and you trap me… You are just 

fucking dragging me down…” Brandon gaat weg en zegt 
dat hij wil dat ze verdwijnt. Hij duikt de duistere krochten 
in van perverse seksualiteit: eenzaam, agressief, koud en 
humorloos. Een wanhopig bericht van Sissy kan hem niet 
stoppen: “I need you…W’re not bad people. We just come 

from a bad place…” Brandon kiest voor een trio dat we 
langdurig en ‘er vlak bovenop’ moeten gadeslaan, bege-
leid door Wagneriaanse doemmuziek. Animal triste.

Complex trauma
Judith Herman stelt dat we bij complex trauma evengoed 
kunnen spreken van een shame disorder als van een 
anxiety disorder (DSM-IV). In haar werk met complexe 
PTSS-patiënten is de reden om hulp te zoeken vaak een 
relatiecrisis die een diep beschadigd zelfgevoel bloot 
legt. In behandeling blijkt het kernthema vaak schaamte.

Bij misbruik en/of mishandeling van kinderen (we come 
from a bad place) leert een kind niets over gewone, so-
ciale schaamte. Laat staan over trots als tegengif. Het 
kind wordt overweldigd door een extreme toestand 
van schaamte die zich vertaalt in een afkeer van zich-
zelf. Schaamte als state. De weg daar naar toe heet 
vernedering. De gedwongen passiviteit, de volstrekte 
hulpeloosheid, is de kern van deze vernedering. Je bent 
een ding geworden. Zonder waarde. Alsof alleen de 
schaamte zal overleven. Zelfverklaarde social death. 
Schaamte zwijgt. Je schamen betekent dat er iets is 
om je voor te schamen. Deze schaamte dient volgens 
Herman een belangrijk onderdeel van de therapie bij 
complexe PTSS te zijn. En zij dient zo ver mogelijk ‘ge-
normaliseerd’ te worden omdat schaamte en trots de 
basale ingrediënten van ons sociale leven zijn. Herken-
nen wij deze schaamte? 

Erbarme dich
Na zijn afdaling in de oorden van duister genot ontwaakt 
Brandon door ‘een aanrijding met een persoon’ in de 
metro waar hij mee reist. Ongerust belt hij Sissy, maar 
krijgt geen gehoor. Brandon rent en vindt een levenloos 
lichaam in bloed. Zijn zus. In het ziekenhuis ziet hij de 
krassen op haar onderarmen. Hij streelt ze alsof hij ze 
voor het eerst ziet. Sissy opent haar ogen en zegt lief-
kozend: “Shithead.” Buiten loopt hij wezenloos voort in 
een grauwe omgeving, hij stopt en valt op zijn knieën. 
Hij breekt. Erbarme dich. De camera neemt afstand alsof 
Brandon voor het eerst in zijn leven naar die twee kinde-
ren kan kijken. Is het voldoende? Het einde is een open 
einde… 
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Complexe behandeling van Posttraumatische 
Stressstoornis (PTSS)
De behandeling van vluchtelingen wordt regelmatig als 
ingewikkeld of ‘complex’ omschreven waardoor, niet 
altijd terecht, een traumagerichte behandeling uitblijft. 
Door deze ‘complexiteit’ te integreren in de behande-
ling wordt het echter wel degelijk mogelijk om naar 
EMDR toe te werken. De therapeut moet hiervoor wel 
met verschillende factoren rekening houden. 
Allereerst spelen culturele verschillen een rol. Vluch-
telingen zijn bijvoorbeeld vaker dan Nederlanders ge-
neigd hun traumagerelateerde klachten te omschrijven 
in termen van psychosomatische klachten, zoals pijn 
of het gevoel tot niets in staat te zijn. Daarnaast be-
staan er verschillende culturele conceptualisaties, zo-
als zwak, bezeten of gek zijn, die de manier waarop 
iemand over de klachten spreekt beïnvloeden. Het wer-
ken met vluchtelingen vereist hierdoor een extra dosis 
openheid en nieuwsgierigheid om de patiënt te leren 
begrijpen.
  
Ook speelt de context van de traumatische ervaring een 
rol. De individuele traumageschiedenis is vaak onderdeel 
van een langdurig historisch, politiek of religieus confl ict 
waarin vele traumatische ervaringen elkaar over jaren 
en generaties hebben opgevolgd. In sommige gevallen 
kunnen hierdoor geïsoleerde, ingrijpende traumatische 
ervaringen lastig opgespoord worden. Vaak is het dan 
noodzakelijk om de herinnering aan deze gebeurtenis te 
achterhalen door verhalend te laten vertellen (story tel-

ling of getuigenistherapie). 

Daarnaast kan het voor patiënten van belang zijn dat 
de hulpverlener de historische, politieke of religieuze 
gelaagdheid als parallelproces van hun individuele trau-
matisering begrijpt. Alleen dan begrijpt de hulverlener 
ook de diepere betekenis van de traumatische ervaring. 
Daarbij is in vele gevallen niet alleen de integriteit van 
het lichaam door de traumatische ervaringen aangetast 
en beschadigd, maar ook het eergevoel en de persoon-
lijkheid. De ervaringen zijn daarmee onderdeel van de 
patiënt: zijn of haar identiteit en de betekenis van deze 
ervaringen zijn mede bepalend voor het persoonlijk func-
tioneren. Denk aan thema’s als verlies van mannelijkheid 
of vrouwelijkheid en van menselijkheid of bestaansrecht 
in het algemeen. De comorbiditeit bij vluchtelingen met 
dit soort betekenisgeladen traumatische ervaringen is 
dan ook vaak groot.

Tenslotte speelt de vluchtelingervaring een rol in de 
behandeling. De constante onveiligheid als gevolg van 
een reeks elkaar opeenvolgende akelige, veelal interper-
soonlijke, gebeurtenissen, traumatisering in het land van 
herkomst, een vaak traumatische vlucht, de asielproce-
dure en acculturatie leiden tot een verlies van het gevoel 
van basale veiligheid (basic trust). Tevens kunnen er he-
dendaagse sociale, politieke en culturele invloeden be-
staan die de angst op herhaling (soms reëel, soms irre-
eel) voeden, waardoor het spreken over de traumatische 
ervaringen en de daarmee gepaard gaande klachten als 
onveilig wordt ervaren. Het wantrouwen in de mensheid 
en daarmee in de hulpverlening kan hierdoor uitermate 
sterk zijn. 

Nieuwe ontwikkelingen

Meer dan ooit is de vraag naar traumagerichte behandelingen voor vluchtelingen een dagelijkse realiteit in de 
geestelijke gezondheidszorg. De toepassing van EMDR bij vluchtelingen is daarmee niet alleen van toegevoegde 
waarde, maar ook een noodzaak voor de hulpverlening. Deze eerste bijdrage bevat een aantal algemene aan-
dachtspunten en een set met aanbevelingen voor EMDR-behandelingen bij deze doelgroep. In het tweede deel 
in het volgende nummer zullen we ingaan op de praktische aanpak en de aanpassingen in het EMDR-Standaard-
protocol voor deze doelgroep. 

Een handleiding voor 
EMDR bij vluchtelingen
Tekst: Dana Sofi , Elisa van Ee, Ad de Jongh

Deel 1. Algemene tips

EMDR Magazine 16 |  50



Wat betekent dit voor de praktijk?
Gedurende een EMDR-behandeling moet je als thera-
peut rekening houden met moeilijkheden op het gebied 
van communicatie (het contact, het verbaliseren), klach-
tenpresentatie, betekenisverlening, en de door de pati-
ent beleefde (actuele) onveiligheid. Er zijn vluchtelingen 
die in het begin nauwelijks in staat zijn om iets feitelijks 
te vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Dit hoeft 
een traumagerichte behandeling echter niet in de weg 
te staan, maar betekent wel dat er ‘voorwerk’ te doen 
is voordat de therapeut kan starten met de traumabe-
handeling in engere zin. Wederzijds begrip en vertrou-
wen zijn centrale begrippen tijdens dit ‘voorwerk’. Als 
de hulpverlener bij aanvang van de behandeling ruimte 
biedt voor het leren begrijpen van de patiënt en de con-
text waarin de traumatisering plaatsvond, biedt dat de 
mogelijkheid om in een later stadium van de behande-
ling de EMDR goed vorm te geven. In de praktijk blijkt 
dat de behandeling van vluchtelingen met een PTSS dus 
nooit precies conform het protocol verloopt en er op di-
verse terreinen aanpassingen van de behandeling nodig 
zijn. Sommige patiënten verrassen uiteindelijk met hun 
mogelijkheden om toch hun ingrijpende herinneringen 
te kunnen laten behandelen, als de therapeut maar vol-
doende tijd neemt om hun ervaringen en wijze van com-
municatie te doorgronden.

Marteling 
Een aparte categorie vluchtelingen is de groep die 
doelbewuste folteringen heeft meegemaakt. Ervarin-
gen van gevangenschap en blootstelling aan fysieke of 
psychische marteling zijn ingrijpende gebeurtenissen 
die veelal leiden tot chronische vormen van PTSS. Lit-
tekens, pijn of andere lichamelijke klachten kunnen een 
continue trigger blijven vormen voor het herbeleven van 
de traumatische gebeurtenissen. Uit verschillende on-
derzoeken blijkt echter dat de meeste folterslachtoffers 
met PTSS profi teren van een EMDR-behandeling. In een 
relatief korte periode is het mogelijk de aanhoudende, 
indringende symptomen van PTSS te beïnvloeden. Er 
zijn echter wel aandachtspunten voor de behandeling. 
Indien er meerdere van dergelijke ervaringen zijn, dan 
is het aan te bevelen om eerst de gebeurtenissen die 
voorafgingen aan de gevangenschap en de martelingen 
te behandelen. Dit geeft de persoon een succeservaring 
en vergoot de stresstolerantie tijdens de behandelingen 
die gericht zijn op de herinneringen aan het martelen. 
Overigens zal het je niet verbazen dat het succes van 
de EMDR-behandeling grotendeels zal afhangen van de 
motivatie van de patiënt. 
Ernstige traumatische ervaringen als martelingen lei-

den niet alleen tot PTSS-symptomen maar ook tot be-
perkingen in het dagelijks functioneren. Het is daarom 
belangrijk om, in overleg met het slachtoffer, niet alleen 
concrete behandeldoelen voor de EMDR-behandeling te 
stellen, maar ook voor het sociaal en beroepsmatig func-
tioneren of het functioneren op andere terreinen. Denk 
daarbij niet alleen aan de invloed van de symptomen op 
het functioneren, maar ook aan de fi nanciën, juridische 
procedures, familieverbanden, de partnerrelatie, ouder-
schap, het sociale leven zoals vriendschappen en ook 
aan spiritualiteit. Vaak zijn de gevolgen van marteling 
niet alleen voelbaar voor het individu maar ook voor 
de familie en de gemeenschap. Daarom vereist de be-
handeling van deze patiëntencategorie een integratieve 
aanpak en in sommige gevallen multisystemische en 
multidisciplinaire interventies. 

De therapeutische houding
Vluchtelingen zijn vaak nog onbekend met de Neder-
landse gezondheidszorg, en vanwege het feit dat de 
kans groot is dat zij in hun thuisland negatieve ervarin-
gen met de gezondheidszorg hebben opgedaan, wan-
trouwen zij niet zelden de hulpverlener. De therapeuti-
sche houding speelt daarom een belangrijke rol in het 
herwinnen van het vertrouwen. De volgende elementen 
kunnen behulpzaam zijn bij het opbouwen van de thera-
peutische relatie.
Ten eerste is het verstandig dat de behandelaar zich in 
bepaalde fasen van de behandeling nadrukkelijk opstelt 
als een deskundige, in dit geval in de psychologische 
behandeling. Niet elke patiënt kan bijvoorbeeld de hulp-
vraag concreet verwoorden, conform de gebruiken bin-
nen de westerse geestelijke gezondheidszorg. De hulp-
vraag wordt dan vanuit het klassieke medisch model 
verwoord, waarbij de hulpverlener wordt gezien als de 
traditionele arts die de somatische klachten moet op-
lossen. Dit veronderstelt dat de hulpverlener weet wat 
goed is voor de patiënt. Een patiënt uit een niet-wes-
terse cultuur stelt zich daarbij vaak afhankelijker op dan 
de westerse patiënt. De totstandkoming van een behan-
delovereenkomst kan daardoor een proces zijn dat veel 
extra tijd en vaardigheden vereist. Een voor Nederlandse 
begrippen bovengemiddelde assertieve en doortastende 
indruk over de gang van zaken binnen het therapeuti-
sche proces kan bij deze doelgroep juist vertrouwen 
wekken.

Ten tweede moet de therapeut vertrouwen en geloof 
uitstralen naar wat de patiënt in het behandelproces in-
brengt. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om aan te 
sluiten bij soms moeilijk invoelbare, gedachtes van de  
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vluchteling (zoals Djinn of bezeten zijn) en lichamelijke 
klachten uiterst serieus te nemen. Hoewel een thera-
peut natuurlijk de opvattingen van elke patiënt serieus 
moet nemen kan dit – als de belevingswereld van de pa-
tiënt ver van die van de therapeut ligt – mentaal een ex-
tra stap vergen. De therapeut zal dus extra moeite moe-
ten doen om aan te sluiten bij de patiënt door meer dan 
gemiddelde aandacht te besteden aan de gevoelsmatige 
beleving van de patiënt en aan de betekenis hiervan in 
de context van de traumatische herinnering. 
Naast de beleving van de klachten zijn de verwachtingen 
over de behandeling van zowel de patiënt als de fami-
lie belangrijk. Kennis van de achtergrond van de vluch-
teling en over hoe de herkomst van de patiënt zijn of 
haar klachten en verwachtingen kan beïnvloeden, zor-
gen voor rust en vertrouwen aan de kant van de patiënt. 
Daarbij moet worden aangetekend dat het belangrijk 
is om te beseffen dat  kennis van taal of cultuur niet 
hetzelfde is als het begrijpen van de beleving van pati-
ent. In therapie leren de therapeut en de patiënt als het 
ware een gemeenschappelijke taal te spreken doordat 
zij elkaar uitleg geven over het eigen referentiekader en 
zo samen naar een gemeenschappelijk referentiekader 
toegroeien, waarbinnen traumagerichte interventies zo-
als EMDR kunnen plaatsvinden. 

Ten derde is aandacht en belangstelling van de hulpver-
lener vereist voor de huidige situatie waarin de vluch-
teling verkeert, met name voor de ontheemdings- en 
acculturatieaspecten. Hetzelfde geldt voor niet-trauma-
gerelateerde psychische en psychiatrische problematiek 
van de patiënt. Dit vraagt extra aandacht van de hulp-
verlener, niet alleen voor de vele veranderingen die in de 

leefwereld van de patiënt is opgetreden, maar ook voor 
de gevolgen van deze veranderingen, zoals het verlies 
van sociale status en het ontberen van de veiligheid en 
steun van het familieverband. 

Tenslotte is het van belang om als therapeut betrouw-

baar te zijn. De hulpverlener moet overtuigen door be-
trouwbaar over te komen door bijvoorbeeld extra aan-
dacht te schenken aan de vertrouwelijkheid van het 
verhaal van de patiënt en diens gegevens. Het is in dit 
verband ook belangrijk dat de patiënt kan rekenen op 
vaste afspraken en erop kan vertrouwen dat binnen het 
therapeutisch contact alles aan bod mag komen.  

In de volgende bijdrage zullen we ingaan op de prakti-
sche aanpak en enkele problemen die zich kunnen voor-
doen bij het uitvoeren van het EMDR-Standaardprotocol 
in het kader van een PTSS-behandeling bij vluchtelingen 
in de praktijk. 
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Al jaren erger ik me er dood aan, en de ergernis wordt 
alleen maar groter: de toenemende ‘sjablonisering’ in 
de communicatie. Niet alleen aan de kassa bij Albert He-
ijn, maar ook in het vliegtuig, de trein, het restaurant, of 
het café. Het zijn voorgeschreven standaardzinnen die 
oprechtheid moeten verbeelden, maar ik beleef ze als 
plastic emoties. Wat me er onder meer zo aan irriteert is 
dat het vaak voorschriften zijn waar een weloverwogen 
idee achter zit. Het idee dat de ontvanger dit soort zinnen 
graag wenst te horen. Dus wordt het personeel van win-
kels, vliegtuigen, restaurants etc. opgedragen deze zinnen 
uit te spreken. 
Dit soort verbale plastic komt uiteraard uit Amerika en 
omstreken. Ik werd er op een pijnlijke wijze voor het eerst 
mee geconfronteerd toen ik 31 jaar geleden naar Halifax 
in Canada vloog. Ik logeerde er bij vrienden. De ochtend na 
mijn aankomst ging ik naar het supermarktje om de hoek. 
Bij binnenkomst werd ik onthaald op een ogenschijnlijk 
enthousiast “Hi, how are you today?” Ik concludeerde 
dat de eigenaresse kennelijk van mijn vrienden had ge-
hoord dat er iemand helemaal uit Nederland op bezoek 
zou komen. Ik begon haar dan ook uitgebreid te vertellen 
over de vlucht die tamelijk onrustig was verlopen, over de 
jetlag die ik had waardoor ik de afgelopen nacht slecht 
had geslapen, maar dat ik me nu, eenmaal opgestaan en 
ontbeten, best weer redelijk voelde. De vrouw keek me 
verbijsterd aan en ik begreep dat ik iets niet goed had ge-
daan. Ik dacht nog even dat het aan mijn Engels lag, totdat 
ik later te horen kreeg dat ik gewoon “Fine, and how are 

you?” had moeten antwoorden. De vrouw was helemaal 
niet geïnteresseerd in mijn wee en wel. Ik voelde me be-
drogen.

Dat je in het vliegtuig na de landing wordt bedankt dat je 
met hun maatschappij hebt gevlogen en dat ze hopen je 
weer terug te zien, daar ben ik al een tijdje aan gewend 
geraakt. Maar een paar jaar geleden meende de NS dit 
te moeten gaan imiteren. Niet alleen het plichtmatige 
bedankje bij het binnenrijden in het eindstation, maar nu 
worden we ook al welkom geheten ‘aan boord’ van de 
trein en moet ik aanhoren dat we “geheel volgens dienst-
regeling” zijn vertrokken van station X. Bij deze schaam-
teloze imitatie van de vliegcultuur zit ik eigenlijk steeds 
weer te wachten op hoe hoog we rijden en wat de tem-
peratuur buiten is. Vroeger was dat toch echt anders en 
uiteraard beter. De spontaniteit in de communicatie was 
nog aanwezig, zeker in Amsterdam waar ik studeerde. 
Op het Weteringsschanscircuit, toen de tram een wissel 

miste en in plaats van af te slaan per ongeluk doorreed op 
het circuit, riep de conducteur enthousiast: “Ja mensen, 
nog één rondje!” Dat was leuk! Of de conducteur die bij 
het eindpunt door de intercom schalde: “Of u nou staat 
of zit, dit is het einde van deze rit.” Dat is gemeend, dat 
is oprecht.

In het restaurant vraagt de serveerster of ‘alles naar wens 
is’ en of ‘het gesmaakt heeft’. Ik geloof haar gewoon niet. 
Ze kan mij niet overtuigen dat ze daar echt in geïnteres-
seerd is. Natuurlijk zeg ik automatisch: “Ja, het was heel 
lekker.” Jaren geleden, ik was met mijn gezin met de au-
toslaaptrein op weg van Avignon naar Den Bosch, kregen 
we in de coupé een warme maaltijd. Het eten was ronduit 
smerig en ik riep in de beslotenheid van het gezin dat het 
gewoon bagger was. Toen even later de treinpurser langs 
kwam om te vragen of het gesmaakt had en ik net “Ja, 
het was heel lekker” wilde antwoorden, zei een van mijn 
zoontjes ineens: “Mijn vader zei dat hij het eten bagger 
vond.” Echt even een EMDR-momentje. Later kon ik het 
toch wel waarderen, het was namelijk wel eerlijk. 

Bij het sjabloniseren in de communicatie ontstaat na-
tuurlijk het gevaar dat er nauwelijks meer echt geluisterd 
wordt. Tijdens mijn studie, bij het vak sociale psychologie, 
las ik eens over een onderzoeker die uitprobeerde hoe 
mensen op een feestje op onzinantwoorden reageren. 
Bij elke begroeting door een bekende (“Hallo, hoe gaat 
het met je?”) antwoordde hij: “Goed, ik heb zojuist mijn 
schoonmoeder begraven.” Het merendeel van de mensen 
reageerde daarop met: “Fijn om te horen joh.” 
Bij Albert Heijn begroet de kassière me elke keer weer 
met een ‘goedemiddag’ en na het afrekenen hoopt ze dat 
ze me weer terug zal zien en wenst me vervolgens een 
prettige dag toe. Ik vul eens in de zoveel tijd een enquête 
van Albert Heijn in. Een van de vragen is of de kassière me 
een prettige dag heeft gewenst. Ik heb al meerdere keren 
aangegeven dat dat van mij niet hoeft. Het heeft nog geen 
effect gehad. Ik heb me er maar bij neer te leggen.

Wat mij rest is jullie een hele fijne dag verder toe te wensen.

Column

“Tot ziens en fijne dag verder”

53  | EMDR Magazine 16



Tekst: Gijs van Vliet

Research

In 2012 verscheen een internationale richtlijn van de In-

ternational Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS; 
Cloitre et al, 2012), gebaseerd op de toen heersende 
consensus, waarin gepleit werd om mensen met een 
C-PTSS een fasegerichte behandeling aan te bieden, 
waarin de traumaconfrontatie voorafgegaan wordt 
door een stabilisatiefase. Hierop kwam, met name van-
uit Nederland, felle kritiek, onder andere in een artikel 
van De Jongh et al. (2016). Zij stelden dat stabilisatie 
in de meeste gevallen niet nodig is en dat we ook bij 
C-PTSS meteen kunnen beginnen met een traumage-
richte behandeling. 

De vragen waar het in de discussie om draait zijn: Is er 
echt een verschil tussen PTSS en C-PTSS; gaat het hier 
om te onderscheiden categorieën? Is stabilisatie vooraf 
noodzakelijk, dan wel aan te raden voor een succes-
volle traumaconfrontatie? En tot slot, wat verstaan we 
eigenlijk onder stabilisatie? 

Ik zal deze vragen, die de huidige tegenstelling het dui-
delijkst vertegenwoordigen, proberen te beantwoorden 
aan de hand van twee artikelen: enerzijds de ISTSS-
richtlijnen voor C-PTSS (Cloitre et al., 2012), die een 
fasegerichte behandeling bepleiten, en anderzijds de 
kritiek hierop van De Jongh et al. (2016) en de onder-
zoeken waar zij naar verwijzen.

De ISTSS-richtlijnen
De ISTSS-richtlijnen ten aanzien van de behandelingen 
van C-PTSS (Cloitre et al., 2012) zijn gebaseerd op een 
select aantal empirische onderzoeken en op een en-
quête onder vijftig experts op het gebied van complex 
trauma (Cloitre et al., 2011), van wie er 45 een fasege-
richte behandeling voor C-PTSS aanraadden.
Cloitre stelt dat mensen met C-PTSS een veel breder 
scala aan klachten en problemen hebben dan enkel de 
PTSS en dat daarom de focus in de behandeling niet 
alleen op de PTSS moet liggen, maar ook op het ver-
sterken van de emotieregulatie, de psychosociale vaar-
digheden en de omgevingshulpbronnen. Om die reden 
beveelt zij een gefaseerde behandeling aan, waarbij 
ze drie fases onderscheidt: stabilisatie, traumabehan-
deling en consolidatie. Over de tweede en derde fase 
bestaat nauwelijks enige discussie, maar wel over de 
eerste fase: de stabilisatiefase. Deze fase betreft vol-
gens deze auteurs symptoomreductie, verbetering van 
zelfmanagement, het opbouwen van de therapeutische 
relatie, psycho-educatie, het verbeteren van emotione-
le en sociale vaardigheden, validatie en aanmoediging. 

Kritische beschouwing van de richtlijnen
Zijn PTSS en C-PTSS wel verschillend?
Het onderscheid tussen PTSS en C-PTSS blijkt moeilijk te 
maken. Natuurlijk zijn er grote verschillen te vinden bij 

Stabilisatie bij complexe 
PTSS: een nuancering 
van de discussie

In het werkveld en binnen de EMDR-vereniging is er de laatste jaren een discussie gaan-
de over het nut en de noodzaak van stabilisatie als voorbereidende fase binnen trauma-
behandelingen. Deze discussie heeft tot een polarisatie van meningen in ons werkveld 
geleid. Over de meeste patiënten hebben we echter wel een consensus, namelijk dat er 
bij hen zonder nadere voorbereiding gestart kan worden met de traumaconfrontatie. De 
discussie over al dan niet stabiliseren gaat over de meest complexe patiënten van wie de 
problematiek veelal aangeduid wordt met de typering ‘Complexe PTSS’ (C-PTSS). Hoe zit 
het nu?
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patiënten met PTSS-klachten: van een enkelvoudig trau-
ma tot de meest extreme traumageschiedenissen gedu-
rende vele jaren in de kindertijd, en van lichte tot zeer 
ernstige schade. Een aantal auteurs, waaronder Herman 
(1992) en voornoemde Cloitre, pleit er voor om de groep 
met C-PTSS als gevolg van complexe trauma's anders te 
classificeren, omdat er daarbij vaak ook andere trauma-
gerelateerde problematiek speelt zoals affectregulatie-
problemen, een ernstig beschadigd zelf- en wereldbeeld 
en hechtingsproblemen. Als we de beschikbare litera-
tuur overzien (zie onder andere de reviews van Landy, 
Wagner, Brown-Bowers & Monson, 2015 en Resick et 
al., 2012), moeten we echter de conclusie trekken dat 
er te veel overlap is tussen de beschreven C-PTSS, de 
bijgestelde classificatie van PTSS in de DSM-5 en de 
borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), om PTSS en 
C-PTSS als aparte diagnostische categorieën van elkaar 
te kunnen onderscheiden. Niet dat er geen verschillen 
zijn, maar er lijkt meer sprake te zijn van een continuüm.
Houdt dit dan ook in dat alle patiënten met een PTSS op 
dezelfde manier behandeld kunnen worden? Dat zou 
een te grote versimpeling zijn: er zijn namelijk wel de-
gelijk grote verschillen binnen dit continuüm.  

Kritiek op de empirische onderbouwing
In het artikel van De Jongh et al. (2016) uiten de auteurs 
stevige kritiek op de onderbouwing van de richtlijnen, 
met als kernboodschap dat er geen noodzaak zou zijn 
voor stabilisatie. De empirische studies worden onder 
de loep genomen en deels verworpen als bewijs voor 
deze noodzaak. Uiteindelijk wordt er maar één van de 
negen studies kwalitatief genoeg geacht om nader 
door te spreken. In deze Randomized Controlled Trial 
(RCT) van Cloitre (2010) wordt het effect onderzocht 
van een geprotocolleerd stabilisatieprogramma van 
acht sessies, voorafgaand aan de traumaconfrontatie, 
het STAIR-programma. De belangrijkste kritiek is dat er 
in deze studie, die drie verschillende condities naast 
elkaar zette, geen conditie zou zijn opgenomen van al-
leen exposure, zonder stabilisatie vooraf. Dat klopt niet: 
er zit wel degelijk een conditie in, bestaande uit trau-
maconfrontatie zonder stabilisatie, namelijk één waar-
bij er enkel counselingsessies aan de traumaconfron-
tatie vooraf gingen, om het aantal contacten gelijk te 
trekken. De counseling was niet gericht op verandering 
en had ook niet als doel om stabilisatie te bewerkstel-
ligen. Het bleek dat deze combinatie minder effectief 
was dan de conditie met STAIR als voorfase. 

Ook de verwerping van een aantal andere onderzoeken 
in dit genoemde artikel is bij nadere beschouwing naar 

mijn idee te kort door de bocht. In de studies van Chard 
(2005) en Classen et al (2011) bijvoorbeeld, wordt de 
traumabehandeling voorafgegaan door en gecombi-
neerd met een reeks groepssessies die als een soort 
van stabilisatie aangemerkt moeten worden omdat ze 
zich richten op het aanleren van vaardigheden en het 
vergroten van behandelmogelijkheden. Deze sessies 
zijn gericht op het opbouwen van vertrouwen en veilig-
heid en van de therapeutische relatie, het werken aan 
het zelfconcept en het wereldbeeld, op psycho-educa-
tie en het voorbereiden op de traumabehandeling. Bij 
deze studies is er geen vergelijking gemaakt met een 
programma zonder deze stabilisatie voor en tijdens de 
behandeling. Maar de conclusie dat het hier enkel Fase 
2-behandelingen zouden betreffen, klopt niet omdat er 
meer wordt aangeboden dan alleen Fase 2. 
De stellingname van de auteurs is dat er geen bewijs 
zou zijn voor de noodzaak van stabilisatie, die inder-
daad niet is aangetoond in het onderhavige onderzoek, 
maar dat is ook niet wat Cloitre et al (2012) stelden. 
De ISTSS-richtlijn stelt dat het beter zou zijn om een 
fasegerichte behandeling aan te bieden, en niet dat het 
zonder niet mogelijk zou zijn. Ook dat is te lezen in de 
conditie zonder STAIR in Cloitres onderzoek: deze con-
ditie gaf wel effect, maar was minder effectief. 
Hoe dan ook: de empirische onderbouwing van de 
ISTSS-richtlijnen is beperkt en kan daardoor niet als 
afdoende bewijs dienen voor de meerwaarde of de 
noodzaak van een fasegerichte behandeling, maar dat 
impliceert zeker nog niet dat het omgekeerde waar is, 
namelijk dat stabilisatie in alle gevallen onnodig zou 
zijn.

Comorbiditeit als complicatie
Een ander argument in de kritiek was dat de factoren 
comorbiditeit en de traumageschiedenis geen effect 
zouden hebben op de uitkomsten van traumabehan-
delingen. Daarom zouden stabilisatieprogramma's, ook 
bij de meest complexe PTSS, in het algemeen niet no-
dig zijn. De Jongh et al (2016) baseren zich hierbij op 
een aantal reviewonderzoeken, waaronder die van Van 
Minnen, Harned, Zoellner, & Mills (2014). In haar review 
toont Van Minnen overtuigend aan dat Prolonged Expo-

sure (PE) veilig toegepast kan worden bij patiënten met 
comorbide depressie, borderline persoonlijkheidsstoor-
nis, dissociatie, middelenmisbruik, suïcidaliteit, zelfbe-
schadiging en psychose. Opvallend echter is dat vrijwel 
alle studies die Van Minnen aanhaalt om dit argument 
te onderbouwen, behandelingen zijn waarin gewerkt 
wordt met stabilisatie, voorafgaand aan de traumacon-
frontatie. Deze bestond uit psycho-educatie               
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en het werken aan coping en sociale vaardigheden. Zo 
wordt zelfs ook de studie van Cloitre (2010), die in de 
ISTSS-richtlijnen staat, aangehaald om aan te tonen dat 
BPS geen contra-indicatie is voor traumabehandeling. 
De aangehaalde onderzoeken onderschrijven het nut 
van stabilisatie eerder dan dat ze deze ondergraven.

Stabilisatie 
Maar er is nog een ander punt dat tot nu toe te wei-
nig belicht wordt. Als we de vele studies naar C-PTSS 
behandelingen overzien, blijkt dat stabilisatie wel een 
zeer veelvormig begrip is: elke studie vult het weer 
op geheel eigen wijze in. De vorm varieert van korte, 
geprotocolleerde programma's van enkele dagen, tot 
maandenlange voorbereidingen. De inhoud varieert van 
psycho-educatie tot Dialectische Gedragtherapie (DGT) 
en affectregulatietraining, en van steunende groeps- 
en lotgenotenbijeenkomsten tot aan Cognitieve ge-
dragstherapie (CGT). Deels blijft het beperkt tot ses-
sies voorafgaand aan de traumaconfrontatie, maar in 
andere programma's lopen de stabilisatie-interventies 
nog tijdens het hele traject door. De veronderstelde 
dichotomie tussen al dan niet stabiliseren blijkt hele-
maal niet te bestaan: het is veel te veelvormig om daar 
uitspraken over te kunnen doen, laat staan dat er een 
empirisch verantwoorde vergelijking mogelijk is met de 
conditie ‘meteen beginnen met traumaconfrontatie’.

Hoe nu verder?
Misschien is het tijd om de term ‘stabilisatie’ los te la-
ten, omdat die de misverstanden alleen maar lijkt te 
vergroten. Wat we in de literatuur onder deze noemer 
zien, gaat mijns inziens veeleer over de inbedding van 
de traumaconfrontatie in een breder behandelaanbod 
voor de patiënten met meer complexe traumatisering 
en traumagerelateerde problematiek. Maar het is ook 
een spraakverwarring over wat traumabehandeling in-
houdt. De één noemt alleen de traumaconfrontatie (bij-
voorbeeld met EMDR) de eigenlijke traumabehandeling, 
waarbij de behandeling met name symptoomgericht is, 
gericht op de acute herbelevingen, de ander richt zich 
op het hele pakket aan schade, die langdurige trauma-
tisering teweeg heeft gebracht, en ziet de traumacon-
frontatie als een van de onderdelen van de trauma-
behandeling die hij als zodanig veel breder definieert 
(alsook de te behandelen klachten). Dit strookt ook met 
mijn praktijkervaring: de PTSS en bijkomende klachten 
en stoornissen zijn nauwelijks los van elkaar te behan-
delen bij deze doelgroep, ze lopen in elkaar over.

In de praktijk blijken de verschillen minder groot dan 
op papier. Ook de kortdurende, louter op PTSS gerichte 
programma's blijken veel meer ingebed te zijn dan je 
op papier zou zeggen, en anderzijds zijn er steeds min-
der therapeuten die patiënten op voorhand uitsluiten 
van traumabehandeling of nodeloos in de wacht zetten. 
Gelukkig maar, de praktijk ontwikkelt zich door.
Laten we oog houden voor de complexiteit van deze 
patiënten en van hun noden, en zorg op maat bieden. 
Soms is de focus op de PTSS met een direct startende 
traumaconfrontatie genoeg, soms is er meer voor no-
dig, voor en tijdens het traject. Dat is niet te vangen 
in zwart-wit termen, de realiteit is veel ingewikkelder 
en verdient meer nuancering om recht te doen aan de 
complexiteit en diversiteit van ons werkveld en van 
onze patiënten.                   
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Research

EMDR en reconsolidatie 
Wanneer een herinnering wordt geactiveerd (bewust op-
gehaald in het werkgeheugen of getriggerd door bepaalde 
cues) kan deze tijdelijk instabiel worden: een soort plasti-
sche staat, waarna opnieuw eiwitsynthese (consolidatie) 
nodig is om de herinnering op te slaan in het langeter-
mijngeheugen. Dit proces wordt geheugenreconsolidatie 
genoemd en deze reconsolidatie kan (bewust) verstoord 
worden met farmacologische middelen (bijvoorbeeld 
propranolol, dat indirect de eiwitsynthese beïnvloedt) of 
met psychologische interventies.
Tijdens EMDR wordt reconsolidatie beïnvloed door het 
werkgeheugen te belasten tijdens activatie van een aver-
sieve herinnering met een concurrerende taak: oogbe-
wegingen. De herinnering wordt door deze taak vager en 
minder emotioneel, en er worden nieuwe betekenissen 
toegevoegd (spontaan of geïnitieerd met interweaves). De 
nieuwe ‘vervormde’ herinnering wordt als zodanig herop-
geslagen. Althans, zo luidt de werkgeheugentheorie en zo 
leggen we het uit aan onszelf en aan onze patiënten. Het 
beschrijft precies wat clinici waarnemen tijdens een suc-
cesvolle EMDR-behandeling. Dat wil zeggen, de hinder-
lijke herinnering verandert blijvend in een ‘onschadelijke’ 
variant. EMDR lijkt daarmee een reconsolidatie-interven-
tie bij uitstek die, lang voordat het begrip reconsolidatie 
zijn intrede deed in de wetenschap, is ontwikkeld door 
Francine Shapiro. 
Niettemin is het goed om ons te realiseren dat 1) het idee 

dat herinneringen vervormbaar zijn binnen de weten-
schap echt heel nieuw is (ongeveer twintig jaar oud), en 2) 
het onderzoek ernaar nog in de kinderschoenen staat en 
helemaal niet zo eensluidend is als wij hierboven schet-
sen. Zie bijvoorbeeld de bespreking van het onderzoek 
van Van Schie et al. 2017, elders in dit EMDR Magazine.

Return of fear 
Een belangrijke vraag is of een herinnering na EMDR met 
een SUD=0 en VoC=7 echt blijvend is ‘gedesensitiseerd’. 
Soms is er na verloop van tijd een terugval en is de herin-
nering opnieuw sterk aversief en geeft weer klachten, de 
SUD is weer hoog. In dat geval kan er geen sprake geweest 
zijn van reconsolidatie; er moet extinctie hebben plaats-
gevonden, dat wil zeggen, de oorspronkelijke herinnering 
is blijven bestaan, maar was tijdelijk overschaduwd door 
een ‘goedaardiger’ variant, ontstaan in de context van de 
therapiekamer. Extinctieleren is het bekende fenomeen 
dat een aangeleerde associatie (CS-US) kan worden ‘afge-
leerd’ door herhaaldelijke blootstelling aan de CS zonder 
US. Geleerd wordt dat de CS niet meer voorspellend is 
voor de US en daarmee niet meer tot het originele gedrag 
hoeft te leiden. 
Het grootste probleem met extinctieleren – en dus met 
exposuretherapie – is dat de ongewenste emotionele re-
actie niet permanent verdwijnt, maar spontaan kan terug-
keren (spontaneous recovery), of kan terugkeren in een 
andere context (renewal), of door (onverwachte)            

Tekst: Hellen Hornsveld en Matthijs oude Lohuis

Steeds meer onderzoek probeert met de reconsolidatietheorie in het achterhoofd te

achterhalen hoe farmacologische en psychologische interventies kunnen worden geop-

timaliseerd om traumatische herinneringen te beïnvloeden. In dit artikel beschrijven we

een studie waarbij vier PTSS-patiënten een bètablokker (propranolol) krijgen toegediend

om de heropslag na activatie van de traumatische herinnering te verstoren. Aan de hand

van deze studie bespreken we het reconsolidatieprincipe en hoe de uit dit onderzoek 

verkregen kennis ook relevant kan zijn voor de toepassing van EMDR.

Trauma’s behandelen 
met kennis van 
reconsolidatie
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blootstelling aan de ongeconditioneerde stimulus (rein-

statement). Dit suggereert dat de originele herinnering 
nog wel aanwezig is, maar tijdelijk onderdrukt is geweest 
door een nieuw gevormd geheugenspoor. Extinctie wordt 
dus gezien als het aanleren van een nieuwe associatie 
die naast de oude herinnering wordt gevormd. Extinctie 
is dus geen afleren, maar inhibitie, ofwel onderdrukking 
van de originele herinnering door een nieuwe associatie. 
In het geval van trauma betekent extinctie dat de associ-
atie ‘denken aan de traumatische ervaring’ (CS) leidt tot 
‘ellende’ (US, controleverlies, minderwaardigheid, etc.), 
gedurende korte of langere tijd gedomineerd wordt door 
een nieuwe associatie, namelijk: ‘denken aan de trauma-

tische ervaring’ (CS), leidt ‘niet meer tot ellende’ (geen 
US) zonder dat de oorspronkelijke associatie verdwenen 
is. Het zal duidelijk zijn dat begrip van de omstandigheden 
waaronder extinctie wordt aangeroepen en wanneer juist 
reconsolidatie plaatsvindt, enorm kan helpen in het opti-
maliseren van interventies. 

BOX 1. Reconsolidatie tegenover extinctie: 
een gedachtenexperiment 
Neem een herinnering in gedachten, zoals een klas-
lokaal uit je jeugd. Neem hiervoor even een minuutje 
de tijd… Je ziet het klaslokaal voor je en je ziet jezelf 
zitten. Deze herinnering zit nu in je werkgeheugen en 
staat nu in principe open voor verandering (verstoring). 
Een voorwaarde is wel dat er iets onverwachts moet 
gebeuren of iets stressvols (zie tekst). Verbeeld je bij-
voorbeeld in dat er een paard in jouw klaslokaal van 
toen binnenloopt. De kans is groot dat je je na een tijd-
je memoriseren nauwelijks nog een klaslokaal zonder 
paard kunt voorstellen. 
Is hier nu sprake van reconsolidatie of van extinctie? 
Bij reconsolidatie heeft het ‘klaslokaal met paard’ de 
oorspronkelijke herinnering vervangen: er is geen 
oude herinnering meer. Het narratief bestaat nog, je 
weet wel dat er geen echt paard in de klas stond, maar 
het beeld van een klaslokaal zonder paard is als herin-
nering weg. 
In dit specifieke voorbeeld is minstens zo waarschijnlijk 
dat er nog steeds twee herinneringen zijn: een ‘klas-

lokaal met paard’ en een ‘klaslokaal zonder paard’, 
waarbij het ‘klaslokaal met paard’ – in ieder geval tijde-
lijk – dominant is geworden over het ‘klaslokaal zonder 

paard’; in dat geval zou er sprake zijn van extinctie. 
Bij extinctie zou het kunnen zijn dat de nieuwe herin-
nering (met paard) na verloop van tijd vervaagt en dat 
bijvoorbeeld na een reünie op je oude school, dit rare 
voorbeeld met een paard in je klaslokaal weer geheel 
op de achtergrond is geraakt.

BOX 2. De evolutietheorie  
Evolutionair gezien is het mechanisme van reconsolida-
tie goed te begrijpen: de plasticiteit van herinneringen 
maakt het mogelijk om oude kennis te updaten. Hierbij 
worden nieuwe informatie en nieuwe inzichten over 
hoe de wereld nú is, geïntegreerd met oude informatie 
en het kan deze ook vervangen. Om te voorkomen dat 
élke herinnering in het werkgeheugen plastisch wordt 
en opnieuw moet worden opgeslagen, wat weinig effi-
ciënt zou zijn, gebeurt dit alleen als er verschil is tussen 
de oude informatie en de nieuwe informatie. Er moet 
dus een soort verrassingseffect zijn dat de noodzaak 
weergeeft tot het updaten van de informatie; ook hier-
bij krijgt ingrijpende, betekenisvolle informatie voorrang 
boven niet-ingrijpende informatie. Zonder een update-
mechanisme zou een herinnering (of geheugenspoor) 
onherroepelijk zijn en in nieuwe omstandigheden tot 
dysfunctioneel gedrag kunnen leiden. Het principe van 
geheugenreconsolidatie leert ons daarmee dat ons 
brein er niet op uit is om ons het verleden zo accuraat 
mogelijk te doen herinneren, maar op adequaat de toe-
komst te voorspellen. Daarbij kunnen herinneringen 
niet alleen kracht en narigheid verliezen, zoals beoogt 
met EMDR en in deze studie, maar ook in kracht toene-
men: het fenomeen US-inflatie lijkt hier een voorbeeld 
van: door nieuwe, relevante aversieve informatie treedt 
er een soort upgrade van de oorspronkelijke herinne-
ring op. Een zware medische ingreep bijvoorbeeld kan 
met terugwerkende kracht aversief worden als blijkt 
dat de chirurg meerdere slachtoffers heeft gemaakt. De 
SUD van de herinnering aan de operatie stijgt na deze 
nieuwe informatie en kan wellicht leiden tot PTSS met 
uitgestelde expressie. Overigens kan het ook zijn dat 
niet alleen de oude herinnering wordt ‘ge-update’ maar 
dat er tevens een nieuwe ‘herinnering’ wordt aange-
legd, namelijk een geheugenrepresentatie van wat er 
had kunnen gebeuren. 

Onderzoek
Zoals gezegd is het hele idee van reconsolidatie en de plasti-
citeit van het brein pas van de laatste twintig jaar. Daarvoor 
dacht men alleen in termen van extinctie en de onveran-
derlijkheid van herinneringen. Het reconsolidatie-onderzoek 
is tot nu toe vooral dierexperimenteel met farmacologische 
interventies en ingewikkelde designs om alternatieve ver-
klaringen uit te sluiten. De essentie is dat (meestal) een rat 
een toonschok-associatie wordt aangeleerd. De volgende 
dag wordt de angstherinnering gereactiveerd door alleen 
de toon aan te bieden – een reminder zonder schok (ver-
rassing!) – waarna reconsolidatie moet plaatsvinden. Deze 
wordt verstoord door toediening van een stofje dat de (her)
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opslag van de herinnering blokkeert, waarna de rat de be-
angstigende associatie niet meer kent (niet meer de ang-
stige reactie laat zien). 
Bij mensen is een farmacologische interventie met geheu-
genreconsolidatie voor het eerst aangetoond door de on-
derzoeksgroep van Merel Kindt (2009), eerst in hetzelfde 
paradigma van angstconditionering en later bij fobieën. In-
teressant voor EMDR-therapeuten zijn uiteraard vooral stu-
dies naar het beïnvloeden van klachtenproducerende nega-
tieve herinneringen uit het episodisch geheugen. Het meest 
klinisch relevante artikel in dit kader is het hier besproken 
onderzoek van Kindt en Van Emmerik, gepubliceerd in Thera-

peutic Advances in Psychopharmacology in 2016.
 
Propranolol boven op de berg
Merel Kindt en Anton van Emmerik behandelden in totaal 
twaalf PTSS-patiënten, waarvan tien succesvol. In hun artikel 
bespreken ze drie succesvolle en een niet succesvolle casus. 
De patiënten werden geïncludeerd indien er sprake was van 
PTSS zonder ernstige comorbide stoornis. In de eerste ses-
sie (T1) werd gemeten en het trauma verkend, en er werd 
gevraagd naar de meest pijnlijke en emotionele momenten, 
de zogeheten hotspots. Vlak vóór de reactivatie werden de 
verwachtingen van de patiënt zo expliciet mogelijk gemaakt: 
“Wat denk je dat er zal gebeuren als je terugdenkt aan […

hotspot]?” (Antwoord: “Ik verlies controle”, of “Ik word hele-
maal gek”, etc.). Het idee is dat deze verwachtingen worden 
ontkracht als later de herinnering wordt opgehaald, en dat 
deze verwachtingsmismatch belangrijk is voor het plastisch 
maken van de herinnering. Om de reactivatie zo volledig 
mogelijk te laten zijn werden de patiënten aangespoord om 
tijdens de sessies zo weinig mogelijk vermijdingsgedrag te 
vertonen. Bij een zo hoog mogelijke SUD werd de reactiva-
tie gestopt, waarna direct propranolol werd toegediend. Na 
een week werd er gemeten, en als er geen verbetering kon 
worden vastgesteld, werd een tweede of derde sessie in-
gelast. Een week (T2), een maand (T3) en vier maanden (T4) 
na de laatste behandelsessie werden vragenlijsten afgeno-
men, waaronder de Posttraumatic Distress Scale (PDS) die 
de ernst van de PTSS-symptomatologie meet.  

Het artikel is interessant omdat de auteurs op grond van de 
literatuur enkele belangrijke keuzes maken om hun inter-
ventie zo goed mogelijk te laten verlopen. Ten eerste probe-
ren ze de herinnering zo volledig mogelijk te activeren en de 
lading (SUD) zo hoog mogelijk te krijgen. Ten tweede houden 
ze de reminder aan het traumatische event zo kort mogelijk, 
om zo te voorkomen dat nieuwe herinneringen zich onder-
weg (naar boven op de berg) vormen. Ten derde proberen 
ze een verwachtingsfout te creëren met betrekking tot het 
denken aan de traumatische gebeurtenis, omdat anders de 
herinnering wel geactiveerd is, maar nog niet gedestabili-
seerd, en dus nog niet vatbaar is voor verstoring. De auteurs 
besluiten geen propranolol toe te dienen als aan deze voor-
waarden niet wordt voldaan. 

De resultaten 
De eerste casus betreft een 42-jarige vrouw met nachtmer-
ries en andere PTSS-symptomen, na de zelfmoord van haar 
moeder drie jaar eerder. Haar verwachtingen waren dat, 
als ze hieraan terug zou denken, ‘alles mis zou gaan’. Toen 
ze focuste op de hotspots (het moment dat ze telefonisch 
werd geïnformeerd over haar moeders zelfmoord en het 
beeld dat haar moeder naar haar toekwam, haar omhelsde 
en weer wegliep) werd ze overspoeld door emoties. Anders 
dan haar verwachtingen, voelde dit echter als een opluch-
ting. Besloten werd om direct na dit moment propranolol 
toe te dienen. De patiënte liet een sterke afname zien van 
de PDS-score een week na deze sessie (T2); dit effect hield 
aan op T3 en T4 (zie Figuur 1). 
De tweede casus verliep op soortgelijke wijze en was even-
eens succesvol (zie Figuur 2). De derde casus betrof een 
25-jarige studente die vier jaar eerder werd verkracht door 
haar toenmalige vriend. Negen sessies cognitieve gedrags-
therapie (drie jaar eerder) en negen sessies EMDR-therapie 
(twee jaar eerder) brachten geen verlichting. Deze patiënte 
verwachtte door emoties te worden overspoeld bij het te-
rugdenken aan de gebeurtenis. Deze verwachting kwam uit 
tijdens de eerste reactivatiesessie, zodat er besloten werd 
om geen propranolol toe te dienen. Bij een tweede sessie 
werd imagery rescripting ingezet, waarbij de patiënte         
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Figuur 1. PDS total and subscale scores of case 1. 
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aangemoedigd werd om zich een alternatief scenario voor 
te stellen. Hierin liep ze weg van haar vriend, die uit was op 
seks, wat haar, in plaats van machteloos, juist een gevoel van 
controle gaf. Dit werd gevolgd door inname van propranolol 
en leidde inderdaad tot een daling in de PDS-score (Figuur 3).
De vierde, niet-succesvolle casus betrof een twintigjarige stu-
dente die vijf jaar eerder met haar ouders thuis gewelddadig 
werd beroofd. Ze had vrij snel na het incident EMDR-therapie 
gehad, zonder succes. Bij zowel de eerste als de derde ses-
sie werd besloten propranolol toe te dienen (bij de tweede 
niet), maar dit had geen effect op haar klachten. De auteurs 
vermoeden dat er sprake was van cognitieve vermijding en 

onvoldoende arousal, ondanks een gerapporteerde SUD van 
70-80 op een schaal van 100. De patiënte zelf vond daarnaast 
dat de setting van haar trauma (nachtelijke inbraak) te weinig 
leek op de klinische context, wat eveneens wijst op onvol-
doende activatie van de gehele geheugenrepresentatie. 

Discussie 
Kindt en Van Emmerik maken een aantal keuzes om hun 
reconsolidatie-interventie zo succesvol mogelijk te laten 
verlopen. De leidraad voor die keuzes is de literatuur over 
boundary conditions: de omstandigheden of randvoor-
waarden waaronder geheugenreconsolidatie wel en niet 
optreedt, en dus verstoord kan worden. Of deze keuzes ge-
grond zijn, zal moeten blijken in beter gecontroleerde stu-
dies; dit was slechts een pilotstudie, maar de resultaten zijn 
op zijn minst opzienbarend. 
Wat betekenen de resultaten voor EMDR-therapeuten? Net 
als bij EMDR wordt veel nadruk gelegd op het creëren van 
lading en het zo volledig mogelijk activeren van de target-
herinnering (overigens doen wij dat niet door te laten herbe-
leven, maar door er vanuit een hier-en-nu-perspectief naar 
te laten kijken). Anders dan bij EMDR wordt de blootstelling 
zo kort mogelijk gehouden om de vorming van nieuwe herin-
neringen tegen te gaan. Indien dit in de toekomst inderdaad 
relevant zal blijken, zal dit iets zijn waar EMDR-therapeuten 
ook rekening mee kunnen houden. De trein moet immers zo 
snel mogelijk op de berg.  

Vervolgens gaan de auteurs ervan uit dat reactivatie van het 
trauma niet voldoende is: ‘Only if the retrieval experience 

contains novel or unexpected information, referred to as 

prediction error, the memory engram will be destabilized’. 
Om een herinnering te destabiliseren richten zij zich vooral 
op het niet laten uitkomen van angstige verwachtingen (vi-

olation of threat expectations), een interventie die mogelijk 
beperkt werkzaam is. Andere manieren zijn wellicht: het 
‘verrassen van de patiënt met een plotselinge beweging’ 
(zoals bij de VCT of VSDT van de Speakmans, zie EM#14), een 
paard door het beeld laten lopen (zie Kader 1), of triviale oog-
bewegingen (zoals bij EMDR). Op grond van deze gedachte-
gang zouden EMDR-therapeuten wat scheutiger kunnen zijn 
met interweaves en de patiënt wat vaker mogen verrassen 
met onverwachte informatie.  

Bij de vierde casus was  de patiënt mogelijk toch te veel aan 
het vermijden. Een EMDR-therapeut zou dan toch oogbewe-
gingen toepassen, omdat de SUD dan wellicht alsnog om-
hoog gaat. De toegenomen werkgeheugenbelasting maakt 
het dan waarschijnlijk onmogelijk om nog cognitief te kun-
nen vermijden. Patiënten zeggen dat soms ook met zoveel 
woorden: “Door die oogbewegingen kon ik het niet meer 
tegenhouden.” Dat zou vragen om een experiment met een 
combinatie van EM en propranolol. 
Onderzoek naar ‘boundary conditions’ is belangrijk en hot. In 
de literatuur worden nog meer variabelen genoemd, waar-
onder de specificiteit van de reminder, de context waarin 
de herinnering wordt opgehaald, het tijdsframe waarbinnen 
verandering mogelijk is en ten slotte de sterkte en ouder-
dom van de herinnering zelf. Eveneens belangrijk is de vraag 
hoe overeenkomstig farmacologische en gedragsmatige 
(oogbewegingen) verstoring van reconsolidatie is. Het is in 
ieder geval een onderzoeksgebied waar we veel meer van 
zullen gaan horen.            
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Research

De onderzoekers verdeelden de patiënten die bij 
PSYTREC in behandeling waren geweest in vier groepen:
1. Patiënten die voor het eerst op vroegkinderlijke leeftijd 

(voor het twaalfde levensjaar) seksueel misbruikt waren.
2. Patiënten die voor het eerst in de adolescentie (tussen 

12 en 18 jaar) seksueel misbruikt waren.
3. Patiënten die voor het eerst op volwassen leeftijd sek-

sueel misbruikt waren (vanaf 18 jaar). 
4. Patiënten die geen seksueel misbruik hadden meege-

maakt. 

Vervolgens onderzochten ze of er significante verschil-
len bestonden tussen deze vier groepen op voor- en 
nametingen van het Klinisch Interview PTSS (KIP), de 
PTSS-Klachtenschaal en de dagelijkse scores van de 
Schokverwerkingslijst. Uit de resultaten bleek dat de vier 
groepen in hoge mate profiteerden van de behandeling 
(Cohen’s d’s=1.52 – 2.09). Bovendien konden er geen 
significante verschillen in behandeleffect tussen de vier 
groepen worden vastgesteld (zie Figuur I). De onderzoe-
kers concluderen dat mensen die seksueel zijn misbruikt 
op jonge leeftijd even goed van een traumagerichte be-
handeling kunnen profiteren als mensen die als adoles-
cent of volwassene zijn misbruikt, of die geen misbruik 
hebben meegemaakt. 

Omdat er geen adverse events plaatsvonden en de meer-
derheid van de patiënten goed op de behandeling rea-
geerden, bieden de resultaten van het onderzoek geen 

ondersteuning voor het idee dat PTSS-patiënten met een 
voorgeschiedenis van (vroegkinderlijk) seksueel mis-
bruik noodzakelijkerwijs gestabiliseerd moeten worden, 
voordat zij een intensieve behandeling voor hun PTSS 
kunnen ondergaan. In de discussie geven de onderzoe-
kers wel aan dat nader follow-up onderzoek gewenst is. 
Dit om te verzekeren dat de geconstateerde vooruitgang 
ook op langere termijn behouden blijft.                         
 

Figuur 1. Ernst van de PTSS van de vier traumagroepen voor en na de 

 traumagerichte behandeling.
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In een artikel dat binnenkort verschijnt in het European Journal of Psychotraumatology doen de 
auteurs verslag van een onderzoek onder volwassen PTSS-patiënten die vroegkinderlijk seksueel 
misbruik hebben meegemaakt. De hypothese die werd getoetst was gebaseerd op het idee, dat 
onder veel traumabehandelaren leeft, dat mensen die op jonge leeftijd seksueel zijn misbruikt 
slecht reageren, dan wel minder profiteren, van een intensieve traumagerichte behandeling dan 
patiënten die op latere leeftijd misbruikt zijn of helemaal geen seksueel misbruik hebben 
meegemaakt.  De intensieve behandeling bestond uit een achtdaags behandelprogramma 
waarin exposuretherapie, EMDR-therapie, sport en psycho-educatie werden gecombineerd.
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Tekst: Suzanne van Hees

Research

Het artikel in het European Journal of Psychotraumato-

logy beschrijft een replicatiestudie naar de beïnvloeding 
van herinneringen. Als een herinnering eenmaal is op-
geslagen in het geheugen en wordt opgehaald in het 
werkgeheugen, dan is er volgens de reconsolidatiethe-

orie een korte periode waarin de herinnering veranderd 
kan worden of zelfs vergeten. Dit kan op twee manieren:
1) door middel van het toedienen van medicatie die de 

proteïnesynthese blokkeert waardoor er een amnesie 
ontstaat omdat de herinnering niet in het langeter-
mijngeheugen opgeslagen kan worden. 

2) met behulp van gedragsmatige manipulaties. Dit laat-
ste is vooral voor EMDR-therapeuten interessant, om-
dat het ophalen van een herinnering en het op dat 
moment bewerken van deze herinnering een essenti-
eel onderdeel is van de therapie en mogelijk een deel 
van de werking van EMDR verklaart.

Het originele onderzoek werd uitgevoerd door S. Wi-
chert en haar collega’s in 2013 en door bovenstaande 
onderzoekers met nagenoeg hetzelfde design herhaald. 
Zij hebben slechts een paar kleine veranderingen in de 

onderzoeksopzet doorgevoerd. Er deden 96 proefper-
sonen, in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar, aan het on-
derzoek mee. Zij werden verdeeld over vier condities. 
De proefpersonen in deze condities kregen allemaal op 
Dag 1 dertig neutrale en dertig negatieve plaatjes (Set 1) 
te zien met het doel om deze te onthouden. Op Dag 8 
moesten de proefpersonen in Conditie 1 de set plaatjes 
van Dag 1 reactiveren (ophalen) en zestig nieuwe leren 
(Set 2). In Conditie 2 moesten ze alleen de set plaatjes 
van Dag 1 reactiveren, en in Conditie 3 alleen Set 2 leren. 
De proefpersonen in Conditie 4 hoefden niets te doen 
(controleconditie). Op Dag 9 kregen alle proefpersonen 
drie sets plaatjes te zien. Ze moesten aangeven welke 
plaatjes zij van Set 1 nog herkenden.

Andere resultaten 
Zoals verwacht werden de negatief geladen plaatjes in 
alle condities beter onthouden dan de neutrale plaat-
jes, aangezien herinneringen met een emotionele lading 
over het algemeen beter opgeslagen worden dan die 
met een neutrale lading. Het belangrijkste resultaat uit 
het onderzoek van Wichert en haar collega’s was dat de 

Reconsolidatietheorie 
op losse schroeven?
In de wetenschap is het belangrijk dat uitgevoerde onderzoeken worden gerepliceerd, 
want: één onderzoek is geen onderzoek. Dit moet de gedachte zijn geweest van onder-
zoekers Kevin van Schie, Suzanne van Veen, Marcel van den Hout en Iris Engelhard. 
Zij publiceerden recent het artikel ‘Modifi cation of episodic memories by novel learning: 
a failed replication study’.

Conditie Dag 1 Dag 9

  Recall plaatjes na eerste keer leren Accuraatheid in herkenning (%)

1: Reactievatie + leren set 2 25,96 (5,50) 63,96 (12,2)
2: Reactievatie 24,83 (3,27) 73,19 (13,74)
3: Leren set 2 25,96 (6,33) 65,97 (16,62)
4: Geen van beiden 24,63 (5,92) 76,39 (10,98)

Tabel 1: Een deel van de resultaten van het onderzoek van Van Schie et al. (2017). De resultaten zijn uitgedrukt in het aantal plaatjes die door de proefpersonen 

 correct herkend werden. Dag 1 recall: zelf opnoemen van de geleerde plaatjes. Dag 9 herkenning: uit drie sets (180 plaatjes) de plaatjes uit Set 1 

 (zestig plaatjes) herkennen.
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proefpersonen in Conditie 3 (alleen Set 2 leren) op Dag 9 
meer plaatjes uit Set 1 herkenden dan de proefpersonen 
uit Conditie 1 (reactivatie + Set 2 leren). Dit resultaat is 
in lijn met de reconsolidatietheorie en betekent dat als 
herinneringen worden opgehaald en er informatie aan 
wordt toegevoegd, de herinneringen veranderen.
Dit voorspelde effect werd echter in het replicatieonder-
zoek niet teruggevonden. De onderzoekers vonden na-
melijk geen significant verschil tussen deze beide condi-
ties. In Tabel 1 is dit duidelijk te zien; het aantal herkende 
plaatjes was bijna even groot. Wanneer de verschillen 
in prestaties op Dag 9 tussen Condities 1 en 3 afgezet 
worden tegen Condities 2 en 4, dan komt naar voren dat 
deze verschillen alleen verklaard kunnen worden door 
de interferentietheorie. Dat wil zeggen dat de plaatjes 
van Set 1 concurreren om een plek in het werkgeheugen 
met de plaatjes van Set 2, hetgeen verklaart waarom de 
herkenningsprestaties van de proefpersonen van Con-
dities 1 en 3 op Dag 9 slechter waren dan die van de 
proefpersonen van Conditie 2 en 4. 

Kortom, de onderzoeksresultaten van deze studie wij-
ken af van de onderzoeksresultaten van de studie van 

Wichert et al. Het maakte in de replicatiestudie niet uit 
of de plaatjes uit Set 1 gereactiveerd werden voordat 
Set 2 werd aangeleerd op de herkenningsprestaties. In 
de studie van Wichert et al was het reactiveren van Set 
1, voordat de plaatjes van Set 2 werden aangeleerd, van 
negatieve invloed op de herkenningsprestaties. Dit werd 
gezien als ondersteuning van de reconsolidatietheorie.

In de discussie van het onderzoek wordt nog aange-
stipt dat meer replicaties van onderzoeken naar de re-
consolidatietheorie andere resultaten laten zien dan de 
originele studie. Hoewel de reconsolidatietheorie en de 
interferentietheorie elkaar zeker niet uitsluiten, kunnen 
we het voorlopig misschien maar beter gewoon bij de 
vertrouwde werkgeheugentheorie houden, als verkla-
ring voor onze EMDR-behandeling.          
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De bestuursleden van de VEN (foto 1) namen op 16 januari tijdens de bestuursvergadering in Bar Beton, in de hal van 
het centraal station van Utrecht, alvast een letterlijk voorproefje van een feestelijke taart omdat het op 4 april 2018 
vijftien jaar geleden was dat de vereniging is opgericht. Een ander heuglijk feit was de tiende Supervisorendag van de 
VEN op 13 januari jongstleden. Zeventig supervisoren en trainers kwamen op de bijeenkomst af (foto 2).

Vijftien jaar VEN Verenigingsnieuws

Tekst: Ad de Jongh
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Beantwoord door: Ad de Jongh    Illustratie: Chiara Arkesteijn

Supervisievraag

Ik heb een vraag over een 49-jarige vrouw die als tie-
ner werd ingesloten en lichamelijk mishandeld door een 
groep jongens. Er is sprake van PTSS. De herinneringen 
aan deze gebeurtenis worden regelmatig getriggerd, 
bijvoorbeeld als ze fi lmfragmenten van mishandelingen 
ziet of als ze in het midden van een groep mannen staat. 
Wanneer zij op haar werk voor een groep mensen iets 
moet presenteren ervaart zij bovenmatige spanning en 
vreest dan dat ze een black-out zal krijgen.
Het naarste plaatje van de herinnering aan de mishan-
deling is dat ze zichzelf in de groep ziet staan en niet 
weg kan, omdat ze wordt omsingeld. Ik dacht dat bij dit 
plaatje de NC ‘Ik ben machteloos’ hoorde, maar daarbij 
werd de SUD niet hoger dan 2. Ze noemde ook angst en 
onveiligheid en zo kwam ik op de NC 'Ik ben in gevaar'. 
Toen ze die combinatie van beeld en cognitie in gedach-
ten nam, werd de SUD 8. Al in de eerste sessie kwam 
ik met haar tot SUD 0. Eerst koos ik als PC 'Ik kan het 
aan', maar de VoC was al direct 7. Daarom vroeg ik me 
af of het zinvol zou zijn om haar nog na te vragen of de 
uitspraak 'Ik ben nu veilig' ook 7 is? Ik twijfel over deze 
PC, omdat ze zich in groepen onveilig voelt, maar niet bij 
mij in de kamer. Maar tijdens het kijken naar het plaatje 
voelde ze zich mogelijk nog wel onveilig.
Ik heb ook een vraag over de videocheck. Daar bleef nog 
spanning opkomen, alleen bleek dat ze hierbij niet van 
een afstandje naar zichzelf keek, maar door haar eigen 
ogen. Kan ik dit ondervangen door haar hardop te laten 
vertellen en daarbij op te letten of ze in de verleden tijd 
en over zichzelf spreekt?

Antwoord
Even voor de helderheid: ze was toen in gevaar, maar je 

behandelt een intrusief beeld. Dan ben je per defi nitie nu 

machteloos ten opzichte van dat intrusieve beeld. Maar 

inderdaad, als je een NC hebt, zoals ‘Ik ben nu in gevaar’, 

die nog spanningsverhogender werkt, dan ‘Ik ben mach-

teloos’, dan zou ik die nemen. Een domein is vooral een 

hulpmiddel, bedoeld om makkelijker een specifi eke cog-

nitie te vinden die lading geeft aan de herinnering. Dan 

kun je achteraf, nadat eenmaal SUD=0 is bereikt, chec-

ken of de persoon zich ook inderdaad niet meer in gevaar 

voelt terwijl ze naar het plaatje kijkt, en vervolgens de 

PC ‘Ik ben nu veilig’ installeren. De PC moet de bescha-

diging als het ware opheffen. Kortom, als ze zich voor de 

therapie in gevaar voelt als ze naar het plaatje kijkt, dan 

moet ze zich aan het einde van de therapie ook daadwer-

kelijk veilig kunnen voelen en niet alleen in gedachten 

het plaatje aankunnen. Als ze nog wel angst voelt, dan 

doe je eerst een fl ashforward en (pas) daarna een mental 

video check. Bij een mental video check ga je in gedach-

ten dwars door een toekomstige situatie heen op zoek 

naar triggers. Dat doe je dus niet van een afstandje. Heb 

je hier wat aan?

Reactie
Dank je wel, hier heb ik zeker wat aan. Zojuist heb ik de 
patiënt weer gezien en ze bleek toch nog spanning bij 
het plaatje te voelen. Die is nu naar SUD 0 gegaan met 
een VoC van 7. Er bleek ook nog een ander plaatje te be-
staan. Daar zijn we nu mee bezig (de SUD is gezakt tot 1). 
Daarna ga ik nog de fl ashforward en mental video check 

doen. Ik dacht alleen dat je ook een mental video check 

kunt doen, waarbij je de herinnering nog eens doorloopt 
om te checken of er nog ergens spanning opkomt tijdens 
het afspelen van de fi lm. En dat je dat op een vergelijk-
bare manier kunt doen als met de mental video check, 
alleen dan over de herinnering en niet over een toekom-
stige situatie. 

Antwoord
Je kunt natuurlijk ook de herinnering als een extra check 

doorlopen. Meestal doen we dat in de volgende zitting 

om vast te stellen of niet alleen dat ene plaatje, maar ook 

meteen de gehele herinnering SUD 0 is. Met de mental 

video check doorloop je een kenmerkende situatie in de 

toekomst – op zoek naar triggers – die je eerder als ang-

stig anticipeerde. Bijvoorbeeld het ondergaan van een 

volgende behandeling bij de tandarts bij iemand met een 

fobie voor de tandheelkundige behandeling, en in dit ge-

val: na een mishandeling opnieuw in gedachten door een 

situatie lopen die lijkt op die van de mishandeling (maar 

Flashforwards en mental 
video checks bij de behandeling 
van PTSS en sociale angst
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nu zonder de mishandeling). Maar mental video checks 

doe je pas nadat de flashforwards SUD 0 zijn. Hou je me 

op de hoogte? 

Reactie
Vandaag hebben we weer een sessie gehad. Vooraf-
gaand aan deze sessie vulde de patiënt de PTSS-klach-
tenschaal in. Deze was inmiddels van 24 naar 7 gezakt. 
De PTSS-symptomen zijn dus al behoorlijk verminderd. 
Ook het tweede plaatje dat we de vorige keer ‘getar-

get’ hebben, is nu neutraal. Ze bleek nog een beeld te 
hebben, een die betrekking had op de angst die ze vlak 
voor de mishandeling ervaarde, namelijk het beeld van 

de jongens die ze op zich af ziet komen. Hierbij is de SUD 
nu ook 0. Daarmee is nu de gehele herinnering neutraal. 
Ik ben verder gegaan met de flashforward: middenin een 
kring staan en aangekeken worden. Nadat hierbij de SUD 
0 was, hebben we de mental video check gedaan die 
betrekking had op de situatie waarbij ze op het werk in 
het middelpunt van de aandacht staat en door een do-
minante collega onder druk wordt gezet. Deze film kon 
ze uiteindelijk zonder spanning afspelen. 
We kwamen vandaag niet meer toe aan haar schrikbeeld 
van een presentatie die zij geeft waarin ze een freeze-

reactie vertoont als reactie op kritiek. Dit schrikbeeld lijkt 
samen te hangen met de behandelde herinnering,       
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waarbij ze in het middelpunt van de groep stond en ver-
stijfde van angst, en zichzelf achteraf verweet dat ze 
niet anders reageerde. Ze zou in situaties waarin ze in 
de aandacht staat en zich onder druk gezet voelt rustig 
willen reageren, bijvoorbeeld door te zeggen dat ze het 
niet weet en er later op terugkomt. We gaan daar de 
volgende keer mee verder (flashforward en mental vi-

deo check). Er lijken voor EMDR verder geen andere tar-

gets te liggen die samenhangen met deze sociale angst. 
Naast EMDR wil ik met haar aan de slag met cognitieve 
gedragstherapie (exposure/gedragsexperimenten). 
 
Antwoord
Dat heb je goed aangepakt, maar er is een ding waar je 

echt op moet letten: het target dat jij nam voor de flash-

forward heeft betrekking op de door haar verwachte 

angstreactie, bijvoorbeeld dat ze bevriest (in leertheore-

tische termen is dit haar 'CR'). Bij een EMDR-behandeling 

gericht op de flashforward gaat het om de verwachte 

ramp (de 'UCS'). In dit geval waarschijnlijk de reacties 

van de anderen op het feit dat ze bevriest en dat ze haar 

een raar of waardeloos mens zullen vinden en haar in de 

steek laten. Zie je het verschil? Het laatste veroorzaakt 

waarschijnlijk ook meer arousal als ze dat schrikbeeld in 

gedachten oproept. En EMDR werkt beter naarmate er 

meer arousal (een hogere adrenalinerespons) is. Kun je 

hier verder mee? Als je deze flashforward neutraal hebt 

en je hebt de mental video check gedaan, dan zullen je 

exposure-opdrachten of gedragsexperimenten waar-

schijnlijk alleen aanvullend hoeven te zijn.

Reactie
Dank je wel. Ik kan het volgen. Ik begrijp dat de flashfor-

ward over het geven van een presentatie dus een plaatje 
zal moeten zijn van de verwachte ramp die ik nog verder 
uit zal moeten vragen. Ze zei hierover in ieder geval dat 
ze (inhoudelijk) waardevol wil zijn en bang is voor directe 
kritiek waar ze niet direct een weerwoord op heeft. Ze 
is bang voor een negatieve beoordeling door anderen. Ik 
vraag me af of de flashforward die we gedaan hebben 
over de situatie op haar werk voldoende is uitgevoerd. 
Daarbij bleef het bij ‘aangekeken worden door collega’s 
in het midden van een kring’. Ik kan de volgende keer 
vragen of er nog een ramp achter zit, dus of ze daarbij 
nog bang is dat er meer kan gebeuren dan alleen aange-
keken worden, zoals uitgelachen worden.

Antwoord
Top! De EMDR moet op de ramp gericht zijn, haar worst 

nightmare die er zou kunnen plaatsvinden, het plaatje 

met daarop haar ultieme schrikbeeld. Het gaat niet per 

se om de mentale representatie van een negatieve beoor-

deling, maar om wat daar het gevolg van is: in de steek 

gelaten worden bijvoorbeeld, of een plaatje waarop de 

in haar ogen meest ultieme sociale vernedering te zien 

is. Laat haar het maar lekker groot en overdreven maken 

in haar hoofd. Hoe irrationeler en rampzaliger, hoe meer 

adrenaline, hoe beter. Snap je? Dat geldt ook voor het an-

dere target. Je moet even checken of daar ergens nog 

een rampzalige gedachtegang in de vorm van een plaat-

je is te vinden. Met deze link vind je het meest recente 

flashforward en mental video check protocol: https://

psycho-trauma.nl/wp-content/uploads/2015/08/Werkwij-

ze-Flashforward-en-Mental-Video-Check.pdf

Heel veel succes en houd me op de hoogte alsjeblieft.

 
Reactie
Ik heb de patiënt weer gezien en ze heeft weinig klach-
ten meer! Vanochtend heeft ze zelfs samen met twee 
collega’s een presentatie gegeven, waarbij een andere 
collega sprak en zij expres in het midden ging zitten en 
antwoorden op vragen gaf. Ze was wat verbaasd dat ze 
daarbij redelijk ontspannen was. We hebben een flash-

forward gedaan op het geven van een presentatie. Ik heb 
doorgevraagd naar haar ultieme rampfantasie en die is 
voor haar dat ze tijdens een presentatie lastige vragen 
krijgt, dichtklapt, anderen aan haar zien dat ze zenuw-
achtig wordt en een rood hoofd krijgt, anderen denken 
dat ze de kennis niet heeft en dus incompetent is, ze 
nog verder in een hoek geduwd wordt door nog meer 
moeilijke vragen, en dat er maar doorgegaan wordt met 
vragen stellen en ze er niet uitkomt. Ze ziet hierbij een 
plaatje voor zich waarop te zien is dat ze ongelukkig 
is, een rood hoofd heeft en dichtgeklapt staat voor 25 
man die vragen blijven stellen. Dat werd het target voor 
EMDR. De SUD zakte van 9 naar 0 en we konden de PC 
(‘Ik kan het aan’) installeren (VoC 7). Daarna deed ik de 
mental video check waarin ze in gedachten een toekom-
stige presentatie geeft, daarna mensen uitnodigt tot het 
stellen van vragen, waarbij zij, als ze het antwoord op 
een vraag niet weet, aangeeft er later op terug te zul-
len komen, en vervolgens de presentatie weer oppakt 
en afmaakt. Ze voelde de eerste keer hartkloppingen bij 
het gedeelte waarin ze aangeeft het op dat moment niet 
te weten. Maar de tweede keer kon ze deze film hele-
maal zonder spanning doorlopen. Volgens mij hebben 
we de EMDR nu dus afgerond! Ze gaat nu oefenen met 
het geven van presentaties, maar daar heeft ze al meer 
vertrouwen in. 

Antwoord
Supergoed gedaan!           
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Supervisievraag

Ik heb een vraag over een tienjarig meisje dat ik Janne 
noem. Vorige week belde een medewerker van het labo-
ratorium in ons ziekenhuis me op en vertelde me dat ze 
een compleet hysterisch meisje hadden moeten prikken. 
Het was niet gelukt. Haar moeder en de laborant hielden 
haar vast maar, nog voor ze in de stoel zat, brak ze los 
en rende in blinde paniek gillend weg. Ze waren haar een 
tijdje kwijt en ze is ergens buiten het ziekenhuis terug-
gevonden. Ik heb contact gelegd en ben diezelfde week 
met de moeder in overleg gegaan in de speelkamer waar 
Janne een beetje rondliep tussen het speelgoed.

De moeder vertelde me dat Janne de diagnose Multi 

Complex Developmental Disorder (MCDD) heeft en dat 
ze intensieve behandeling krijgt in de ggz. Ze zit op het 
speciaal onderwijs en verblijft af en toe in een logeer-
huis, om haar ouders te ontlasten. Ze heeft chronische 
angsten en randpsychotische momenten, waar ze ook 
heel angstig van wordt. Ik begrijp dat ze hier in het zie-
kenhuis waren aanbeland omdat ze heel snel bloeduit-
stortingen kreeg en ze wilden Imuuntrombocytopenie 
(I.T.P.), een immuunziekte van het bloed, uitsluiten. Daar-
om moest er bloed worden afgenomen. Janne is met 
geen tien paarden meer naar de prikpoli te krijgen. En 
dat bloedbeeld moet toch bekeken worden.
Ik haal je er graag alvast vanaf het begin van deze casus 
bij. Ik heb wel ervaring met EMDR bij prikangsten, maar 
zo’n MCDD-beeld maakt het best ingewikkeld. Mijn eer-
ste vraag is dan ook: kun je kinderen met MCDD über-
haupt wel EMDR aanbieden? Hun angsten horen toch 
bij hun ontwikkelingsstoornis? Helpt EMDR dan wel? En 
hoe kan ik eigenlijk tussen al die angsten zien of dit kind 
een trauma heeft?

Antwoord
MCDD wordt gezien als een variant van autisme waarbij 

de verstoorde regulatie van het gevoel en het denken de 

belangrijkste symptomen zijn. En daar worden de socia-

biliteit en contactname ook negatief door beïnvloed. Kin-

deren kunnen bovendien door hun eigen bizarre gedach-

ten extra angstig worden. De vraag die je stelt over welke

van de angsten van dit meisje verklaard kunnen worden 

door ingrijpende of traumatiserende gebeurtenissen, kun 

je beantwoorden als je weet of dit meisje altijd zo heeft 

gereageerd op prikmomenten. Maar ik weet niet of die 

vraag zo relevant is. Want kennelijk was deze ervaring, 

om wat voor reden dan ook, een zeer ingrijpende gebeur-

tenis voor haar waardoor ze nu stagneert en die prikpoli 

vermijdt. Dat zou je toch met EMDR kunnen behandelen?

Reactie
Ja, ik begrijp het. Maar ik kan de MCDD-angsten toch 
niet met EMDR behandelen? Dat was mijn vraag eigen-
lijk. Vorige week heb ik aan haar moeder gevraagd of 
Janne altijd al angstig was bij prikmomenten. Dat was 
niet het geval. De meeste keren ging het goed. Ze heb-
ben een manier om haar rustig te maken, en dat lukte al 
die keren heel aardig. Ze heeft zelfs vorige maand nog 
de griepprik gekregen. Ook zonder al te veel problemen.

Antwoord
Dan zou ik voor deze prikervaring toch EMDR aanbie-

den. Bereid ze goed voor en vraag ook aan de moeder 

hoe je dit het beste met het meisje kan aanpakken. Moe-

ders zijn zeer ervaringsdeskundig als het gaat om het 

gedrag van hun kinderen!

Reactie
Oef, nou dat heb ik geweten! Ik weet niet of dit een goed 
idee was, hoor! Dit meisje heeft zo verschrikkelijk veel bi-
zarre gedachten. Ze gaat met haar associaties ver buiten 
de realiteit. Ik maak haar alleen maar angstiger! Ik ben 
gestopt! Ik vind het zelf gewoon eng worden! Ik doe dit 
niet meer! Ik heb haar vast gehertraumatiseerd! Ze zei 
bijvoorbeeld voortdurend dat er zwarte vergiftigde inkt 
in haar werd gespoten, en de gedachte aan zwart deed 
haar denken aan een  gat waar ze ingezogen werd. Ik 
kwam niet verder. De SUD daalde niet, maar steeg zelfs! 

Ik vind het enger 
dan mijn eigen patiënt!
Beantwoord door: Merlijn van Eijk    Illustratie: Charlotte Ta
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Ik heb het afgekapt en heb een poging gedaan om posi-
tief af te sluiten en met haar moeder afgesproken dat ik 
eerst overleg met jou. Ik ga zo echt niet door met haar!

Antwoord
Ik herinner me dat ik zelf ooit ook consult vroeg over een 

dergelijke casus aan mijn collega, kinderpsychiater Lie-

vegoed. Hij zei tegen mij: “Deze kinderen leven voortdu-

rend in angst. Het feit dat ze het aan jou vertellen maakt 

hen niet angstiger. Als ze het niet vertellen, is die angst 

er ook.” Ik zou je diezelfde tip willen geven ten aanzien 

van deze EMDR-behandeling en je adviseren toch maar 

door te gaan. Je kunt haar moeder ook eens vragen wat 

zij hiervan vindt. Misschien kun je gebruik maken van 

een ‘antidote’, een tegengifgedachte om haar controle 

te geven over haar gedachten? In ieder geval is het geen 

goed idee om haar te onthouden van therapie omdat de 

behandelaar zelf zo van zijn stuk is...

Reactie
Daar ben ik weer. Ik vrees dat je gelijk hebt, ja. Ik vond 
het echt eng. Ik heb eerst een gesprek met haar moe-

der gehad. Zij zei dat Janne vaker dergelijke associaties 
had en dat de angsten ook soms zomaar weer verdwe-
nen, waarschijnlijk door een andere gedachte. Zij vond 
het goed dat ik toch nog doorging met Janne. We heb-
ben de tweede sessie achter de rug en ik heb een te-
gengif tegen het zwart verzonnen met haar. Tegenover 
het zwarte, giftige gat waar ze ingezogen werd, heb-
ben we vanaf de andere kant een witte blazer verzon-
nen die haar weer uit dat gat blies. Het leerde haar dat 
zij bepaalt welke fantasieën ze creëert en dat ze ook 
helpende fantasieën kan hebben. En inderdaad, de SUD 
daalde toen eerst naar 4. Alleen bleef de SUD daar het 
laatste half uur op hangen. Dus toen dacht ik: ik ga kijken 
of ik haar kan helpen het plaatje te rescripten. Ik wist 
niet of ze dat juist slecht zou kunnen (omdat mensen 
met autisme slecht kunnen representeren) of heel goed 
(omdat ze zoveel magische gedachten heeft). Maar het 
lukte heel goed. Ze kon zichzelf zien zitten als een stevig 
meisje. En daar daalde de SUD verder van. Toch heb ik 
daar later nog over na zitten denken. Want mag ik dat 
eigenlijk wel zo doen? Rescripten is toch eigenlijk een 
soort geschiedsvervalsing? 
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Antwoord
Realiseer je dat trauma gaat over nu, niet over toen. Het 

gaat over de wijze waarop je patiënt nu kijkt naar het 

toen. Als zij in staat is om nu naar de gebeurtenis van 

toen te kijken op een ontspannen manier, dan ervaart 

zij die gebeurtenis momenteel niet meer als ontwrich-

tend. Desensitisatie zorgt er al voor dat het plaatje min-

der zichtbaar is (in het nu). Maar als dat onvoldoende 

lukt, helpen we de patiënt met interweaves of rescrip-

ting om dat plaatje (in het nu) minder negatief intrusief 

te krijgen. De meeste mensen doen trouwens zelf vaak 

al iets aan rescripting zonder dat wij dat actief aanbie-

den. Kinderen kunnen bijvoorbeeld de neiging hebben 

om op hun targettekening hun aanvankelijk verdrietige 

gezicht te veranderen in een blij gezicht als de VoC naar 

7 kruipt. Dus: nee, het is geen geschiedsvervalsing. De 

geschiedenis blijft zoals hij was. Je stelt je patiënt al-

leen voor om er op een andere manier naar te kijken. 

Reactie
Oké, dank je weer. Ik ben inmiddels goed aan het werk. 
We hebben de SUD naar 0! Alleen ben ik er nu niet he-
lemaal zeker van of ik het goede plaatje heb genomen. 
Ik heb namelijk nu aan Janne gevraagd of ze een SUD 
wilde geven aan het gerescripte plaatje. Dus het plaatje 
waarop ze heel stoer aan de laborant vertelt hoe ze het 
wel en niet wil hebben, zodat zij zelf de controle heeft. 
Maar moest ik dat plaatje nou wel nemen, of moest ik 
toch terug naar het aanvankelijke targetbeeld, waarin ze 
nog overmand werd en in gevecht zat?

Antwoord
Het was inderdaad de bedoeling dat je terugging naar 

het oorspronkelijke targetbeeld. Maar als je rescripting 

goed is gelukt, dan zal Janne het vast moeilijk vinden 

om dat oude, nare plaatje nog goed te kunnen bekijken. 

Ze kan het misschien nog wel zien, maar vanwege de 

afname van de spanning, kan ze het niet meer goed te 

pakken krijgen. Je ziet haar hopelijk toch nog wel te-

rug? Want ze verdient nog een flashforward en een fu-

ture template van je! Die laatste kun je overigens ook 

vervangen door een mental video check.

Reactie
Ik heb haar een paar dagen geleden weer gezien. Ik heb 
toch eerst maar even gecheckt of ook het oorspronke-
lijke plaatje een SUD van 0 had. Toen ik vroeg of ze naar 
het (nare) beeld wilde kijken dat we oorspronkelijk had-
den gekozen, maar zoals het nu in haar hoofd opgesla-
gen lag, zei ze: “Ja duh! Ik kan het niet meer goed zien. 
Er ligt allemaal stof over.” Leuke reactie hè? Laatst zei 

een puber zoiets gelijks tegen me toen hij back to target 
ging: “Ik kan het niet meer goed zien want het plaatje 
heeft nu te weinig pixels om het goed te zien.”
We hebben de flashforward behandeld. Dat was op-
nieuw spannend. Ik was bang dat ze over de rampfan-

tasie weer het gevoel zou krijgen dat het realiteit was. 
We hebben steeds het tegengif gebruikt, en ik denk dat 
ze begint te voelen dat zij het is die kan bepalen welke 
fantasieën in haar hoofd gecreëerd worden, welke fan-
tasieën haar wel helpen en welke haar niet helpen. Dat 
maakt haar over het geheel een stuk rustiger.
Gisteren zou ik het laatste stukje met haar doen: een fu-

ture template installeren en dan bepalen wanneer we in 
vivo, dus naar de prikpoli, zouden gaan. Maar toen ze bin-
nenkwam, bleef ze staan en wilde direct naar het lab. Ik 
heb nog een korte future template als voorafje kunnen 
doen en daarna zijn we op weg gegaan. En ja hoor! Gelukt!

Naschrift
Ik meld me nog een keertje om je te vertellen dat drie 
weken na die prik (er is trouwens geen ITP vastgesteld) 
de behandelend psycholoog van de ggz me belde. Ze 
vroeg me wat ik heb gedaan en of ik Janne ook verder 
wilde helpen met haar ‘resterende’ angsten. Ze zei dat 
Janne sinds drie weken zo stabiel functioneert, dat ze 
zich afvragen of ze de diagnose MCDD nog wel zou moe-
ten dragen. Wat vind je daar nou van? Ik kan toch geen 
ontwikkelingsstoornis weg- ‘ge-EMDRd’ hebben?

Antwoord
Wat fijn dat je me dit nog even laat weten. Wij horen 

dit vaker. Nee, je kunt geen ontwikkelingsstoornissen 

wegbehandelen met EMDR, maar jouw behandelresul-

taat kan er wel op duiden dat het mogelijk is dat ASS-

diagnoses gesteld worden op basis van symptomen die 

eigenlijk het gevolg zijn van vroeger psychotrauma. In 

dat geval was de ASS-diagnose niet de juiste diagnose. 

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat mensen met ASS ook 

meer psychotrauma’s opdoen die op hun beurt de ASS-

symptomen versterken. Behandel jij deze trauma’s, dan 

zie je ASS-symptomen ook tot rust komen.

Kijk eens naar de vlog van Ella Lobregt. Zij heeft onderzoek 

gedaan naar deze thematiek. Je kunt de vlog vinden op: 

https://www.youtube.com/watch?v=3cmdJDXmENE

En PS: adviseer de psycholoog in de ggz om EMDR te 

integreren in hun behandelaanbod!

Reactie
Doe ik. Dank voor je hulp.          
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Supervisievraag

Misbruik door grootvader 
bij meerdere kinderen in 
een gezin
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LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
32343 Mw. A.M. Bogaard OOSTERBEEK mandybogaard@hotmail.com Practitioner K&J
33479 Mw.  J.L. Olofsen HAARLEM joriolofsen@gmail.com Practitioner K&J en Volw
32832 Mw.  A. Keyzer-Kools GOIRLE annekekools@hotmail.com Practitioner Volw
33533 Mw.  S. Waardenburg-Duhoux ERMELO sanneduhoux@yahoo.com Practitioner Volw
33810 Mw.  M. Span-O'Connor MAASTRICHT marjolijnspan@hotmail.com Practitioner Volw en K&J
34140 Mw.  A. Klaverdijk GRONINGEN aklaverdijk@gezondvangeest.nl Practitioner Volw
32611 Mw.  R.D.T.J. Trakadas HEUSDEN-ZOLDER-BELGIË rebecca_tra@hotmail.com Practitioner K&J
34514 Mw.  K. Bemelmans-Huijgen BILTHOVEN kjbemelmans@msn.com Practitioner Volw
34737 Dhr. J.A. Vrieling NIEUW VENNEP sander.vrieling@quicknet.nl Practitioner Volw
32753 Mw.  M.J. Berkers HEERLEN mberkers@praktijkberkers.nl Practitioner K&J en Volw
33784 Mw.  H.A. Bouwman-Meenink HILVERSUM anouk.bouwman@gmail.com Practitioner Volw
32939 Mw.  S. Baltus AMSTERDAM sarabaltus@gmail.com Practitioner Volw
32764 Mw.  F. Kevenaar-Trommels ROTTERDAM f.trommels@gmail.com Practitioner Volw
33397 Mw.  W.T. van der Wal GRONINGEN wvanderwal@live.nl Practitioner Volw
31923 Dhr. O. Ur Rahman GROOTEBROEK info@rahman.nl Practitioner Volw
34969 Dhr.  R. Hogenberg HENGELO rickhogenberg@hotmail.com Practitioner Volw
33544 Mw.  H. Scholts GRONINGEN henriet50@hotmail.com Practitioner K&J
32658 Dhr. A.H.G.M. Macor OMMEL a.macor@psoas.nl Practitioner Volw
31553 Mw.  M. Eijkenaar EEMNES m.eijkenaar75@gmail.com Practitioner Volw
34783 Mw.  M.J. Emmen NUENEN m_emmen@hotmail.com Practitioner Volw
31902 Mw.  A.M.V. Hauer GRONINGEN amvhauer@gmail.com Practitioner Volw
32690 Mw.  E.M. Baas ECHTEN p.j.h.andreoli@hccnet.nl Practitioner Volw
34447 Mw.  S.F. Hau HAARLEM sf_hau@dds.nl Practitioner Volw
33424 Mw.  C.C.M. Walter-Schulte DE MEERN ccmschulte@hotmail.com Practitioner Volw
30829 Mw.  G. Douma-Slothouber AKKRUM g.doumaslothouber@gmail.com Practitioner Volw
33524 Mw.  M.C.A. Raven AMERSFOORT marianne.raven@casema.nl Practitioner K&J
34960 Mw.  A.J. Postma BERGUM a.j.postma@hetnet.nl Practitioner Volw
33317 Mw.  L.A.A.M. Dokman UTRECHT ldokman@casema.nl Practitioner Volw
34078 Mw.  L.H.M. Eijnden DEURNE lieijnden@hotmail.com Practitioner K&J
33332 Dhr. D.J.T. Bijlsma GRONINGEN d.bijlsma@gmail.com Practitioner Volw
30143 Mw.  J. Vlierhuis BREDA jeanettevlierhuis@gmail.com Practitioner Volw
32646 Mw.  W.N.N. Meijer HENGELO wnnelleke24@gmail.com Practitioner Volw
32734 Mw.  H.M. Ramaker-vd Scheer HARDERWIJK ramakerheidi@gmail.com Practitioner Volw
32788 Mw.  I.M.C. Teygeler AMERSFOORT chantalenmarc@hotmail.com Practitioner Volw
31133 Mw.  A.K. Hauber DEN HAAG k.hauber@dejutters.com Practitioner Volw
33350 Mw.  M.T.J. de Rooij-Burgers BERKEL-ENSCHOT praktijkmariekederooij@outlook.com Practitioner Volw
32259 Mw.  A.C.M. Verhulst ROOSENDAAL wendyverhulst@yahoo.com Practitioner Volw
31188 Mw.  F.M. Klein Wassink LEERSUM fiekekw@kk-gradient.nl Practitioner K&J
33697 Mw.  E.D. Tan 's-HERTOGENBOSCH Tan_Emelie@yahoo.com Practitioner Volw
31344 Mw.  E.C. van der Linden AMSTERDAM e.c.linden@planet.nl Practitioner Volw en K&J
32403 Mw.  E.C. van Doorn DORDRECHT e.c.vandoorn@kpnmail.nl Practitioner K&J
34007 Mw.  P.M. de Jong AMSTERDAM paula@psychotherapymovement.nl Practitioner Volw
33994 Mw.  M.T.C. van Hemert AMSTERDAM mellony@psychotherapymovement.nl Practitioner Volw
32089 Mw.  B.M.H. Grisnich-van Dijke NIEUWERKERK A/D IJSSEL l.grisnich-vandijke@planet.nl Practitioner Volw
33986 Dhr. W.J. Bruinsma DRONRYP wjbruinsma@gmail.com Practitioner Volw
32382 Dhr. R. Maor BAARN maor.psychologiepraktijk@gmail.com Practitioner Volw
32479 Dhr. M. de Vries NIJMEGEN marco.de.vries@live.nl Practitioner K&J
33972 Mw.  M.S. Helders-Kuipers DEVENTER info@praktijkhelders.nl Practitioner Volw
33014 Mw.   F.E. van Spijker GRONINGEN fennekevanspijker@gmail.com Practitioner K&J en Volw
32164 Mw.  E.J.A. van der Linden LEIDEN praktijkvdlinden@gmail.com Practitioner K&J
33100 Mw.  M. den Hollander OUDEWATER marty@psychologiepraktijk-den-hollander.nl Practitioner K&J
34711 Dhr. R.C.A. Engelsman AMSTERDAM ruud@opvoedpoli.nl Practitioner K&J en Volw
31691 Mw.  H.C. van Stegeren CULEMBORG heleenvanstegeren@zonnet.nl Practitioner Volw
33036 Mw.  J. Biegstraaten AMSTERDAM josebiegstraaten@gmail.com Practitioner K&J
34766 Mw.  W.H.J.M. Cissen-v Heugten VEGHEL h.cissen@reiniervanarkel.nl Practitioner Volw
32886 Mw.  A. Wisman-van der Teen DORDRECHT a.wisman@outlook.com Practitioner Volw
33629 Mw.   E.H. Scholten-Huisman ZEVENAAR estherscholten3@outlook.com Practitioner K&J en Volw
34113 Mw.  M.J.H. Verdurmen BREDA michelleverdurmen@hotmail.com Practitioner Volw
34723 Mw.   D. Wieben STEENDEREN dwieben@outlook.com Practitioner Volw
30685 Mw.  S. de Graaff HARDERWIJK sisdol@gmail.com Practitioner K&J
32697 Mw.  Y. Willemse HAARLEM Ywillemse@hotmail.com Practitioner Volw
32803 Mw.  J.M.A.W. de Vroom UDEN mjdevroom@gmail.com Practitioner K&J en Volw
33251 Dhr. M.J. Koopmans GRONINGEN martin@psychologenpraktijkeewal.nl Practitioner Volw
31426 Mw.  S.L. Beekman NIJMEGEN simonebeekman@gmail.com Practitioner Volw
33021 Mw.  K.A. Geluwie HELMOND k.geluwie@depraktijkhelmond.nl Practitioner Volw
32843 Mw.  M.C.L.J. Leenders AMERSFOORT maike.leenders@gmail.com Practitioner Volw

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren
LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
32230 Dhr. S.J.A. de Vries AMSTERDAM sjadevries@gmail.com Supervisor K&J
30612 Mw. D. Been BROEK IN WATERLAND debbie@psychologenpraktijkbeen.nl Supervisor Volw
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Client’s perspective

Ingezonden brief Monique L’Hoir

Reactie: Marianne Went

Vroegkinderlijke chronische traumatisering

Column Hans-Jaap Oppenheim

Film en trauma

Handleiding EMDR bij vluchtelingen

Column Carien Karsten
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Research vier traumagroepen bij PSYTREC
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22-06-2018
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

27-06-2018
Beknopte Eclectische Psycho-
therapie bij PTSS (BEPP] 
Arq Academy
info@academy.arq.org

01-09-2018
Workshop EMDR bij seksueel geweld 
Centrum voor Psychotherapie en 
Psychotrauma
workshopemdr@gmail.com

07-09-2018
EMDR en Verslaving 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

11-09-2018
EMDR en persoonlijkheidsstoornissen 
bij volwassenen en jongeren 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

13-09-2018 NIEUW
Vierdaagse cursus (Imaginaire) 
Exposure behandeling bij PTSS, 
startdatum 4 september 2017
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

18-09-2018
Protocol Woede, Wrok en Wraak 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

18-09-2018
WRITEjunior 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

21-09-2018
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo 
info@buvoo.nl

25-09-2018
Behandeling van vroegkinderlijk 
trauma en affectieve verwaarlozing  
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

25-09-2018
EMDR bij mensen met een verstande-
lijke beperking en zwakbegaafdheid 
GITP PAO
pao@gitp.nl

26-09-2018
Trauma Focused Cognitive 
Behavioral Therapy (TF-CBT)  
RINO Amsterdam
info@rino.nl

29-09-2018
Update Vervolgtraining EMDR 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

03-10-2018
Train-de-trainer Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen  
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

11-10-2018
Trauma en Persoonlijkheids-
problematiek 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

12-10-2018
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

19-10-2018
EMDR en Schematherapie 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

19-10-2018
EMDR bij preverbaal trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

29-10-2018
Beknopte Eclectische Psycho-
therapie bij PTSS (BEPP] 
Arq Academy
info@academy.arq.org

15-11-2018
Hechting en trauma 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

28-11-2018
Diagnostiek en behandeling van 
gecompliceerde rouw 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

08-12-2018
Workshop EMDR bij seksueel geweld 
Centrum voor Psychotherapie en 
Psychotrauma
workshopemdr@gmail.com

14-12-2018
Protocol Woede, Wrok en Wraak - 
verdieping 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

18-12-2018
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

09-02-2019
Update Vervolgtraining EMDR 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

15-02-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

14-06-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

14-05-2018 NIEUW
Vierdaagse cursus (Imaginaire) 
Exposure behandeling bij PTSS, 
startdatum 4 september 2017
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

21-05-2018
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

04-06-2018
Slapende Honden Behandelmethode 
voor chronisch getraumatiseerde 
kinderen
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

04-06-2018
Protocol Woede, Wrok en Wraak -
verdieping
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

05-06-2018
Traumaverwerkingsverhaal
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

05-06-2018
Level III-VI Slapenden Honden. 
Behandelmethode voor chronisch 
getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

06-06-2018
Train-de-trainer Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen 
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

06-06-2018
Lesgeven aan getraumatiseerde 
kinderen - Workshop voor trainers
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

07-06-2018
Opfriscursus EMDR Basistraining
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

07-06-2018
IFP World Congress 2018
Zonder Zorg
info@zonderzorg.nl

15-06-2018
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET)
Arq Academy
info@academy.arq.org

15-06-2018
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

15-06-2018
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
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19th EMDR EUROPE CONFERENCE

STRASBOURG 2018
JUNE 29 – JULI 1

EMDR: a crossroads between psychotherapy and neuroscience

Keynote speakers:

Ad de Jongh (Netherlands)
EMDR now and tomorrow: connecting therapy research to practice

Stéphanie Khalfa (France)
Brain networks and EMDR therapy

Jonathan Lee (England)
Memory consolidation and EMDR

Marco Pagani (Italy)
Brain imaging and EMDR mechanisms of action

Geen genoeg gekregen van alle nieuwe ontwikkelingen
in de wondere wereld van EMDR na het Nederlandse EMDR congres?

Kom dan van 29 juni tot en met 1 juli naar Straatsburg voor het Europese EMDR congres!

Schrijf je in via http://www.emdr-2018.com/


