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27-09-2019
EMDR bij mensen met een verstandelijke 
beperking en zwakbegaafdheid
PAO Psychologie
info@pao.nl

02-10-2019
Beknopte Eclectische Psychotherapie bij 
PTSS (BEPP]
Arq Academy
info@academy.arq.org

03-10-2019
Psychotraumatisering 2019
SCEM Conference Services / 
Education Permanente
jdesel@scem.nl

03-10-2019
Netwerkavond; Michael Hase MD - “EMDR 
in the treatment of depression”
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl

04-10-2019
EMDR bij ouderen
GERION VUmc
i.theuwissen@vumc.nl

04-10-2019
Slapende Honden Behandelmethode voor 
chronisch getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

04-10-2019
Schematherapie en EMDR: Combinatie 
bij de behandeling van persoonlijkheids-
stoornissen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

04-10-2019
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - 
Train-de-trainer
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

07-10-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok 
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

10-10-2019
Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

11-10-2019
Traumatische rouw
Arq Academy
info@academy.arq.org

11-10-2019
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

11-10-2019
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

12-10-2019
Update Vervolgtraining EMDR
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

28-10-2019
Imaginaire Exposure voor EMDR 
therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

28-10-2019
Workshop ‘EMDR en de behandeling van 
weerbarstig dranggedrag’
door Do Doeksen en Erik ten Broeke
workshopemdr@gmail.com

30-10-2019
Train-de-trainer Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen 
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

05-11-2019
Training Mastr-protocol
Accare Opleidingen
accare-opleidingen@accare.nl

05-11-2019
Somatische dissociatie & chronische pijn 
met EMDR
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

08-11-2019
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

12-11-2019
Protocol Woede, Wrok en Wraak - 
verdieping
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

13-11-2019
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - 
Train-de-trainer
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

15-11-2019
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET)
Arq Academy
info@academy.arq.org

15-11-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok 
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

16-11-2019
Update werken met de verhalenmethode
EMDR Kind en Jeugd
info@emdrkindenjeugd.nl

28-11-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

29-11-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

30-11-2019
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Centrum voor Psychotherapie en Psycho-
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workshopemdr@gmail.com
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hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

13-12-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok 
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

13-12-2019
PSYTREC Nascholingsdag 
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl

14-12-2019
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Centrum voor Psychotherapie en Psycho-
trauma
info@psycho-trauma.nl

18-09-2019
Workshop Hervonden herinneringen aan 
trauma - de stand van zaken
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

19-09-2019
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET)
Arq Academy
info@academy.arq.org

19-09-2019
Sensorimotor Psychotherapy Level I: 
Affect Dysregulation, Survival Defenses, 
and Traumatic Memory
Sensorimotor Psychotherapy Institute Europe
training@adoptiepraktijk.nl

20-09-2019
EMDR bij preverbaal trauma
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

20-09-2019
PSYTREC Nascholingsdag  
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl

20-09-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

21-09-2019
Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’
Centrum voor Psychotherapie en Psycho-
trauma
workshopemdr@gmail.com

23-09-2019
Behandeling van vroegkinderlijk trauma 
en affectieve verwaarlozing
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

23-09-2019
Trauma Focused Cognitive Behavior 
Therapy (TF CBT)
De Bascule
r.lindauer@debascule.com

23-09-2019
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info@psy-zo.nl
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Trauma Focused Cognitive Behavioral 
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RINO Amsterdam
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RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
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ariannestruik@hotmail.com
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Deel 2: 
EMDR bij 
zelfbeschadigend 
gedrag

Bernet Elzinga: 
“Kijk verder dan 
het trauma”

EMDR bij verslaving: 
terug naar tekentafel
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In memoriam: 
Francine 
Shapiro



De zomer ligt alweer bijna achter ons. Ik hoop dat je hebt ge-
noten van mooie, zonnige en ontspannen dagen. Terwijl de zo-
merperiode voor mijzelf altijd een tijd is om wat gas terug te 
nemen, heeft men in het traumaveld niet stilgezeten. Een van 
de projecten die in volle vaart zijn doorgegaan, is het project 
Zinnige Zorg voor PTSS van het Zorginstituut. Het projectteam 
van het Zorginstituut onderzoekt hoe de behandeling van PTSS 
kan worden verbeterd. Met name kijken zij of de evidence 

based behandelingen wel worden uitgevoerd en waar even-
tuele knelpunten liggen. Als VEN zijn we nauw bij dit project 
betrokken; we overleggen als bestuur geregeld met het pro-
jectteam. Het is fijn om onze kennis en expertise te kunnen 
inzetten.

Francine Shapiro
Op 16 juni jongstleden is de grondlegster van EMDR, Francine 
Shapiro, overleden. We rouwen om het verlies van deze be-
langrijke vrouw, therapeut en onderzoekster: zij was en is een 
voorbeeld voor velen. We zijn haar enorm dankbaar voor alles 
wat zij heeft betekend voor ons en voor allen die lijden onder 
de gevolgen van traumatische ervaringen. Zij heeft niet alleen 
gestreden voor goede behandeling, maar heeft ook altijd ge-
pleit voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Hierover 
zei ze: “Research is not just about proving to others. It is a way 

to guide each one of us to establish the best practices. It is 

about staying on the right road.” Francine, wij zullen die weg 
blijven bewandelen. Rust zacht.

Congres, Pluim en Lid van verdienste 
We blikken terug op een zeer geslaagd congres in de Fabrique. 
Met bijna 1100 deelnemers werd het congres beter bezocht 
dan ooit tevoren. De sfeer was goed, de organisatie werd met 
een 8,5 hooggewaardeerd en ook over de inhoud waren veel 
deelnemers enthousiast. In de pauzes was een meet&greet 
ingericht waar leden contact konden leggen met bestuurs-
leden, commissieleden en de SIG’s (Special Interest Groups). 
Hier werd veel gebruik van gemaakt; commissieleden kregen 
vragen en nieuwe SIG-leden meldden zich aan. Hier zijn we blij 
mee. We willen graag toegankelijk zijn voor onze VEN-leden. 
Aarzel vooral niet om ons een bericht te sturen als je een vraag 
wilt stellen, een suggestie hebt, of ons iets anders wilt laten 
weten. Tegenwoordig kun je via de website met ons chatten. 
Paul de Bont hield op het congres een levendige pitch ge-
naamd ‘EMDR helpt, maar loont het ook?’. Hij won hiermee 
de Pluim, ofwel het Evidence Beest, de prijs voor het beste on-
derzoek. Paul deed onderzoek naar de kosteneffectiviteit van 
EMDR als toegevoegde behandeling voor patiënten met ern-
stige psychiatrische aandoeningen. Zijn conclusie is dat EMDR 

inderdaad niet alleen 
helpt, maar ook loont. 
Gefeliciteerd Paul, met 
je welverdiende prijs!
Het was een eer om tij-
dens het congres Hans-
Jaap Oppenheim te mo-
gen benoemen tot lid 
van verdienste van de VEN. Hans-Jaap heeft zich de afgelopen 
15 jaar met verve ingezet voor de vereniging als lid van ver-
schillende commissies en als penningmeester van het bestuur. 
Hans-Jaap, enorm veel dank voor je inzet voor de VEN!
Intussen zijn de voorbereidingen voor het volgende con-
gres alweer in volle gang. Het thema is De Wereld rond met 

EMDR. Het congres zal op 4 april 2020 plaatsvinden in De Flint 
in Amersfoort. We zijn vereerd dat Derek Farrell en Arianne 
Struik bereid zijn om een keynote te verzorgen. Beiden zijn ac-
tief in het traumaveld, en zetten zich wereldwijd in voor goede      
EMDR-behandelingen bij kwetsbare bevolkingsgroepen. 
Maar zo lang hoef je niet op inspiratie te wachten. In oktober 
verzorgt Michael Hase een netwerkavond en een workshop 
over EMDR bij depressie. Je kunt je nog inschrijven!

Samenwerking
Op de ALV van maart jongstleden stemden de leden in met een 
verdere verkenning van de samenwerking met de Vereniging 
voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en de Vereni-
ging voor Schematherapie (VSt). Dat is goed nieuws. We onder-
zoeken met de drie besturen de mogelijkheden om de handen 
ineen te slaan. Het doel is om evidence based behandelingen 
beter over het voetlicht te brengen bij patiënten, therapeuten 
en zorginkopers. Daarnaast gaat een commissie met leden 
vanuit de drie verenigingen onderzoeken hoe ze de registra-
ties en accreditaties kunnen stroomlijnen en vereenvoudigen.
In deze editie van EMDR Magazine onder meer een interview 
met Wiebren Markus, die in juni is gepromoveerd op zijn on-
derzoek naar EMDR bij verslaving: Targeting Temptation. Ook 
Paul de Bont heeft zijn proefschrift, getiteld Trauma-focused 

treatment in patients with psychotic disorders and PTSD. 

Screening, primary, secondary and cost-effects deze zomer 
mogen verdedigen. Allebei van harte gefeliciteerd!

Ik hoop dat het ons door de weergoden is gegund om nog wat 
te kunnen nazomeren met dit mooie EMDR Magazine in de 
hand. Veel leesplezier gewenst!

Annemieke Driessen, Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van de voorzitter
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In Memoriam

Wie was Francine Shapiro?
Francine werd geboren in Brooklyn, New York. Haar va-
der was automonteur en had met zijn familie een garage 
met een taxibedrijf. Francine had een broer en twee zus-
sen waarvan er een, Debra, op 9-jarige leeftijd overleed. 
Francine was toen 17 jaar. Hoe ze op dit verlies reageer-
de weten we niet, maar het heeft er alle schijn van dat 
het haar leven beïnvloedde en haar later aanzette om 
andere mensen te helpen. Maar vooralsnog koos Fran-
cine in eerste instantie voor literatuur. Ze hield ervan om 
te lezen over wat mensen beweegt, wat de redenen zijn 
waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen.

Na haar masteropleiding aan de universiteit werd ze 
lerares op een middelbare school in Brooklyn. Maar ze 
wilde meer. Ze had een passie voor de negentiende-
eeuwse literatuur en de poëzie van Thomas Hardy en 
wilde promoveren. Daarnaast ontwikkelde ze ook een 
interesse voor gedragstherapie, onder andere door het 
lezen van boeken van Joseph Wolpe, de man die de SUD-
schaal had ontwikkeld die ze later onderdeel zou ma-

ken van haar EMDR-protocol. Over haar interesse in de 
psychologie zei ze ooit: “The idea of a focused, predic-

table, cause-and-effect approach to human psychology 

seemed fully compatible with the concepts of literary 

character and plot development.”

Ziekte als inspiratiebron, herstel als drijfveer
Nadat bij haar kanker werd vastgesteld begon ze een 
zoektocht naar de oorzaken en de genezing hiervan en 
raakte ze geïnteresseerd in de psycho-neuro-immunolo-
gie, een vakgebied dat toen net in ontwikkeling was. Ze 
begon een verband te zien tussen lichaam en geest, tus-
sen ziekte, stress en trauma. En toen de kanker genezen 
was, begon zich meer en meer te verdiepen in psycholo-
gische therapieën en hoe deze zouden kunnen bijdragen 
aan gezondheid en herstel. Dit werd de focus van haar 
verdere leven. Ze besloot haar leven in New York achter 
zich te laten en verkocht alles wat ze bezat, kocht een 
Volkswagen-camper en begon aan een zoektocht die 
haar door de Verenigde Staten leidde.  

Francine Shapiro 

Tekst: Ad de Jongh, Joany Spierings en Carlijn de Roos    Foto's: Privé archieven

Op zondag 16 juni overleed de grondlegster van EMDR-therapie, Francine Shapiro. Ze is 71 jaar 

Eerste EMDR training in Europa. Francine Shapiro tussen de facilitators, 1994.

Francine Shapiro op het EMDR Congres 2009.
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Ze volgde veel cursussen en ontmoette mensen als Step-
hen Levine en Emmett Miller. Haar nieuwsgierigheid op 
dit gebied bracht haar ertoe zich in te schrijven voor een 
Ph.D. programma op het gebied van klinische psycholo-

gie aan de Professional School for Psychological Studies 
in San Diego, Californië. De droom van Francine was om 
uiteindelijk een non-profitorganisatie te starten om dat 
wat nieuw en bekend was op het gebied van psycholo-
gie te bundelen en dat te combineren met aanpalende 
gebieden zoals business, motivatiepsychologie, creativi-
teit, psycho-neuro-immunology - allemaal ten bate van 
de mensheid. Haar organisatie heette Meta Develop-

ment and Research Institute. Niet iedereen zou de stap 
wagen om het vertrouwde achter zich te laten en alles 
in te zetten voor een visie. Dit is Francine ten voeten uit.

The walk in the park
Juist toen Francine een onderwerp voor haar proef-
schrift aan het zoeken was deed ze haar beroemde ont-
dekking, the walk in the park. Ze merkte namelijk tijdens 
deze wandeling dat er akelige gedachten waren, die net 
zo plotseling als ze opgekomen waren weer verdwenen. 
Gefascineerd door deze ontdekking begon ze aandacht 
te schenken aan wat er precies gebeurde. Ze merkte 
dat wanneer akelige gedachten in haar gedachten op-
kwamen, haar ogen spontaan zeer snel heen en weer 
bewogen in een opwaartse diagonale richting. Ze begon 
daarna bewust oogbewegingen te maken, terwijl ze zich 
concentreerde op nare herinneringen, en ze ontdekte 
dat deze gedachten ook verdwenen en hun emotionele 
lading verloren. Menig ander zou tevreden geweest zijn 
met deze verlichting van klachten, maar Francine zou 
Francine niet zijn als ze niet verder dacht. Ze besefte 

zich namelijk goed dat ze een bijzondere ontdekking had 
gedaan en in de maanden daarop ontwikkelde ze een 
protocol voor een therapie die ze Eye Movement Desen-

sitization (EMD) noemde. Ze ging ermee aan de slag door 
een onderzoek uit te voeren onder een groep mensen 
die een akelige gebeurtenis had meegemaakt en schreef 
er een wetenschappelijk artikel over dat in 1989 ver-
scheen in het Journal of Traumatic Stress Studies. Kort 
daarna zocht ze contact met het Mental Research In-

stitute (MRI), in Palo Alto, met de bedoeling samen te 
werken met een aantal pioniers op het gebied van kort-
durende therapie waaronder Paul Watzlawick. Ze werd 
Senior Research fellow bij deze organisatie. 

De eerste trainingen
In maart 1990 gaf Francine haar eerste tweedaagse 
workshop met 36 therapeuten die van haar werk hadden 
gehoord. Daarna volgden er snel meer. Ze leerde tijdens 
het onderwijzen van EMDR-therapie en de feedback die 
ze kreeg van therapeuten die door haar waren opgeleid 
dat het informatieverwerkingsproces veel complexer 
was dan zij eerder had gedacht. Ook merkte ze dat er 
niet alleen desensitisatie van herinneringen plaatsvond, 
maar ook dat er cognitieve veranderingen optraden die 
de opvattingen van de persoon over zichzelf spontaan 
veranderden. Ze koos er daarom voor de naam van de 
procedure in Eye Movement Desensitization and Repro-

cessing (EMDR) om te dopen. 

Omdat er steeds meer mensen werden getraind in 
EMDR werd - om de clinici up-to-date te houden - het 
zogenaamde EMDR Network opgezet, dat bijeenkom-
sten organiseerde waar mensen konden samenkomen 
voor vragen en intervisie. De EMDR Network Newslet-

ter die daaruit voortkwam was enorm populair. Maar 
langzamerhand kwam er ook kritiek. De methode zou 
niet goed zijn onderzocht en het kon niet worden uitge-
sloten dat EMDR niet meer was dan een ingewikkelde 
vorm van exposure, zo vonden veel academici. Deze 

“Dear Francine, thank you so much for your warm, 

consistent and encouraging support. You were always 

there to help us and we are very grateful for that. We 

will continue on the same track and will take care for 

your legacy, continue in your spirit, and spread your 

dream.” 

Joany Spierings, Carlijn de Roos en Ad de Jongh

Francine Shapiro, Joany Spierings en Carlijn de Roos. Schiphol 2009.
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kritiek was soms uitgesproken agressief en minach-
tend van toon, en hier ligt de oorsprong van de nadruk 
die Francine legde op het belang van onderzoek naar 
EMDR.

Het duurde tot 1995, toen Sandra Wilson, Robert Tinker 
en Lee Becker de eerste gerandomiseerde studie publi-
ceerden waarvan het artikel verscheen in het gerenom-
meerde Journal of Consulting and Clinical Psychology. In 
hetzelfde jaar verscheen ook de eerste editie van Fran-
cine’s langverwachte boek over EMDR Eye movement 

desensitization and reprocessing: Basic principles, pro-

tocols and procedures. 

EMDR in Europa
De eerste EMDR-training op het Europese vasteland 
werd in Amsterdam georganiseerd. Het idee werd ge-
boren tijdens een lunch in Chicago met Francine Shapiro 
en Ad de Jongh tijdens de EMDR-vervolgtraining die Ad 
toen volgde in 1993. Dit leidde ertoe dat Francine met 
een aantal facilitators in 1994 naar het Krasnapolski ho-
tel kwam. Deze training trok veel enthousiaste therapeu-
ten en werd een groot succes. Twee jaar later kwam ze

opnieuw om een training te geven, maar ook om een 
aantal internationale trainers op te leiden om EMDR-op-
leidingen te geven. In 1999 bezocht ze nog een keer een 
netwerkbijeenkomst om supervisie te geven. Tien jaar 
later, en nu tien jaar geleden - in 2009 - was Francine 
keynote spreker op het tiende EMDR Europe congres in 
de Beurs van Berlage te Amsterdam. Omdat de VEN haar 
in het ‘Hollandse’ zonnetje wilde zetten, begon haar be-
zoek met een ontmoeting met twee bestuursleden, Jo-
any Spierings en Carlijn de Roos, die haar op de luchtha-
ven Schiphol opwachtten in Hollandse klederdracht en 
haar verwelkomden met bossen houten tulpen en een 
ritje met een heuse Rolls Royce. We vertelden Francine 
dat “every Dutch farmer has a Rolls Royce.” 

“Francine was a mentor, friend, and esteemed col-

league to us all; her ever-present brilliance uniquely 

impacted each one of us, instilling a feeling of warmth 

and specialness. Her thoughtfulness, kindness and 

humanitarian spirit are powerful resources to help 

sustain us as we move through the grieving process”. 

Robbie Dunton, één van Francine’s beste vriendinnen
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Francine, Nederland en onderzoek
Francine hamerde op het doen van onderzoek. Al-
leen onderzoeksresultaten zouden EMDR goed op de 
kaart kunnen zetten. Haar presentaties op congres-
sen startten daarom steevast met een overzicht van 
studies en de resultaten daarvan. Een lijst die in de 
loop van de jaren langer en langer werd. Eerst vooral 
onderzoek naar EMDR bij PTSS en later gericht op de 
toepassing van EMDR bij bredere problematiek. Voor 
het wetenschappelijk onderzoek had Francine een 
speciaal oog en haar hoop was op Nederland gericht. 
Zij merkte dat het EMDR-onderzoek hier snel van de 
grond kwam en van goede kwaliteit was. We zorgden 
er dan voor dat ze de verse resultaten van de nieuwe 
projecten snel onder ogen kreeg en haar aanmoedi-
ging en kritisch meedenken hielpen de publicaties 
aan te scherpen. De opmars van het EMDR-onderzoek 
in Europa en met name Nederland stond in die tijd in 
schril contrast met het EMDR-onderzoek in Amerika. 
Op een gegeven moment was het aantal internatio-
nale publicaties van Nederlandse bodem meer dan 
het aantal uit de rest van de wereld bij elkaar. Dit was 
onder andere de aanleiding tot een uitnodiging van 
Francine om in 2013 met een aantal Nederlandse on-
derzoekers (Hellen Hornsveld, Ferdinand Horst, Carlijn 
de Roos, en Ad de Jongh) op een congres in San Diego 
van het Anxiety and Depression Association of Ameri-

ca (ADAA) samen een EMDR-symposium te organise-
ren. Zo kreeg EMDR in Amerika een extra impuls. Haar 
inspiratie, aanmoediging, interesse en kritisch mee-
denken, hebben het Nederlandse EMDR-onderzoek 
sterk gestimuleerd. Wij zijn haar daar heel dankbaar 
voor en hebben haar adagium “research, research, re-

search” overgenomen.

Francine world wide: 
breaking the cycle of violence
Francine had een diep geloof in het goede in ieder mens, 
waarbij zij ten volle besefte hoezeer deze kern bescha-
digd kan worden door traumatisering. Slachtoffers kun-
nen daders worden door onverwerkt trauma, en daders 
maken op hun beurt weer slachtoffers die vervolgens 
weer dader kunnen worden. De tragiek van het door-
geven van trauma van generatie op generatie was voor 
haar een urgent thema gedurende haar hele EMDR-le-
ven. Zij zag voor EMDR-therapie een rol weggelegd voor 
het doorbreken van deze vicieuze cirkel van geweld, niet 
alleen op persoonlijk, maar ook op maatschappelijk ni-
veau. Haar hoop was gevestigd op traumaverwerking als 
keerpunt in de eindeloze tragedie van geweld, tegenge-
weld, wraak en weerwraak.

Francine voelde een grote betrokkenheid bij EMDR in 
humanitaire context. Ieder EMDR-project en iedere EM-
DR-missie in conflictgebieden, maar daarnaast ook in 
ontwikkelingslanden en rampgebieden  kon rekenen op 
haar uitgesproken support, morele en financiële steun. 
Vrijwel iedere keer dat zij sprak op een congres bracht 
zij het belang van dit werk onder woorden. Zij heeft zelf 
veel bijgedragen om humanitaire EMDR-projecten mo-
gelijk te maken, en was een van de grondleggers van 
HAP, het Humanitarian Assistance Program. Inmiddels is 
er bijna geen land ter wereld waar EMDR nog onbekend 
is. Honderden projecten hebben EMDR naar alle uithoe-
ken van de wereld gebracht. 
In 2001 vond er zo’n HAP/EMDR project plaats in de Ga-
za-strook. Palestijnse psychologen en psychiaters wer-
den getraind in EMDR-therapie om traumabehandeling 
mogelijk te maken in een gebied dat al generaties lang 
geteisterd wordt door geweld en tegengeweld. Joany 
nam als facilitator deel aan dit EMDR-team. In het practi-
cum tijdens de training kwam zóveel geweld aan de orde 
dat iedereen de adem inhield: kan EMDR hier wèrkelijk 
het verschil maken? Het antwoord was: ja. Een deelne-
mer besloot na eigen werk aan een target over de ge-
welddadige dood van zijn neefje om zijn oorspronkelijke 
plan van een zelfmoordaanslag (wraak) los te laten, en in 
plaats daarvan met EMDR te gaan werken voor slachtof-
fers. De volgende ochtend hadden de deelnemers een 
karikatuur op het bord getekend van Sharon en Arafat, 
die elkaar EMDR geven. Toen Francine dit verhaal hoorde 
en de foto van de spotprent zag, was ze zichtbaar ge-
raakt en ontroerd. Dit was precies wat ze bedoelde.    

Literatuur

A Community of Heart Profile: Francine Shapiro. Francine Shapiro Library. 

https://emdria.omeka.net/items/show/7635

Francine Shapiro met enkele Nederlandse onderzoekers op het ADAA 
congres in San Diego, 2013.



EMDR bij 
muizen…?!

Research 

Om traumatische herinneringen in muizen te onderzoe-
ken gebruikten de auteurs een veelgebruikt paradigma: 
muizen worden eerst bang gemaakt met een toon-schok 
associatie (klassieke angst conditionering). Na slechts en-
kele toon-schok combinaties bevriezen muizen bij het ho-
ren van een toon in afwachting van een volgende schok: 
not fight or flight but freeze. Vervolgens vindt een proce-
dure plaats gericht op uitdoving (extinctie) en wordt de 
toon aangeboden zonder schok. Naarmate de toon vaker 
wordt aangeboden zonder schok vermindert het freeze-
gedrag bij de muisjes. Bekende stof uit de collegebanken.
De auteurs redeneren dat het aanbieden van een toon-

met-schok traumatisch is, en het aanbieden van een 
toon-zonder-schok vergelijkbaar is met het ophalen van 
een herinnering in de therapiekamer: het traumanetwerk 
wordt geactiveerd, maar de oorspronkelijke traumatische 
stimulus blijft uit. Binnen deze zienswijze kan onderzocht 
worden of het uitdoven van de respons bespoedigd kan 
worden door het aanbieden van bilaterale stimulatie. De 
SUD kan natuurlijk niet gemeten worden, maar aangeno-
men wordt dat de mate van freezing een uitkomstmaat is 
voor angst. Hoe meer de muis nog ‘bevriest’ bij het horen 
van een toon, hoe sterker de associatie kennelijk nog is 
met het oorspronkelijke trauma: de elektrische schok.    

Tekst: Matthijs oude Lohuis en Hellen Hornsveld   Illustratie: Chiara Arkensteijn

Tot nu toe vond elk onderzoek naar EMDR bij mensen plaats, maar het zou wel eens heel waarde-

vol kunnen zijn om via een ander paradigma - onderzoek naar EMDR bij dieren - meer te weten te 

komen over de werkingsmechanismen van EMDR. Onderzoek naar werkings-mechanismen helpt om 

het klinisch handelen te verfijnen: niet-werkzame elementen kunnen worden weggelaten en werk-

zame componenten kunnen worden geoptimaliseerd. Zo heeft de werkgeheugentheorie bij EMDR 

het klinisch handelen de afgelopen jaren sterk beïnvloed. Hoe mooi zou het zijn als EMDR ook 

bestudeerd zou kunnen worden bij muizen! Dit geeft tal van mogelijkheden om de principes achter 

de werking van EMDR onder gecontroleerde omstandigheden te onderzoeken en tegelijkertijd meer 

te weten te komen over betrokken hersengebieden. Onlangs verscheen een publicatie in het gere-

nommeerde wetenschapstijdschrift Nature, waarin Zuid-Koreaanse onderzoekers een variant op 

EMDR voor muizen hebben opgezet en beweren de betrokken hersencircuits te hebben gevonden.  

De zoektocht naar een werkingsmechanisme
In het Nature-artikel wordt EMDR therapie ingeleid als een ‘nieuwe, controversiële therapie’ met een ‘volstrekt on-

bekend werkingsmechanisme’. Dit is natuurlijk een manier om de gepresenteerde resultaten nog opzienbarender 
te doen lijken. Tegelijkertijd laat het zien hoe weinig EMDR nog is ingeburgerd, ondanks alle empirische evidentie en 
vermeldingen in PTSS-richtlijnen. Opvallend is ook hoe vaak EMDR nog als mysterie wordt neergezet, daarmee alle 
evidentie voor de werkgeheugentheorie negerend. Ook in internationale EMDR-kringen is de werkgeheugentheorie 
trouwens geen gemeengoed. Men beschouwt het als één van de vele mogelijke theoretische verklaringen. Alleen 
in Nederland is de werkgeheugentheorie geaccepteerd als een belangrijke verklaring en heeft het denken en doen 
van EMDR-therapeuten beïnvloed. In het Nature-artikel wordt de werkgeheugentheorie evenals andere theorieën in 
het geheel niet genoemd.
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Bilaterale stimulatie bij muizen
Hoe doe je EMDR-therapie bij muizen? Iedereen die ooit met 
muizen heeft gewerkt weet dat het heen en weer bewegen 
van vingers voor de ogen van een muis nergens toe zal lei-
den. Om gecontroleerd het effect van horizontale bewegin-
gen te simuleren werden de muizen in een ronde opstelling 
met LED-lampjes geplaatst; een soort cirkelvormige lichtbalk 
(zie Figuur 1a). De tonen (zonder schok) werden tegelijk met 
de LED-lampjes aangeboden in vier condities waarbij de LED-
lampjes 1) horizontaal heen-en-weer bewogen 2) aan-uit knip-
perden 3) continue aan waren en 4) continue uit waren. Ver-
der ontbrak het de muizen uiteraard aan alle kenmerkende 
EMDR-instructies: geen toen-versus-nu onderscheid, geen 
NC- en PC-bepalingen en geen associatieketens. Het aanbie-
den van de toon moest voldoende zijn om het traumatische 
geheugennetwerk te activeren en de LED-condities stelden de 
onderzoekers in staat om na te gaan of bilaterale stimulatie 
het trauma aan de schok inderdaad sneller doet ‘vervagen’. 

Resultaten
Zoals te verwachten vond bij het aanbieden van de toon-
zonder-schok in alle condities uitdoving plaats, gemeten als 
afname van freezing bij de muisjes. Echter, specifiek in de 
conditie met de horizontale heen en weer bewegende LED-
lampjes was de uitdoving sterker dan in de andere condi-
ties (Figuur 1b)! Nog opmerkelijker was dat deze effecten 
nog steeds bestonden als de muisjes na een week opnieuw 
met de toon werden geconfronteerd in een andere context 
(Figuur 1c). Blijkbaar is er iets unieks aan de horizontaal 
bewegende LED-lampjes dat zorgt voor snellere extinctie-

effecten (angst die minder snel terugkomt) en blijvende 
veranderingen in de betrokken hersencircuits, in ieder geval 
voor een week. 

Hersenonderzoek
Tijdens het gehele onderzoek werd de hersenactiviteit van 
meerdere gebieden gemeten en ook gemanipuleerd met 
optogenetica om specifiek na te gaan welke hersenstructu-
ren mogelijk betrokken zijn bij het superieure effect van de 
horizontale LED-lampjes. De onderzoekers concluderen dat 
- kort gezegd – er een zenuwbaan loopt vanuit de Superior 

Colliculus (SC) in de hersenstam naar de Mediodorsale tha-

lamus (MD), die sterk reageert op de bilaterale stimulatie. 
Activatie van deze zenuwbaan leidt tot inhibitie van de rele-
vante groepen hersencellen in de Amygdala, hetgeen weer 
leidt tot verminderde freezing. Als dit specifieke circuit met 
optogenetische manipulatie werd uitgeschakeld bleken de 
bilaterale lampjes geen effect meer te sorteren! Werden ze 
weer ‘aangezet’, dan kwam het effect weer terug. 

Over oogbewegingen bij muizen
Het humane oog heeft een fovea, de regio in ons reti-
na met verhoogde lichtgevoeligheid. Het is het gebied 
waarmee het scherpst gezien kan worden. Daarom 
maken mensen continue saccades, oogbewegingen, 
om objecten in het midden van het gezichtsveld te 
krijgen en het scherpst kunnen zien. Muizen zijn a-
foveate zoogdieren, dus zonder fovea. Voor muizen is 
het hele gezichtsveld even wazig – muizen zien niet 
bijster goed  – en voor hen is het dus overbodig om 
bewegende voorwerpen te volgen met hun ogen (ze 
maken overigens wel andersoortige oogbewegingen). 
Muizen zullen daarom geen bewegende vingers of 
lampjes volgen; ze zien ze wel voorbij trekken. De bi-
laterale stimulatie uit dit artikel moet dan ook door 
deze ogen worden bekeken.

Klinische consequenties 
heeft dit onderzoek 
vooralsnog niet opgeleverd

Figuur 1. EMDR bij muizen. In a is de opstelling getekend waarin de toon wordt aangeboden in combinatie met horizontale bewegingen van opvolgende 
LED-lampjes (ABS). In b is het effect van ABS te zien op het tijdspercentage freezing. Dit stijgt door angstconditionering (FC) en daalt meer voor extinctie gepaard 
met ABS. CS: alleen de geconditioneerde stimulus = toon), CL+CS = continue licht + toon, FL+CS = flikkerende lampjes + toon, ABS+CS unpaired = horizontale licht-
bewegingen op willekeurige momenten, ABS+CS = horizontale lichtbewegingen tijdens de toon). In c leidt ABS tot minder freezing bij het horen van de toon direct 
na extinctie (Recall), een week later (SR: Spontaneous Recovery), of in een andere context (Renewal).
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Kanttekeningen
Het is moeilijk om te beoordelen hoe bijzonder dit resultaat 
is, en of dit wellicht het begin is van een veelbelovende on-
derzoekslijn naar EMDR therapie bij muizen of, op zijn minst, 
naar versnelde extinctie met behulp van bilaterale stimulatie. 
De onderzoekers zelf zijn weinig bescheiden: “Together, the-

se results reveal the neural circuit that underlies an effective 

strategy for sustainably attenuating traumatic memories”.

Een aantal kanttekeningen bij dit type onderzoek in het al-
gemeen is wel nodig. Ten eerste hebben de muizen in dit 
onderzoek uiteraard geen PTSS – althans geen aantoon-
bare symptomen van post-traumatische stress; het be-
treft dus vooral onderzoek naar ‘normale’ angstherinne-
ringen. Daarnaast gaat het om een klassieke CS-exposure 
procedure, waarbij herhaaldelijke blootstelling aan de CS 
tot uitdoving van de angstrespons leidt. Dit is bij uitstek 
het model voor extinctie-leren en niet zozeer voor EMDR. 
Het verschil is dat bij extinctie verondersteld wordt dat 
een nieuwe neutrale herinnering wordt aangemaakt die 
concurreert met de oorspronkelijke (angstige) herinne-
ring, terwijl bij EMDR-therapie het veronderstelde principe 
reconsolidatie is: de traumatische herinnering wordt op-
gehaald, bewerkt en heropgeslagen, zodat de oorspron-
kelijke herinnering niet meer bestaat (zie ook oude Lohuis 
& Hornsveld EM#19, EM#16). Dit is een belangrijk en ac-
tueel theoretisch onderscheid waar de onderzoekers met 
geen woord over reppen. 

Muizen-EMDR
Nog een opmerking over muizen-EMDR. Een directe verta-
ling van horizontale oogbewegingen bij mensen naar een 
paradigma met muizen is natuurlijk fantastisch, maar men 
moet zich afvragen hoe natuurlijk deze vertaling is. Muizen 
volgen namelijk geen bewegingen met hun ogen (zie Box 
“Over oogbewegingen bij muizen”). Ook is de Superior Col-

liculus bij muizen vele malen groter en belangrijker dan bij 
mensen, dus wanneer de auteurs stellen dat de Superior 

Colliculus cruciaal is voor de gevonden effecten, kan dat 
niet zonder meer vertaald worden naar mensen. 

De werkgeheugentheorie bij muizen
Overigens laten de auteurs zelf ook ruimte voor een in-
terpretatie die niet afhangt van oogbewegingen. Baek en 
collega’s stellen met zoveel woorden dat door bilaterale 
stimulatie de balans tussen concurrerende hersencircuits 
verschuift. Daarmee bedoelen ze dat het netwerk dat de 
angstrespons in stand houdt, wordt overschaduwd door 
hersencircuits die angstsuppressie juist bevorderen. Een 
soort werkgeheugentheorie dus, die uitgaat van beperkte 
resources waarbij de bilaterale stimulatie de balans ver-
schuift in een richting die leidt tot blijvende angstreductie. 
Helaas wordt de werkgeheugentheorie niet besproken, 
maar juist om de specifieke verschillen tussen muizen 
en mensen te toetsen, zou het extra interessant zijn om 
nog een andere werkgeheugenbelasting of afleidingstaak 
voor de muisjes te verzinnen, bijvoorbeeld op-en-neer 
gaande LED-lampjes of tikjes op de voorpoten. 

Toekomstig onderzoek 
Het is moeilijk te voorspellen hoe muizen-EMDR zich ver-
der zal ontwikkelen. Mogelijk dat deze lijn van onderzoek 
inderdaad leidt tot meer kennis over relevante hersen-
functies en meer inzicht in de werking van EMDR therapie. 
Dat zou mooi zijn. In ieder geval heeft dit artikel in Nature 
EMDR weer even op de kaart gezet. Klinische consequen-
ties heeft dit onderzoek ons inziens vooralsnog niet.   

Referentie
Baek, J., Lee, S., Cho, T., Kim, S.-W., Kim, M., Yoon, Y., Shin, H.-S. (2019). Neural 
circuits underlying a psychotherapeutic regimen for fear disorders. Nature, 
566 (7744), 339–343.

Matthijs oude Lohuis is promovendus in de neurowetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam en werkzaam bij de Nederlandse Hersenbank. 
Dr. Hellen Hornsveld is zelfstandig gevestigd te Utrecht als docent, onderzoe-
ker en behandelaar. Geregistreerd als GZ-psycholoog (BIG), EMDR-supervisor 
en -trainer en schematherapeut supervisor.
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Beter imaginair automutileren 
dan daadwerkelijk verwonden
Tekst: Erik ten Broeke en Do Doeksen

Innovatie

In EM 19 deden we verslag van een klinisch experiment waarbij een drietal patiënten met zelfbeschadigend 
gedrag (excessief krabben en trichotillomanie) effectief behandeld konden worden door het combineren van 
imaginair uitvoeren van problematisch gedrag met werkgeheugenbelasting. Geïnspireerd door die opvallende 
effecten, is er voldoende vertrouwen de werkwijze ook bij een ernstig automutilerende patiënte toe te passen.

Automutilatie of zelfbeschadigend gedrag heeft geen 
aparte DSM-classificatie maar wordt veelal gezien als 
symptoom van de borderline persoonlijkheidsstoornis 
(BPS), dan wel behorend bij de posttraumatische stress-
stoornis (PTSS). Eveneens kan het voorkomen bij autis-
me of verstandelijk beperkte mensen. 

Casus Judith
Judith is een vrouw van 34 jaar met ADHD en ernstige 
PTSS met dissociatieve symptomen, waaronder de-rea-
lisatie en depersonalisatie. In haar voorgeschiedenis is 
sprake van psychotrauma en andere akelige ervaringen, 
waaronder misbruik en mishandeling door vader, een 
moeder met Münchhausen by Proxy, jarenlang seksueel 
misbruik door neef, een groepsverkrachting op 14-jarige 
leeftijd en een verkrachting met bijna verwurging toen 
zij 14 jaar was.
Judith is verwezen door een collega EMDR-therapeut. 
Vanwege grote schaamte vertelt zij pas na geruime tijd 
dat er sprake is van (inwendige) vaginale en anale au-
tomutilatie. Zij doet dit zolang zij zich kan herinneren. 
Het blijkt dat de automutilatie de functie heeft van het 
‘wegmaken’ van voortdurende herbelevingen. De auto-
mutilatie veroorzaakt bloedingen en ontstekingen waar-
door zij regelmatig moeite heeft met zitten of het dragen 

van een broek. Deze gevolgen zijn op hun beurt weer 
triggers voor haar angst voor contact met dokters, aan-
gezien dat verbonden is met het ernstig beschadigende  
gedrag van haar moeder. Net als de eerdere drie patiën-
ten noemt ook Judith haar gedrag verslavend en (mede 
daarom) niet te stoppen.

Overwegingen bij de behandeling van Judith
Bij traumagerelateerde automutilatie is traumabehan-
deling vanzelfsprekend eerste keus. De aanname is im-
mers dat de automutilatie vaak een reactie is op, of een 
vorm van coping is van de traumatische herbelevingen. 
Maar gezien de hoeveelheid en de ernst van de trauma-
tische gebeurtenissen is het bij Judith aannemelijk dat 
de traumabehandeling langere tijd in beslag zal nemen. 
De ernst, frequentie (dagelijks) en het levensbedreigen-
de karakter van de automutilatie vragen echter om in-
terventie die op korte termijn verlichting kan geven. Dit 
geeft de therapeut aanleiding de bij zelfbeschadigend 
gedrag opvallend effectief (en veilig!) gebleken strate-
gie van het combineren van imaginair uitvoeren van het 
probleemgedrag en het tegelijkertijd belasten van het 
werkgeheugen, als optie aan Judith voor te leggen. Het 
blijkt echter lastig haar ervan te overtuigen dat zij op 
enig moment, hoe dan ook, zal moeten stoppen met de 
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automutilatie. Zij benadrukt telkens het verslavende ka-
rakter ervan. De bereidheid werk te maken van het stop-
pen met automutileren blijkt beperkt. 
Er wordt daarom een aantal interventies ingezet om Ju-
dith te verleiden toch te stoppen en te gaan experimen-
teren met ander gedrag. Zo wordt sterke nadruk gelegd 
op de negatieve consequenties van het gedrag, zoals 
het gevaar van een slagaderlijke bloeding, ontstekingen 
en dientengevolge dokter- en/of ziekenhuisbezoek (het-
geen ze ten koste van alles wil voorkomen). Daarnaast 
wordt nieuw, functioneel gedrag bekrachtigd door het 
benadrukken van positieve consequenties, zoals het ver-
minderen van de angst dat het uit de hand loopt, geen 
pijn meer hoeven hebben, ontspannen kunnen zitten 
en het kunnen dragen van een lange broek. Niet in het 
minst wordt ook benadrukt hoe gedragsverandering zal 
leiden tot toename van zelfwaardering en afname van 
de verstikkende sociale isolatie. 

Het beloop van de behandeling en de resultaten
Uiteindelijk wil Judith het voorstel uitproberen om de 
automutilatie alleen nog imaginair uit te voeren, paral-
lel aan de reguliere traumabehandeling met EMDR. Het 
imaginair automutileren wordt als tussenstap gelabeld, 
waarbij wordt benadrukt dat het uiteindelijke doel is dat 
zij zichzelf noch imaginair, noch daadwerkelijk hoeft te 
blijven bestraffen. In Box I is weergegeven wat de stap-
pen zijn in het gevolgde protocol; het is een variatie op 
het de werkwijze die eerder werd beschreven met be-
trekking tot krabben en trichotillomanie.

Box I: Protocol automutilatie
1. Vraag de patiënt naar de drang om zichzelf te ver-

wonden en stel de Level of Urge (LoU) vast.
2. Geef de patiënte de instructie zich in gedachten 

voor te stellen zichzelf alles aan te doen wat ze 
zou willen doen (‘Doe het maar zo hard en heftig 
als je je kunt voorstellen’).

3. Belast tegelijkertijd het werkgeheugen.
4. Vraag naar de LoU: ‘Hoe sterk is de drang nu?’.
5. Herhaal deze stappen tot de LoU tot nul is gedaald.

De eerste sessie verloopt voorspoedig; Judith kan de 
drang goed oproepen en vasthouden terwijl ze de op 
werkgeheugenbelasting gerichte taakjes uitvoert. Ze 
vertelt dat het na de sessie voelt alsof zij een glas wijn 
heeft gedronken. Na de tweede sessie benoemt Judith 
dat het lijkt alsof ze Ritalin heeft geslikt, hetgeen doet 
denken aan de endorfine-achtige ervaring die Anke, de 
patiënte die zichzelf flink verwondde door onophoudelijk 
te krabben, rapporteerde na de sessies (zie EM 19).

Huiswerk
Analoog aan de behandeling van het eerder beschreven 
buitensporige krabben en haartrekken, krijgt ook Judith 
de instructie om thuis, telkens als de drang om te auto-
mutileren opkomt, het gebruikelijke gedrag imaginair uit 
te voeren. Tijdens het imagineren speelt zij het compu-
terspelletje Tetris, net zo lang totdat de drang voldoende 
is afgenomen. Er wordt gekozen voor het spelen van 
Tetris omdat dit tijdens de parallel uitgevoerde EMDR-
sessies wordt gebruikt als werkgeheugenbelasting, in 
combinatie met de auditieve stimuli. Het blijkt voor Ju-
dith goed mogelijk het huiswerk uit te voeren en de fre-
quentie en de duur te registreren (zie Figuren 1 en 2). De 
registratie betreft zowel het imaginaire als het daadwer-
kelijke automutileren.

Uit de metingen komt naar voren dat Judith dagelijks 
gemiddeld 25 minuten inwendig automutileerde. Na 10 
weken behandeling is het daadwerkelijk inwendig auto-
mutileren gestopt. Wel is zij nog veel bezig met imagi-
nair automutileren en tegelijkertijd Tetris spelen, omdat 
zij nog veel last heeft van intrusieve herinneringen. Het 
is aannemelijk dat deze zullen verminderen naarmate de 
traumabehandeling met EMDR vordert. 
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Trauma 
behandel je 
met lef
Tekst: Nadia Thiel   Foto: Zout Fotografie

Op het EMDR congres van april jongstleden vinden we twee bevlogen gedrags-

therapeuten. Ze geven een workshop over het intensieve traumabehandeltraject 

voor adolescenten van Kinder- en Jeugdpsychiatrie Accare in Smilde. “Contra 

indicaties? Die hebben we niet.”

Met veel enthousiasme nemen Ytje van 
Pelt en Petra Fokkema ons mee naar de 
traumabehandeling waar ze hun hart aan 
verpand hebben. Er zit tempo in hun ver-
haal. Drie kwartier vinden ze te kort om 
alles te kunnen vertellen. De reden dat 
ze er zo vol voor gaan? “Geloven dat 
traumabehandeling altijd mogelijk is. 
En als er nog obstakels zijn, dan zoek 
je naar mogelijkheden om het tóch te 
doen.”

Intensieve Traumabehande-
ling ITB
De theoretische basis van het inten-
sieve behandeltraject was het on-
derzoek van PSYTREC. Petra legt uit 
dat de behandeling klinisch wordt 
aangeboden met een vergelijkbare 
opbouw waarin intensief gebruik 
wordt gemaakt van zowel imaginai-

re exposure als exposure in vivo en 
EMDR. Met tussendoor momenten 
van sport en ontspanning. De jonge-
ren verblijven intern. “Maar dan moet 
je wel denken aan een fijn huis in het 
midden van de bossen van Drenthe,” 

zegt Ytje. “Sfeer en warmte hebben wij 
hoog in het vaandel.” 
Petra en Ytje benadrukken dat de klini-
sche opname een hoge uitzondering is. 
Het meeste trauma kun je prima ambu-
lant behandelen. Maar er zijn situaties 
waarin jongeren meer nodig hebben 
om de behandeling aan te kunnen gaan. 
Soms ontbreekt het bijvoorbeeld aan de 
juiste holding in de thuis- of woonsituatie. 
Of het gedrag van de jongere is dermate 
ontwrichtend, dat behandelaren onvol-
doende gas durven geven. Bijvoorbeeld 
bij heftige automutilatie. “Dan nemen we 
een jongere zo kort als mogelijk op,” zegt 
Ytje. “In twee tot vijf weken hebben we 
de meeste traumata behandeld die voor 
de voornaamste klachten zorgden.”

Teamwork
Het multidisciplinaire team is een suc-
cesbepalende factor in het intensieve be-
handeltraject. “Samen durf je meer”, zegt 
Petra. “Je kunt op elkaar vertrouwen. 
Toen ik nog op de polikliniek werkte,  was 
ik soms vijftien minuten voor het einde al 
bezig met het afsluiten van de EMDR.   
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Zodat de jongere op een goede manier naar huis kon 
gaan. Nu benut ik een behandeluur volop. Binnen vijf mi-
nuten hebben we een beeld opgestart en kan de desen-
sitisatie zo lang als nodig doorgaan. 
Ik weet dat de jongere na afloop door de behandela-
ren op de groep wordt opgevangen. Dit zijn cognitief 
gedragstherapeutisch werkers, die precies weten wat 
traumabehandeling inhoudt. Op deze manier gaat de 
behandeling op de groep door en stopt het niet aan het 
einde van je exposure of EMDR sessie.” “Precies wat 
deze jongeren nodig hebben,” vult Ytje aan.

De behandelsessies worden door verschillende thera-
peuten gegeven. Hoe reageren jongeren hierop? “Door-
gaans vinden ze het wel prettig”, antwoordt Petra. “Zo 
merkte één van de jongeren op dat ze verschillende 
visies kreeg van therapeuten op haar schuldgevoelens. 
Daar heeft ze toen veel aan gehad. In plaats van één the-
rapeutische relatie, bieden we onze jongeren méér. Het 
hebben van meerdere therapeuten met verschillende vi-
sies en ervaringen komt de cognitieve herstructurering 
vaak ten goede.”   

De jongere heeft regie
Bij Accare is er een afdeling speciaal ingericht voor jonge 
kinderen waar zowel ouders als kind worden opgeno-
men als intensieve hulp nodig is. Waarom worden jon-
geren in het intensieve behandeltraject niet met hun 
ouders of verzorgers opgenomen? 
Petra legt uit: “Als er een indicatie is voor een gezinsop-
name dan is dit een eerste keuze. Maar dat is niet voor 
alle jongeren een optie. Dan kan het zinvol zijn om met 
onze behandelopzet bij te dragen aan de autonomie van 
de jongere.” 
In EM 13 beschreven Ytje en Petra een casus van een 
alleenstaande asielzoekster, die binnen het ITB-traject 
behandeld is. Voor dergelijke jongeren is een intensief 
behandeltraject inclusief opname een uitkomst. “Alles 
is erop gericht dat we de jongere ondersteunen om de 
traumabehandeling te kunnen dragen.”
De betrokken aandacht die het ITB-traject kenmerkt is 
ook bij de twee behandelaren Petra en Ytje te merken. 
Ze zitten op het puntje van hun stoel en maken elkaars 
zinnen af. Wat maakt dat zij zich zo met deze aanpak 
verbonden voelen? Petra denkt na. “Wij vinden dat je 
alles in het werk moet stellen om de bewezen effec-

tieve methoden voor klachtvermindering bij PTSS een 
kans te geven. Er is altijd wel een mogelijkheid, als je 
maar goed genoeg zoekt.” “En samenwerkt!” roept Ytje. 
“Er zijn in het land nog meer klinisch intensieve behan-
deltrajecten voor jongeren gestart. Zou het niet mooi 
zijn als we onze ervaringen en resultaten naast mekaar 
zouden leggen?” 

Behandeleffect
Het intensieve behandeltraject van Accare wordt op de 
voet gevolgd door wetenschappelijk onderzoek. De eer-
ste resultaten zijn veelbelovend: nog geen drop-outs en 
al meer dan zestig jongeren behandeld. De hoogst ge-
meten afname van traumasymptomen volgens de CAPS-
CA is die van een meisje van zestien jaar met maar liefst 
tachtig punten. 
“Zij heeft ons op meerdere fronten bijzonder verrast,” 
vertelt Petra. “Ze kwam erg depressief en volledig afge-
stompt binnen. Ze durfde zich niet te uiten en sprak de 
eerste twee dagen nauwelijks. Na de tweede EMDR-ses-
sie zagen we een radicale omslag. Het meisje begon zich 
te openen en vertelde honderduit.” “Na drie weken za-
gen we haar zelfs huppelen over het terrein,” herinnert 
Ytje zich. Petra en Ytje beginnen te stralen. Hier doen ze 
het voor. 
De meerderheid van de cliënten is vrouw. Waar zijn de 
jongens gebleven? Ytje: “Die moeten we gaan zoeken in 
de gesloten jeugdzorg. Opnieuw houdt ze een pleidooi 
voor samenwerking. “Er zijn meer initiatieven voor inten-
sieve traumabehandeling voor adolescenten nodig, met 
een kliniek op de achterhand. Als je tijdig ingrijpt hoeft 
het niet uit de hand te lopen en kun je gesloten jeugd-
zorg wel voorkomen,” zegt ze. Petra knikt. “Het voelt 
alsof er nog zoveel meer te doen is, we zijn nog maar 
net op dreef.” 

“Er is altijd wel een mogelijk-
heid, als je maar goed genoeg 
zoekt. En samenwerkt”

Trauma, sporten en boksen en eten
Het behandelprogramma van de Klinische Intensieve 
Traumabehandeling voor adolescenten

09.00 Imaginaire exposure en exposure in vivo
11.00 Activatie (intensief sporten en bokscoaching 

in de groep)
11.30 MDO van  de traumabehandelaars
12.00 Lunchen op de behandelgroep
14.00 EMDR 
15.00 activatie (intensief sporten en bokscoaching 

in de groep)
17.00 eten
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“What we need are randomized controlled trials”. Het is 
vrijdag 13 juni 2009, vijf voor half zeven ‘s avonds. Fran-
cine Shapiro is aan haar special keynote begonnen op 
het tiende Europese EMDR congres in een afgeladen zaal 
van de Beurs van Berlage. Het had er om gespannen, ze 
was ziek, kanker. Toen ze een jaar daarvoor gevraagd 
was voor deze keynote, had ze zelf al aangegeven dat we 
er rekening mee moesten houden dat ze het wel eens 
niet zou kunnen halen. Die vrees werd gelukkig niet be-
waarheid. De hotelkamer die we voor haar gereserveerd 
hadden, a double room want ze moest mensen kunnen 
ontvangen,  mocht geen trapjes hebben, want traplo-
pen ging haar zeer moeizaam af. Desondanks stond daar 
een krachtige vrouw op het podium die haar take-home 

message als een mantra telkens opnieuw de zaal in 
slingerde: “what we need are randomized controlled tri-

als!” Het was indrukwekkend om deze levende legende 
zo vlak voor me op het podium te zien. De vrouw van 
de beroemde ‘walk in the park’ (1987), voor sommigen 
een apocrief verhaal. Joany Spierings sprak haar op dat 
zelfde congres toe met de woorden: “Com’on Francine, 

that walk in the park, you don’t think that we believe 

that. A girl of your age doesn’t walk olone in a park.” Het 
was lange tijd een best kept secret waar ze in dat park 
nou eigenlijk aan dacht toen ze merkte dat oogbewegin-
gen haar angst reduceerden. Het bleek de chemokuur te 
zijn die zij eerder had ondergaan. Toen was er al sprake 
van kanker. Dat was dus ruim voor 1989, het jaar waarin 
haar eerste artikel over EMDR werd gepubliceerd. 
“So what do we need? Randomized controlled trials!!” 
Een paar mensen riepen het spontaan al mee met haar. 
Het is met therapieën net als met insecten: elke dag ont-
staan er nieuwe soorten en elke dag sterven er oude 
uit. De meeste soorten blijven onbekend. Wat is er nodig 
voor een therapie om niet in alle anonimiteit ‘uit te ster-
ven’? Ik kom tot drie zaken. In de eerste plaats moet de 
therapie werken, dat lijkt me logisch. Ten tweede moet 
de effectiviteit bewezen zijn. Shapiro heeft snel na haar 
ontdekking een case study gepubliceerd en niet lang 
daarna haar eerste onderzoeksresultaten. En ten derde 
moet er iemand zijn die de therapie weet te verkopen. 
“So what do we need? Ze houdt even in en met haar 
riep nu al een groot gedeelte van de zaal: “Randomized 

controlled trials!!!”. Wat een power woman! Bevlogen 
en niet van haar stuk te krijgen. Toen Ad haar juichend 
de voorpagina van de Spits (25 januari 2010)  toestuur-
de met als schreeuwende kop: ‘Psychotherapie EMDR 
populair’, reageerde Shapiro aangenaam verrast dat in 

Nederland het succes van EMDR kennelijk belangrijker 
was dan dat Al Qaeda op het punt staat een aanslag 
te plegen, zoals een veel kleinere kop boven een klein 
stukje tekst elders op de pagina luidde. EMDR is alles 
en alles is EMDR. Een van de onderzoekers van het T-
TIP onderzoek viel zowat van zijn stoel toen hij op het 
Europese EMDR-congres in Edinburgh (2014) Shapiro in 
haar keynote hoorde zeggen dat in het T-TIP onderzoek 
was aangetoond dat EMDR nu ook effectief zou zijn in 
de behandeling van schizofrenie. Zo waakte ze over haar 
gedachtengoed. In de VS vocht ze een bijna kansloze 
strijd tegen de dominante CGT-stroming, die lange tijd 
de publicatie van artikelen waarin de effectiviteit van 
EMDR werd aangetoond, wist te dwarsbomen. Tijdens 
de trainersdag op het Europese congres in Amsterdam 
zat ze vooraan in het zaaltje. Een van de Nederlandse 
trainers probeerde het gezelschap het Nederlandse 
LORO (Linksom-Rechtsom) casusconceptualisatiemodel 
uit te leggen. In een onbewaakt moment gebruikte hij 
wat termen uit  de cognitieve gedragstherapie. Abrupt 
stond ze op, draaide zich om en beende woest richting 
de zaaldeur. Toen ze Ad passeerde wenkte ze hem dwin-
gend met haar vinger: meekomen jij! Uiteindelijk hebben 
de Nederlandse trainers haar kunnen overtuigen van de 
waarde van het LORO-model. 
Terug naar 2009, de grote zaal van de Beurs. Haar keyno-

te nadert het einde, de atmosfeer zindert. Hier wordt 
geschiedenis geschreven. Nog eenmaal vraagt ze haar 
publiek: “So what do we need?”. En dit keer brult de hele 
zaal mee: “Randomized controlled trials!!!!” Triomfante-
lijk kijkt ze de zaal in terwijl het gejuich en het eindeloze 
applaus losbarst.

En nu is ze dood. Haar arm zal niet meer zwaaien, die is 
tot rust gekomen. Een van de Amerikaanse sprekers op 
een Nederlands congres vertelde me dat hij tijdens een 
EMDR-demonstratie van Shapiro zich zo stoorde aan het 
klikkende geluid dat ze produceerde tijdens het zwaai-
en. “Ze had haar armbanden wel even af kunnen doen.” 
Later zag hij dat ze geen armbanden droeg. Het geluid 
kwam uit de gewrichten van haar arm en pols…

Column

Francine
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Boekrecensie

Het kwaad: De psychologie 
van onze duistere kant

Tekst: Jackie June ter Heide

Doel van het boek is 
empathie te vergro-
ten voor mensen die 
ernstige misdaden be-
gaan en te laten zien 
dat zij ook maar men-
sen zijn, net zoals jij en 
ik. In dat kader wordt 
in de eerste hoofd-
stukken een aantal be-
hoorlijk slechte men-
sen behandeld (Hitler 
en seriemoordenaars), 
maar in de volgende 
hoofdstukken gaat het 
vooral over onderwer-

pen die taboe of beschamend zijn, zoals seksueel onge-
bruikelijk gedrag en het kwellen van anderen tijdens so-
ciaal-psychologische experimenten. Deze onderwerpen 
worden belicht vanuit wetenschappelijke bevindingen.
Het kwaad is in principe een sappig onderwerp waar je 
iedereen een plezier mee kunt doen, en dat is ook wat 
dit boek beoogt: om leken te interesseren, tot denken 
te zetten, en soms te shockeren. De lezer wordt per-
soonlijk bij het onderwerp betrokken door vragenlijstjes 
en dilemma’s als “Zou je baby Hitler doden als je daar-
toe de kans had?” en “Zou je in staat zijn een moord te 
plegen?”. Shaw behandelt een aantal recente casussen, 
zoals de dubieuze acties van Cambridge Analytica rond 
de Amerikaanse verkiezingen, of de verguizing van Mar-

tin Shkreli die ‘de meest gehate man van Amerika’ werd 
door de prijs van medicijnen tegen aids te verhogen met 
5000 procent. Dat inspireerde mij om Shkreli nog eens 
te googelen: hij runt nu een bedrijf vanuit de gevangenis. 
Over een aantal mij onbekende concepten heb ik met 
plezier gelezen, zoals over griezeligheid, over de magni-
tudekloof (de kleine winst van de dader ten opzichte van 
het grote verlies van het slachtoffer), of over de normali-
teit van verkrachtingsfantasieën. 
Dat neemt niet weg dat ik dit boek fundamenteel on-
overtuigend vind. De schrijfster springt in de bres voor 
mensen die ernstige misdaden begaan en door het grote 
publiek gezien worden als monsters en zo ontmenselijkt 
worden. Keer op keer wordt de conclusie getrokken dat 
jij en ik niet verschillen van dergelijke mensen omdat 
onze hersenstructuren er vrijwel hetzelfde uitzien en wij 
dus gelijk zijn (hoofdstuk 1), of omdat onze hersenstruc-
turen er iets anders uitzien en misdadigers het daarom 
ook niet echt kunnen helpen (hoofdstuk 2), of omdat wij 
dezelfde gedachtes, emoties en fantasieën hebben als 
mensen die ernstige misdaden begaan maar er alleen 
niet naar handelen (hoofdstuk 4).
Zo breekt de schrijfster een lans voor de seriemoordenaar 
Dahmer die werd veroordeeld voor de moord op zestien 
mannen door hen naar zijn appartement te lokken, te ver-
doven, verkrachten en aan stukken te snijden, de lichaams-
delen te conserveren door ze te koken of te bevriezen, en 
foto’s van dit alles te bewaren als ‘herinneringen om hem 
gezelschap te houden’. De reden hiervoor, volgens zijn ei-
gen zeggen, was dat hij eenzaam was en ‘niet wilde dat 
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ze weggingen’. “Eenzaamheid”, zo schrijft Shaw, “is een 
begrijpelijke menselijke eigenschap. (…) Als we het grie-
zelige oppervlak beginnen weg te krabben, blijken zelfs 
de ergste moordenaars menselijke wezens te zijn. (…) Als 
we onze evolutieonderzoekers (…) geloven, concluderen 
we dat we waarschijnlijk allemaal in staat zijn tot moord”. 
Nou is niets menselijks mij vreemd, en zeker eenzaamheid 
niet, maar de redenatie van Shaw gaat mij een brug te ver. 
Als we Dahmer niet slecht mogen noemen, dan zeker toch 
wel gek, mag ik hopen. Een Amerikaanse jury verklaarde 
Dahmer echter volledig toerekeningsvatbaar. 

Moordsouvenirs
Niet alleen het jurystelsel is ons hier in Nederland gelukkig 
vreemd, ook de basisaanname van het boek, dat misdadi-
gers als monsters worden afgeschilderd, gaat wellicht wat 
minder op in de Nederlandse context. Nederland kent geen 
sensatiepers zoals Engeland of de Verenigde Staten, en ik 
kan mij niet herinneren dat mannen als Michael P. in de 
Nederlandse pers omschreven werden als monsters. Wel-
licht daardoor ook hebben de pogingen van de schrijfster 
om sympathie op te wekken voor ‘slechte’ mensen op mij 
een paradoxaal effect. Het lukt me niet om sympathie op te 
brengen voor daders die tijdens hun gevangenisstraf geld 
verdienen met zogenaamde ‘moordsouvenirs’, ook al be-
zweert Shaw mij dat “niemand wordt veroordeeld tot vier 
jaar gevangenis en vier jaar waarin je geen geld mag ver-
dienen aan wat je hebt gedaan”. Omdat wij allemaal wel-
eens ongepast lachen in stressvolle situaties, moeten vol-
gens Shaw ook slachtoffers eigenlijk empathie opbrengen 
voor daders die tijdens hun gewelddaad lachen: “We kun-
nen het slachtoffers van geweld vergeven dat het hun niet 
lukt de subtiele correcties aan te voeren of het lachen van 
hun kwellers correct te interpreteren”. Wellicht lijken wij zo 
allemaal op elkaar, maar waarom gaan sommige mensen 
dan over tot daden waarmee ze anderen doelbewust en 
met plezier schaden, en doen andere mensen dit niet?
Als wij dan allemaal zo lijken op seriemoordenaar Dahmer, 
is ons immorele gedrag wellicht ook excuseerbaar, maar 
dat is dan ook weer niet het geval. In de laatste hoofd-
stukken, die gaan over volgzaamheid zoals bijvoorbeeld 
getoetst in de experimenten van Milgram, worden wij ge-
maand tot morele reflectie en moreel gedrag, zodat we de 
kans verkleinen dat we anderen kwaad berokkenen. Daar-
mee ligt de lat voor ons hoger dan voor misdadigers die 
op allerlei manieren worden geëxcuseerd: als het niet aan 
hun brein ligt, dan wel aan de maatschappij of aan hun 
opvoeding. Dat leidt tot mijns inziens onverdedigbare stel-
lingen als: “We vallen anderen niet lastig omdat we slechte 
mensen zijn, maar (gedeeltelijk) omdat de cultuur en de 
maatschappij het mogelijk maken”. 

Gewetenloos
Gelijke monniken, gelijke kappen, zou ik zeggen. Ik vind 
misdadigers geen monsters, maar wanneer ze toereke-
ningsvatbaar zijn, gaan ze bij mij langs dezelfde morele 
meetlat als jij en ik. En ja, dan vind ik sommige mensen 
ronduit slecht, zoals de ouders van mijn patiënte die haar 
doelbewust gebruiken voor hun eigen gewin. Wonderlijk 
genoeg gaat dit boek niet over hen: wel over mensen die 
verlangen naar seks met kinderen, maar niet over men-
sen die dit daadwerkelijk, langdurig, en, voor zover ik kan 
inschatten, gewetenloos doen. Dat is mijns inziens een 
gemiste kans, in een boek over het kwaad.

Al met al moest ik, na mijn aanvankelijke enthousiasme 
over het onderwerp, doorbijten om dit boek uit te lezen. 
Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de stroeve 
vertaling. Als deze recensie je niet ontmoedigt en het je 
enigszins ligt: lees dit boek in het Engels. Anders moet je je 
worstelen door stroperige zinnen als “Ik heb echt een he-
kel aan typologieën waarin men probeert mensen die een 
moord hebben gepleegd te etiketteren aan de hand van 
de plaats van de misdaad die ze hebben achtergelaten of 
hun gedachte onbewuste motivering”. Een aantal termen 
is letterlijk vertaald, zoals “de ander de ‘zwijgbehandeling’ 
gegeven”,  “stralenkranseffect”, en “de Amerika’s”. Bij het 
stuk over “manslag”, wat kennelijk juridisch een samen-
trekking is van moord en doodslag, al dan niet met voorbe-
dachten rade – had het boek baat kunnen hebben bij een 
noot van de vertaler over de Nederlandse situatie.

Als je niet zo’n kritische lezer bent als ik, lees dan voor-
al dit boek – het is door andere recensenten positiever 
beoordeeld. Als je wel een kritische lezer bent, lees dan 
vooral één van de volgende populair-wetenschappelijke 
toppers die ook boeiend zijn voor psychologen: 
- P.T. Haugen e.a.: Mental health stigma and barriers to 

mental health care for first responders 
- Malcolm Gladwell: Blink 
- Daniel Kahneman: Thinking, fast and slow 
- Frans de Waal: Our inner ape

Met name Frans de Waal is een onuitputtelijke bron van 
antwoorden op de vraag waarom wij mensen zowel 
slecht als goed zijn. 

"Als je niet zo’n kritische lezer bent 
als ik, lees dan vooral dit boek – 
het is door andere recensenten 
positiever beoordeeld"
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Het effect van EMDR 
met de verhalenmethode

Casus

Tekst: Marijke Kok

Tijmen is een recent drie jaar geworden jongetje met slaapproblemen. Door de aanhoudende ge-
broken nachten zijn de inmiddels overbelaste ouders tot wanhoop gedreven. Ook overdag is Tijmen 
enorm druk. Maaltijden verlopen stressvol, omdat hij geen moment rustig kan blijven zitten en bood-
schappen doen met hem is onmogelijk omdat hij onbedaarlijk kan gaan liggen gillen op de grond van 
de supermarkt. Tijmen verdraagt niet dat de ouder even uit beeld is en ook bij de gastouder heeft hij 
veel moeite met afscheid nemen. Op de peuterspeelzaal signaleren ze steeds dat hij zo onrustig is en 
veel storend gedrag laat zien. De spraakontwikkeling is wat vertraagd. Iedereen in zijn omgeving lijkt 
aan ADHD te denken en de diagnose is hen al wel duidelijk. Maar is dat zo, of speelt er iets anders?

Of is het ADHD?
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Omdat de ouders van Tijmen aan het eind van hun La-
tijn zijn, zie ik hen al enkele dagen na de aanmelding 
voor een intake. Ze hebben vier jonge kinderen, waarvan 
Tijmen en zijn tweelingzusje de jongsten zijn. De slaap-
problemen van Tijmen zijn drie maanden geleden begon-
nen, in de tijd dat oma (moeders moeder) na een ziekbed 
van enkele maanden is overleden en Tijmens moeder 
daardoor veel afwezig is geweest. Mijn hypothese is, dat 
dit de bron is van sterke separatie-angst die tot uiting 
komt in slaapproblemen en voortdurend bij zijn ouders 
willen zijn. Het drukke gedrag is al eerder geleidelijk be-
gonnen nadat hij een keer is weggelopen op de peuter-
speelzaal. Waarschijnlijk was er ook toen al sprake van 
aanzienlijke separatie-angst, en is deze angst versterkt 
door de frequente afwezigheid van moeder tijdens het 
ziekbed van oma.

De verhalenmethode
We besluiten om na een eerste spelobservatie met 
Tijmen te starten met EMDR volgens de EMDR-verha-
lenmethode (Lovett, 1999; de Roos en Beer, 2017). Het 
verhaal gaat over de ziekte en het overlijden van oma, 
het vele afwezig zijn van mama en zijn angst dat ze niet 
meer terug zal komen. We beginnen met dit verhaal 
omdat in deze periode de separatie-angst zeer sterk is 
toegenomen. Het verhaal wordt tweemaal voorgelezen 
door moeder, terwijl Tijmen bij vader op schoot zit. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van zowel tapping als van 
de buzzers, omdat hij soms weerstand heeft tegen het 
intensieve aanraken. Na de eerste keer voorlezen van 
het verhaal  is er een pauze van tien minuten waarin hij 
intensief met de aanwezige auto’s speelt en ook op het 
eind van de sessie mag Tijmen nog even spelen. 
Tijmen luistert heel geconcentreerd naar het verhaal. De 
eerste keer dat het verhaal wordt verteld geeft hij nog 
weinig reactie, de tweede keer maakt hij opmerkingen 

naar aanleiding van het verhaal en stelt hij zelfs vragen. 
Op dat soort momenten krijgen de betreffende delen 
van het verhaal extra aandacht door er langer bij stil te 
staan en emoties extra te benoemen. Het is duidelijk dat 
het passief taalgebruik goed is. Hij begrijpt het verhaal 
heel goed, zo blijkt uit zijn reacties. Het verhaal wordt 
steeds beëindigd met de tekst dat papa en mama als ze 
weg gaan altijd weer terugkomen en altijd voor hem zul-
len blijven zorgen. Tot slot wordt nog genoemd dat hij nu 
een grote dappere Tijmen is die rustig kan gaan slapen 
in zijn eigen bed en niet meer bang hoeft te zijn. Na deze 
eerste EMDR-sessie heeft hij de eerste nacht nog onrus-
tig geslapen. Daarna heeft hij alle nachten rustig in zijn 
bed geslapen en zelfs als hij bijvoorbeeld moest plassen 
sliep hij zonder enig probleem weer in.

Het vervolg
Een tweede EMDR-sessie met hetzelfde verhaal volgde 
een week later. Hierbij was minder emotie zichtbaar en 
het leek erop dat de herinnering voldoende verwerkt 
was. Hierna bleef de bereikte verbetering van het sla-
pen gehandhaafd. Ook viel het zowel de gastouder als 
de leidsters op de peuterspeelzaal op dat het afscheid 
nemen minder problemen gaf en soepel verliep. 

Omdat er in zijn eerste levensjaren nog een aantal ande-
re (mogelijk negatieve) ervaringen waren geweest werd 
in overleg met ouders besloten deze eveneens via de  

"Het verhaal roept herinneringen 

en gevoelens op, en tappen 

vermindert vervolgens de 

emotionele lading"

De EMDR-verhalenmethode
Om EMDR toepasbaar te maken voor jonge kinderen (< 4 jaar) is naar aanpassingen in het standaardprotocol 
gezocht. In dat kader ontwikkelde Joan Lovett (1999) de EMDR-verhalenmethode, waarbij activering van de her-
innering onder andere via een verhaal van de ouder plaats vindt. Ouders schrijven een verhaal over de aan de 
klacht gerelateerde traumatische gebeurtenissen, waarbij ze zoveel mogelijk vanuit het perspectief van het kind 
beschrijven wat er gebeurd is. In het verhaal zijn zintuigelijke ervaringen en emoties en gedrag van het kind met 
betrekking tot de traumatische gebeurtenis(sen) uitgewerkt. Na het schrijven van het verhaal vertellen ouders 
het verhaal aan het kind, terwijl het kind tegelijkertijd wordt afgeleid (EMDR). Tijdens de sessie handelt de thera-
peut vanuit de kennis van het reguliere EMDR-protocol; dat is de leidraad. Aan de reacties en associaties van het 
kind tijdens de EMDR, zoals Tijmen die naar zijn oortje grijpt, en de gedragsveranderingen erna valt af te leiden 
dat belangrijke herinneringen worden geactiveerd en verwerking hiervan op gang is gebracht.
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verhalenmethode te verwerken. Tijmen is immers nog 
steeds opmerkelijk druk en mogelijk is ook deze proble-
matiek reactief van aard. Tijmen heeft de eerste maan-
den van zijn leventje heel veel gehuild en was alleen te 
troosten door hem te dragen en met hem rond te lopen. 
Als peutertje heeft hij veel oorontstekingen gehad. Het is 
bekend dat dit door de heftige pijn heel traumatisch voor 
kleintjes kan zijn en kan leiden tot verhoogde onrust en 
prikkelbaarheid (van de Linde, 2016). Ook zijn in die tijd 
tweemaal buisjes in zijn oren geplaatst waarbij dwang 
gebruikt werd voor het onder narcose brengen. Boven-
dien is hij als tweeëneenhalf jarige peuter in paniek on-
gemerkt van de peuterspeelzaal weggelopen; zijn twee-
lingzusje was wegens ziekte thuis en hij wilde er niet 
alleen blijven. Hij heeft (vermoedelijk) hard huilend het 
hek open gemaakt, is de straat over gestoken en is al-
leen naar huis gerend. Toen daar niet open werd gedaan 
heeft hij krijsend en overstuur op de deur staan slaan 
tot de buurvrouw het hoorde en hem heeft opgevangen. 

Omdat dit mogelijk de bron van zijn sterke innerlijke 
onrust zou kunnen zijn, of in aanleg aanwezige overbe-
weeglijkheid zou kunnen versterken, wordt deze hypo-
these getoetst door ook hierop de verhalenmethode toe 
te passen. Hieraan besteden we nog twee sessies waar-
bij hij zelf mag kiezen voor buzzers of tapping. Tijmen 
luistert heel aandachtig naar het verhaal en laat veel 
reacties zien. Hij uit emoties zichtbaar en grijpt bijvoor-
beeld naar zijn oortjes bij het deel over de oorpijn. Ook 
wordt de tapping indien mogelijk op de ‘pijnplekken’ ge-
daan zoals bij de oortjes. Bij het deel over het weglopen 
van de peuterspeelzaal krijgt hij tranen in zijn ogen en 
kijkt hij heel sip. Hij vertelt dat hij zelf het hek heeft open 
gedaan, dat thuis de achterdeur dicht was en dat hij er 
heel hard op heeft geslagen. Het is duidelijk dat door de 
tekst van het verhaal herinneringen en bijbehorende ge-
voelens worden geactiveerd en dat door middel van het 
tappen de emotionele lading vermindert. 

Het resultaat
Na afloop van deze vier EMDR-sessies vertellen ouders 
hoezeer ze onder de indruk zijn van de resultaten. Ze 
hebben hun oude Tijmen weer terug, hij kan rustig spe-
len, de maaltijden verlopen nu zonder problemen, en hij 
maakt een sprong in zijn taalontwikkeling. Na de laatste 
EMDR-sessie wordt de behandeling afgesloten.

Conclusie
Indien ouders niet al op zo’n jonge leeftijd hulp hadden 
gezocht voor Tijmen had dit waarschijnlijk later geleid 
tot een diagnose ADHD. Deze ervaring maakt duidelijk 
hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor impliciete 
(preverbale) en bewuste (verbale) herinneringen aan 
trauma’s door tijdens de intake nadrukkelijk navraag te 
doen. Behandeling van (mogelijk negatieve) betekenis-
volle ervaringen is geïndiceerd, alvorens verantwoord 
een diagnose ADHD of ASS te kunnen stellen.  
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”We hebben ons kind terug!”
De moeder vertelt: “Sinds het weglopen van de 

peuterspeelzaal en het ziek worden en overlijden 

van mijn moeder veranderde ons kind van een rus-

tig, zelfverzekerd en goed spelend mannetje in een 

drukke, ongecontroleerde stuiterbal die zijn stempel 

op het volledige gezin drukte. Eten aan tafel werd 

onmogelijk, inslapen een regelrechte ramp en elke 

nacht was hij volledig in paniek. Een stijf lijfje en 

grote verdrietige ogen. 

Mensen om ons heen gingen hem al bestempelen 

als een druk mannetje met grote kans op ADHD. En 

toch voelde ik dat er iets was... Hij was zo anders...”

“Ik ben niet van de Amerikaanse woorden, maar...

it's amazing! Al na de eerste EMDR-behandeling za-

gen we grote verbeteringen. Hij werd rustiger, kon 

weer beter spelen en ook het slapen verbeterde. Na 

de tweede sessie begon het familie, de gastouder 

en de leidsters van de peuterspeelzaal ook op te 

vallen. Na de derde sessie hadden we ons kind weer 

terug en waren ECHT alle problemen verholpen. De 

EMDR raakte hem tot in zijn ziel! Ik heb tijdens de 

sessies werkelijk alle emoties op zijn gezicht gezien 

die er zijn en de laatste sessie begon hij zelfs zelf 

te vertellen. Prachtig en ontroerend was het. Ik wil 

er niet aan denken wat er met hem en het gezin 

gebeurd zou zijn als we dit traject niet ingegaan wa-

ren…. Een potentieel ADHD-medicatie kind?”
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Colinda was negen jaar toen ze uit huis werd geplaatst van-
wege misbruik door haar ouders. Colinda had PTSS als ge-
volg van het misbruik, en ze had daar veel last van. Zo had 
ze veel nachtmerries, durfde ze niemand aan te kijken, en 
trok ze zich terug in hoekjes van de kamer. Toch kreeg ze 
geen traumabehandeling. In haar dossier stond dat ze eerst 
een stabiele gezinssituatie moest hebben voordat ze trau-
mabehandeling ‘mocht’. Inmiddels is Colinda 15 jaar en zit 
ze voor me. Ze is in de tussentijd al vijf keer verplaatst van 
pleeggezin naar pleeggezin. In twee van de pleeggezinnen 
is zij opnieuw mishandeld en misbruikt. Nog steeds heeft ze 
geen traumabehandeling gekregen, omdat haar thuissitu-
atie voortdurend onveilig en onstabiel is.  
Mirjam is een hoogopgeleide vrouw van 33, ze is getrouwd 
en heeft een baby van 1,5 jaar. Sinds haar zwangerschap 
wordt ze mishandeld door haar man. Op dit moment wordt 
ze nog steeds mishandeld, en hoewel ze heel goed weet 
dat ze eigenlijk weg moet gaan, lukt dit haar niet. Door de 
nachtmerries aan het misbruik slaapt ze vrijwel niet, en ze 
is voortdurend waakzaam. Ze is uitgeput, en vraagt met ter-
neergeslagen blik mijn hulp. Haar vorige psycholoog heeft 
haar uitgelegd dat traumabehandeling geen optie was zo-
lang ze nog bij haar man was: ‘Je moet eerst veilig zijn.’
Helaas zullen deze trieste verhalen jullie bekend voorko-
men, vermoed ik. Immers, revictimisatie komt veel voor: 
bijna de helft van de slachtoffers van seksueel misbruik in 
de jeugd maakt in hun verdere leven opnieuw seksueel mis-
bruik mee. Schokkende cijfers. Ook zijn bij veel slachtoffers 
de traumatische gebeurtenissen nog geen verleden tijd. De 
ongunstige omstandigheden duren voort en de slachtoffers, 
zoals Colinda en Mirjam, zijn nog niet in veiligheid.     
Waarom worden slachtoffers van misbruik en mishandeling 
vaak opnieuw slachtoffer? En waarom blijven ze trauma’s 
meemaken? Er zijn veel factoren die dit verklaren, maar een 
van de belangrijkste verklarende factoren wil ik hier uitlich-
ten: de aanwezigheid van PTSS-symptomen. Uit diverse stu-
dies is gebleken dat PTSS-symptomen, zoals herbelevingen 

Column

Nog steeds in gevaar? 
Behandelen!
Tekst: Agnes van Minnen

en vermijdingsgedrag, belangrijke risicofactoren zijn voor 
revictimisatie. Door deze symptomen heb je voortdurend 
het idee dat je in gevaar bent, en daardoor kun je veilig-
heid en gevaar minder goed scheiden. Ook blijven eerde-
re overlevingsreacties zoals verlammen actief. Het goede 
nieuws is dat die risicofactor veranderbaar is, namelijk door 
hen een traumabehandeling te geven. Hierdoor nemen de 
PTSS-symptomen af en wordt het gevaar van revictimisatie 
verlaagd, zo is de logische redenering. Er zijn voorzichtige 
aanwijzingen uit behandelstudies dat dat inderdaad zo is. In 
de TTIP-studie (PTSS-behandeling bij mensen met psychose) 
bleek dat mensen die een PTSS-behandeling hadden gehad 
(exposure of EMDR) in de zes maanden daarna veel minder 
nieuwe trauma’s meemaakten dan mensen in de wachtlijst-
conditie en dat hing samen met een daling van de PTSS-
klachten. Het risico om opnieuw slachtoffer te worden was 
na behandeling maar liefst 80% minder. 
Ook bij slachtoffers bij wie het trauma voortduurt zijn goede 
resultaten van traumabehandeling gevonden. Bij kinderen 
bijvoorbeeld, of bij vrouwen die nog steeds mishandeld wor-
den. Kinderen in Bethlehem die PTSS-klachten hadden als 
gevolg van het oorlogsgeweld, werden succesvol behandeld 
met een korte EMDR-behandeling. Dat effect hield stand: 
vier tot vijf maanden na de behandeling hadden die kinde-
ren geen klachten meer, ondanks het feit dat ze nog steeds 
leefden in een oorlogsgebied waar geregeld beschietingen 
van zeer dichtbij plaatsvonden, en speelden ze vrolijk rond. 
Het idee dat je met traumabehandeling moet wachten tot 
iemand veilig of stabiel is, is achterhaald. Gelukkig maar, 
want de ongemakkelijke realiteit is dat sommigen geen 
grote kans hebben om ooit veilig of stabiel te kunnen zijn. 
Ik vraag me stilletjes af hoe het met Colinda en Mirjam was 
gegaan als ze meteen een PTSS-behandeling hadden gekre-
gen. Ik kan hun nare leefomstandigheden helaas niet veran-
deren, maar ik kan ze wel een belangrijke zet in de rug ge-
ven door ze te behandelen, in de wetenschap dat ik de kans 
op vervolg-ellende bij hen waarschijnlijk behoorlijk reduceer. 
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“Thuis, als ik klaar ben met mijn wetenschappelijke werk, 
heb ik nog wel eens de neiging om stil te staan bij de 
klinische betekenis van bepaalde onderzoeksresultaten. 
Ik hou van het hersenonderzoek, maar ik vind het ook be-
langrijk om verder te kijken dan een ‘blopje’ in het brein 
hier en een ‘blopje’ daar, en na te denken over de conse-
quenties die bepaalde hersenafwijkingen kunnen hebben 
voor het gedrag in het dagelijks leven. Ik vind het boeiend 
om hierover na te denken; het heeft misschien te maken 
met mijn achtergrond als filosoof.”
Dat, en wellicht het feit dat Bernet behalve klinisch on-
derzoeker en filosoof ook psychotherapeut is, maakt dat 
zij graag de verbinding zoekt met de klinische praktijk. Zo 
kan zij bevlogen vertellen over de meetbare gevolgen in 
het brein van mishandeling en verwaarlozing, maar ver-
baast zij zich net zo goed over het meisje uit Nigeria dat 
bij een vriendin is ingetrokken en hier nu alle kansen aan-
grijpt om haar afschuwelijke ervaringen uit haar thuisland 
achter zich te laten. “Zij is nu gewoon aan het studeren! 
Waar zit hem dat precies in hè? Wat maakt die veerkracht 
en hoe zou je dat in therapie kunnen inzetten?” 
Onomstotelijk hebben de onderzoeksgroep van Elzinga 
en andere onderzoekers over de wereld aangetoond dat 
het brein anders functioneert na een jeugd van mishande-
ling of emotionele verwaarlozing. “Dat is relevant,” zegt 
zij, “om iedereen te overtuigen dat mensen die dat over-

komen is en daar last van hebben geen aanstellers zijn. 
Je zou kunnen denken dat de gevolgen van mishandeling 
en verwaarlozing wel bekend zijn. We weten er klinisch al 
veel langer van alles over  – denk maar aan de impact op 
de capaciteit om je te hechten, die tot op latere leeftijd 
achter blijft bij mensen met een geschiedenis van mis-
handeling of verwaarlozing. Nu wij en anderen de gevol-
gen wat betreft de ontwikkeling van het brein ook in de 
scanner hebben aangetoond, merk ik dat een grote groep 
mensen zich pas echt realiseert dat hier kennelijk iets 
ernstigs aan de hand is. Een hersengebied als de dorso-
mediale prefrontale cortex, die een rol speelt bij het na-
denken over jezelf en het reguleren van emotie, lijkt qua 
groei gemiddeld genomen achter te blijven bij mensen die 
zijn opgegroeid met veel stress door mishandeling of ver-
waarlozing. Er treedt ook een verlies op aan synaptische 
functies. Anderzijds raakt de amygdala vaak ontremd. Het 
brein is een ingewikkeld systeem waar allerlei processen 
spelen, maar dit is in ieder geval aantoonbaar. Allemaal 
gevolgen waar de mensen die het is overkomen blijvend 
last van kunnen hebben, al geldt dit niet voor iedereen.”

Valse start
In haar lezing op het EMDR-congres riep Bernet Elzinga 
de aanwezige therapeuten op om die kennis vooral ook 
te delen met hun patiënten die in hun jeugd mishandeld 
of verwaarloosd zijn. “Ik denk dat zij er enorm mee gehol-
pen zouden zijn als zij te horen krijgen dat hun beschadi-
gingen serieus en fysiek aantoonbaar zijn. Zelf hebben zij 
vaak het gevoel dat ze een zooitje van hun leven maken, 
ze zitten helemaal vast en kunnen de problemen in de re-
latie, met hun kinderen, in vriendschappen of op het werk 
lang niet altijd plaatsen. Zij voelen dat het hun schuld is, 

“Kijk verder dan het trauma”

Interview

Tekst: Rob de Blok    Foto: Malou van Breevoort

Bernet Elzinga, hoogleraar stress-gerelateerde psychopathologie aan de Universiteit Leiden, is 
gefascineerd door de langetermijngevolgen van kindermishandeling en verwaarlozing. Die gevolgen 
zijn vaak ernstig en als we het hebben over lange termijn, dan bedoelen we ook echt lang; langer dan 
een mensenleven, getuige het 3-generatie-onderzoek waaraan zij ook haar bijdrage levert. Op het 
laatste EMDR-congres brak zij als keynote speaker (Family Matters – de langetermijngevolgen van 
mishandeling en verwaarlozing) een lans voor deze kinderen die in stress opgroei(d)en. Haar oproep 
aan alle psychotherapeuten: heb oog voor het verhaal achter de klachten, en leg aan patiënten uit dat 
hun problemen niet hun persoonlijk falen is. Dat kan een eye-opener zijn voor in hun jeugd emotioneel 
verwaarloosde personen, die immers hebben geleerd zich nietig en zelfbeschuldigend te gedragen.

“Emotioneel verwaarloosde kinderen 
hebben daar later vaak geen 
herinneringen aan. Hoe zie je wat 
er niet was? Laat staan dat je er 
een plaatje bij kunt maken”

Keynote-speaker
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hun fout. Het is zo belangrijk om hen te verzekeren dat dit 
niet iets is wat hun persoonlijke fout is, maar dat het gewoon 
is hoe het werkt, hoe het brein werkt. Dit is hoe vroege er-
varingen doorwerken in mensen. Daarmee ontschuldig je je 
patiënt. Het zou beter zijn als ze ervaren dat ze een valse 
start gehad hebben en er keihard voor aan de bak moeten 
om er goed mee om te gaan, om te zorgen dat ze niet hun 
relatie verpesten, of het doorgeven aan de kinderen.”

Emotionele verwaarlozing
Elzinga ontdekte ook dat bij stress-gerelateerde klachten 
of veranderingen in het brein het de emotionele verwaar-
lozing is die de meeste impact heeft; meer nog dan fy-
sieke mishandeling. Onderzoek onder grote groepen jon-
geren laat bovendien zien dat niet zozeer de ernst van het 
trauma voorspellend is voor de klachten, maar de aan- of 
afwezigheid van zorgende ouders. “Natuurlijk gaan er al-
tijd wel dingen in de jeugd mis tussen ouders en kinde-
ren; daar heb ik het niet over. Hier gaat het om langdurige 
patronen, vaak dagelijks. Kinderen voor wie de ouders er 
systematisch niet waren, die niet gezien werden. In hun 
emotionele afwezigheid reageren ouders niet op het kind, 
of zijn ze alleen maar beschuldigend. Een kind ervaart 
geen liefde als het nooit hoort: het is fijn dat jij er bent, 
dat jij mijn kind bent, dat ik van je hou. Het leert al snel 
dat het geen zin heeft om troost te zoeken bij zijn of haar 
ouders, gevoelens te delen of vragen te stellen. Dat zijn 
vaak chronische patronen, zich uitstrekkend over jaren.”
Gesneden koek voor EMDR-therapeuten, maar toch wilde 
Bernet op het EMDR-Congres een lans breken voor de 
groep die in de jeugd te maken heeft gehad met verwaar-
lozing. “Mensen die met EMDR werken, werken met her-
inneringen. Vaak ingrijpende gebeurtenissen: fysieke mis-
handeling, seksueel misbruik. EMDR-therapeuten zijn, net 

als wij allemaal, bezig met voetsporen in de sneeuw: de 
afdrukken van specifieke ervaringen, met herinneringen 
en de impact daarvan op de lange termijn. Maar kinde-
ren die emotioneel verwaarloosd zijn, hebben die herin-
neringen juist vaak niet. Hoe zie je wat er niet was? Laat 
staan dat je er een plaatje bij kunt maken! De negatieve 
ervaringen zijn heftig, maar de patiënt komt uit zichzelf 
maar moeizaam met wat er niet was. Om dat soort pro-
blematiek boven tafel te krijgen, moet je praten. Zonder 
het behandelen van het trauma dat de patiënt blokkeert 
kom je nergens, maar het is als therapeut juist ook in de 
context van een trauma belangrijk om nog verder te kij-
ken. Waar waren je ouders? Was er steun voor je? Vaak 
zijn patiënten zich niet bewust van de verwaarlozing, van 
dat wat er niet was, maar is het wel in hun sociale gedrag 
en gevoelsleven gaan zitten.”

Freud
Überhaupt, serieus nemen dat je jeugd een enorme in-
vloed heeft op je leven was een hele tijd not done, in ieder 
geval niet in de academische wereld. Daar was vooral oog 
voor de cognitieve gedragstherapie, waarbij de gedachten 
die in het hier en nu spelen het belangrijkst waren en niet 
perse de vraag waar die allemaal vandaan komen. “Freud 
was een persona non grata op de universiteit”, vertelt Ber-
net. “Evidence based moest de behandeling zijn, waarbij 
de DSM bepalend was: beschrijvende methoden. Gelukkig 
hebben we de laatste jaren bijgeleerd en is er wel wat 
veranderd. Hoewel je dat niet zou denken als je de nadruk 
op snelle, effectieve behandelingen aanschouwt die on-
der druk van zorgverzekeraars gaande is.”
Verwaarlozing wordt te vaak gezien als iets subjectiefs, 
als aanstellerij – want de één ontwikkelt wel een pro-
bleem en de ander niet. Waarom dat zo is weten we niet, 
maar Elzinga zag wel duidelijk in verschillende studies 
dat fysieke mishandeling minder blijvende gevolgen heeft 
dan emotionele mishandeling. “Fysieke mishandeling is in 
ieder geval nog een vorm van aandacht en dat is beter 
dan dat je genegeerd wordt. Dat is echt het allerergste. 
We hebben zó veel behoefte aan verbinding. Vanuit een 
evolutionair oogpunt is dit heel logisch. Er is als het ware 
een systeem gesmeed om te overleven. Een stresssys-
teem, waardoor je gevaren kunt zien. Het andere, min-
stens zo essentiële systeem is een systeem waardoor je 
kunt verbinden met anderen. Essentieel bij het verzorgen 
van kinderen en het aangaan van relaties, allemaal ex-
treem belangrijk bij onze overleving, anders zouden we 
verloren zijn. De keerzijde is: als dat systeem, die sociale 
connectie, niet wordt gevoed, gaat dat in tegen een diep 
verankerde behoefte– daarom is het zo onverdraagbaar. 
Een waarheid als een koe: iedereen heeft liefde nodig.”

Take home message voor patiënten met 
psychische klachten als gevolg van misbruik, 
mishandeling of verwaarlozing
1. Je brein is zowel je grootste vriend als meest ge-

duchte vijand.
2. Je brein staat afgesteld als een overbezorgde 

moeder, wees eigenwijs en sla het advies soms in 
de wind.

3. Meer dan geluk is je brein op zoek naar voorspel-
baarheid. Volg hem niet als voorspelbaarheid on-
geluk betekent.

4. Train je brein om het maximaal ontvankelijk te 
maken voor vriendschap en liefde: dat zijn de 
beste buffers tegen stress.

5. Geef niet op, het is nooit te laat om te leren.
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Strelen en aaien
Door een lang traject van eigen onderzoek en therapie 
kun je wel leren beter te functioneren, zegt Elzinga. Al is 
nog weinig te zeggen of het functioneren van het brein 
weer normaliseert. “Er zijn wel studies die suggereren dat 
het de goede kant op kan gaan: Arnoud Arntz van de Uni-
versiteit van Amsterdam bijvoorbeeld, heeft dat laten zien 
in een studie bij mensen met een borderline persoonlijk-
heidsstoornis voor en na behandeling. Hoe complex zulk 
onderzoek ook is, het suggereert dat het brein kan nor-
maliseren. Vast staat natuurlijk wel dat hoe jonger je er-
mee begint, hoe groter het effect is. Maar er is nog heel 
veel te winnen als we meer weten over hoe je het beste 
verwaarloosde kinderen helpt. Er is meer onderzoek no-
dig naar wat Paul Gilbert het soothing system noemt, en 
de effecten van aanraking, affective touch; kunnen die het 
soothing systeem versterken? Er zijn stresshormonen die 
direct reageren op een bepaalde snelheid van strelen en 
aaien. Als het met de juiste snelheid, druk en temperatuur 
gebeurt, dat wil zeggen op de manier waarop wij elkaar 
gewoonlijk aanraken, kan dat het stress-systeem en de 
hartslag tot rust brengen. Fascinerend: bij baby’s hebben 
ze onderzoek gedaan door een machine in verschillende 
frequenties de baby-arm te laten strelen en dan zie je dat 
de hartslag bij de goede frequentie sterk omlaag gaat.”

Intergenerationeel
Een ander onderzoek waar Bernet Elzinga bij betrokken 
is, is gebaseerd op de veronderstelling dat mishandeling 
en verwaarlozing van generatie op generatie kan worden 
overgedragen. Dit 3-generatie-onderzoek met 63 families 
is een ongelooflijk ingewikkelde onderneming, vertelt Ber-
net: “Eén van de meest uitdagende en complexe onder-
zoeken waar ik bij betrokken ben geweest. Gelukkig wer-
ken we samen in een grote groep onderzoekers van allerlei 
disciplines. Met dit onderzoek komen we tot nieuwe in-
zichten. We hebben bijvoorbeeld gezien dat mishandeling 
van de ene generatie op de andere wordt overgedragen 
(één op de drie mishandelde kinderen neemt dat gedrag 
als ouder over), maar verwaarlozing niet. Dat hadden we 
niet verwacht. We hebben op verschillende manieren on-
derzocht en geanalyseerd, maar het wonderlijke feit blijft. 
Misschien is het dat een deel van de verwaarloosde men-
sen iets in te halen heeft en zodoende er juist alles aan 
doet om te zorgen voor een sterke band met de kinderen. 
Ook hebben we onderzocht hoe mensen met hun kin-
deren communiceren en daarbij zien we dat ouders met 
een mishandelend verleden over het algemeen negatie-
ver met hun kind praten, meer dan bij een verwaarlozend 
verleden. Wel zien we bij de laatste groep juist dat zij 
fysiologisch meer stress hebben, maar dat is niet direct 

zichtbaar in de communicatie – en dat past wel weer in 
het plaatje. Het zit meer onder de huid, in het stress-sys-
teem. Alsof dat nooit tot rust kan komen.”

Hoe gaat het met de kinderen?
Met een aantal andere therapeuten (zelf heeft Bernet 
haar opleiding tot psychotherapeut bij de VGCt gedaan) 
onderzoekt zij hoe je als ouder je depressieve kind het 
beste kan helpen. Niet te veel kritiek geven maar luiste-
ren, met warmte, juist bij kinderen die zich vanwege hun 
depressie terugtrekken. Contact maken en niet je eigen 
oordelen en behoeftes projecteren.
Waar dat maar kan roept Elzinga dat therapeuten bij vol-
wassenen met een traumaverleden altijd ook het gesprek 
aan moeten gaan over hoe het met de kinderen gaat. “Als 
het nodig is moet je echt zeggen dat er een risico bestaat 
dat je dingen doorgeeft uit je verleden. Het is ingewikkeld 
hoe en wanneer je dit het beste ter sprake kan brengen, 
want mensen komen natuurlijk voor hun eigen verleden. 
Toch zouden we die kans veel vaker kunnen pakken, al is 
het maar omdat hun manier van opvoeden ook henzelf 
veel stress kan geven. Als het met de kinderen moeizaam 
loopt, vragen ze zich toch af wat ze verkeerd doen. Door 
dit te bespreken kun je daar wellicht ook helpen en voor-
komen dat de mishandeling of verwaarlozing ook over 
gaat naar de volgende generatie. 

Voor een zaal vol mensen met een traumaverleden had 
Elzinga het daar eens over. Daar was een vrouw die zei 
dat zo blij was dat er eindelijk aandacht was voor haar 
als beschadigde ouder. Zij had al heel wat therapeuten 
gehad, maar niemand die haar ooit had gevraagd hoe zij 
met haar kinderen omging. “Zij herkende de beschadigen-
de, mishandelende ouder, baalde er als een stekker van, 
maar soms was het sterker dan haar wil. Sta je toch weer 
te schreeuwen tegen je kind, terwijl je je nog zó had voor-
genomen dat niet meer te doen. Waarop de zaal instem-
mend reageerde: ook anderen wilden meer begrijpen van 
de dynamiek tussen hun en hun kinderen en hoe ze dit 
kunnen verbeteren, maar niemand die er ooit naar vroeg. 
Hoe ingewikkeld het soms ook is, het is de moeite waard 
hen ook als ouder aan te spreken op hun verantwoorde-
lijkheid, en een appel te doen op hun sterke kant.” 

“Mishandeling wordt van de ene 
generatie op de andere overgedragen 
(één op de drie mishandelde kinderen 
neemt dat gedrag als ouder over), 
maar verwaarlozing niet. Dat hadden 
we niet verwacht”
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Vijf vragen aan...

Trudy de Vos
Tekst: Deana de Zwart   Foto: Nienke Hofstede

In het Estafette interview stellen wij een meer of minder bekend VEN-lid aan u voor. Trudy de Vos 

(1974) is als journalist geïnteresseerd geraakt in de psychiatrie. Na haar studie psychologie werk-

te ze op verschillende locaties in Friesland en volgde ze de GZ-opleiding. Sinds 2018 werkt ze bij 

de nieuwe GGZ-instelling KieN in Sneek, waar ze als EMDR-practitioner vooral mensen met PTSS 

behandelt. In deze periode heeft ze - samen met vrijwilligers - een escape room in Easterwierrum 

gebouwd: Spooky Submarine. Deze escape room wordt ook therapeutisch ingezet.

Estafette interview 

Je hebt een bijzondere ontwikkeling doorge-
maakt: van journalist tot een GZ-psycholoog 
die escape rooms maakt en deze therapeutisch 
inzet. Over dat laatste straks meer, maar ver-
tel eens over de switch van journalist naar GZ-
psycholoog?
“Ha ha, ja, ik kan me voorstellen dat dat nieuwsgierig 
maakt. Ik wilde vanaf mijn twaalfde jaar al journalist 
worden omdat ik nieuwsgierig ben naar wat mensen 
beweegt, maar toen ik de opleiding eenmaal achter de 
rug had realiseerde ik me dat ik mensen nog niet echt 
begreep. Ik was toen ook nog erg jong; twintig jaar. Toen 
ik de cliëntenkrant van GGZ Friesland ging maken, raakte 
ik steeds meer geïnteresseerd in de psychiatrie. Ik ben 
toen een deeltijdopleiding psychologie gaan doen aan 
de RijksUniversiteit Groningen. En toen realiseerde ik 
me: dit vind ik veel interessanter. Als journalist hebben 
mensen toch altijd een voorbehoud als ze met je praten, 
want ze weten dat het gepubliceerd wordt. Als psycho-
loog krijg je een eerlijker beeld. Bovendien voeg je ook 
meer toe aan het leven van mensen en krijg je een band 
met ze, terwijl het contact als journalist veel vluchtiger 
is. Overigens heeft mijn werk als journalist wel met zich 
meegebracht dat ik als GZ-psycholoog alles durf te vra-
gen; ik vraag én ik vraag dóór.”

Wat betekent EMDR in je dagelijkse werk?
“Ik maak dagelijks gebruik van EMDR, naast imaginaire 

exposure en het geven van Vaardigheidstrainingen Emo-
tie Regulatie Stoornis (VERS-trainingen) en Competitive 

Memory Trainingen (COMET-trainingen). Ik werk vooral 
met volwassenen, en soms ook met jongeren. Het re-
sultaatgerichte van een EMDR-behandeling past erg bij 
mij. Maar de keuze voor de behandeling ligt altijd bij de 
patiënt. Ik werk veel met de gevolgen van complex trau-
ma en deze patiënten hebben vaak al heel veel therapie 
gehad voordat ze in onze instelling komen. Ze hebben 
de ervaring dat er altijd vóór ze is beslist, dus ik vind 
het heel belangrijk om ze de keuze te geven. Sommige 
patiënten geven aan dat ze meer behoefte hebben aan 
praten en dan is imaginaire exposure een optie.”

Ik heb je dit jaar bij het EMDR-jaarcongres ont-
moet. Wat is voor jou het meest waardevolle 
dat je van het congres hebt meegenomen?
“Van de pre-conference workshop van Ad de Jongh heb 
ik geleerd hoe je patiënten meer in het hier-en-nu kunt 
houden door meer werkgeheugenbelasting toe te pas-
sen en meer te laten bewegen. Dit pas ik inmiddels toe 
bij meerdere patiënten die ik in behandeling heb en in 
het EMDR-proces bleven hangen; de SUD daalde niet ver-
der. Twee van hen hadden ook al eens aangegeven dat 
ze de therapie liever staand deden. In overleg met hen 
bedenk ik er nu een werkgeheugentaak en beweging bij. 
Dus sinds de workshop van Ad doen we nu EMDR mét 
bijvoorbeeld de V-step en volgen ze de lichtjes van     
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de EMDR-balk terwijl ze karakters uit Harry Potter opnoe-
men, of iets anders wat bij hen past. Resultaat is dat nu 
ook die patiënten meer in het hier-en-nu blijven tijdens 
de sessies en dat de SUD daalt. Ook merken sommigen 
dat ze tussen de sessies door minder automutileren.” 

Op het congres waren ook twee pop-up escape 
rooms van jouw hand. Hoe ben je gekomen tot 
het maken van een escape room?
“In 2014 heb ik zelf kennis gemaakt met een escape 

room tijdens het afscheid van een collega. Ik vond het 
reuze leuk om te doen. Sindsdien ben ik eraan verslaafd 
geraakt en heb ik verschillende escape rooms door het 
hele land bezocht. De dopamine die ontstaat als je tot een 
oplossing komt is heel belonend! Voor een dorpsfeest 
in de plaats waar ik woon heb ik een paar jaar geleden 
in een garage een escape room gebouwd. De jongeren 
uit het dorp bleken daar erg enthousiast over te zijn. Ik 
woon in een klein dorp van 300 inwoners waar weinig te 
doen is voor de jongeren. Samen met drie andere inwo-
ners heb ik voorgesteld om met vrijwilligers een escape 

room te bouwen, met financiering door crowdfunding, 
subsidies, fondsen en sponsoring door ondernemers in 
het dorp. Zestig dorpsbewoners werkten mee aan het 
bouwen van onze escape room in drie zeecontainers: 
‘Spooky Submarine’. Daarnaast hebben we twee escape 

rooms gebouwd die op het EMDR-congres te bezoeken 
waren. In de vaste escape room in het dorp is meer 
techniek verwerkt. Bij een escape room gaat het om een 
totale ervaring van sfeer, geur, muziek en spanning. Die 
combinatie maakt het tot een belevenis. Voor de escape 

rooms die we ontwikkeld hebben regel ik de coördinatie 
en de organisatie. Dat is een leuke afwisseling met mijn 
werk met veelal getraumatiseerde patiënten. De escape 

room activiteiten worden begeleid door de jongeren en 
jongvolwassenen in het dorp, tegen een vrijwilligersver-
goeding. In de weekenden is de escape room open en 
kan er geboekt worden.” 

In het vorige EMDR Magazine stelde Charlotte van 
der Wall de volgende vraag aan jou: “Hoe zet je 
deze escape room in bij je behandelingen?”
“Ik gebruik de escape room therapeutisch als afsluiting 
van de COMET-training. Jongeren met zelfbeeldproble-
matiek die deze groepstraining gevolgd hebben krijgen 
als positieve afsluiting een ‘sessie’ in de escape room. 
Met zijn allen bezig zijn om tot een oplossing te komen 
is belangrijk. We bespreken het met elkaar na, waarbij 
deelnemers gestimuleerd worden te benoemen wat ze 
goed deden in de escape room. Iedereen doet namelijk 
wel iets goed bij het bereiken van het doel.

En onlangs zijn we gestart met het inzetten van de es-

cape room bij gezinstherapie. Het gezin gaat dan de es-

cape room in en de systeemtherapeut kijkt mee. Wie lost 
wat op? Hoe ga je met elkaar om bij frustratie? Wordt er 
op elkaar gewacht en afgestemd? Wordt er geluisterd 
naar elkaar? Vaak heeft de stilste het snelst de goede 
oplossing, maar wordt dit niet gehoord door de ande-
ren. Kinderen en ouders hebben vaak een verschillende 
logica. Hoe gaan ze daarmee om? In de euforie van het 
vinden van de oplossing wordt de escape room al spon-
taan door de gezinsleden nabesproken: wie deed wat? 
Een volgende sessie bespreekt de systeemtherapeut 
met het gezin wat hij heeft gezien: hoe is er gecommuni-
ceerd? Betrekken de gezinsleden elkaar bij het proces? 
Want als je niet met elkaar praat in een escape room, 
kom je er niet uit.

Dit voorjaar hebben we ook een escape room gebouwd 
voor een symposium over de jeugdzorg. Daarin konden 
teams ervaren hoe het is om patiënt dan wel hulpverle-
ner te zijn. Zo moest het hulpverlenersteam diagnoses 
stellen, productie maken en op huisbezoek gaan na een 
nogal vage overdracht. En onder tijdsdruk, uiteraard. Het 
blijft weliswaar een spel, maar de deelnemers ervaren 
de stress en de behoefte om het goed te doen, terwijl ze 
daarvoor eigenlijk te weinig tijd en te weinig informatie 
hebben. Dus dat geeft wel redelijk weer hoe hulpverle-
ners hun dag doorkomen. Deze escape room past in de 
nieuwe trend van 'socially conscious escape rooms' en 
'serious play'. Of in normaal Nederlands: leren via een 
leuk, spannend spel waarbij je in andermans schoenen 
staat. Het werkt beter dan menig college.” 

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Kim Tijchon. Zij heeft een eigen praktijk in Roermond 
waar ze kinderen en jongeren behandelt. In dit maga-
zine lezen we natuurlijk veel over uitzonderlijke gevallen, 
maar ik wil haar vragen: hoe ziet EMDR in de Basis GGZ 
eruit?”  

Info: www.townshipescape.nl

“Nieuw: inzet bij gezins-
therapie. Allemaal in de 
escape room en de gezins-
therapeut kijkt mee”
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Een tijd geleden kreeg ik een mailtje: of ik het moei-
lijkste meisje van Nieuw-Zeeland, veertien jaar en erg 
agressief, wilde behandelen met EMDR. Ze was op haar 
vijfde uit huis geplaatst en vervolgens negenenveertig 
keer verhuisd. Geen wonder dat ze boos was. Omdat 
ik vermoedde dat ze niet gemotiveerd was voor the-
rapie, maakte ik met de voogden een analyse van de 
situatie, waaruit een aantal potentiële obstakels naar 
voren kwam, die we eerst moesten tackelen. Ik wilde 
een locatie waar ze niet kon weglopen en zo ontmoette 
ik Cindy vijf maanden later in een kuuroord in de ber-
gen van Nieuw-Zeeland voor een intensieve vijfdaagse 
EMDR-behandeling. 

Een ander obstakel was dat Cindy het allemaal zelf 
moest uitzoeken, zonder steun van haar netwerk. Toen 
ik voorstelde om Cindy’s familie mee te nemen, kreeg 
de voogd een hysterische hoestbui. Cindy’s moeder had 
een bipolaire stoornis en in haar manische periodes had 
ze wel eens naakt door de straat gefietst. Ze was ook 
heel agressief. Zij was juist de schuld van alles. Boven-
dien was ze acht maanden zwanger van het vijfde kind 
van haar ernstig gewelddadige ex-partner, die ook nog 
eens de zorg had voor haar dochter van vijf. Maar ik 
bleef volhouden dat ik er zonder de aanwezigheid van 
haar moeder geen vertrouwen in had dat dit meisje de 
traumabehandeling zou gaan volhouden en kreeg uit-
eindelijk mijn zin. Het lukte om moeder zover te krijgen 
dat ze mee wilde en er ging een tweede voogd mee als 
bewaking. 

En het werkte als een trein. Cindy startte met EMDR 
en was opgetogen over het effect. In de familiesessies 
kwamen moeder en dochter nader tot elkaar en tussen 
de sessies door gingen ze naar de sauna. Maar gaan-
deweg werd moeder steeds geagiteerder. Ze kreeg een 
driftbui omdat ze niet mee mocht paardrijden (ze was 
acht maanden zwanger). Toen ik na een lange dag bij de 
open haard een slok van mijn glühwein wilde drinken, 
belde de voogd. Cindy was stiekem komen vertellen dat 
haar moeder haar handtas met daarin haar lithium was 

vergeten. Inderdaad had moeder wel gezegd dat ze haar 
handtas was vergeten, maar ze had per se niet terug 
gewild om die op te halen, dat was niet nodig. 

Nu neem ik best wat risico’s, maar assisteren bij een 
bevalling van een agressieve manische moeder in een 
bergdorp zonder ziekenhuis gaat ook mij te ver. Het was 
terug of medicatie. Na uren bellen op zaterdagavond 
bleek er geen medicatie in het dorp beschikbaar. De 
voogden kregen het Spaans benauwd want deze moe-
der zou heel boos worden naarmate de tijd verder vor-
derde. We besloten dat ik de volgende dag met Cindy 
alle opties zou bespreken, maar ik begon wel aan mezelf 
te twijfelen. Was dit nou echt een goed idee geweest?

De volgende morgen beweerde Cindy echter ineens, 
bang voor haar moeders boosheid, dat haar moeder 
andere medicatie had die ze maar één keer per week 
moest innemen, wat niet waar was. Wat nu? Ik keek uit 
het raam en dacht aan mijn eigen moeder, want het was 
moederdag en er ontstond ineens een briljant plan. On-
der het mom van moederdag konden we het misschien 
wel voor elkaar krijgen. Cindy’s zusje zou het vast heer-
lijk vinden om op moederdag haar moeders cadeau te 
kunnen geven. We zouden aan moeder kunnen voorstel-
len om met de voogden even twee uur op en neer te 
rijden om alle kinderen te zien, en dan zou ze meteen 
haar handtas met telefoon en portemonnee ook kunnen 
meenemen. Niemand hoefde te weten dat daar ook de 
hoognodige medicatie in zat en het probleem hoefde 
niet besproken te worden. Cindy ging het meteen voor-
stellen en haar moeder vond het een goed idee. Cindy’s 
bungeejump van die middag werd geannuleerd en aan 
einde van de middag waren ze weer terug. In de late 
middagsessie liet Cindy eindelijk haar tranen zien: “Het 
gaat ook altijd om haar”. De nare herinneringen aan haar 
moeder werden eindelijk ook toegankelijk.

Arianne Struik , EMDR supervisor, woont en werkt sinds 2014 in 
Australië en is directeur van het Institute for Chronically Traumatized 
Children (ICTC) in Scarborough (Perth, West-Australië), een instituut dat 
gespecialiseerd is in de behandeling van getraumatiseerde kinderen en 
hun families.

Tekst: Arianne Struik

Column

Moederdag
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Research

Tekst: Trudy Mooren, Elseline Scherpenisse en Carlijn de Roos

Zijn de traumabehandelingen die we voor kinderen in 
Nederland beschikbaar hebben, werkzaam voor ge-
vluchte kinderen die in Nederland veiligheid zoeken? 
Dat is de vraag waar de onderzoekers van de KIEM-stu-
die antwoord op willen geven. Terwijl beelden van oor-
log dagelijks via de media onze huiskamer binnendrin-
gen, hebben we nog nauwelijks kennis over evidence 

based behandelingen voor kinderen die dit geweld zelf 
hebben meegemaakt.

KIEM staat voor KIDNET (NET voor kinderen) en EMDR. 
Het effect van deze traumabehandelingen wordt in dit 
onderzoek met elkaar vergeleken ten opzichte van een 
wachtlijstgroep. Tegelijkertijd staat de ‘kiem’ symbool 
voor de groei en de ontwikkelingskansen van vluchte-
lingenkinderen. De studie wordt uitgevoerd bij Centrum 
‘45/ARQ in Diemen en Oegsteest en op locaties van       
i-psy in Zaandam en Utrecht.

Toekomst in Nederland
De onderzoekers willen gevluchte kinderen helpen met 
het opbouwen van een goede toekomst in Nederland. 
Na een korte of lange asielprocedure strijken kinderen 
in gemeenten neer en gaan daar naar school. Leer-
krachten krijgen te maken met kinderen die een aantal 
jaar scholing hebben moeten missen en een leerach-
terstand hebben. Ook hebben deze kinderen vaak veel 
concentratieproblemen. Ze zijn prikkelbaar, vermoeid 
en verzuimen soms van school. De onderliggende trau-
matisering wordt door leerkrachten en hulpverleners 
lang niet altijd herkend en vaak verward met ADHD 
of gedragsproblemen. Zij weten zich vaak geen raad 
met deze kinderen en voelen zich machteloos. Het is 
belangrijk dat deze traumasymptomen op tijd worden 
gesignaleerd en dat de kinderen een effectieve behan-
deling krijgen. De relevantie van de vraag ‘welke behan-
deling werkt’ is dus groot. 

Onderzoek naar 
effectiviteit van 
traumabehandeling bij 
vluchtelingenkinderen

KIEM-studie

Welke therapie werkt bij kinderen die naar Nederland zijn gevlucht? Narratieve exposure 

therapie (NET) is een behandeling die speciaal is ontwikkeld voor vluchtelingen. EMDR is 

voor PTSS een bewezen effectieve behandeling. Naar de effectiviteit van traumabehande-

ling bij vluchtelingenkinderen is echter niet eerder onderzoek gedaan. De onderzoekers 

van Centrum ‘45/ARQ willen daar verandering in brengen.
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Onderzoeksvragen
Centrum ‘45 en i-psy bieden vluchtelingenkinderen 
die last hebben van posttraumatische stressreacties 
een traumagerichte behandeling die kortdurend is en 
op een locatie dichtbij huis. Omdat niet bekend is of 
deze behandelingen ook bij vluchtelingenkinderen wer-
ken, willen de onderzoekers de effectiviteit van deze 
traumabehandelingen bepalen. Vaak is er bij gevluchte 
kinderen sprake van actuele stress door onzekerheid 
over de verblijfsstatus of zorgen om familie in het land 
van herkomst. Niet zelden zijn meerdere gezinsleden 
getraumatiseerd. Ouders die zelf last hebben van PTSS 
kunnen meer moeite hebben met het ondersteunen 
van hun kind bij de traumabehandeling. Deze context 
zou de potentiële effectiviteit van de traumabehande-
ling bij het kind kunnen beperken. De onderzoeksvra-
gen zijn: 
1. Is een traumagerichte behandeling bij vluchtelingen-

kinderen effectief in het verminderen van posttrau-
matische stressreacties en co-morbiditeit vergele-
ken met een wachtlijst?

2. Is er verschil in de effectiviteit tussen KIDNET en 
EMDR? 

3. Welke factoren, zoals leeftijd, geslacht, of tijd in Ne-
derland, voorspellen de uitkomsten van de behande-
ling? 

Opzet van het onderzoek
Er is een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) 
ontworpen waarbij twee traumabehandelingen (te 
weten KIDNET en EMDR) worden vergeleken met een 
wachtlijstconditie. Deelnemers zijn vluchtelingenkin-
deren tussen 8 en 18 jaar die met tenminste één ver-
zorger naar Nederland zijn gekomen en sinds 2015 in 
Nederland zijn. Kinderen die last hebben van ernstige 
suïcideneigingen, middelenmisbruik of psychotische 
verschijnselen kunnen niet meedoen aan het onder-
zoek.

Voorafgaand aan de behandeling wordt er een klinisch 
diagnostisch interview voor PTSS (CAPS-CA) afgeno-
men. Als het kind voldoet aan de criteria van PTSS of 
een partiële PTSS heeft, kan het deelnemen aan het on-
derzoek. Naast de diagnostiek van het kind vullen ook 
de ouders vragenlijsten in over onder andere de PTSS-
klachten bij hun kind. De kinderen worden gerando-
miseerd toegewezen aan een behandelconditie of de 

wachtlijstconditie. De therapeut die de behandelingen 
uitvoert, kan zowel de EMDR- als KIDNET-behandeling 
geven. Hierdoor heeft de therapeutfactor minder in-
vloed op de uitkomsten van het onderzoek. Na de toe-
wijzing aan een behandelconditie volgt één sessie om 
de emotioneel beladen herinneringen te inventariseren 
en zeven wekelijkse sessies individuele traumabehan-
deling. Daarnaast vinden vier sessies ouderbegeleiding 
plaats. Deze staan in het teken van ondersteuning van 
de traumabehandeling van het kind. Ouders krijgen uit-
leg over PTSS en de reacties die de behandeling bij het 
kind kan oproepen. Verder gaan de gesprekken over 
hoe ouders het kind kunnen ondersteunen bij het ver-
werkingsproces. Vaak hebben ouders (en andere ge-
zinsleden) dezelfde gebeurtenissen meegemaakt en is 
het voor hen lastig om emotioneel beschikbaar te zijn 
voor het kind tijdens de behandeling omdat ze zelf ook 
kampen met hun eigen onverwerkte herinneringen. 
Na afloop van de behandeling en drie maanden na de 
behandeling worden nogmaals metingen verricht. 

Resultaten
Voor het onderzoek zijn subsidies van de VEN, EMDR 
Europe en ZonMW verkregen. Een team van behande-
laren, supervisoren, onderzoekers en een coördinator 
werkt aan het onderzoeksproject. De onderzoekers 
streven ernaar om in totaal 126 kinderen te laten par-
ticiperen aan het onderzoek. Ze hopen in 2021 de eer-
ste resultaten te kunnen presenteren. Uiteraard is de 
verwachting van het onderzoeksteam dat één of beide 
traumabehandelingen effectief zijn bij vluchtelingenkin-
deren. Ze zullen de opgedane kennis delen, zodat alle 
gevluchte kinderen in Nederland met PTSS een goede 
behandeling kunnen krijgen.  

Wilt u meer weten over dit project, neem dan 
contact op met het team van de KIEM-studie: 
t.mooren@centrum45.nl
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Jonge onderzoekers

Toen we je vroegen voor de rubriek Jonge on-
derzoekers grapte je dat je niet zeker wist of 
‘jong’ nog wel van toepassing is. Dat valt wel-
licht te betwisten, maar feit is wel dat je al een 
hele carrière achter de rug had voor je aan dit 
project begon. Wat heeft je doen besluiten om 
alsnog promotieonderzoek te gaan doen?

“Onderzoek heeft mij altijd al geïnteresseerd, maar ik 
ben in vele opzichten een laatbloeier. Lange tijd heb ik 
er niet eens bij stilgestaan dat studeren überhaupt tot 
de opties behoorde, tot ik via een baan als verpleegkun-
dige in Amsterdam terecht kwam, waar een vlammetje 
werd aangewakkerd. Daar ging ik uiteindelijk klinische 
psychobiologie en neuropsychologie studeren. Toen ik 

Op 27 juni promoveerde Wiebren Markus op zijn proefschrift “Targeting Temptation”, 

waarin hij EMDR bij verslaving onderzocht. Een spannend onderzoeksgebied, waar het

laatste woord nog niet over is gezegd.

Tekst: Leonieke Kranenburg en Marianne Littel    Foto: Paul Breuker

EMDR bij verslaving: 
terug naar de tekentafel

EMDR Magazine 20 |  32



de studie had afgerond moest ik een moeilijke keuze 
maken: word ik onderzoeker of therapeut? Mijn begelei-
der wilde dat ik zo snel mogelijk de knoop doorhakte; ik 
kreeg om precies te zijn één weekend de tijd voor mijn 
beslissing. Ik heb er mijn hoofd over gebroken, want ik 
wilde graag onderzoek doen, maar ik vond dat ik daar-
voor eerst een goede therapeut moest zijn, eerst een tijd 

met de poten in de modder staan. Ik heb toen de hele 
route doorlopen, tot aan GZ-psycholoog, maar het ver-
langen naar onderzoek is altijd gebleven. De puzzel, het 
ontrafelen van vraagstukken, dat trok mij ontzettend. 
Het artikel van Michael Hase uit 2008, dat veelbelovende 
resultaten van onderzoek naar EMDR bij verslaving be-
schrijft, gaf de doorslag. Precies rond deze tijd kwam er 
bij IrisZorg, waar ik werkzaam was, een mogelijkheid om 
als buitenpromovendus aan de slag te gaan op een eigen 
gekozen onderwerp. Eén plus één is twee. Een gouden 
moment voor mij.”

Je proefschrift met de mooie titel “Targeting 
Temptation” gaat over de haalbaarheid en ef-
fectiviteit van EMDR bij verslaving. Wat was de 
oorspronkelijke gedachte, waarom zou EMDR 
bij verslaving kunnen werken?
“Er zijn op het eerste gezicht diverse paralellen tussen 
trauma en verslaving. Zowel neurobiologisch als -fy-
siologisch. En ook middelengebruik wordt gekenmerkt 
door levendige, emotioneel geladen beelden. Hierdoor 
leek het logisch dat je hetzelfde principe zou kunnen 
toepassen bij beide stoornissen. En tegelijk lieten lab-
studies zien dat oogbewegingen zowel een degrade-
rend effect op negatieve beelden, positieve beelden, als 
flashforwards hadden en we wisten ook al dat werkge-
heugenbelasting op korte termijn trek vermindert. Dus 
bij elkaar opgeteld leek het aannemelijk om te denken 
dat álle beelden die het verslavingsgedrag in het hier en 
nu aansturen, te behandelen zouden zijn met EMDR. De 
reguliere verslavingsbehandelingen richten zich op het 

versterken van zelfcontrole en het mijden van risicosi-
tuaties, terwijl de prefrontale cortex, die nodig is voor 
het toepassen van zelfcontrole, bij deze mensen vaak 
juist niet optimaal functioneert. Behandeling gericht op 
beelden die trek opwekken, gaf een mooie nieuwe in-
valshoek.”

Onderzoek laat zien dat werkgeheugencompe-
titie een effectieve strategie kan zijn om het 
escaleren van trek en vervolgens gebruik te 
voorkomen. Hoe werkt dit? 
“Op het moment dat een beeld vol in je aandacht is, is 
het actief in je werkgeheugen. De capaciteit van het 
werkgeheugen is beperkt. Als daarin iets actief is wat 
veel aandacht opeist, en we weten dat beelden die emo-
tioneel geladen zijn of die trek opwekken dit doen, en 
we zetten daar een werkgeheugentaak tegenover met 
een dwingend karakter, dan verdringt het één het ander. 
Een chronisch verhoogd niveau van trek voorspelt mid-
delengebruik. Beelden die sterke trek oproepen vormen 
dus een therapeutische ingang om middelengebruik aan 
te pakken, zo is de gedachte.”

In je proefschrift staat ook het artikel dat je 
met Hellen Hornsveld hebt geschreven, over 
het “verslavingsprotocol”. Dit protocol bestaat 
uit verschillende EMDR modules. Kun je daar 
iets meer over vertellen? 
“Als je het onderzoek naar EMDR bij verslaving een im-
puls wil geven, dan moet je eerst beschrijven wat er alle-
maal al ontwikkeld is en wat mogelijk is. Waar we echter 
tegenaan liepen is dat er allerlei kleinschalige en vaak 
methodologisch zwakke studies waren verschenen. 
Hierdoor kwam het onderzoek naar deze toepassing van 
EMDR niet goed verder. Wat ook niet hielp was dat er 
weliswaar verschillende protocollen beschreven waren 
die elkaar deels overlapten, maar dat een geïntegreerd 
beeld ontbrak. We hebben toen het werk van de pioniers 
Arnold Popky, Jim Knipe, Robert Miller en Michael Hase 
bij elkaar gelegd. Daarnaast hebben we gekeken naar 
wat erop dat moment bekend was over de werkgeheu-
gen hypothese, en -nieuw in die tijd- het onderzoek naar 
flashforwards en positieve targets. Die mogelijkheden 
hebben we toen uitgezet op een kwadrant, met op de 
ene as verleden, heden, toekomst en op de andere posi-
tief geladen, neutraal en negatief geladen. Daar konden 
we logischerwijs alles aan ophangen. Dit resulteerde in 
vijftien modules.” 

”EMDR bij verslaving zou hooguit 
overwogen moeten worden 
wanneer evidence-based 
interventies zonder resultaat zijn 
gebleven en niets doen geen 
optie is. Helaas gebeurt dat maar 
al te vaak”
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Van welke modules heb je het idee dat die 
meer of minder effectief zijn?
“In de loop van de studies heb ik gemerkt dat wat voor 
de één werkt, voor de ander niet hoeft te werken. Het 
is niet zo eenduidig als je zou denken. Ik denk dat we in 
het oorspronkelijke verslavingsprotocol heel mooi heb-
ben willen werken, volgens  de Nederlandse werkwijze; 
linksom, rechtsom: conceptueel is er weinig op af te din-
gen. Bijvoorbeeld linksom vraag je iemands verslavings-
geschiedenis uit: wanneer ben je begonnen, wanneer is 

het erger geworden?. Maar voor je het weet zit je die 
hele periode waarin het niet goed ging in iemands leven 
te behandelen. En dat die persoon in die tijd toevallig 
veel meer dronk, daarvan is nog maar de vraag of dat 
nog zo relevant is om het drinken in het hier en nu aan 
te pakken. Iets wat historisch relevant is, is niet perse 
ook nog altijd klinisch relevant. Gebeurtenissen die bij-
gedragen hebben aan het ontstaan van een verslaving 
hoeven geen instandhoudende factor te zijn. Dat is een 
wezenlijk verschil met trauma. Ik ben er gaandeweg van 
overtuigd geraakt dat je veel dichter op het gebruik zelf 
moet gaan zitten. Dat komt onder andere overeen met 
de module die we beschreven die zich richt op trigger-
situaties. Daarin werd ik gesterkt door het laatste EMDR 
Magazine, toen ik het jeukprotocol zag, het artikel van 
Do Doeksen en Erik ten Broeke. Dat vond ik fascinerend. 
Bij twee duidelijke impulscontrole problemen, het haar 
trekken en het krabben, gaan zij heel gericht op het visu-
aliseren van die drang zitten. En als je dat vertaalt naar 
verslaving, zou je rechtstreeks naar een triggersituatie 
moeten gaan, waarbij je vlak voor het daadwerkelijke 
middelengebruik en/of tijdens het middelengebruik, een 
soort mentaal filmpje zou moeten maken, van de hele 
fysiologie van het middelengebruik, dus: je opent de fles, 

je hoort dat, je zet de fles aan je mond, voel maar hoe 

het bier door je keel stroomt… Ik denk ik nu veel meer 
daar op in zou zoomen.” 

Uit jullie RCT over EMDR bij alcoholverslaving 
kwam dat EMDR geen toevoegde waarde had 
daar waar het gaat om effectiviteit. Hoe was 
dat, al dat werk, en dan komt er ‘niets’ uit? 
“Dat gaat geleidelijk. Als de eerste resultaten tegenval-
len, dringt de vraag zich op: ben je een gelover, een cli-
nicus die wil dat iets werkt, of ben je een onderzoeker? 
Voor mij was wel duidelijk dat ik in de eerste plaats een 
onderzoeker ben, omdat ik veel te nieuwsgierig ben 
naar: als dit het niet is, wat dan wel? Ik heb er ook best 
een paar nachten van wakker gelegen. Het voelt toch 
een beetje als een persoonlijk falen. De laatste jaren ben 

ik milder naar mijzelf geworden, ik ben in de kern toch 
een optimist, en ben ik vooral verder gaan denken. Met 
de kennis van nu, wat zou ik nu doen? Wat heb ik moge-
lijk gemist? Ik zit vooral vol met nieuwe ideeën.” 

Je beveelt toevoeging van EMDR aan de regu-
liere behandeling van verslaving niet aan. Wel 
doe je een aantal aanbevelingen voor vervolg-
onderzoek. Wat zijn, in jouw opinie de eerst-
volgende studies die moeten gebeuren als het 
gaat over EMDR en verslaving?
“De toevoeging van EMDR gericht op verslaving zou op 
dit moment hooguit overwogen moeten worden wan-
neer evidence-based interventies zonder resultaat ge-
bleven zijn en het alternatief, niets doen, geen optie is. 
Dat is een situatie die zich helaas in de klinische praktijk 
regelmatig voordoet. Naar schatting behaalt 40-60% van 
de patiënten in de Nederlandse verslavingszorg de be-
handeldoelen niet. Dat wil zeggen, het lukt ze niet om 
hun gebruik onder controle te krijgen of helemaal te 
stoppen. Van  de patiënten die het wel lukt om absti-
nentie te bereiken valt, afhankelijk van het middel, op 
jaarbasis 60-90% voor kortere of langere tijd terug. 

Qua onderzoek moeten we nu eerst echt terug naar de 
tekentafel. Diverse gerichte labstudies om een aantal 
aanpassingen van het protocol te toetsen. En dan de 
sprong maken naar klinische relevantie en een pilotstu-
die doen onder patiënten. Waar ik veel van verwacht, 
is het werken met patiënten die hoog in hun trek zit-
ten, en dat je daarbij veel minder naar autobiografische 
geheugenrepresentaties gaat kijken, zoals bij trauma. 
Geheugenrepresentaties bij verslaving betreffen vooral 
geconditioneerd verslavingsgedrag dat op enig moment 
geautomatiseerd uitgevoerd wordt. Het gedrag staat dan 
niet langer onder invloed van de verwachte uitkomst; 
het is een gewoonte geworden. Nou is het natuurlijk las-
tig om leerprocessen in een beeld te vatten, maar mo-
gelijk activeer je dat soort informatie door de context 
en triggers van gebruik, de voorbereidende handelingen, 
trekverhogende zelfspraak, het gebruik zelf (compleet 
met de hele zintuiglijke ervaringen daarbij) en de onmid-
dellijke effecten in een mentale video terug te laten ko-
men. Daarnaast geeft onderzoek naar reconsolidatie van 
geheugenmateriaal ook een aantal aanknopingspunten 
voor verbetering.” 

Wiebren zet zijn onderzoek naar de werkzaamheid van EMDR bij 
verslaving voort in samenwerking met Marianne Littel aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Recent hebben zij hiervoor subsidies 
gekregen van EMDR Europe en de EMDR Research Foundation.
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Client’s perspective

Mega-zwaar, maar ik klim weer

Ik zat zo diep in mijn PTSS en depressie dat ik vastliep. Ik 
zat regelmatig in crisis en deed mezelf elke dag pijn. Ik 
werd telkens gered door mensen om me heen, waar ik 
op dat moment helemaal niet blij mee was: regelmatig 
vastgehouden worden… gesprekken over veiligheid… 
de angst naar de gesloten afdeling te moeten… terwijl 
ik er toch elke keer van overtuigd was dat het deze keer 
zou lukken. Dat ik de rust kon vinden, dat ik niks hoefde 
te voelen.

In één van de gesprekken met mijn behandelaar ben ik 
erachter gekomen dat ik zo niet verder wil. Zij zei dat ik 
niet dieper kon zakken, dat ik de kracht moest vinden 
om te kunnen opstaan en klimmen. Ik was het niet met 
haar eens. Ik had geen perspectief en overzicht meer, de 
enige uitweg die ik zag was de rust die ik zou krijgen als 
ik niet meer leefde. 

Mijn behandelaar noemde mijn klachten een berg waar 
ik overheen moest klimmen om mijn leven weer te kun-
nen oppakken. Ik vroeg me telkens af maar hoe? Ik durf-
de niet tegen mijn PTSS in te gaan, hoe graag ik het ook 
wilde, ik wist niet waar ik de kracht moest vinden om 
door te zetten. Ik kreeg de opdracht die berg te tekenen 

om inzicht te krijgen in mijn klachten, en om mijn doelen 
te zien: waar wil ik naartoe werken? 
Ik had niet verwacht dat deze tekening me zo zou hel-
pen. Het voelde alsof ik nooit uit dat gat kon komen. Ik 
zakte telkens dieper in mijn klachten en dan werd het 
nog moeilijker en enger om richting herstel te gaan. Ik 
moest met mezelf aan de slag, ook al stopte ik het liever 
heel erg ver weg. Ik wou geen leven met de klachten 
waarmee de berg is gemaakt: leven met PTSS en depres-
sie was geen leven. 

Ik wou alles doen om op de top te komen en begon met 
een intensieve traumabehandeling: met EMDR en imagi-
naire exposure. Vanaf het moment dat ik begon, moest ik 
mijn allergrootste angst onder ogen komen. Mega-zwaar, 
met ups en downs. Eén van de redenen die mij kracht 
geeft om door te zetten is dat ik me niet meer machteloos 
en zwak wil voelen en dat ik de regie terug wil hebben. 

Ik ben weer gestart met mijn behandeling. Ik ben er nog 
niet, maar ik klim wel: langzaam, steen voor steen. Soms 
glijd ik uit, soms zie ik het niet meer zitten, maar doordat 
mensen om mij heen me opvangen, motiveren en steu-
nen vind ik de kracht om te vechten tegen mijn klachten, 

en te klimmen om de top halen. 
Ik houd de top van de berg voor 
ogen om de kracht te vinden bij 
het vechten tegen mijn PTSS en 
depressie. De weg naar herstel is 
niet makkelijk. 

Vallen mag, als je maar weer op-
staat!

Tekst: Zahra (16 jaar)

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).
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“Sporters zijn 
kwetsbaar en 

afhankelijk van 
hun trainers en 

begeleiders. 
Te vaak wordt 
daar misbruik 

van gemaakt.”
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De stilte verbroken
Tekst: Iva Bicanic   Foto: Nienke Hofstede

Renald Majoor is twaalf jaar oud als hij bericht krijgt te zijn toegelaten tot de prestigieuze 
jeugdopleiding van de voetbalclub Vitesse. Hij woont dan in De Glind, een jeugddorp voor 
uit huis geplaatste kinderen, waar hij met tien andere kinderen in een groep verblijft. In die 
tijd is Vitesse een van de beste clubs voor jonge talenten. Een droom komt uit voor Renald. 
Na een weekend weg komt hij terug op de groep. Zijn mannelijke mentor benadert hem: 
“Je bent stil Renald, ik wil met je praten”. 

Interview 

Op dat moment breekt Renald. Hij barst in huilen uit en 
vertelt over ernstig misbruik door de leider van zijn elftal, 
en daarna gaat alles in een stroomversnelling. “Je staat 
er als kind alleen voor”, zegt Renald, inmiddels 36 jaar en 
zelf vader en stiefvader. “Ik was een kwetsbaar kind. Oor-
spronkelijk kom ik uit Haïti, op driejarige leeftijd ben ik 
geadopteerd door Nederlandse ouders. Ik was rustig en 
lief, en wilde profvoetballer worden. Daar had ik alles voor 
over. Je aanbidt iedereen bij de club.” 
Zijn ouders worden ingelicht over het misbruik, en willen 
aangifte doen. Om het politieonderzoek te kunnen doen, 
wordt hij ziek gemeld bij de club. De toenmalige directeur 
van Vitesse trekt wit weg bij het horen van het nieuws. 
De betreffende teamleider wordt direct op non-actief ge-
steld. Ouders van andere spelertjes worden op de hoogte 
gesteld via een ouderavond. Renald krijgt via de club hulp 
van een psycholoog. De teamleider is ontslagen en later 
veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke celstraf. Hoe-
wel het dus lijkt alsof er adequaat is gehandeld, is Vitesse 
eigenlijk bang om het imago van de club kwijt te raken. 
Want samen spreken ze af de buitenwereld niet in te lich-
ten. Renald keert terug naar Vitesse. Iedereen is daar op 
de hoogte van het misbruik, maar er wordt niet met hem 
over gesproken. 
Ondanks de psychische hulp kreeg Renald elk jaar wel een 
mentale terugslag. Hij was somber en had geen zin meer 
om te voetballen. “Het waren de trainers die me steeds 
overhaalden vanwege mijn talent”, zegt Renald. “Maar in 
2000 ben ik er echt mee gestopt.” Dat viel niet mee, want 
als profvoetballer was Renald behoorlijk gewend geraakt 
aan een leventje waarin er veel voor hem geregeld werd: 
hij werd naar de training gebracht en opgehaald, kreeg de 
kleding die hij nodig had. Nu werd hij teruggeworpen op 
het gewone leven, en ging hij in opleiding voor kok.

Flashbacks
In 2016 krijgt Renald in toenemende mate last van flash-

backs van het misbruik. Hij begint zich dan te realiseren 
wat hem in zijn jeugd door de teamleider is afgenomen. 
Niet alleen komt door dit besef het verdriet naar buiten, 
maar ook zijn boosheid op Vitesse. Die is er in zijn ogen 
makkelijk vanaf gekomen. Een psycholoog stelt vast dat 
er sprake is van PTSS, en gedurende een half jaar krijgt 
hij een EMDR-behandeling van José Barendsen, eigenaar 
van de basis-GGZ praktijk Psychologenpraktijk Kansrijk. Te-
rugkijkend op de therapie zegt Renald: “Het was vermoei-
end, maar het hielp wel.” José Barendsen vertelt – met 
toestemming van Renald –over zijn behandeling: “De trau-
matische herinneringen van Renald werden getriggerd 
doordat iemand op de club hem herkende. Deze persoon 
refereerde aan de tuchtzaak en voor Renald voelde dit als 
een bedreiging. Ik heb bij hem onder andere de SVL (Schok 
Verwerkings Lijst) afgenomen en een diagnostisch inter-
view PTSS gedaan. Hij scoorde hoog op herbelevingen en 
vermijdingen. Wat de EMDR-therapie betreft, kon ik de koe 
direct bij de hoorns pakken en Renald’s intrusies aan het 
misbruik rechtstreeks behandelen. Aanvankelijk waren er 
veel gedachtes en weinig gevoelens bij Renald. Hij zei te-
gen mij dat hij leefde als in een roes. Een volgende sessie 
was Renald juist heel emotioneel (boosheid en verdriet) 
maar kwam het er volgens hem niet uit. Uiteindelijk luk-
te dat wel. Hij zei daarover tegen mij: ‘Dat ik mijn gevoel 
bloot kon leggen, is een overwinning op mezelf.’ Na drie 
sessies kon hij de herinneringen een andere plek geven.” 

Een paar maanden na het afronden van de EMDR-be-
handeling – het is dan november 2016 – komen Engelse 
ex-profvoetballers massaal naar buiten met hun misbrui-
kervaringen. Dit triggert Renald zodanig dat hij besluit  
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te reageren op een oproep van de Volkskrant aan mis-
bruikslachtoffers om zich te melden in verband met een 
journalistiek onderzoek naar aanleiding van het misbruik-
schandaal in het Engelse voetbal. Daar blijken meer dan 
vijfhonderd slachtoffers van te zijn. Renald hoopt door 
mee te werken zijn ontevredenheid te kunnen verwerken 
over hoe Vitesse destijds is omgegaan met zijn verhaal. 
Het onderzoek door twee journalisten van de Volkskrant 
neemt vier maanden in beslag en op 6 mei 2017 is het zo-
ver. Die dag zal Renald nooit vergeten. “Toen brak de aan-
dacht in de media los.” Maar ook kwamen er veel reacties 
op social media, waarin mensen hun respect uiten voor 
Renald. De directeur van Vitesse blijkt open te staan voor 
een gesprek. “Ze moesten erkennen dat het gebeurd is.” 
 
Voorlichting
Renald kijkt nu met een tevreden gevoel terug op de ex-
cuses en erkenning van Vitesse: het misbruik had nooit 
mogen gebeuren. Om Renald bij de club betrokken te 
houden, biedt Vitesse hem een rol als ambassadeur aan. 
Hij is voorlichting gaan geven op scholen en bijeenkom-
sten over de zaken rondom het voetbal waarmee jeugd-
spelers te maken kunnen krijgen, zoals seksueel misbruik. 
Een vriend adviseerde hem zijn eigen ervaringen gericht 
in te zetten in de strijd tegen het grensoverschrijdende 
gedrag in de sport. Dat deed Renald door een stichting op 
te zetten. Op de website van De Stilte Verbroken zegt hij 
daar onder andere over: “Het probleem moet bespreek-
baar worden, en daarmee ook behandelbaar. Wij willen 
met de stichting De Stilte Verbroken een meldpunt zijn, 
maar ook een kennisbank en een aanjager van de strijd 
tegen misbruik en intimidatie. Sporters zijn kwetsbaar, 
en vaak afhankelijk van hun trainers en begeleiders. Te 
vaak wordt daar misbruik van gemaakt. Letterlijk. Te vaak 
durven de sporters er met niemand over te praten. Bang 
voor hun sportcarrière, voor hun omgeving, voor de con-
sequenties. En daardoor blijft het misbruik mogelijk. Dat 
mag niet. Daar ga ik me hard voor maken.”
Tegenwoordig werkt Renald samen met NOC-NSF om vei-
lig sporten voor ieder kind te realiseren. De samenwerking 
bestaat vooral uit het verlenen van medewerking aan het 
maken van voorlichtingsmateriaal waarmee de bewust-
wording en meldingsbereidheid in de sport kan worden 
vergroot. Ook vertelt Renald bij diverse gelegenheden zelf 
over zijn ervaringen en zijn visie over de maatregelen die 
genomen moeten worden. 

Taboe in sport groter
Dr. Tine Vertommen is criminoloog aan de Universiteit 
Antwerpen en coördinator voor Vlaanderen van het in-
ternationale project Voice, dat in acht Europese landen 
seksueel misbruik in de sport onderzoekt. Ze behaalde in 
2017 haar doctoraat in de Medische Wetenschappen met 
het proefschrift ‘Interpersonal violence against children 

in sport’. Vertommen voerde in 2014 een groot onder-
zoek uit naar misbruik in de sport waaraan tweeduizend 
Vlamingen en tweeduizend Nederlanders deelnamen. 
Daaruit bleek dat 14% procent van de volwassenen min-
stens één keer als minderjarige het slachtoffer was van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportcon-
text. De klachten variëren van iemand die een seksueel 
getinte grap als intimiderend ervaart, over voyeurisme in 
de kleedkamer tot herhaaldelijk aangerand en verkracht 
worden. Zes procent van de ondervraagden was slachtof-
fer van ernstig seksueel misbruik. 
Vertommen vermoedt dat het taboe in de sport nog groter 
is dan elders. “Het sportmilieu is competitief en redelijk 
macho. In de sport is er meer 'gelegenheid' tot misbruik 
dan in de kerk of op school doordat er meer mogelijkheid 
is tot lichamelijk contact. Bijvoorbeeld bij het omkleden, 
douchen of het reizen naar wedstrijden in het buitenland. 
Ook de machtspositie van de coach of trainer speelt een 
grote rol. Je bent als sporter erg afhankelijk van hem. Hij 
bepaalt wie in de ploeg staat en wie aan de wedstrijden 
mag deelnemen. Daarnaast is er prestatiedruk. Dat zijn 
allemaal voedingsbodems voor seksueel overschrijdend 
gedrag", zegt Vertommen. Onlangs verscheen haar boek 
Ongelijk spel, dat is opgebouwd rond tien mythes die 
sporters, begeleiders of hun omgeving hebben gecreëerd 
of helpen in stand te houden. Een opsomming:
1. In mijn sport gebeurt dat niet.
2. Het gebeurt alleen in de topsport.
3. Het overkomt alleen meisjes en vrouwen.
4. Het is altijd de coach.
5. Als je ze niet hebt aangeraakt, heb je niets misdaan.
6. Het gebeurt altijd stiekem.
7. Elk slachtoffer van seksueel geweld is levenslang ge-

traumatiseerd.
8. "We hebben een gedragscode, dus we zijn in orde."
9. Je kunt er best over zwijgen.
10. Dat is mijn probleem niet!
Het boek is wetenschappelijk verantwoord, en blinkt 
vooral uit door de persoonlijke getuigenissen. 

Referenties
www.destilteverbroken.nl
Vertommen, T. (2017). Dissertatie ‘Interpersonal violence against children in sport’. Universiteit Antwerpen.
Vertommen, T. (2019). Ongelijk spel. Seksueel geweld in de kinder- en jeugdsport, VUB Press.
Het Voice-project wordt in Vlaanderen opgevolgd door Voices in Sport, een vereniging die slachtoffers van seksueel geweld in de sport vertegenwoordigt, 
ervaringskennis deelt en beleidsadvies geeft. Te bereiken via www.voicesinsport.be
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Soms raakt een trauma van een patiënt je zo dat het je 
belemmert professioneel te handelen. Wat doe je als 
je merkt dat dat gebeurt? Mij overkwam zoiets toen 
een mannelijke patiënt me vertelde over de dood van 
zijn tweelingzoontje een maand na de geboorte. Bij de 
geboorte bleek bij een van de twee van alles mis te zijn. 
De baby werd geopereerd, maar zijn toestand verbe-
terde niet. Uiteindelijk  stierf de baby in de armen van 
zijn vader. 

De vader heeft hier vijf jaar later nog heftige schuldge-
voelens over. Had hij zich ooit neer moeten leggen bij 
het besluit om te stoppen met behandelen? Had hij niet 
de arts moeten overtuigen beter zijn best te doen? Die 
schuldgevoelens maken hem nu overbezorgd, bang als 
hij is ook zijn gezonde zoon te verliezen. Terugkijkend is 
het moment dat zijn zoon stierf het heftigste beeld van 
het schuldgevoel. Voorgoed liet hij zijn zoon in de steek.

Terwijl hij dit vertelt, gaan mijn gedachten uit naar mijn 
twee maanden oude kleindochter die op dat moment 
geïsoleerd wordt verpleegd in een ziekenhuis vanwege 
een besmettelijk, voor jonge baby’s levensbedreigend 
virus. 

De angst van de patiënt om zijn zoon te verliezen ver-
mengt zich met mijn angst voor de dood van mijn klein-
dochter. De pijn snijdt door me heen. In een flits besluit 
ik die pijn toe te laten. Daardoor kan ik deze ook weer 
loslaten en verder gaan met de behandeling. Ik ken 
deze techniek van ACT en mindfulness. 

Ik vraag de patiënt naar een plezierige ervaring met zijn 
zoon van vijf. Die positieve ervaring gebruik ik voor een 
VSDT behandeling. Dan aarzel ik. Kan ik wel ‘Woosh, 
knipper, knipper’ roepen als het om zoiets dramatisch 
als het overlijden van een kind gaat? Ik stap over mijn 
aarzeling heen en ga door met de behandeling. Ineens 
schiet er achter in de kamer een muis voorbij. Focus 
je op de patiënt, gaat het door me heen. Dat doe ik, en 
voor het eerst in mijn leven ga ik niet gillen bij het zien 
van een muis. 

Zowel met de behandeling als met mijn kleindochter is 
het goed gegaan. Bij de behandeling ervoer ik het wel 
als toeval dat het me lukte mijn emoties te controleren. 
Vreemd genoeg was het niet gillen bij het zien van een 
muis voor mij nog het moeilijkst. Nog een geluk dat ik 
zelden muizen zie in mijn praktijkruimte. Anders zou ik 
hier acuut EMDR op moeten laten toepassen. 

Zo’n muis is een uitzondering, maar emoties die je be-
lemmeren je werk goed te doen zijn dat niet. Over dat 
onderwerp verscheen onlangs het met cum laude ge-
honoreerde proefschrift Self- and Other-Focussed Emo-

tional Intelligence van Keri Pekaar. Zij stelt dat de con-
trole over eigen emoties het eigen welzijn bevordert, 
en dat die controle nodig is om goed met de emoties 
van anderen te kunnen omgaan. Dat laatste zorgt weer 
voor verbetering van de werkprestaties. Het lijkt me dat 
de combinatie van zelfcontrole en gerichtheid op an-
deren zeker opgaat voor therapeuten. De vraag is dan: 
hoe reguleer je als therapeut je eigen emoties in een 
therapeutische relatie?

Aan de hand van mijn eigen ervaring met muis en klein-
dochter kom ik op twee tips. Als een trauma van een 
patiënt bij jezelf een pijnlijke ervaring oproept, probeer 
die pijn dan niet weg te stoppen, maar laat de pijn toe, 
verdraag het en laat het los. De tweede (muizen)tip is 
dat je, wat er ook gebeurt, je volledig moet richten op 
de toestand van de patiënt.

Als derde tip zou je hier aan toe kunnen voegen: be-
spreek je eigen pijnlijke ervaringen bij een intervisie. 
Maak bij een intervisie steeds tijd voor het ontdekken 
en opruimen van ieders muizennesten.

Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner. 

Haar specialisatie is stress- en burn-outklachten.

Muizenissen
Column

Tekst: Carien Karsten
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Overgewicht is een natuurlijke reactie van 
ons lichaam op de omgeving 
We zijn geprogrammeerd om te overleven en in 
tijden van schaarste brandstof op te slaan in de 
vorm van overgewicht. Overgewicht ontstaat niet 
doordat kinderen zwak zijn of geen zelfbeheer-
sing hebben. Kinderen met overgewicht hebben 
juist een hele goede zuinige motor waar ze trots 
op mogen zijn. Die zuinige motor betekent dat het 
kind of minder brandstof nodig heeft (anders eten) 
of meer kilometers moet maken (meer bewegen). 
Onlangs is het landelijke model ketenaanpak over-
gewicht bij kinderen gepresenteerd. Dit model 
is gebaseerd is op deze nieuwe visie (van Mil & 
Struik, 2015), die succesvol is gebleken bij kinde-
ren in de gemeente Den Bosch. 

Overgewicht is een multifactorieel pro-
bleem
Er spelen altijd meerdere factoren bij overgewicht 
bij kinderen en met het Assessment tool van het 
landelijke model kan een analyse gemaakt worden 
op welke van deze factoren de aanpak zich op zou 
kunnen richten en in welke volgorde: lichamelijk/
medisch, systeemdynamiek, ouderschap waaron-
der grenzen en leefstijl, pesten, psychische facto-
ren zoals trauma, zelfbeeld/angst/depressie, eet-
stoornis, impulsiviteit en ADHD. 

Traumatisering
Uit verschillende studies blijkt dat overgewicht bij 
een aanzienlijk gedeelte van de kinderen kan sa-
menhangen met traumatisering en een onveilige 
hechting. Vincent Felitti, een Amerikaanse arts die 

Verder kijken
dan de kilo’s
Tekst: Arianne Struik
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in een obesitaskliniek voor volwassenen werkte, 
onderzocht waarom zoveel van zijn patiënten de 
behandeling voortijdig stopzetten. Hij interviewde 
die patiënten en kwam erachter dat veel van hen 
hun overgewicht niet als een probleem zagen, 
maar als een oplossing. Bij hen was sprake van 
traumatisering en overeten was een manier om 
de nare emoties die dat tot gevolg had te regu-
leren. Hij zette een grootschalig onderzoek op, 
de Adverse Childhood Experience Study (ACE), 
waaruit bleek dat een zeer groot gedeelte van 
de volwassenen met klachten zoals overgewicht, 
obesitas, kanker, hart- en vaatziekten en diabetes 
in hun jeugd meerdere traumatische gebeurte-
nissen had meegemaakt (Felitti et al., 1998). Op-
vallend was dat hoe meer traumatische gebeur-
tenissen men rapporteerde, des te ernstiger hun 
gezondheidsklachten waren. Bij respectievelijk 
8% van de obese volwassenen met een BMI ho-
ger dan 30 en bij 17,3% met een BMI hoger dan 
40 was sprake van kindermishandeling (fysiek, 
seksueel of verbaal) en bij een nog veel grotere 
groep was sprake geweest van andere traumati-
serende omstandigheden. In veel gevallen is ech-
ter niet bekend dat traumatisering een rol speelt. 
Bij kinderen met overgewicht zou daar daarom 
standaard naar gevraagd moeten worden.

Pesten
Gepest worden staat boven aan de ranglijst van 
de problemen die het kind zelf ervaart bij over-
gewicht. De meeste kinderen met overgewicht 
zijn of worden gepest (Janssen, Craig, Boyce, & 
Pickett, 2004; Schwartz & Puhl, 2003) en vrijwel 
allemaal rapporteren zij dat gegeven het ergste 
effect van hun zwaarlijvigheid te vinden. De kwa-
liteit van leven die obese kinderen rapporteren 
is vergelijkbaar met de kwaliteit van leven van 
kinderen met kanker (Schwimmer, Burwinkle, & 
Varni, 2003). Het pesten begint al op heel jonge 
leeftijd, en van de kleuters met obesitas is 28% 
het slachtoffer van pesten, onder kinderen met 
een normaal gewicht is dat percentage 13%. Toch 
wordt er bij de aanpak van overgewicht weinig 

aandacht besteed aan pes-
ten of het verwerken van 
pestervaringen. Men gaat er 
vaak van uit dat het kind vanzelf 
wel minder gepest wordt als het af-
valt en sportiever wordt. Als pesten bij 
overgewicht wordt gezien als een logisch 
gevolg van overgewicht, dan is de onderlig-
gende boodschap voor deze kinderen: ‘Als 
je overgewicht hebt word je gepest, daar is 
niets aan te doen, of je zult moeten afvallen.’ 
Toch krijgt een kind met rood haar dat gepest 
wordt krijgt ook niet het advies om eerst het 
haar te verven. 

EMDR als interventie
Voor bovenstaande vormen van beschadiging kan 
EMDR als interventie worden ingezet. Traumati-
sche herinneringen en herinneringen aan pesten 
kunnen op deze manier worden opgeruimd zodat 
posttraumatische stress, angst en stemmings-
klachten verminderen, en kinderen een meer po-
sitief zelfbeeld krijgen. 

Gezondere levensstijl
Naast het opruimen van herinneringen aan 
beschadigende gebeurtenissen is een gezon-
dere levensstijl een belangrijke pijler van de 
aanpak. Meer uren slapen is één van de fac-
toren die een bijdrage kan leveren. Dat spreekt 
kinderen vaak wel aan: slapend gezonder wor-
den. Leren om water te drinken in plaats van 
‘vloeibaar snoep’ (frisdrank). Sommige kinderen 
hebben moeite met gezond eten. Ons lichaam 
heeft een beloningssysteem, het Reward Neural 

System (Perry & Dobson, 2013), dat ervoor zorgt 
dat we een prettig gevoel krijgen als we vette, 
zoute of zoete dingen eten. Het gebruik van 
drugs en alcohol of zelfbeschadiging (snij-
den, pulken en krabben) geeft ook dat 
beloningsgevoel en dat fijne gevoel 
kan zelfs verslavend werken.       

.
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Het was een koude avond in februari toen ik in een res-
taurant op iemand zat te wachten. Aan de tafel links 
naast me vond een speed date bijeenkomst plaats. 
Twaalf jongens en meisjes tussen de 18 en 22 jaar 
zaten afwisselend tegenover elkaar om in een, zoge-
naamd, ongedwongen sfeer de liefde van hun leven te 
ontdekken. Ik bestudeerde het gezelschap onopvallend, 
waarbij mijn oog bleef rustten op een tenger meisje in 
een minuscuul hemdje, waaronder haar blote armen en 
hals zichtbaar waren. Haar huid was van onder tot bo-
ven bedekt door kruizen, ankers en doodskoppen. 

Mijn gedachten dwaalden af naar een patiënte in mijn 
praktijk die huilde van spijt over één van haar tatoea-
ges. Ze was tot over haar oren verliefd geworden op 
een jongen waarvan ze de naam in haar schaamlip had 
laten tatoeëren. Gelukkig heette hij geen Willem Alexan-
der Claus George Ferdinand van Amsberg, maar helaas 
heette hij ook geen Ed. De relatie met haar vriend was 
uitgegaan, op zich nog geen reden voor EMDR. Maar 
toen ze razend verliefd werd op een andere jongen en 
er seksuele intimiteit aan te pas kwam, begon de el-
lende. De minnaar in kwestie werd nadrukkelijk gecon-
fronteerd met zijn voorganger, omdat hij zijn naam van 
heel dichtbij kon lezen. Hij werd razend, schold haar 
op niet mis te verstane wijze uit en dreigde deze (voor 
hem) traumatische ontdekking op Facebook te zetten. 
Een afschuwelijke en laffe dreiging. Het doen van een 
flashforward over de ultieme angst dat haar Facebook-
vrienden dit zouden lezen, gaf al meer rust. We waren 
echter nog niet klaar met de EMDR-behandeling.

Haar moeder was de enige die van de schaamliptattoo 
afwist. Zelf had moeder ooit een enorme arend laten 
tatoeëren, waarvan de gespreide vleugels haar hele 
onderrug in beslag namen. “Super nice”, volgens mijn 
patiënte. Dit maakte dat moeder zeker begrip had voor 
het concept van een tatoeage, maar de keuze voor dit 
specifieke exemplaar ging haar ook wat ver. 

Mijn patiënte wilde van haar tattoo af en dit kwam neer 
op laseren. De zwarte inkt (met niet afbreekbare me-
taaldelen) waarmee de naam was getatoeëerd, bleek 
veel lastiger te verwijderen dan een kleurige tattoo. 
Het zou minstens zeven keer behandeld moeten wor-
den en misschien zelfs vaker. Het kon al met al nog 
wel een jaar duren. Ze was bang dat de tenaamstelling 
van haar intieme delen uiteindelijk operatief wegge-
haald zou moeten worden. We deden daarom nog een 
flashforward, waarbij ze als target nam dat haar vagina 
verminkt zou zijn na het operatief verwijderen van de 
naam van haar ex-vriend. Ze werd veel rustiger na de 
EMDR-behandeling en was inmiddels alweer verliefd op 
een ‘toffe gast’. 

De laserbehandeling was nog niet begonnen en ik 
vroeg haar waarom ze geen schaamhaar over de tat-
too liet groeien. Ze keek me aan alsof ik van een an-
dere planeet kwam. Nu kom ik niet van een andere pla-
neet, maar wel uit een andere eeuw. Een eeuw waarin 
we nog een gezonde bos kroezig schaamhaar hadden 
dat aan alle kanten uit je bikinibroekje kwam. Grote of 
kleine schaamlippen, allemaal even gezellig. Niks geen 
Labiaplastiek of piercings door je clitoris. Geen stoppels 
die jeuken als de ziekte als je een dagje te druk bent 
om met je meisjesmes het modelletje van een streepje, 
een hartje of een Franse snor bij te werken. Nadat mijn 
patiënte was bijgekomen van mijn schokkende voorstel 
om haar schaamhaar te laten groeien zei ze: “Nee zeg, 
ik wil wel een aangeharkt tuintje. Zo awkward, schaam-
haar.”

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Column

Traumatisch 
liplezen
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Tempel van Mars
Een van de mariniers die aan het woord komt is Karl Marlantes, schrijver van 
het imposante What it is like to go to War. Kern van het boek is dat het Korps 
Mariniers hem had geleerd te doden, maar niet hoe met de dood om te gaan. 
Hij beschrijft oorlog als het ingaan in de tempel van Mars waar mensen worden 
geofferd. Oorlog als een mystieke ervaring. Wel met dien verstande dat de mysti-
cus de hemel ziet en de militair de hel. Maar ook oorlog als een staat van extase 
waarin je een primitieve en wilde vreugde kan ontlenen aan het doden van je 
vijand. Een kant van onszelf die we in ons reguliere bestaan of niet herkennen 
of ontkennen. Onze schaduwkant. Hoe bereid je jonge soldaten daar op voor? 
Mythes, een heldenepos, zoals bij onze voorvaderen? Nee, de tempel van Mars 
bleek verworden tot een technocratisch systeem. Succes werd gemeten door 
een kill-ratio: ‘doden wij’ gedeeld door ‘doden zij’. De hel gereduceerd tot cijfers. 
De managers in het Witte Huis hadden statistische gegevens nodig. Carrière-offi-
cieren konden scoren. Search and destroy. Een steeds harder draaiende moord-
carrousel. Terwijl zowel Kennedy, Johnson als Nixon wisten dat de oorlog niet te 
winnen viel. En dan zien we Marlantes gloeien van ingehouden woede. Maar ja, 
eergevoel… Meneer de president wilde een ‘eervolle aftocht’. De Amerikaanse 
soldaten werden bij thuiskomst echter beschimpt door een gemeenschap die 
niets van oorlog begreep. Ook de burgers bleken technocraten geworden. 

Moral Injury
Hoe graag psychotherapeuten ook willen helpen, we voelen dat wat de docu-
mentaire en Marlantes ons tonen het puur medisch-psychologische overstijgt. 
De psychiater Shay sprak als eerste van moral injury om het ambigue fenomeen 
te vangen. Bij hem ging het over falend moreel leiderschap. Betrayal trauma. Litz 
sprak over persoonlijk moreel falen. Net als psychotrauma is moral injury een me-
dische metafoor. Het toont onze ambivalentie ten aanzien van morele aspecten 
in een wetenschappelijke wereld. Zoals ook blijkt in het zojuist verschenen Ne-
derlandse boekje Moral Injury, waarin de schrijvers variëren van klinisch psycho-
loog tot filosoof tot cultureel antropoloog tot geestelijk raadsman. De psycholoog 
toont ons de soldaat die een morele verwonding oploopt wanneer deze niet in 
staat blijkt volgens zijn morele regels te handelen waardoor morele emoties als 
schaamte en schuldgevoel ontstaan, moral distress. Hoewel niet wordt uitgegaan 
van een nieuwe psychiatrische diagnose wordt moral injury wel benaderd als iets 
wat je wetenschappelijk kan meten en behandelen. De filosoof benadert moral 
injury vanuit de spanning tussen de morele maatstaven van de krijgsmacht en de 
burgermaatschappij. Dit spanningsveld kan leiden tot morele fragmentatie: het 
leven in twee morele werelden. De morele integriteit, ons sociale kapitaal, gaat 
barstjes vertonen. Tot het breekt. Van de good guy zijn we zomaar de bad guy ge-
worden: als kapitein Williard in Apocalypse Now op de eenzame hotelkamer zijn 
oorlogsherinneringen als demonen probeert te bezweren, blijkt zijn spiegelbeeld 
zo afstotelijk dat hij de spiegel kapotslaat. Herstel van moral injury is mogelijk 
door ‘goed doen’ (making amends). Echter, veel dilemma’s in het moeras van mo-

In Vietnam verloor Amerika 
haar onschuld. Amerika was 
altijd the good guy. De idealen 
van de Franse revolutie hadden 
hier haar werkelijk thuisland 
gevonden. Dat geloofden de 
Vietnamezen ook, zoals blijkt 
in de 18 uur durende documen-
taire The Vietnam War van 
Burns en Novick op Netflix. 
Natuurlijk zouden de Amerika-
nen hun vrijheidsstrijd tegen 
de Franse kolonisatoren on-
dersteunen. Zij hadden immers 
zelf tegen de Britten gestreden. 
Ze hadden het fascisme in 
Europa vernietigd. Het ultieme 
Kwaad. De Koude Oorlog 
veranderde het verhaal. De 
metafoor van de dominostenen 
betrad de politieke arena. Het 
kostte miljoenen mensen het 
leven, waaronder 58.000 jonge, 
veelal working-class Amerika-
nen. Metaphors matters, zoals 
de linguïst Lakoff niet nalaat 
te herhalen. In de adembene-
mende oorlogsdocumentaire, 
golvend op de revolutionaire 
popmuziek van die tijd, zien we 
de verbondenheid met de ‘oor-
log’ thuis: de opstand tegen 
cynische gezaghebbers. Flower-
power: make love not war, de 
tempel van Venus. Muhammad 
Ali weigerde dienst: “No Viet-
cong ever called me nigger.” 
Backlash Blues. Maar ook een 
nationalistisch Amerika met 
een onwankelbaar vertrouwen
in de president. Een diep 
verdeeld Amerika. Het verdriet 
van de moeder die haar oudste 
zoon verloor. Hoe zinvol was 
haar offer? De oorlog bleek zo 
ambigue in zoveel facetten. 
Velen konden het niet verteren. 
Moral injury deed zijn intrede.

Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt The Vietnam War: 
Trauma en Moral Injury
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rele ambiguïteit zijn tragische dilemma’s. Dirty hands. Onze 
soldaten knappen ons vuile werk op. En daartoe brengen 
ze vaak een blijvend offer. De antropoloog verzamelt de 
verhalen van de veteranen. Verhalen die per definitie am-
bigue zijn. Verhalen die vragen om erkenning door de an-
der. Wanneer slechts eenduidige, stereotype verhalen van 
daderschap, heldendom of slachtofferschap acceptabel 
zijn, ontstaat miskenning. Moral injury als een botsing van 
verwachtingen. De geestelijk verzorger staat dicht bij Mar-
lantes en gaat uit van een menselijke ziel met een geweten 
die door rituelen gezuiverd dient te worden. Het sociale 
perspectief van Shay lijkt bij moral injury enigszins op een 
zijspoor belandt. Het individualistisch paradigma blijkt keer 
op keer onweerstaanbaar.

Gedragsmodellen
Psychotherapie gaat uit van te verklaren gedrag. Jan Bran-
sen, hoogleraar filosofie in de gedragswetenschappen, 
heeft een boekje geschreven over de belangrijkste verkla-
ringsmodellen vanuit de hedendaagse Anglo-Amerikaanse 
filosofie: Drie modellen van menselijk handelen: gedrag als 
een gebeurtenis (wetenschappelijk model), als voortge-
bracht door een rationele, autonome actor met een zelf 
(rational agent), en als het acteren op het schouwtoneel 
van de wereld (het dramaturgisch model van de socioloog 
Erving Goffman). In het wetenschappelijk model wordt 
de natuur (en wij dus ook) geregeerd door wetten die we 
kunnen ontdekken. Oorzaak en gevolg (geconditioneerde 
stimulus-respons sequenties) weergegeven in verleidelijke 
modellen. Er is wel een probleem: onze gedragsleerboe-
ken leren ons dat gedrag geen reflex is maar een zinvolle 
reactie op een betekenisvolle situatie. Zinvol en beteke-
nisvol zijn mentale begrippen. Hoe brengt deze black box, 
begrepen als opvattingen, intenties, verlangens, een fysiek 
lichaam in beweging? Het lichaam-geest debat. Een dus-
danig complex en verhit debat dat er blijkbaar nog geen 
oplossing in zicht is. In het tweede model veronderstelt het 
bestaan van een actor de vrijheid om keuzen te maken op 
basis van afwegingen over wat rationeel, wat waardevol 

is. De actor kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. 
Waarom deed je dat? We willen de verborgen intenties we-
ten en de afwegingen. Afwegen veronderstelt dat het ene 
zwaarder weegt dan het andere en heeft dus normatieve 
betekenis. Maar waar komen die normen vandaan? Aange-
boren? Aangeleerd? Deze vraag komt in het dramaturgisch 
model aan de orde. Hier komt ons gedrag voort uit (vaak) 
onuitgesproken regels. La règle du jeu. We spelen een rol, 
als in een script. De marinier in de documentaire hoorde na 
zijn verbijsterende confrontatie met de hel: “This is war…

this is what we do…” Hij paste zich aan. Hij leerde de re-
gels en deed de meest vreselijke dingen. Maar deed hij dat 
als personage of als de acteur zelf, de acteur die een rol 
speelde? Wat is de werkelijke werkelijkheid? 

Relational Damage
Het klinisch-psychologisch perspectief is gebaseerd op het 
werk van Litz en gaat bij moral injury uit van een zelf die 
moreel vastloopt in sociale situaties. We herkennen het 
tweede en derde model. Er wordt een rol voor therapeu-
ten verondersteld wanneer veteranen vastlopen in soci-
ale emoties en ruminatie. De empirisch best onderzochte 
behandeling (Adaptive Disclosure) maakt voornamelijk 
gebruik van imaginaire exposure en cognitieve herstructu-
rering. Het roert een belangrijk punt aan (denk aan de dis-
cussie over de koers van de VCGT): is het voor wetenschap 
in de psychotherapie voldoende om empirisch te meten of 
iets ‘werkt’, of dient er tevens een wetenschappelijk ver-
klaringsmodel te zijn? Moral injury past overduidelijk niet in 
het uit de Griekse mythologie stammende Procrustesbed 
van het psychologisch-wetenschappelijk model. De morele 
mens is de sociale mens. Moral injury is eigenlijk, net als 
betrayal trauma, relational damage. Verstoorde relaties in 
een ambigue wereld. Dat vraagt om, wat Bransen elders 
noemt, gezamenlijke cognitieve inspanning, oftewel ge-
zond verstand. We shall not cease from exploration. Dan 
zullen we zeker fenomenen tegenkomen waar het weten-
schappelijk model zijn grote waarde kan bewijzen. Kortom, 
wie van meerdere perspectieven houdt: kijken! 
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Boekrecensie

Veerkracht bij kindertrauma, 
handboek voor hulpverleners

Tekst: Elseline Scherpenisse

‘Het geheel is meer dan de som 
der delen, daar gaat veerkracht, de veerkrachtpuzzel en dit boek over.’.

Kinderen zijn vaak enorm veerkrachtig in hun herstel na 
een traumatische gebeurtenis. Hoe kunnen we als the-
rapeut deze veerkracht bevorderen? De auteur heeft als 
doel om therapeuten die werken met getraumatiseerde 
kinderen te inspireren. Ze wil hen handvatten geven zodat 
het thema veerkracht een plek krijgt in de behandeling 
van kinderen en hun ouders. Met dit boek slaagt Vandam-
me met vlag en wimpel voor haar missie. 

Wat is veerkracht eigenlijk? 
Therapeuten gebruiken de term vaak als kinderen op 
wonderbaarlijke wijze en in korte tijd opknappen tijdens 
de therapie. Het is interessant om het concept eens nader 
onder de loep te nemen. We weten dat traumabehande-
ling met EMDR werkt bij kinderen. Maar waarom knapt 
het ene kind sneller op dan het andere? Hoe dragen om-
gevingsfactoren, kindfactoren en de interactie daartus-
sen bij aan herstel van het kind? Vandamme gebruikt een 
sociaal-ecologische definitie van veerkracht, naar Ungar 
(2011): ‘Het kind heeft meer kans om goed te herstellen 

van tegenslagen wanneer er een goede match ontstaat 

tussen cultuuradequate en betekenisvolle veerkracht-

bronnen in en buiten het kind, waar het kind toegang 

toe heeft en gebruik van kan maken’. In het boek brengt 
de auteur de verschillende veerkrachtbronnen helder in 
beeld. Sensitieve ouders, ruimte voor participatie, cultuur 
en religie zijn voorbeelden van omgevingsgerelateerde 
veerkrachtbronnen. Zelfvertrouwen en omgaan met emo-
ties zijn voorbeelden van bronnen in het kind zelf. De au-
teur onderbouwt haar boek goed met wetenschappelijke 
theorie. 

Opbouw van het boek
Vandamme hanteert een praktische en overzichtelijke op-
bouw in haar boek. De hoofdstukken zijn geordend rond-
om de veerkrachtbronnen. Casuïstiek, reflectievragen en 
concrete doelstellingen voor de therapie maken het boek 
toegankelijk en prettig leesbaar. Ieder hoofdstuk begint 
met een theoretische onderbouwing van het onderwerp, 
waarna de auteur uitgebreid aandacht besteed aan de 
toepassing ervan. Door deze afwisseling slaat het boek 
een mooie brug tussen de wetenschap en de klinische 
praktijk. 

Materialendoos
Naast het handboek is er een materialendoos ontwikkeld. 
In deze doos zitten grote platen, spellen en kaarten die 
aantrekkelijk zijn vormgegeven. De auteur maakt gebruik 
van veel visueel materiaal waardoor het zeer geschikt 
is voor kinderen en ouders die de Nederlandse taal nog 
niet goed beheersen. In de materialendoos zit een aparte 
handleiding. De auteur bespreekt in dit kleinere boekje de 
praktische toepassing van het materiaal. Per plaat wordt 
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uitgelicht welke the-
ma’s besproken kun-
nen worden, wat de
doelstellingen zijn van
de plaat en welke 
activiteiten de the-
rapeut kan inzetten 
om aan deze doelen 
te werken. Naast het 
materiaal in de doos, 

zijn werkbladen en kaarten ook online beschikbaar. Het 
materiaal is vooral geschikt voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd en hun ouders. Vandamme geeft met de 
sociaal-ecologische benadering de veerkrachtbronnen 
cultuur en religie een expliciete plek. Hierdoor is het ma-
teriaal ook bij uitstek toepasbaar in het werken met mi-
granten en vluchtelingenkinderen. 

De rol van de ouders
De auteur geeft ouders een belangrijke rol in de thera-
pie van het kind en heeft aparte modules voor psycho-
educatie opgenomen in haar boek. Hierdoor wordt niet 
alleen de veerkracht versterkt bij het kind, maar ook bij 
de ouders. Het boek bevat praktische aanwijzingen die in 
de ouderbegeleiding kunnen worden gebruikt, zoals uit-
leg over het belang van structuur en regelmaat, routines 
en emotionele beschikbaarheid van de ouders. De meta-
foren van de veerkrachtpuzzel en de bloem die de auteur 
gebruikt in haar handboek kunnen behulpzaam zijn bij het 
bespreken van veerkracht met ouders en kind. Zoals een 
bloem het zonlicht, water en een vaste, voedzame grond 
nodig heeft om te kunnen bloeien, zo heeft een kind zijn 
omgeving nodig om te ontwikkelen. Een bloem kan ver-
slappen zonder water, zijn blaadjes verliezen door storm, 
maar met de juiste zorg ook weer terugveren en verder 
groeien. Dat geldt ook voor een kind na het meemaken 
van traumatische gebeurtenissen. 
Het boek en de materialendoos kunnen op diverse manie-
ren ingezet worden, zowel in de ambulante praktijk als in 
een klinische setting. Parallel aan de traumabehandeling 
van het kind met EMDR kan de therapeut werken met de 
thema’s die in het boek aan de orde komen. De behande-
laar kan het kind vaardigheden aanleren zoals het leren 
woorden geven aan emoties, het leren luisteren naar een 
ander en het ontdekken van talenten. De concrete oefe-
ningen en de speelse werkwijze zijn aantrekkelijk voor 
kinderen en kan hun motivatie voor behandeling vergro-
ten. Het handboek en de materialendoos zijn geen proto-
col, maar bieden de behandelaar de mogelijkheid om op 
maat te werken, afhankelijk van de behoefte van het kind 
en het gezin. 

Veerkrachtplan
Een bron noemt Vandamme een ‘veerkrachtpuzzelstuk’. 
De therapeut kan samen met de patiënt gaan speuren 
welke puzzelstukjes er al zijn, welke invloed ze hebben op 
elkaar en wat er mist of beschadigd is na trauma. Psycho-
educatie aan ouders en kind geven 
over veerkracht en 
de verschi l lende 
veerkrachtbronnen 
staan dan centraal. 
Vervolgens kan 
de behandelaar 
samen met 
het gezin een
‘veerkrachtplan’
maken. In dit
plan staat ‘wat
veerkracht voor 
het kind of het gezin 
betekent, welke veerkrachtbronnen al aan-
wezig zijn, welke veerkrachtbronnen nog ge-
cultiveerd kunnen worden en hoe je dit wilt gaan 
doen’. De activiteiten die de auteur beschrijft in de 
handleiding bij de materialendoos geven de behan-
delaar inspiratie om veerkracht te versterken in het 
dagelijks leven van het kind. De ‘copingvaardigheden-
poster’ is een mooi voorbeeld van een plaat die het 
kind aanzet tot nadenken en activiteiten bedenken 
rondom het thema coping. Hoe ga je op een gezonde 
manier om met emoties? Wie kan het kind 
daarbij helpen en hoe? 

Conclusie
Veerkracht bij kindertrauma is een uniek boek, omdat 
het thema veerkracht tot in de details wordt uitgewerkt. 
Het is een inspirerend handboek met een positieve bood-
schap: ieder kind heeft de potentie om veerkrachtig met 
gebeurtenissen om te gaan. Het is aan ons als hulpver-
lener om te speuren naar deze kracht in het kind en zijn 
gezin. Samen met een gedegen traumabehandeling kan 
een kind de storm doorstaan en weer tot bloei komen. 

"Veerkracht bij kindertrauma 
is een uniek boek, omdat 
het thema veerkracht 
tot in de details wordt 
uitgewerkt"
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Ik werk in een algemeen ziekenhuis en zet zeer geregeld EMDR in bij onder meer patiënten 
die angst blijven ondervinden bij een akelige medische ingreep. Nu ben ik sinds deze week 
betrokken bij een jonge vrouw van 22 jaar die geopereerd moest worden aan een aneurysma
in haar hersenen. Deze operatie heeft voor patiënte helaas geleid tot een incompleet locked-in 
('cerebromedullospinaal disconnectie’) syndroom. Zo verdrietig, een jonge meid. Ik ben 
gevraagd door haar ouders, maar ook zijzelf wil graag ondersteuning bij omgaan met, of 
verwerking van, haar situatie. Zij kan haar hoofd bewegen (hoofd naar boven = ‘ja’, hoofd 
naar beneden = ‘nee’), en kan steeds beter gebruik maken van een spraakcomputer die zij 
met haar ogen bedient.
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tetetetet vvegegegeenenen:: : 'M'MMeieieieidddddd heheeeeeet t t t t kokokookok mmtmtmtmtmttt gggggggggoeoeoeoeoeoeoeooed'd'dd'dd'd''d ,,, heheheheh tgtgtgtggggeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnn hhahhahahahaahhh arararaaraararrara nnnnnnnnnogogogogogogogooggggg bbbbbbbbbooooooooo---
zeeezzzzzzer rrr enenn vvvveerererdrdrdrdrrieieieeieietitttittttigegegegegegeggger rr rrr mamamamammam aakakakakakkakkkt:t:t:ttt '''ZeZZeeZeZeZeeZeZe bbbbbbbbbbegegegegggegeggegririririiirijjpjpjjpjpjpjpjppjpeneeneneneneeennennn mmmmmmmmmeee eee ee e ee ninininininiin etetetetetetetttete '.'.'..'.'... IIIIIk kkk kkk kkkk k kk k heheheheeheheehehebbbbbbbbbbbb
hahaahaaahahahhh ararararaaaa gggggemememmoototootttivivivivivivvveeeeeeeeeeeeeeee drdrdrdrdrdrd ooooooommmmmmm hahahahahahahahhhahaaaarararararara bbbbbbbbbbboooooooooooooooooooooo shshshshshhshhhsshss eeieieieieeeiidddddd alalalalaalalala s sss s ss eeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn sososossososooooororoorororoooroo t t tt t t t vavavavavavavavavavavavaav nnnnnnnnnnnn
cococococococococococ ggngngngnggngg itittititivivive ee e e ininininnteteteeteeerwrwrwrwrwwwwwrwr eaeaeaeaeaeaaeeaeavevevevevevevvveeve eeeeeeeeeeeerurururururuuruititititiititii ttttttttteeeeeee gogogogoooggogooioioioioioioioooooo enenenenneneneneee ,,,, ofofofofoffoffofofo bbbbbbbbetetetetteteteete eererererreeerrer ggggggggggezezezezezezezezezzzzezegegegegeegegegegeggegggeggdd:d:d:d:d:d:d:dddd::d:d: ttttttttttteeeeeeeeee
tyytytytytyttytyttyyypeppepeeeepeepeen.n.n.n.nn.n.n DDDDDDDatatatattaat ddddddddoeooeoeoeoeoeet t tttt t zezezezezezezezezezee oooooooookokokokokoko zzzzzzzzzzononononononnonddedededededed r rr rrrr  scsccscscsccscschrhrhrhrhrrhrhroooooooooooooooomm:m:m:m:m:m:mm:mmm '''IsIsIsIsIsIsIss kkkkkkkkkutututtuttututuut',',','',',', ssssssssschchchchchhhchchhhhririririririijfjfjfjfjfjfjfjj t t t tt t ttt
zezezzeezezeezzez dddddddananananann.. WaWaWaWaaWaaW t tt tt eeeeeeeeeeeeeen n nnn nn prprprprprppprococococcoccccoceseseeeseseseesses!!!!!!!!

AnAntwtwooo rdrd
EeEen n unu ieieke casassususu . . IkIkIk sssnananappp jejeje, , mamaararar vvverergegeeeetet aalslslsjejeblblieieftftt 
vovoororala  nieet t dede tttraraumumuma-a- een n dedee aaaaangngstststbebebehahandndndelelining g tetee 
dodoene . JeJ hhebebt t t nununun ddde ee momoomogegegeg lilil jkjkjkhhheeh ididd.. DeDe mmmeeeeeeststee ththththt erereeraaaa------
pepeutu en vvinindededen n n eeeeeen n n dededergrggelelelijiiji kekkkeek cccasasusus nnu uu eeeee nmnmaaaaaaal ll eenenenng,g,g,g,gg,g,g,gg  
enene dddaaaaardrddoooooor r r zazaal l zeze wwaaaarsrsrscchchijijnlnln ijijjk kk zozozo’n’n ggelelegegggenennnnnheeheheheeheheidididididiididiididi  
nininin etetet mmmmeeeeeer r r zzozo ssneel ll krkrijijgegegen.n.n ‘‘PrPrP atata enen’’ kukunnnnenen zzzzovovoovvovvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllll
mememeensnnsnsenen mmmmetetet hhhaaaaar,r,r, mmmmaaaaaaarr gegeririchchc tetet ttraraumumatatheheraraaaapipipipiipieëeëeëeëeëeëeëeëeënnnnnnn
zozoalala s s s EMEMME DRDRDRDR nnnnieieiei t.t.t. DDDDussuu iiikk hooopopp vvooo r hahah arar ddatat jjjjijijijij mmmmmororororo ----
gegeen n dedezezeze uuuniniekekke e e momomoogegegg lililijkjkjkheheheidid pppakt…

ReReRReReReReRRR acacacacccaacaccactitttititititt eeeeeee
ZeZeZeZZeeZeeekkekekekekekeker!r!r!!r!r IIIIIIk k kkkk heheheheheheheheehheebbbbbbb alalalalalall eeeeeeeeneneneenennn bbbbbbbbbegegegegeggeginininininnn mmmmetetetetett EEEEEEEEMDMDMDMDMDMDDMDDMDMDMDDMDM R R RR RRRRRRRRRR gegegegegegeegeeegeemamamamamamaaam akakakkakakakakakakakakt,t,tt,t,t,tt,t mmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrr
opopoppopopoppop eeeeeeeneenenenn ccccccrrerererereatatatataaatieeeieieevevveveveeveveevee wwwwwwwwijijijjijjijjzzezezzezeeze.. . .. kIkIkIkkIkkkkkkIkk hhhhhhebebebebebeebbbeeb ddddddddddde e eee e eeeee FFlFlFlFlFllFlFFlFlFlasasasasasaasssasassassshhhhhhh gggggggggggececececececececeececee omomommomomomoombibibibibibibbibibb neneneneneererererererererddddddddd
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mmmmememememmemmmet t tt t dddedeeeedddd PPPPC C CCC 'I'I'IIkkkkkk kakakakakkakannnnn heheeheehhet t ttt aaaaaaan'n'nn .. EeEeEeE nnnnn bbbebebeetetttettjejejeeej rrrrromomomoomomommmemememmemmm lilililiilig g g g gg g g nannanananaananaararararararr  
mmmmimimimim jnjnnjnjnjnn iiiiiidedeededdee,ee,e,e,, ttttttamamaaamamamamammaamameeleleleeeeelijiijijjk k kk k immmmi prpprovovoo isisisssererererreneneneend.d.d.d.d ZZZZijijijijj bbbbbbenenenenenoeoeoeoeoemdmdmdmdmdmdmdddmddm eeeeeeeee twtwtwtwtwtwttwtwweeeeeeeeeeeee  
heheheheheheheleleleleleele ccccccccconononoononono crcrcrcrccreteteteteetettteeeeeeee ssissisisssis tututuutttutuuatatatttaa ieieieieeieiies s sss wwawwaarararrrr zzzijijijijijjj tttttttegegegegegeggenenenenenene opopopopopp zzzzzagagagaggagggagagg:: : :: dededdeddeede ccccccccananannnananananaa ululululullleeeeeeeee
gagagagagagagagag atatatattt eeeeer r rrr opopopopop kkkkkororooorro tetetetttete tttttererererererermimimimimiimmimmm jnjnjnjnjnnj uuuuuitititittt, , ,,, enenenenennnn eeerrrr r momomomomoomoetetettetee eeeeeeeeeeneneenenenenennnennen ssssssssslililill kvkvkvkvkvkvkvk idididdididdeoeoeoeoeoeooeo 
gegegegegg mammamaammmm akakakakkakakkt tt tt t wowowowowww rdrddrdrdrdr enenenneneen. . . WaWaWaWaaWW t t tttt t hehehehhh tt t t tt vevevevevvevv rrwwrwrwrwwijijijjjdedededededeerererereeren nnnn vavaaavavavvavvaan n n nnnnnnnn dedededededededdeddeddde cccccccccananananaanannannulululululluuullu eeeeeeee
bebebebebebebebbetrttrtttrtrtrefefefefefefefe ttt ttt isisisisisis zzzzijijijiijij bbbbbbbbanananananannaaaa g g g ggg g ddadadaaadadaadad ttttttt zizzziziiziijjjj ninininietetetee zzzzzzelelelellff fff kakakakakakakannnnnnn adadadadddaddemememmmemmmmeenenenenenenneee , , , , ,,, enenenenennenen ddddddddataatatatataa  
zizizizizzijjjjj zazazazazazz llll stststsstssststtstikikikikikikkikkkekeekkeeeen.n.n.n..nn. IIIIIk kk k k heheheheb bbb hahaahahah arararar gggggggevevevevvvrarararararar agagagagagaggagddddddd dadadadadadaddaadad t tt ttt nanananananananannnn rererererererereere bbbbbbbeeeeeeeeeeeeeldldldlldl iiiiinnnnnnnnnn
dededdded vvvverererereertetetetet hhhhhheeeeeeeeeeeelllll evevevevenenenn ((((zozozooozozz alalalala s ss s vivivvvv ngngngngngggerereere dddddooooooooooorrrrr r dededededdedededeee kkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaarsrsrsrsrsrssrss) ) )) tototototototott e ee eeeeee teteteete 
lalalalateteteeteeen,n,n,nn, bbbbbbbinininininininni neneneenenenenen nnnnnnnn tetetetette llllatatatata eennnne kkkkomomomomeneneennen eeeeeeennnnn ererrerer nnnnaaaaaaaaaaaaar rrr teteteeetette kkkkkkkijijijijijiijkekekekekeekeeekeeeeen,n,n,n,nn,nn,nn,n ttttttttereererereee ----rr
wiwwiwiwwww jljljllj iiiiik k k kkkkk opopopopop hhhhhhaaaaaaaaaa r r rr hahahahahhh ndnnddnndenenenee  tatatatataappppppp. . DDDDaDaat t t t kokokokoostststt hhhhaaaaaaaaa r rr rrrr mommomomomomoom eieieieieieie tetetetetteeeete,,,,, zezezezezezezee kkkkkkkanananananana  
ninininietetetette zzzzzooooo snsnsnsnsnsnnneleleleleele sssssschchchchchchhhakakakkkkaka elelelee eeennnenn mmmmetetetet hhaaaaaaarr rr ogogoggenenenne .. HeHeHeHeet t tt t bebebeebebeebebeeleleleleleeeeelee dddddddd lilillllll jkjkjkjkjkktt tttt
oooooooooooo kk k kk nininininnietetettt zzzzzooooo eneneneneenenee g.gg.g.g.g.g.gg DDDaaaaaaroorooroomm m m m immmmprprprprovovoovissisiseeeeeeeerr r ikikiki eeennnnnnn stststtsts aapapappppapppp iiiiiikk k k k k ovovovvovvvovoovvvvvereerererererr 
nanananaan arararaa '''ZiZiZiZZiZ e e e e hehehhheehet tt t eeeeeeeeeeeeeee nsnnsnsnsns vvvvvoooooooo rr r rr jejejeje... . ikikikik kkanananan hhhetetete aaaaananann'' (o(o(o(o(oommmmmmmmmmmmm zozozozozzozonnndnddndddererererereree  
cacacacacaccc nununununnunnnun leleleelee ttttteeeee adadadadadadadememememmemenenenenne )).).).).).). ZZZZZZijijijijij ssssssluluululuittttititi hhhhhhaaaaaa r rrr ogogogggenenenen, , , kikikijkjkjkkj ttt tt nnananannanaaaaaarararrarra zzzzzzziciciciccciccci hhzhzhzzzzhhzeleleleelelee f f f
zozozozozoz ndndndndndndererreer ccccccananannnanulululululu e,e,e,e,e, iiiiiiiik kkk k kk tatatatatap p p p p p opopppoop hhhhhaaaaaaaaaa r r r hahhahandndndndndenenenenenen eeeeeennnnnn zizziziziiz jjjjjjjj zezezezezezeegtgtgtgtgtgtg iiiiiiinnnnnnn hahahahaahhhhahah ararrara  
hohohohohohohohoh ofoofofofooffoofddddddd 'I'I'I'I'IIk k kkkkk kakakakkaaan n nnn heheheheet t t tt aaaaaaaa n''n'n'nnn .. IkIkIkIkkk zzzzzzieieieieieie dddddatatatatat zzzijjijijijij zzzzziicicicicichhhhhhhh eeererererr hhhhheleleelellee emememmmemmmemeee aaaaaaaaaaaaall ll aaaaaaaaaaannnn
ovoovovovovvvovereeererererrereerre ggggggggeeeeeeeeeeeeeeeftftfttffttf ,,,, hehheheeheelelelee rrrrrususustitiitiitiig ggg g gagagaagaaatatatata aaaaaadededededemememememeemm n n nnnn enenenenenennn eeeeeeeerrrrr hehehehehehh elelelelel rrrrrrususuusussussusstititititittitiiiig g g gggg vavvavavavaannnn
wowowowowowowooooowwwwoworrdrdrdrdrdrdrdrdrddrrddt.t.t.t.t.t.tt. ZZZZZZZZZZijijijijijijiii ''''zizizizizieteett''' vovovoovvoorororooorr zzzzzicicicicccchh hhhh dadadaadadddaaaat t t ttt t dadadadadaddaat t t ttt momomomommomm eteteteteet ggggggaaaaaaaaaaaaaa nnnnnnnn lululuululukkkkkkkkkkkkkkkeenenenennenn,, ,, zozozozozozo  
zozozozzoozozozzozozoooooondndndndndndndnndndndderererererrerrree cccccccccanananannnnnna ululululuuuuu e.e.ee.

EeEeEeEeEeEeEEeeEeEEeE nznznznznznzznnzn elelelelelellee fdfdfdfdfdfdfdfde e e e e e ee mememememememmmemm thththththhthhhodododododdodode e e e e gegegegeegegebrbrbrbrrbbrbruiuiuiuiuiu kekekekekekkeennnnn wwewewewwewwe vvvvvooooooorr r deddedeededd ssssslililililikvkvkvvkvkvvidididdiddeoeoeoe . . ZeZeZeZeZe 
vivivivivivvvv ndndndndndndndt t ttt t heheheheheeheh t t ttt tt tt eeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnn akakakakakkkkakaakeleleee igigiggggg ggggggevevevevoeoeoeoo l ll ddadadadaaat tt tt hehehheheh t tttt slsllss anananananggegegegg tjtjtjtjttje e ee e inni hhhhhaaaaaarrrr
neneneneeneneen usuususussususususu eeeeeeeeeen n nnnnnn dedededeeddedee cccccccccaaamamamamaamaamammeereereeere aaaa dododododododooroorororroro hhhhhhhhhaaaaaaaaa r rrrr nenneneusuussgaggagagattt t gaggagaatattaaat.. HeHeHeHeeeHet ttttt dododododoetetettettt 
ggegegegegeegegegegegeeg eneeneneneeneeenenee ppppppppppppijijijijijijiijijn,n,n,n,nn,n,nn, mmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrr r r rr hehehehheeheeh tt tttt isss eeenenennn rrrraaaaaaa r r rr rr enenenee nnnaaaaaaaaar r gegegegeg vovovovovovoelelele . OOpOpOppniinieueueuueuue w w w ww 
sslslslslslslss uiuiuiuiuiuiuit ttt t t tt t t t zezezzezezezezezeezezezzezz hhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaar rr rr rrrr ogogogogooogggeneneneneeee , , , , ikki tttapappa oooop p p pp hahhahaaararaar hhhananananaana dededed n,n,n,n, vvvverertetetel ll wawaat t tt tt ereerrrre  
gegegeegegegegegegeggggggg bebebebebebeebeeebbeururuururuurururuuuuruurrt,t,tt,t,tt,ttt zzzzzijijijijijijijijij kkkkkkkkkkkkkiijijijijijjijiji ktktktktktktkktktkkkk nnnnnnnaaaaaaaaaaa rrr ziziz chchchchchzezezezezelflflfllfllf eeeeen nnn n zezezez gtgtgt '''IkIkIkk kkkananaan hhhetetet aaanann'.'.'. 
AlAlAlAAlAllAAAlAAAA s s s sssssss s s s ikikikiikikikikikiikikk hhhhhhhhhheteteetetteette nnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuu zzozzozozozozo aaaaaaaaachcchchchhchchteteteeteteteet rarrarar f f f opopopoppoo scscscsccccchhhhrrhrrhriijijjijf,f,f,f rrrreaeaeaeaa ilililiiseeer iik mememeee ddddatatatttt 
ikikkikikikikikk ttttttttte e e eee e eee wewewewewweewwweewew ininininininininininni igigiggiggiggigiggg EEEEEEEMDMDMDMDMDDDDRR R RRRRR heheheheheheb b b bbbb b ininininnnnggegegeggegeggezezezeeezezezzet.t.tt.t MMMMMisissisisi sscscscschihihh enenn lijijijjktktt hhhhetetet mmmeeeeeerrrr
opopopopopopopoppop eeeeeeeeeexpxpxpxpxpxppxppxxxppoooosososossosossosurururururuuru e.e.e.e.e.eee.e.e ........ mmmmmmmmaaaaaaaaaaa r rrr r dadadadadaaaannnnnnn wwweweweweweewell ll l mememmememeem t tt eeeeeeeeeen n nnnn popopooosisisisis tititiefefef rrresessesuluu tataatattta ..
ZZiZiZiZiZiZiZiiZZiZZ jjjjjj j j j jj jj ererererereererererervavavvavavavavvavvavav aarararaaraarararrt t t tt ttt ddeddedeedeeededeeddezezezezezezezz iiiiiintntntnttnntntntnn erererererereeee vevevevvveeveentnntntntntntttntn ieieieeieieieieeees ss s ssss alalalalalala s ssss s ss prprprprrprretetetteteteettititititittit g,g,g,g,g,g,g,g hhhhhhhhetetetetete ggggeeeeeeeeftftftt hhhhhaaaaaaaaarrrrrrr
veveveveveevevevevvevevertrtrtrtrtrrtrrrtrrtrororrorororouwuwuwuwuwwuwuwuwuu enenenenennneneennenne , , , , , , , ,, enenenneneneneen zzzzzzzzzzeeeeeee kakakakakakakaak nnnnnnnnn zizizizizizizzzizzz chchchchchchchhchhhc oooooooovevevevevveveveveev r r rr rrr gegeegeegegegeegg vevevevevennnnnn aaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn hahahahaaarar eeeeigigigigiggggeeeneenenenennnn 
cococococococooocccc ntntnttntntttnntnttnnntnn rorororooroorororrrrrror leleleleeleeleeeel ...

AnAnAnAnnntwtwtwwtwooooooo rdrdrd
NoNoNoNou,u,u,u, mmmmmooooooooi i i dadadatt heheet t zozo ggoeo d is ggggegegegegaaaaaaaan.n. TToco h hehebb ikik 
wewewwelll eeeeeeen nnn papapaararar vvraragegeg n n vov orr je. IIIIk kkk bebebeegrrgg ijijp p nietet hhelelee--
mamaalal wwwatataa jje e e prpprececieieei sss hhehebtbt ggedededaaaaaan n n enenen wwwaaaaarom.m JJe hehebtbt 
vovovv oror eeenen flaflafl shshh gggekeke ozzzozzenenne ggerericicchthth ooop p p eeeeeen n flaflashs foforwwarardd
((e(e(e(e(e( enenenn ppppplalaatatjejee wwwaaaaroroopp teeete zzzieieien n n isisisis dddatatat zzze e e stststikikt)t), waw ararbibijj
jejejejejejeejeeej wwwwwererererrkgkgkk eheheueuugegeg nbnbelelasasastititingngngngn (((tataappppppenenen ooop p p hahahaarara hhandeden)n) 
tototototototootootoooepepeepeepeppasasaaaast,ttt, een n dadaararrnanan ooovevevergrgaaaaaattt opop eeenen ssooooo rtrtrt iiimamam ggiginananairireee
rererereeereerererescscscscscssscscscs riririririptptptptinini gg ((jeje llaaaat t deded cccanananuulule ee weweg)g)gg  hetetgegeeenenen jjje ee e cococommmmg ---
bibbibibibibibiinenennenennnneeererererert t tt memett wewerkrkgegeeheheheugugu enenbebeelalalalaststststinining enenn eeeenenenen PPC CC (‘(((‘ikikik 
kakakakakan n n nn hehehehet t t aaaan’n’),), bbege riijpjp iik k dadat t gogog edeeded? ?? ? VeVeVeerdrdrdrderererer bbbenene jjjeee alal 
vovoororrorrdadadadadat t t t hehett SUSUD=0 weweeerddrd ddde e e PCPCPC ‘‘IkIkIkIk kkkananan hhetett aaaanana ’’ gagaaanana  
inniinnnststststststalalalalallelellelereren, kklol ptt datattt? ??? ErErEE  is s s totot chhchch gggeeeeeen n rereredededen nn omomomom nnnieieiettt
hhheheheheh ttttt sstststststs ananaandadaara dpprorotoococoool l tete vvololoololgegegegeg n?n?n? WWWatatt iiisss nununu dddde e e SUUSUSUDDDD
opopopopoopop dddddddde e e e flafl shshfoforwwrwarardd? SoSooSorrrrrrrrrry yyy vovovoororr ddde vrvrvragagagenenen,,, mmamamaarara iiiikkkkdd
prprprprp obbbobeeeeeer r hehett evevenen tte ee snnnnappaa peeppp n…n…nn .

ReReReReReR acacacctititit eee
ZoZoZoZoZooalalalalls sss jijiijj j heheheet t bebebebebbescscscscscscchrhhhhrhrhrhrhrh ijijijijijijijijijftftftftftftftff eeeeeeeeeeeen nn n n n nnnnn dededededdededededeedeededdedde vvvvvvvvvvvvvvvvrarararararrararararraaaaaaraaaagegegegegeggeegegeggegegeen nn nn nn nnnnnnnnnn diddidididdididdidddidieeeeeeeeeeeeee jejejejejeeeejejejeeejeeejejjeeee ooooooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppperererererereerererererererrereree t.t.t.t.tt.t.t.t.tt.tt.t.t.t.............. hhhhhhhhhhhhhhhhhheteteteteteteeteteeteeteeetettetteteett 
wwawwawaw sss s vovovovov orororoorooo mmmmmijijijij ooooooookokokokokokkkoookkok zzzzzzzoeoeoeeoeoeeoeoeooekekekekekekekekekkekkkekeen,n,n,n,n,n,n,nnnn, eeeeeeeennnnnnnn rororororoororooroooororommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm eleleleleleleleleeellligigigiggggigiggigggggggg vvvvvvvvvvvoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeeeoeeoeeeeeeltltltltltltltttltlttlttttltltltt hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhetetetetetteteteetteteteteeetee ooooooooooooooooooooooookokokokokokokokokokkokokokkokokokokokkkokokkkkokkokoo   
vovovovoovov ororoororororr mmmmijijijijj. WaWaWaWaaaWW ttttttt ziziziziziiiz t t tttttt dededdededededeeee ppppppppatatatataataaataa iëiëëiëiëëiëiëëëëëntntntntntntntntnttttntn ddddddddddddddddddwawawwawawawawawaawawaawwarsrsrsrsrsrssrsrsrrrsrr , , , , ,, ,,, wawawawwawawawawawawawawwwawawawwawawaaaarararararararaararararrrar kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkananananananananananaanaann iiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk hehehehehhehehehhhehehehehhhehehhehettttttttttttttttt bebebebebebebebbebebebebebebebebebebbbebeststststststststtstststststststssstsssstststss  
memememmem eeeeee ststtarararteteett n,n,n,n,n,n, eeeeeeeennnnnnnnnn vovovovovovovovvvoovoorororororrororo alalalalalalalaalaa hhhhhhhhhhhhoeoeoeoeoeeoeoeoeoeoeeeo ?????????? OmOmOmOmOmOmOmOmOmmOOmOmOOOmdadadadaddadaadaddadadadadddaaadat t t t t ttt t ttt ttt zizizizizizizizzzizizzzizzzz jjjjjjjjjjjjj ninininninininininininininnnnn eteeteteteetetetetetetettetteteeetete s ss s s ss s s ssss kakakakakakakakakakakaakkkaakakakkannnnnnnnnnnnn zezezezezezeezezezezezezzezzeezz gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggeneneneneneneneeenenenenennnnneeenenn  
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Naschrift van de patiënt
"Even een update van mij, die ik zelf typ. Zoals jul-

lie van mij gewend zijn, ga ik als een trein. Rechts 

werkt erg goed, kan op de telefoon appen en mijn 

laptop gebruiken! Zelfs selfies maken. Lekker series 

kijken en facebook checken. Ik scheur hier in mijn 

elektrische rolstoel en heb weinig rijlessen nodig 

gehad. Ik heb de eerste meters (40 zelfs!) al gelo-

pen met de rollator. Hier heb ik iedere dag een druk 

schema met van alles en nog wat. Gelukkig zijn de 

therapeuten erg leuk en blijven ze naar mijn uitda-

gingen luisteren. Helaas zit die rotcanule er nog in, 

omdat ze hier veel te voorzichtig zijn, wel mag ik 

volgende week oefenen met vla of soep. Ik laat ze 

gewoon iedere dag een poepie ruiken. Met mijn fa-

milie, bekenden en vrienden scheur ik rond en speel 

ik zelf spelletjes. Ik wil iedereen bedanken voor de 

goede zorgen en motivatie."
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Social media

‘Moet je eens naar kijken, dit gebruik ik ook,’ zet een 
EMDR-therapeut als reactie onder de post van de TV-do-
cumentaire Wraakprotocol. Op een bewering van Marcel 
van den Hout in de NRC dat EMDR alleen werkzaam is bij 
PTSS, ook op de Facebookpagina gepost, reageert Ad de 
Jongh met ‘Dit is pertinent onjuist.’ Daaronder een reactie 
van Rik Knipschild, meer gematigd van toon. Het onder-
zoek van Carlijn de Roos en haar collega’s naar de effecti-
viteit van EMDR bij PTSS van kinderen (Volkskrant 2017) is 
topscorer: 6.337 mensen. Reactie daarop: ‘Sta positief te-
genover EMDR. Ook mindset/talentbouwtrainers kunnen 
een bijdrage leveren vanuit het onderwijs.’ Wat hiermee 
precies bedoeld wordt is niet duidelijk, maar wel fijn als 
deze groep stimuleert dat EMDR ingezet wordt bij PTSS. 

Onder het artikel ’Een blik in de keuken van Psytrec’, 
in 2017 in EM gepubliceerd, staat als reactie: ‘Niet iets 
wat je zomaar gaat doen, denk ik. Vereist goed overleg 
en voorbereiding, heftig!’ Weer een ander vraagt zich 
af: ‘Kent iemand iemand die dit gedaan heeft?’ Op het 
persoonlijk beeldverhaal van Stijn Schenk over de gevol-
gen van seksueel misbruik dat zijn geliefde als kind mee-
maakte, komt de reactie ‘Herkenbaar’. 

Dit is een greep uit de reacties op de berichten op de 
Facebookpagina van EM. Opvallend is dat het bereik van 
actueel nieuws, bijvoorbeeld een krantenartikel waarin 
een EMDR-therapeut wordt geïnterviewd, of onderzoek 
wordt besproken, heel groot is. Vaak komen deze artike-
len onder de aandacht van meer dan duizend mensen. 
Therapeuten attenderen hun netwerk erop en ook hun 

patiënten. Spraakmakende artikelen uit het EMDR Maga-
zine worden gezien door enkele honderden mensen. De 
verrassende supervisievraag over boksen als interventie 
bij een elfjarige jongen met PTSS vond een groep van 660 
mensen de moeite van het lezen waard. Een artikel in 
De Psycholoog over hoe boksen PTSS vermindert, twee 
dagen later op de Facebookpagina gepost, kwam vervol-
gens 2.074 mensen onder ogen. 

Een voorzichtige conclusie. De Facebookpagina, gestart 
in 2016, lijkt in een behoefte te voorzien, waar het gaat 
om actueel nieuws over EMDR in kranten en tijdschrif-
ten. Hoeveel behoefte er is aan artikelen die ook versche-
nen zijn in het papieren magazine is niet duidelijk. Aan 
de reacties te zien lijkt het wel aan te slaan bij andere 
doelgroepen, zoals de geïnteresseerde collega uit het 
netwerk, de patiënt en andere professionals die bijvoor-
beeld met kinderen werken die getraumatiseerd zijn. Wat 
(nog) niet echt benut wordt door EMDR-therapeuten is de 
mogelijkheid van Facebook om discussie aan te gaan en 
op elkaar te reageren. Ook ervaringen met bijvoorbeeld 
boksen als interventie of VSDT worden nog niet echt veel 
gedeeld. Het zou leuk zijn als dit meer gebeurt. 

Gelet op de populariteit van kranten- en tijdschriftarti-
kelen en aandacht op tv over EMDR zou het prettig zijn 
als VEN-leden die geïnterviewd worden, het willen mel-
den als ze in de media verschijnen, en een pdf sturen 
wanneer ze zijn geciteerd of vermeld. 
Graag naar carienkarsten@gmail.com.

Tekst: Carien Karsten

Wat scoort op de Facebook-
pagina van het EMDR Magazine?
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Beantwoord door: Wieke Visser

Supervisievraag

Al wat langer heb ik een jongen van zeventien jaar in behandeling, 
onder andere voor gedragsproblemen. Onlangs is hij beschuldigd 
van verkrachting en dat heeft hij ook bekend. Het gebeurde op 
een feestje met behoorlijk veel drank en hij heeft de neiging 
om zich daarachter te verschuilen als het gaat over schuld en 
verantwoordelijkheid. Hij heeft herbelevingen van wat er ge-
beurd is op die avond en van het verhoor bij de politie. Hij is 
sinds het incident somber en prikkelbaar en gaat niet meer 
naar school. Vraag van hem en ouders is nu om hem met 
EMDR te behandelen voor zijn klachten maar ik heb daar 
moeite mee. Het lijkt mij in dit geval heel functioneel dat hij 
last heeft van wat hij heeft gedaan en ik ben bang dat hij 
nu gaat denken dat hij er niets aan kon doen. Of zou jij me 
aanraden om wel EMDR te doen?

Beantwoord door: Wieke Visser

Al wat langer heb ik een jongen van zeventien jaar in beha
onder andere voor gedragsproblemen. Onlangs is hij besch
van verkrachting en dat heeft hij ook bekend. Het gebeurde
een feestje met behoorlijk veel drank en hij heeft de neigin
om zich daarachter te verschuilen als het gaat over schuld
verantwoordelijkheid. Hij heeft herbelevingen van wat er g
beurd is op die avond en van het verhoor bij de politie. Hij i
sinds het incident somber en prikkelbaar en gaat niet meer
naar school. Vraag van hem en ouders is nu om hem met 
EMDR te behandelen voor zijn klachten maar ik heb daar 
moeite mee. Het lijkt mij in dit geval heel functioneel dat hi
last heeft van wat hij heeft gedaan en ik ben bang dat hij 
nu gaat denken dat hij er niets aan kon doen. Of zou jij me
aanraden om wel EMDR te doen?

EMDR bij jonge dader 
van verkrachting?

De therapeut die deze supervisievraag stelt is onzeker over wat zij moet 
doen. Want, zo is haar redenering, het geweten van de patiënt is nog in 
ontwikkeling en omdat hij al gedragsproblemen had, is het van belang dat 
hij - als dader - juist doordrongen is van de ernst van zijn delict. Aan de an-
dere kant ziet de therapeut ook wel in dat haar patiënt wel echt last heeft van 
klachten, en dat hij uit schaamte niet meer naar school gaat baart haar ook wel 
zorgen. Daarom stelt ze de supervisievraag: moet ik EMDR doen, en zo ja, moet 
ik er dan niet eerst voor zorgen dat de patiënt weer naar school gaat? Want hoe 
langer hij dat niet doet, hoe lastiger het wordt om hem weer naar school te krijgen.

Antwoord
Ik begrijp dat je niet wil dat je patiënt zal gaan denken dat het niet erg is wat hij 
gedaan heeft, als gevolg van de EMDR-behandeling. Toch hoef je daar niet bang 
voor te zijn. Als ik je verhaal lees heeft het hele gebeuren behoorlijk veel impact op 
hem. De klachten die hij heeft belemmeren zijn functioneren, niet alleen vanwege 
de herbelevingen maar waarschijnlijk ook vanwege de schaamte. Ik veronderstel dat 
die schaamte een belangrijke reden is om niet meer naar school te willen. De kans is 
daarom groot dat je patiënt een negatief zelfbeeld ontwikkelt als je dit trauma onbe-
handeld laat. 
Naast targets in het domein machteloosheid zullen er ook targets zijn die in het 
domein van de zelfwaardering liggen. Omdat hij feitelijk schuld heeft aan de ver-
krachting is de cognitie ‘Het is mijn schuld’ hier een functionele cognitie en dus niet 
geschikt als NC. Je kunt immers nooit komen tot een PC ‘Het is niet mijn schuld’. 
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Dan zou je hem inderdaad een verkeerde boodschap geven. Het gaat er hier om dat hij niet als gevolg van 
deze gebeurtenis blijft denken dat hij ‘een rotte appel’ is, maar hij moet wel erkennen dat dit ‘rottig’ gedrag 
is geweest. Het is belangrijk dat hij erkent en voelt wat hij de ander heeft aangedaan maar het zich iden-

tificeren met een ‘rotte appel’ zou kunnen leiden tot een selffulfilling prophecy waardoor hij zich kan 
gaan gedragen in de lijn van zijn negatieve identiteit als slecht mens of verkrachter. Ik zou je daarom 

aanraden zo snel mogelijk de EMDR-behandeling te doen, het liefst een paar keer per week, zodat 
hij hopelijk weer snel opknapt en naar school kan gaan.

Reactie
Ik ben meteen met hem aan de slag gegaan. Hij bleek inderdaad heel veel last te hebben van 

schaamte. Het bleek dat zijn negatieve zelfbeeld al eerder bestond en ook ten grondslag ligt 
aan zijn gedragsproblemen. Het gesprek met hem hierover was voor mij ook een open-

baring want door op deze manier naar hem te kijken ben ik veel beter gaan begrijpen 
waarom hij zich zo opstandig bleef gedragen. De EMDR op de gebeurtenissen rond 
de verkrachting konden we in korte tijd doen. Een belangrijk target was de herinne-
ring aan het gesprek met zijn ouders na het telefoontje van de vader van het meisje 
naar zijn ouders. Zijn ouders waren zeer ontdaan en zijn vader huilde. Verder heb ik 
EMDR gedaan op een herinnering met het plaatje waarbij hij zichzelf het meisje ziet 
vasthouden op het bed en waren er twee targets op het politiebureau: één dat hij 
verhoord werd en minachtend bekeken werd door de agent, en één dat hij bij het 
verlaten van het bureau de vader van een vriend tegenkwam, die daar werkt. Ten-
slotte heb ik EMDR gedaan die gericht was op een belangrijke flashforward van 
hem dat hij als verkrachter in de gevangenis komt en voor altijd het stempel van 
de verkrachter houdt. Hij is niet lang na het afronden van de EMDR-behandeling 
inderdaad weer naar school gegaan. Hij is een stuk minder somber. Tot zover wat 
ik heb gedaan. Denk je dat ik het onderliggende probleem met zijn zelfbeeld ook 
met EMDR kan behandelen? 

Antwoord
Wat goed dat je meteen hebt doorgepakt! Je hebt hem van zijn stress-
klachten afgeholpen, maar ook erkenning gegeven door hem zo serieus 

te nemen in zijn schaamte en angst om naar school te gaan. Bij jongeren 
met gedragsproblemen zijn we niet altijd geneigd om goed door te vragen 

naar de bronnen van het gedrag, waardoor we een traumageschiedenis over 
het hoofd kunnen zien. Behandeling van de symptomen waarmee de patient zich 
aanmeldt loopt dan vaak vast. Dus ik zou bij hem inderdaad ook zijn zelfbeeld 

behandelen met EMDR.

Reactie
Het is alweer een tijdje geleden maar ik wilde je toch nog even laten weten dat de EMDR 

(‘Rechtsom’ geordend) op het zelfbeeld van mijn patiënt echt een doorbraak heeft gegeven 
op zijn gedragsproblemen. Hij voelde zich een ‘rotjochie’ door een aantal gebeurtenissen en 

door alle negatieve reacties van zijn omgeving. Wat daarbij ook heeft geholpen is dat ik zijn 
ouders actief heb betrokken bij de EMDR-behandeling, waardoor de relatie tussen hem en zijn 
ouders ook verbeterd is. Ik ben in mijn intakes bij mijn patiënten met gedragsproblemen tegen-
woordig veel meer gericht op trauma’s en levensgebeurtenissen die hieraan ten grondslag kun-
nen liggen!  

Wieke Visser is EMDR-supervisor Kind- en Jeugd
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Beantwoord door: Ad de Jongh

Supervisievraag

EMDR bij 
morfodysforie

De aanleiding voor de EMDR-behandeling was dat hij 
aangaf last te hebben van een beeld in zijn hoofd van 
hoe hij er op z’n ergst uitziet en waar hij nauwelijks 
naar kon kijken. Dit schrikbeeld, dat sterke walgings-
gevoelens opriep, hebben we behandeld. Hij ervaart al 
een positief effect, en voelt ook in het dagelijks leven 
minder spanning als hij naar zichzelf kijkt. Alleen denk 
ik niet dat de SUD een 0 is omdat hij er nog somberheid 
en onvrede met zichzelf bij voelt. Naast dit beeld lijken 
er geen andere plaatjes voor EMDR te zijn. Wel vermijdt 
hij bepaalde foto’s van zichzelf. 

Antwoord
Mooi dat je al zo ver bent gekomen. Maar ik mis 
een heldere casusconceptualisatie. Begin bij het 
begin. Deze problematiek zou ik ‘Linksom’ concep-
tualiseren. Dat betekent dat je eerst op zoek gaat 
naar de gebeurtenis waarop de klachten (vrees of 
walging ten aanzien van zijn eigen uiterlijk) zijn 
ontstaan, en de gebeurtenissen waarna de klach-
ten zijn verergerd. Heb je die in kaart gebracht en 
op een tijdlijn gezet? Zo niet, dan moet dat alsnog. 
Wat je wel hebt gedaan is dat je via de emotieroute 
hebt gewerkt. Dat doen we meestal met de vraag: 
‘Welk plaatje moet je oproepen zodat je de walging 
het sterkst voelt?’ Nu je dit hebt gedaan is het be-
langrijk om dit fantasiebeeld eerst echt SUD=0 te 
maken, en dat is nu nog niet zo begrijp ik. Er is im-
mers nog steeds spanning die hij voelt bij dit beeld. 
Wat precies in het beeld veroorzaakt nog spanning? 

Weet je zeker dat hij tijdens de EMDR niets ver-
mijdt en dat de werkgeheugenbelasting maximaal 
is? Kortom, eerst dit target afmaken (SUD helemaal 
0, VoC=7) en dan ‘Linksom’ je targets identificeren, 
en deze vervolgens desensitiseren. 

Reactie
Ik wilde inderdaad in eerste instantie starten vanuit 
EMDR Linksom. Er kwamen alleen geen gebeurtenis-
sen naar voren op de tijdlijn. Hij noemde hierbij uit-
sluitend opmerkingen die zijn beeld hebben bevestigd, 
zoals een opmerking van een vriend toen hij over een 
kinderwagen hing, waarop hij de opmerking kreeg dat 
hij het kind niet zo moest laten schrikken. Mijn patiënt 
beschouwt dit als bevestiging dat deze vriend hem dus 
ook afschrikwekkend vindt. Vandaar dat ik vervolgens 
via de emotieroute ben gegaan en het beeld heb ge-
identificeerd dat de walging nu het sterkst oproept. En 
dat is dus het beeld waarmee we nog bezig zijn. Ik heb 
niet de indruk dat hij vermijdt. Ik zal hem in laten zoe-
men op de meest nare aspecten, zoals zwarte vlekken 
in zijn gezicht. Qua werkgeheugenbelasting heb ik nu 
alleen oogbewegingen toegepast, dus daar zouden we 
nog een taak aan toe kunnen voegen. 

Antwoord
Helder. Onderschat bij deze doelgroep de kracht 
van akelige opmerkingen niet. Bij morfodysforie be-
gint het vaak bij opmerkingen die beschadigend  

Ik heb een vraag over een EMDR-casus. Het gaat om een man met een morfodysfore stoornis, 

ofwel BDD. Hij heeft last van preoccupatie met zijn gelaat, namelijk oneffenheden op zijn 

gezicht als gevolg van acne. Hij krijgt al geruime tijd behandeling bij een collega met 

cognitieve gedragstherapie. Nu heeft hij bij mij drie EMDR-sessies gehad. Kun je me verder 

op weg helpen?
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op het zelfbeeld uitwerken. Dus dit zijn de herin-
neringen die wel degelijk ook op de tijdslijn van de 
Linksom-grafiek kunnen horen en moeten worden 
gedesensitiseerd. Ik zou nu eerst het targetbeeld 
waarmee je begonnen bent afmaken, zodat dat in 
ieder geval helemaal SUD 0 en VoC 7 is. Daarna ook 
de ‘Linksom’ gevonden targetherinneringen afwer-
ken. Vervolgens EMDR op zijn flashforward en een 
mental video check op de situaties die nu nog wor-
den vermeden. Ik ben heel benieuwd. 

Reactie
Ik heb hem weer gezien en ik heb een tijdlijn gemaakt. 
Bij navraag komen er drie opmerkingen naar voren die 
ik nu ook op de tijdlijn heb gezet. De opmerkingen ble-
ken inderdaad meer te doen dan ik vooraf had gedacht. 
Het probleem lijkt rond zijn 25e begonnen te zijn, nadat 
hij merkte dat er littekens overbleven van de puistjes. 
Zijn klachten zijn verergerd na de drie opmerkingen en 
sterk toegenomen toen hij met mooi weer zichzelf in 
het licht zag in zijn autospiegel. Hij schrok daarvan. Ver-
volgens is het verder geëscaleerd nadat hij een foto had 
gezien die zijn partner had gemaakt van zijn gezicht, 
heel dichtbij, waarop de littekens goed te zien waren. 
Over de opmerkingen geeft hij aan dat de klachten met 
name in bepaalde periodes, waarin hij overmatig gefo-
cust is, verergeren. Wat betreft deze tijdlijnroute denk 
ik aan: de opmerkingen, het zichzelf in autospiegel zien 
en de close-up foto.

Maar ik heb nu eerst de EMDR vervolgd op het eerste 
beeld, het fantasiebeeld. De SUD was bij aanvang toch 
een 5. Ik had niet verwacht dat deze nog zo hoog zou 
zijn. De SUD zakte naar 1,5. Hij noemt een down gevoel 
erbij. Wat hij dan ziet zijn donkere plekken, oneffenhe-
den, alsof er iets opgeplakt zit. Als afleiding heb ik nu 
oogbewegingen en de ingewikkelde taps gedaan. De 
volgende keer gaan we verder met dit fantasiebeeld.

Antwoord
Als je nu dit fantasiebeeld even parkeert en eerst 
de targets ‘Linksom’ doet? 

Reactie
Ik vind het een leuke behandeling worden! We zijn van-
daag begonnen met ‘EMDR Linksom’, en wel met de 
eerste opmerking die op de tijdlijn stond, namelijk dat 
hij er oud uitzag. Op het beeld dat hij in zijn hoofd heeft 

is te zien dat vrienden aan tafel naar hem kijken. Mijn 
patiënt staat aan het hoofd van de tafel, en een vriend 
van hem maakt de opmerking: “Goh, jij ziet er ook oud 
uit, he?” De NC is ‘Ik ben lelijk’, de PC ‘Ik ben normaal’. 
De SUD was bij aanvang 6, waarbij vooral de opmerking 
zelf hem spanning geeft. Later ook de gezichtsuitdruk-
kingen van zijn vrienden. Bij back to target valt op dat 
hij er al nonchalanter bij zit en het hem minder doet. De 
SUD is tot 0 gekomen. Bij positief afsluiten zei hij dat de 
opmerking hem blijkbaar meer deed, dieper zat, dan hij 
vooraf dacht en hij gemotiveerd is om met de behande-
ling verder te gaan. 

Antwoord
Goed bezig. Gewoon netjes alle targets van de 
tijdslijn aflopen en behandelen. Als je ze allemaal 
hebt afgewerkt komt de toekomst aan bod en dat 
is een flashforward met een mental video check. 
Succes!

Reactie
Vandaag zijn we verder gegaan met ‘EMDR linksom’ die 
gericht was op de tweede en de derde opmerking op 
de tijdlijn. De tweede had betrekking op een opmerking 
van een kennis die zei: “Knap dat jij zo’n mooie vrouw 
hebt”. De NC hierbij was: ‘Ik ben te lelijk voor X (naam 
partner)’, de PC: ‘Ik ben goed zoals ik ben voor X’. De 
SUD zakte van 4 naar 0, de PC werd 7. De derde opmer-
king had betrekking op de eerdergenoemde situatie 
met de kinderwagen waarbij hij zich over die kinder-
wagen boog en gezegd werd: “Niet te dichtbij komen, 
dadelijk schrikt ze”. De NC was: ‘Ik ben lelijk’, de PC: 
‘Ik ben normaal’. De zakte van 3 naar 0, de PC werd 7. 

Vervolgens werd een start gemaakt met de volgende 
herinnering op de tijdslijn, waarna zijn onvrede sterk is 
toegenomen, namelijk nadat zijn partner een close-up 
van zijn wang maakte en dit aan hem liet zien. Daar 
schrok hij enorm van. De NC was: ‘Ik ben een gedrocht’, 
de PC: ‘Ik ben normaal’. De SUD zakte van 5 naar 1 à 2. 
Hij ziet het al meer in perspectief en kan nu al meer la-
chen om die opmerkingen, dus ik zou wel verwachten 
dat ook zijn onvrede afneemt. 

Antwoord
Dat gaat al een heel stuk de goede kant op. Een 
paar kleine dingen. Zorg dat je NC en PC krachtige 
uitspraken zijn waarbij er niet te veel voorwaar-

EMDR Magazine 20 |  58



den of specifieke contexten inzitten. Zo zou ik de X 
weglaten, dat kan veel breder. Ik zou verder de NC 
samen met de patiënt herformuleren als bijvoor-
beeld ‘Ik ben een lelijkerd’ of ‘Ik ben een gedrocht’ 
omdat dat er een is die ieder geval flink veel arou-
sal oproept. 

Reactie
Dank je wel. Vandaag een positieve sessie gehad. Hij 
gaf aan dat voor zijn gevoel de knop steeds een stukje 
verder om gaat, en hoopt dat die uiteindelijk helemaal 
om gaat. We hebben het target van vorige keer vol-
tooid. De SUD zakte van een 4 naar 0. De VoC (met PC 
‘Ik ben een normaal mens’) steeg van 6 naar 7. Hij kon 
dit overtuigend zeggen. Dus nu ligt er alleen nog een 
flashforward en een mental video check. 

Antwoord
Je bent prima bezig volgens mij. Wat betreft de 
flashforward: denk goed na, wat het ergste is dat 
er in zijn ogen kan gebeuren. Ik denk dat je het hier 
op het sociale vlak moet zoeken. Het zou mij niets 
verbazen als hij ergens bang is dat vrienden hem 
belachelijk zullen maken, vernederen, of misschien 
dat ze hem uiteindelijk in de steek laten omdat hij 
te lelijk of walgelijk is. Laat hem daar maar zo’n 
plaatje van kiezen, één waarbij hij de meeste span-
ning ervaart. Ik denk dat een dergelijk beeld best 
lading zal geven. Na de SUD 0 dan een PC installe-
ren en een mental video check doen. Ofwel, hij gaat 
bij zijn vrienden op bezoek en ze kijken hem alle-
maal aan en ze bekijken zijn litteken. Welke cues 
neemt hij dan waar waarbij hij spanning voelt? 
Laat hem eerst op die aspecten concentreren voor-
dat hij zijn ogen open doet en jij een set uitvoert. 

Reactie
Vandaag mijn patiënt weer gezien en het gaat vlot nu. 
Ik heb nu de flashforward gedaan met als doemsce-
nario zijn vrienden die naar hem kijken, opmerkingen 
maken over zijn uiterlijk en hem uitlachen. Opmerkin-
gen zijn dan in de trant van “Wat zie jij er oud uit” en 
dat daar alsmaar op doorgegaan wordt. Op het beeld 
ziet hij zijn vrienden naar hem kijken en wijzen, opmer-
kingen en grappen maken. Deze flashforward ging van 
SUD 3 naar 0, VoC 7. Vervolgens heb ik een mental vi-

deo check gedaan van de situatie waarin hij bij vrien-
den is, zij een opmerking maken en hij daarop reageert 

met “Ja, dat klopt, iedereen wordt ouder”. Dit speelde 
hij na twee keer al zonder spanning af. Zijn reactie op 
die opmerking kwam er de laatste keer ontspannen uit. 
Daarna zei hij bij positief afsluiten dat hij voelt dat hij 
iedere keer weer een stap zet om zich beter over zich-
zelf te voelen en dat hij zichzelf nu anders (mooier) ziet 
dan voorheen. Dus volgens mij kijkt hij nu realistischer 
naar zichzelf in plaats van dat hij inzoomt op die onef-
fenheden. Ik heb nu nog een sessie gepland staan. Dan 
gaan we EMDR inzetten op de flashforward waarop hij 
zichzelf ziet als hij oud is. Dat is dan het laatste.

Antwoord
Mooi zeg! Ik denk dat dat wel gaat lukken. 

Reactie
Vandaag laatste sessie met patiënt gehad. We hebben 
het positief afgerond met de tweede flashforward: het 
schrikbeeld van hoe hij zichzelf in het ergste geval ziet 
als hij oud is. Hij zag op dat plaatje meer rimpels en 
grotere oneffenheden. De NC was: ‘Ik ben misvormd’, 
de PC: ‘Ik ben een normaal mens’. De SUD was al niet 
hoog bij aanvang (een 2), en hij zag het in feite al als 
een onrealistisch plaatje. De SUD zakte vervolgens naar 
0 en de VoC steeg van 6 naar 7. De EMDR is voltooid 
dus. 

Reactie van de patiënt
“Vooraf aan de behandeling werd mij medegedeeld 

dat EMDR ook een goede optie zou kunnen zijn voor 

de verschillende vervelende beelden die ik van mijn 

eigen had. Dus we zijn daar met volle moed aan be-

gonnen. De stappen die genomen diende te worden 

tijdens de sessies waren duidelijk en helder, echter 

ook wel vermoeiend. Wat mij het meeste is bij ge-

bleven is dat ik na een sessie mij meestal een stuk 

opgewekter voelde. Na verschillende sessies merk-

te ik een bepaalde vooruitgang en is voor mij geble-

ken dat EMDR heeft bijgedragen aan mijn herstel. Ik 

heb de vooruitgang gemerkt doordat ik niet meer 

zo'n spanning ervaar als ik in een spiegel kijk of me 

ergens anders in zie. Daarnaast op het moment dat 

het bijvoorbeeld weer 'tegenvalt', ik niet heel ver 

weg zak maar een klein beetje en dat dit te behap-

pen is. Ook heb ik het idee dat wat ik nu zie ook wat 

'beter' is (voor mijzelf), dan voorheen.”
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EMDR Congres 2020

Met het thema De Wereld Rond met EMDR gaan we de 
grenzen over en nemen we je mee naar andere landen. 
Wat kunnen wij bijvoorbeeld leren van buitenlandse 
EMDR-professionals? Wat kan EMDR betekenen voor 
vluchtelingen of mensen in een oorlogsgebied? Of voor 
andere culturen binnen Nederland? Welke grenzen 
kunnen we verleggen als het gaat om toepassingen van 
EMDR?

De keynotes worden o.a. verzorgd door Derek Farrel, 
met zijn ervaringen bij vluchtelingen en Arianne Struik, 
die vanuit Australië overvliegt om hier de keynote te 
geven, over EMDR bij getraumatiseerde kinderen en 
hun gezinnen. 

Het congres is bij uitstek de plek om nieuwe kennis met 
elkaar te delen. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste 
collega’s die nieuwe EMDR kennis hebben verworven 
of ervaringen hebben opgedaan die ze met ons willen 
delen. 

Wij bieden podium voor:
• Pre-conference workshop (3 uur) voor wetenschappers
• Pre-conference workshop (3 uur) voor supervisoren
• Pre-conference workshop (3 uur) voor ervaren 
 therapeuten (bijspijkeren)

• Workshop op twee niveaus: beginnende therapeuten 
en ervaren therapeuten (45 min.)

• Openbare supervisie (45 min.) 
• Lab pitches (5 min.)

Call for Papers
Wil jij met jouw kennis of vanuit jouw ervaring (onder-
bouwd) je collega’s inspireren? Heb jij kennis of erva-
ring die beginnende onderzoekers op 
weg kan helpen, 

congres, met dit jaar als thema De wereld rond met EMDR.

De nieuwe locatie is theater De Flint in Amersfoort. Met twee grote zalen kunnen 

tegelijk twee keynote lezingen worden gegeven. Zo is er voor ieder wat wils.

Verleg je grenzen en ontdek...

De wereld rond 
met EMDR
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of heb jij didactische informatie die supervisoren kan 
helpen bij het uitvoeren van hun belangrijke taak, of 
zie je kans om practitioners op de hoogte te brengen 
van de laatste ontwikkelingen, laat dan van je horen en 
meld je aan als pre-conference workshopleider.  
Tijdens het congres vinden er parallel workshops plaats 
van 45 minuten. Er zijn klinische workshops waar be-
paalde technieken geoefend worden, of de toepassing 
van EMDR bij een bepaalde populatie wordt toegelicht. 
In de grote zaal vinden de keynote lezingen plaats en 
worden tijdens de lab pitches de resultaten van onder-
zoek kort en boeiend gepresenteerd. 
Mocht je interessant onderzoek aan het doen zijn en 
daar straks de resultaten van willen presenteren, meld 
je dan aan voor de lab pitches. 

Workshopcriteria
Er zijn twee workshops op twee niveaus: beginnende 
therapeuten en ervaren therapeuten. 
Geef aan voor wie jouw workshop geschikt is. 
Let bij het indienen op de volgende aspecten:

 Bijzondere toepassingen van EMDR of bijzondere 
casuïstiek met videofragmenten als basis voor een 
geslaagde presentatie.
Er is een helder leerdoel gericht op het vergroten of 
aanleren van een nieuwe vaardigheid of het bieden 
van inzicht in bijzondere toepassingen binnen het 
EMDR-kader. 
De workshop-presentatie start met één presentatie-
slide waarop vermeld staat wat nu de wetenschap-
pelijke stand van zaken is met betrekking tot het 
onderwerp.
Ga uit van ervaren deelnemers die EMDR als tech-
niek beheersen. Vermijd daarom elementaire infor-
matie over diagnostiek (o.a. DSM 5-criteria) en het 
EMDR standaardprotocol.
Je abstract heeft maximaal 175 woorden 

Lab-pitch
Heb je nieuwe onderzoeksresultaten die je graag op het 
congres wilt laten zien? Iets nieuws ontdekt over de 
werking van EMDR? Ben je een nieuw toepassingsge-
bied aan het ontginnen? In een 5 minuten-presentatie 
in de plenaire zaal kun jij jouw onderwerp uitstekend 
voor het voetlicht brengen en collega’s weer een stukje 
wijzer maken. De onderzoekers van de pitches die ge-
selecteerd worden, komen van tevoren bij elkaar om in 
een inspirerende presenters-workshop de presentaties 
aan te scherpen. 

Let bij het indienen op de volgende aspecten:
Kies een pakkende titel en een heldere ‘take-home-

message’. 
Gebruik ondersteunend materiaal in de vorm van 
beeldmateriaal. 
De meeste deelnemers zijn therapeuten en geen 
onderzoekers. Daardoor is het belangrijk dat de on-
derzoeksresultaten die je presenteert begrijpelijk 
zijn en dat je aandacht besteedt aan de praktische 
implicaties hiervan. 
Bespreek slechts kort de methoden van onderzoek.
Max 175 woorden.

Je wordt van harte uitgenodigd om je abstract in te die-
nen in de abstractmodule op www.emdrcongres.nl

De congrescommissie kan ondersteuning bieden bij de 
voorbereiding van je presentatie. Voor meer informatie 
mail: congres@emdr.nl

Sluitingsdatum 1 oktober 2019
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Dit najaar is er voor de eerste keer de mogelijkheid om een grote subsidieaanvraag, namelijk een aan-
vraag van €25.000, in te dienen bij de wetenschapscommissie van de VEN. Deze aanvraag moet gaan 
over kwalitatief uitstekend onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering of vernieuwing van de toepas-
sing van EMDR, bijvoorbeeld op het gebied van werkingsmechanismen of de toepassing of effectiviteit 
van EMDR bij een specifieke doelgroep. De aanvraagronde opent 1 september 2019. De deadline is 15 
oktober 2019.

Voor de studie waarvoor subsidie wordt aangevraagd geldt als voorwaarde dat er reeds sprake is van 
METC- of FETC goedkeuring, of dat er de beschikking is over een niet WMO-verklaring, dan wel een 
toelichting waarom geen van allen van toepassing zou zijn. Verder geldt dat er per uitzondering voor 
deze specifieke subsidieaanvraag ook personele kosten anders dan een onderzoeksassistent kunnen 
worden opgevoerd.

De link naar het aanvraagformulier en de verdere geldende voorwaarden zijn te downloaden via: 
www.emdr.nl/subsidie-aanvragen-onderzoek

€ 25.000 euro
VEN-subsidie voor wetenschappelijk onderzoek

Vooraankondiging van de wetenschapscommissie

Research
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Verenigingsnieuws

In ons vorige bericht (EM 19) schreven 
we dat de ledenlijst per 1 mei live zou 
gaan. Deze datum is door andere druk-
ke VEN-werkzaamheden helaas niet 
gehaald.

We zijn er wel hard aan bezig geweest en terwijl ik dit 
bericht schrijf, leggen we de laatste hand aan de werk-
instructie. De instructie moet nog worden getest door 
een aantal leden en als door hen de werkinstructie 
goed wordt bevonden, kunnen we de VEN-mail met de 
instructie gaan versturen (september). De ledenlijst zal 
gevuld gaan worden via ieders ‘MIJN-VEN-omgeving’. 
Je kunt dan onder andere aangeven cq invullen dat je 
voor de doelgroep: Volwassenen, Kind&Jeugd of beiden 
werkt.

De ledenlijst zal vervolgens online gepubliceerd worden 
(eind september/begin oktober), zodra er per doelgroep 
minimaal 100 leden hun gegevens hebben ingevoerd 
(anders is het niet relevant genoeg). Deze ledenlijst zal 
straks te vinden zijn op de EMDR-homepagina. Er kan 
dan worden gezocht op de doelgroep; Volwassenen of 
Kind&Jeugd. 

Buvoo 10 jaar: 10 jaar VEN-secretariaat !
Op 17 juni jongstleden mochten wij als bureau ons eer-
ste decennium vieren. Een bijzonder moment om bij stil 
te staan en terug te kijken naar hoe dit alles is begonnen. 
Mede dankzij de steun en de vastberadenheid van Rus-
cha van Roosmalen zijn Truus Custers en ik (beiden als 
zelfstandigen geregistreerd) in 2009 voor de VEN gaan 
werken.

Ik ben vanuit huis aan de keukentafel begonnen. Daarna 
heb ik alles verplaatst naar de zolderkamer en uiteinde-
lijk op 1 januari 2014 hebben we onze intrek genomen 
(inmiddels met zijn drieën werkzaam) in een kantoor-
pand in Leende. We kregen het steeds drukker en eind 
2015 liep, mede door het ingevoerde registratiebeleid, 
de mailbox compleet over vanwege de vele inschrij-
vingen voor het VEN-lidmaatschap. Hierdoor waren we 
het eerste half jaar van 2016 enorm druk bezig met het 
invoeren van nieuwe leden. In maart 2016 stopte Truus 
met haar werkzaamheden voor de VEN. Het was sowie-

so een druk jaar, want in juni 2016 ondersteunden we 
ook de congrescommissie met de organisatie van het 
Europees Congres. Het was een gigantische operatie 
maar wel erg leuk en leerzaam.

Door de sterke stijging van het aantal leden en de vele 
taken in het bestuur werd er in maart 2018 een directeur 
aangetrokken. Deze verandering was voor ons span-
nend, maar gelukkig hadden Nicole en ik direct een klik. 
In het najaar van 2018 wijzigde de samenstelling van het 
bestuur, Carlijn de Roos en Ad de Jongh namen afscheid 
van het bestuur. Carlijn en ik hebben samen veel be-
stuursvergaderingen voorbereid en deze telefonisch of 
per mail besproken. Ad stuurde ik dagelijks vragen door 
van leden en hij reageerde doorgaans binnen enkele mi-
nuten. Het was altijd een hele fijne samenwerking.

Wij koesteren alle mooie, warme en bijzondere momen-
ten van onze intensieve samenwerking met bestuur, 
commissies en leden van de afgelopen 10 jaar. Wij heb-
ben de vereniging zien groeien: in ledenaantal en in pro-
fessionaliteit. 

Het is dan ook onze wens om de VEN bij deze ingeslagen 
weg nog jarenlang te mogen ondersteunen!

Bericht van het secretariaat
Tekst: Desiree van Balen

Beste lezers van EMDR Magazine,

Naast de officiële site van EMDR Magazine                    
[https://emdrmagazine.nl/], waar alle artikelen van 
het laatste nummer en pdf’s van alle artikelen die 
ooit in het magazine verschenen te downloaden 
zijn, is er nu ook een openbare website. Dat 
is https://emdr-magazine.nl/. In tegenstelling tot 
de officiële site die werkt met een password voor 
leden, zijn op de nieuwe ‘emdr-magazine website’ 
alle artikelen voor iedereen openbaar, minus de ar-
tikelen van de laatste jaargang (de laatste drie num-
mers). Deze aanpassing is bedoeld om meer men-
sen met informatie over EMDR therapie in aanraking 
te brengen, en ten aanzien van de allerlaatste infor-
matie exclusiviteit voor leden te waarborgen.

Bestuur en EMDR redactie
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LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
32581 Mw. F.M.J. van de Kerkhove-van Hoove HULST fvanhoove@hotmail.com Practitioner Volw
31875 Mw. T.M.G.J. Konings TILBURG tamara.konings@gmail.com Practitioner K&J
34955 Mw. P.A.L.H. Gevers EINDHOVEN peggy@triaspsychologen.nl Practitioner Volw
32102 Mw. L. Dobbelaere GENT, BELGIË leentje.dobbelaere@gmail.com Practitioner Volw
35048 Mw. A. Broek CASTRICUM annabroek@gmail.com Practitioner K&J
33748 Mw. S.Laschen UTRECHT Sarah.laschen@gmail.com Practitioner K&J
31131 Mw. A. Surquin DEVENTER annelynsurquin@hotmail.com Practitioner Volw
33006 Mw. K. Bozelie UTRECHT bozelie@ziggo.nl Practitioner Volw
35443 Mw. S.R. van Leeuwen LEIDEN s.vanleeuwen@philadelphia.nl Practitioner K&J
34687 Mw. C. Koele AMSTERDAM carinekoele@hotmail.com Practitioner Volw
33917 Mw. G.F. van Haaften-Gerinda ZALTBOMMEL mail@gerindavanhaaften.nl Practitioner K&J en Volw
32837 Mw. M.J. Doeven-Stegeman HEERENVEEN mjdoeven@wxs.nl Practitioner Volw en K&J
34922 Mw. B.F. Zwanenburg-Croles DRIEBERGEN-RIJSENBURG frederiekcroles@casema.nl Practitioner K&J
31836 Mw. E.M.T. Smeets TILBURG info@emiliesmeets.nl Practitioner Volw
32702 Mw. C.J.P. van Oosterhout-Brouwers HELMOND chantalvanoosterhout@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
31130 Mw. L.P.M. van Dinter NIJMEGEN L.van.dinter@reiniervanarkel.nl Practitioner K&J
32879 Mw. M.J.M. den Oudsten TILBURG mjmdenoudsten@hotmail.com Practitioner Volw
33286 Mw. L.C.M.Verhoeven ZEIST Lcmverhoeven@gmail.com Practitioner Volw
34074 Mw. C.G. Klumperbeek-Busser HAREN corienbk@gmail.com Practitioner Volw
31513 Mw. J.K. Kruijt HILVERSUM hanke@psychotherapie-hilversum.nl Practitioner Volw
33973 Mw. C.R.L. Pont KORTEHEMMEN pontinic@outlook.com Practitioner K&J
32704 Mw. A. Nijenhuis ERMELO agnijenhuis@live.nl Practitioner K&J
32758 Mw. H. de Ridder DE BILT hanneke@deridderpsychologie.nl Practitioner Volw en K&J
33410 Mw. J.A. Godschalx-Dekker HOOFDDORP Judith_Anna_Dekker@hotmail.com Practitioner Volw
33413 Mw. A.E. Bonebakker DEN HAAG a.bonebakker@gmail.com Practitioner Volw
32139 Mw. R.Y.E. van der Gaag UTRECHT riannekevandergaag@hotmail.com Practitioner Volw
34180 Mw. A.M.J. Hagenaars BERGEN OP ZOOM anjesdekeijzer@hotmail.com Practitioner K&J
34771 Mw. M.Stokker HARDERWIJK marjoleinstokker@hotmail.com Practitioner K&J
31243 Mw. H.A.J.M.Kaanders MIERLO hettykaanders@gmail.com Practitioner Volw
34903 Mw. J.A. Majoor LEEUWARDEN jmajoor@xs4all.nl Practitioner K&J
35170 Mw. D.C. Stelling OOSTERWOLDE denisestelling@gmail.com Practitioner Volw en K&J
32589 Mw. H.A. Burgers LEIDEN m.burgers@jgthollandrijnland.nl Practitioner K&J
34726 Mw. M. Laernoes s-HERTOGENBOSCH m.laernoes@xs4all.nl Practitioner K&J
32635 Mw. N. Andriessen-Bodor DEN HAAG nomibodor1@gmail.com Practitioner K&J
34760 Mw. R.C.M. van Ommen MAASTRICHT rcmvanommen@gmail.com Practitioner Volw
35313 Mw. R.A. Viersen GRONINGEN ra.viersen@telfort.nl Practitioner Volw
35128 Dhr. R. Kerner ROTTERDAM roy.kerner@gmail.com Practitioner Volw
34160 Mw. F.L. ter Bekke-van der Peet EINDHOVEN f.l.vanderpeet@hotmail.com Practitioner Volw
33698 Mw. M.C.J.M. van de Mortel WOERDEN m.vdmortel@kpnmail.nl Practitioner K&J
33656 Mw. S.J.E. de Vries-Schipper AMERSFOORT jokeschipper59@gmail.com Practitioner Volw
33671 Mw. J.G. Wijnands HUISSEN jgwijnands@gmail.com Practitioner Volw
34424 Mw. S.M. Pool-Wiersma ZWOLLE info@lumijn.nl Practitioner Volw
33475 Mw. M.G.T. Koornneef PIJNACKER mgtkoornneef@gmail.com Practitioner K&J
34273 Mw. J.H. Oorburg HARKSTEDE info@anderzkijken.nl Practitioner Volw
35265 Mw. E.J. van den Kerkhof VOORSCHOTEN evelienvandenkerkhof@gmail.com Practitioner K&J
33927 Mw. L.Y. van der Ree HAARLEM laura.vanderree@hotmail.com Practitioner Volw
32564 Mw. I. Siebe HOUTEN siebe.inge@gmail.com Practitioner Volw
35215 Mw. B.M. Kras HOOFDDORP b.kras17@gmail.com Practitioner Volw
34835 Mw. G.J. Legters BAARN legtersa@telfortglasvezel.nl Practitioner K&J
35022 Mw. K.J. de Jong HAARLEM karinkemperman@tiscali.nl Practitioner Volw
32686 Mw. D.L.C. Schilder GRONINGEN dlc.schilder@gmail.com Practitioner Volw
33267 Mw. F. Aschermann HAARLEM f.aschermann@ggz-nhn.nl Practitioner Volw
32847 Mw. N.K.M.J. Leemans MEPPEL nleemans@hotmail.com Practitioner Volw
31455 Mw. L.C. Klein-Vuijst BUSSUM linda.klein@gmail.com Practitioner K&J
30588 Mw. K.J.P. Dumoulin ZALTBOMMEL a.dumoulin@kjpdumoulin.nl Practitioner K&J
33521 Mw. D. Dahnick AMSTERDAM doda@xs4all.nl Practitioner Volw
33637 Mw. L. van Os RIDDERKERK Lisa_van_os@hotmail.com Practitioner K&J
32559 Mw. V.F. Nolen DEN HAAG victoria.nolen@gmail.com Practitioner Volw
32703 Mw. A.C.A. Goosen EINDHOVEN ankgoosen@hotmail.com Practitioner Volw
32840 Mw. E. Jansen LEEUWARDEN ernaj@xs4all.nl Practitioner Volw
31593 Mw. W. van der Kamp-van Koppen GOEDEREEDE pietemien@kpnplanet.nl Practitioner Volw
33625 Mw. V. Fictorie DIEMEN valeriefictorie@gmail.com Practitioner K&J
33075 Mw. M.A. de Vries BUSSUM marjan@pdi-gooi.nl Practitioner Volw
32631 Mw. A. van Oosten UTRECHT marco.kamphuis@planet.nl Practitioner K&J
35178 Mw. J. de Heer GOES j.deheer@mentaalbeter.nl Practitioner Volw
32257 Mw. F. van der Zee UTRECHT floorvanderzee@gmail.com Practitioner Volw
32169 Mw. A.N. Rosier-de Ronde GROENLO anrosier@hetnet.nl Practitioner Volw
34886 Mw. N.S. van der Linden MAARSSEN n.van.der.linden@outlook.com Practitioner K&J
34932 Mw. C.M. van de Gronden UTRECHT karinvandegronden@gmail.com Practitioner K&J
32577 Mw. A. Vink IJMUIDEN aukjevink@hotmail.com Practitioner Volw
33477 Mw. A.H. Bialkowska NIJMEGEN ahbialkowska@hotmail.com Practitioner Volw
34860 Mw. I.A. Jongeling DEN HAAG i.jongeling@brijder.nl Practitioner Volw
35042 Mw. S. Jansen-Kamphorst s-HERTOGENBOSCH sandrakamphorst@hotmail.com Practitioner K&J
35023 Mw. K. de Nie UTRECHT kim_de_nie@hotmail.com Practitioner Volw
30873 Mw. M.C. Lako VLISSINGEN mlako@psychotherapie-zeeland.nl Practitioner Volw
35592 Mw. F. van de Spijker-Verkerk TILBURG fienverkerk@gmail.com Practitioner K&J
34918 Mw. C. Jongeneelen-Dictus TERHEIJDEN charlottedictus@gmail.com Practitioner Volw
33813 Mw. H.S.M.J. Delcliseur ARNHEM h.delcliseur@gmail.com Practitioner Volw
33622 Mw. A.J. Berends LAREN a_berends@hotmail.com Practitioner K&J
35639 Mw. T.A. Kuut AMSTERDAM t.kuut@vumc.nl Practitioner Volw
35491 Mw. M.N. Tong Sang AALSMEER miranda@mindworkx.nl Practitioner K&J en Volw
35007 Mw. N.J.M. van den Nieuwelaar TILBURG info@nieuwelaar-psychologie.nl Practitioner Volw
34815 Mw. M.M.L. Klein HAARLEM mariettek@hotmail.com Practitioner K&J
35623 Mw. J.A. Bouman AMSTERDAM jacquelineboum@gmail.com Practitioner Volw
34648 Mw. C.W.A.B.L. Janssen VELDHOVEN caroline.janssen@mmc.nl Practitioner K&J
33444 Mw. S.M. Schipper-Eindhoven MARKEN schippereindhoven@gmail.com Practitioner K&J
34268 Mw. A.M.G. van Vark UTRECHT amgvanvark@gmail.com Practitioner Volw
31682 Mw. A.J.J. Konijn UTRECHT anjakonijn@kpnplanet.nl Practitioner K&J
33184 Mw. A.A. Sinnema BOLSWARD aukjeantjesinnema@gmail.com Practitioner K&J en Volw
33170 Mw. K.R. van Schie-Visscher MIDSLAND TERSCHELLING psychologiepraktijkvanschie@gmail.com Practitioner Volw
33925 Mw. K. Corporaal UTRECHT kirstenvanbloois@gmail.com Practitioner Volw
34192 Mw. M. Murovec ROTTERDAM michela@highpotech.nl Practitioner Volw
31725 Mw. I.I. Henstra LEEUWARDEN info@psycheleeuwarden.nl Practitioner Volw
33831 Mw. A.J. Compaijen-Buning t HARDE annebuning@hotmail.com Practitioner Volw
34670 Mw. E.C. Bruggeling ROTTERDAM emma_bruggeling@hotmail.com Practitioner Volw
35434 Mw. J.M. Leskes AMSTERDAM jm.lekskes@online.nl Practitioner Volw
32772 Mw. J. Engel LEIDEN Mindyourspiritpsychologie@gmail.com Practitioner Volw
31075 Mw. J.H. van Leersum AMSTERDAM jh.van.leersum@gmail.com Practitioner Volw
33518 Mw. H.J.E. de Gelder-Lengkeek ARNHEM gzpsycholoog@elinedegelder.com Practitioner Volw
32920 Mw. W.A. Meijer NIEUWEGEIN willemienmeijer@hotmail.com Practitioner Volw
35026 Mw. M. Nuis ELST mm.nuis@upcmail.nl Practitioner Volw
33020 Mw. K.A.Bartelink GRONINGEN kimhorizon@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
35415 Mw. A. de Vries DEVENTER a.devries86@gmail.com Practitioner K&J
33216 Mw. L.M. Ellenbroek ZWOLLE lm.ellenbroek@gmail.com Practitioner Volw
33779 Mw. C.I.L. Theunissen HAARLEM cathy1theunissen@hotmail.com Practitioner Volw
34993 Mw. E.A. E. Welp MONNICKENDAM ewelp@ziggo.nl Practitioner K&J
32593 Mw. H.W. van den Berg-van Zetten WENUM-WIESEL hwvandenberg@ramsbrug.nl Practitioner Volw
33967 Mw. E.M. Verweij-Tijsterman NOORDWIJK verweij.tijsterman@gmail.com Practitioner K&J
34751 Mw. J.D. Wassink UTRECHT joannekewassink@gmail.com Practitioner Volw

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
30199 Mw. U.M.A. Koster LICHTENVOORDE koster@psychologenpraktijkachterhoek.nl Supervisor K&J en Volw
30442 Mw. A.I.M. ter Braak AMSTELVEEN praktijk@terbraakpsychotherapie.nl Supervisor Volw en K&J
30178 Dhr. J.M.C. Kersten UTRECHT/AMERSFOORT praktijkjkersten@gmail.com Supervisor Volw

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren

Verenigingsnieuws
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Casus preverbaal trauma

Column Agnes van Minnen
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Column Arianne Struik

Kiem-studie
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Client’s perspective
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Column Carien Karsten

Verder kijken dan de kilo’s

Column Jacqueline de Groot

Film en trauma

Boekrecensie ‘Veerkracht bij kindertrauma’

Supervisievraag: Locked-in syndroom

Wat scoort op Facebookpagina EMDR

Supervisievraag: Jonge dader seksueel geweld

Supervisievraag: EMDR bij morfodysforie

EMDR Congres 2020

Onderzoeksubsidie VEN

Bericht van het secretariaat

Nieuwe practitioners en nieuwe supervisoren
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Inhoud

door de VEN geaccrediteerd

27-09-2019
EMDR bij mensen met een verstandelijke 
beperking en zwakbegaafdheid
PAO Psychologie
info@pao.nl

02-10-2019
Beknopte Eclectische Psychotherapie bij 
PTSS (BEPP]
Arq Academy
info@academy.arq.org

03-10-2019
Psychotraumatisering 2019
SCEM Conference Services / 
Education Permanente
jdesel@scem.nl

03-10-2019
Netwerkavond; Michael Hase MD - “EMDR 
in the treatment of depression”
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl

04-10-2019
EMDR bij ouderen
GERION VUmc
i.theuwissen@vumc.nl

04-10-2019
Slapende Honden Behandelmethode voor 
chronisch getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

04-10-2019
Schematherapie en EMDR: Combinatie 
bij de behandeling van persoonlijkheids-
stoornissen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

04-10-2019
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - 
Train-de-trainer
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

07-10-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok 
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

10-10-2019
Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

11-10-2019
Traumatische rouw
Arq Academy
info@academy.arq.org

11-10-2019
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

11-10-2019
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

12-10-2019
Update Vervolgtraining EMDR
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

28-10-2019
Imaginaire Exposure voor EMDR 
therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

28-10-2019
Workshop ‘EMDR en de behandeling van 
weerbarstig dranggedrag’
door Do Doeksen en Erik ten Broeke
workshopemdr@gmail.com

30-10-2019
Train-de-trainer Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen 
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

05-11-2019
Training Mastr-protocol
Accare Opleidingen
accare-opleidingen@accare.nl

05-11-2019
Somatische dissociatie & chronische pijn 
met EMDR
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

08-11-2019
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

12-11-2019
Protocol Woede, Wrok en Wraak - 
verdieping
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

13-11-2019
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - 
Train-de-trainer
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

15-11-2019
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET)
Arq Academy
info@academy.arq.org

15-11-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok 
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

16-11-2019
Update werken met de verhalenmethode
EMDR Kind en Jeugd
info@emdrkindenjeugd.nl

28-11-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

29-11-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

30-11-2019
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Centrum voor Psychotherapie en Psycho-
trauma
workshopemdr@gmail.com

11-12-2019
Opfriscursus EMDR Basistraining
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

13-12-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok 
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

13-12-2019
PSYTREC Nascholingsdag 
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl

14-12-2019
Workshop Angststoornissen en EMDR
Centrum voor Psychotherapie en Psycho-
trauma
info@psycho-trauma.nl

18-09-2019
Workshop Hervonden herinneringen aan 
trauma - de stand van zaken
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

19-09-2019
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET)
Arq Academy
info@academy.arq.org

19-09-2019
Sensorimotor Psychotherapy Level I: 
Affect Dysregulation, Survival Defenses, 
and Traumatic Memory
Sensorimotor Psychotherapy Institute Europe
training@adoptiepraktijk.nl

20-09-2019
EMDR bij preverbaal trauma
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

20-09-2019
PSYTREC Nascholingsdag  
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl

20-09-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

21-09-2019
Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’
Centrum voor Psychotherapie en Psycho-
trauma
workshopemdr@gmail.com

23-09-2019
Behandeling van vroegkinderlijk trauma 
en affectieve verwaarlozing
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

23-09-2019
Trauma Focused Cognitive Behavior 
Therapy (TF CBT)
De Bascule
r.lindauer@debascule.com

23-09-2019
Hervonden herinneringen aan trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

23-09-2019
Trauma Focused Cognitive Behavioral 
Therapy (TF-CBT)
RINO Amsterdam
info@rino.nl

23-09-2019
WRITEjunior
UvA minds, Academisch Behandelcentrum
aanmeldingen@uvaminds.nl

24-09-2019
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

24-09-2019
Vervolgcursus gedragstherapie: 
enkelvoudig en complex trauma (50 uur) 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

26-09-2019
Traumaverwerkingsverhaal
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

27-09-2019
Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o)
Arq Academy
info@academy.arq.org
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In memoriam: Francine Shapiro 

EMDR bij zelfbeschadigend gedrag
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