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Woord van de voorzitter
“Ik was vergeten dat je ook een lijf en voeten hebt”, zei mijn
patiënt tegen me toen we elkaar voor het eerst weer voor
een behandelsessie in het echt ontmoetten. Als gevolg van
de corona-maatregelen konden we elkaar een tijdlang alleen via beeldbellen spreken. En hoewel EMDR online ook
best heel goed te doen bleek, gaat er toch niets boven ‘echt’
therapiecontact waarin je elkaar kunt aankijken, de subtiele
lichaamstaal weer kunt zien en niet afhankelijk bent van de
soms haperende kwaliteit van de internetverbinding.

Online zorg in tijden van corona
Het is geweldig om te zien hoe snel therapeuten de afgelopen maanden hebben geschakeld om al hun patiënten toch de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben.
Complete online behandelprogramma’s werden uit de
grond gestampt, hulpverleners boden spontaan aan om
getraumatiseerd ziekenhuispersoneel te ondersteunen
en initiatieven werden ontplooid om traumabehandeling
te kunnen geven aan mensen met een post-IC syndroom.
Massaal deden therapeuten mee aan webinars en volgden zij nascholing om zich meer bekwaam te voelen in de
digitale wereld van de hulpverlening. Opleidingen gingen
over op virtual classrooms via Zoom, MS Teams of andere
beeldbelprogramma’s. Het is ongelooﬂijk hoe ﬂexibel en
veerkrachtig het veld zich heeft getoond.
Ook de EMDR-vereniging ging online. De Algemene ledenvergadering werd uitgesteld en heeft in juni via Zoom
plaatsgevonden. Fijn dat dit door een spoedwet mogelijk
was, maar ook jammer jullie niet in het echt te kunnen
ontmoeten. Want ook bij verenigingsactiviteiten gaat er
niets boven persoonlijk contact. Anderzijds zijn we blij met
de digitale alternatieven, die het mogelijk maken om ook
in de anderhalve-metersamenleving door te kunnen gaan
met VEN-activiteiten.
De plannen die er al lagen om meer digitale vormen van
nascholing aan te bieden, zijn in een stroomversnelling
terecht gekomen. Via de VEN heb je twee webinars kunnen volgen over EMDR en traumabehandeling. Daarnaast
bleek de gratis online supervisie in een grote behoefte te
voorzien, gezien het ﬂinke aantal inschrijvingen dat we
mochten ontvangen. We willen graag horen wat de ervaringen van therapeuten zijn met online EMDR. Daarom faciliteert de VEN onderzoek naar deze werkwijze.
Het jaarlijkse EMDR-congres in april kon helaas niet plaatsvinden vanwege de coronacrisis. We waren verheugd dat
nagenoeg het hele programma verplaatst kon worden naar
11 en 12 september. We gingen er daarbij vanuit dat we
elkaar dan weer allemaal face to face zouden kunnen ontEMDR Magazine 23 |
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moeten. Dat blijkt helaas nog niet het geval.
De congrescommissie
heeft de afgelopen
maanden keihard gewerkt om een virtueel
congres op poten te
zetten. Voor het eerst
in de geschiedenis van de VEN zal het hele EMDR-congres
online te volgen zijn. Heb jij al collega’s gecharterd om in
een kleine groep gezamenlijk dit event te gaan bijwonen?

Koepel voor Effectieve Psychologische behandelingen
De samenwerking met de Vereniging voor Gedrags- en
Cognitieve therapieën (VGCt) en de Vereniging voor Schematherapie (VSt) gaat door onder een nieuwe naam: Koepel voor Effectieve Psychologische behandelingen. Deze
naam is gekozen uit de vele inzendingen van de leden die
gehoor gaven aan onze oproep om hierover mee te denken. Op dit moment onderzoeken we hoe we met de samenwerking accreditatie-aanvragen kunnen vereenvoudigen. Ook willen we de supervisoren van de verschillende
verenigingen beter vindbaar maken op elkaars website.
Als supervisant kun je dan in één oogopslag zien welke
registraties je supervisor eventueel nog meer heeft.

Psychologische beroepenstructuur
In opdracht van het ministerie van VWS is in het afgelopen
jaar gewerkt aan een aanpassing van de beroepenstructuur van de psychologische beroepen. Het zogenoemde
BIG-beroepengebouw moest overzichtelijker worden en
het gat tussen de master psychologie en de GZ-opleiding
moest worden gedicht. Alle beroeps- en wetenschappelijke verenigingen zijn betrokken geweest bij dit project. De
VEN heeft samen met de VGCt en de VSt een stevig geluid
laten horen om onze kwaliteitsregistraties een goede plek
te geven in het beroepengebouw.
In deze extra dikke editie van het EMDR Magazine vind je
naast de gebruikelijke rubrieken diverse artikelen over online behandelen, corona en EMDR op de IC. Ik kijk er naar uit
dat we elkaar binnen de VEN weer gauw persoonlijk kunnen
ontmoeten. Want er gaat uiteindelijk, alle prachtige digitale
technieken ten spijt, niets boven echt menselijk contact. Met
lijf en voeten.
Annemieke Driessen, voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Ziekenhuispsychologie
ten tijde van de

coronacrisis
Over onmacht, solidariteit en herstel
Tekst: Leonieke Kranenburg, Merlijn van Eijk en Marian Rikkert

Voorbereid door de verontrustende geluiden uit Italië, maakten psychologen in de Nederlandse
ziekenhuizen zich in maart 2020 op voor ondersteuning van onze eigen collega’s: de artsen en
verpleegkundigen op de covid-19-afdelingen. Reguliere patiënten werden geweerd en alle medewerkers die niet noodzakelijkerwijs in het gebouw hoefden te zijn, werden naar huis gestuurd.
Op de SEH, de IC en de covid-19-cohortafdelingen was het een bedrijvigheid van jewelste.

Herbeleven
Beelden, geluiden, geuren
Dromen, nachtmerries
Gevoel alsof het nog gebeurt

Vanzelfsprekendheden
Voorspelbaar
Beheersbaar
Onkwetsbaar
Rechtvaardig
Zinvol

Hyperalertheid
Schrikachtig, waakzaam
Wantrouwen, onveilig gevoel
Onrustig slapen
Concentratieprolemen
Prikkelbaar, overgevoelig

Ingrijpende
gebeurtenis
Onverwacht
Overweldigend
Levensbedreigend
Onrechtvaardig
Zinloos

Overlevingsreacties
Fight
Flight
Freeze
Focus

Reacties

Vermijding
Plaatsen, situaties, voorwerpen
Mensen, activiteiten
Praten over gebeurde
Herinneringen, gedachten, gevoelens

Herstel

Verandering in denken en voelen
Stukken herinnering kwijt
Negatieve ideeën
Angst, boosheid, schuld, schaamte
Minder zin in activiteiten
Afstand voelen tot anderen
Verdrietig, lusteloos, moe

Bron: ARQ IVP; L. Renckens. VEN Webinar: Traumatherapie in Coronatijd, doen of niet doen? 19 mei 2020.
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De vaart en omvang waarmee covid-19 op ons afstormde had alle kenmerken van een crisis. De beelden in de
media overspoelden ons en het continu benoemen van
de hoeveelheid overledenen maakte het moeilijk om het
hoofd koel te houden. Een zindering van paniek golfde
door het land en werd zichtbaar op klein menselijk en
individueel niveau, maar ook in het groot, op landelijk
en organisatorisch niveau. Niemand had ervaring met
een pandemie en hoe hiermee om te gaan. Ingrijpende
beslissingen moesten genomen worden op basis van
aannames en beperkte wetenschappelijke kennis. Dit
had zijn weerslag op beleidsmakers, maar ook op artsen, verpleegkundigen en overige zorgverleners aan de
frontlinie.
En soms moest daarbij worden gehandeld op een manier die in strijd was met persoonlijke en professionele
normen, wat psychologische stress geeft. Dit fenomeen
wordt moral distress of zelfs moral injury genoemd.
Waar een zorgverlener normaal geneigd is om een medische interventie pas uit te voeren als zij zeker weet
dat ze de handeling goed beheerst, werden mensen nu
geconfronteerd met taken waartoe zij zich onvoldoende bekwaam achtten. ”Ik kan niet meer vertrouwen op
mijn klinische blik”, zei een ervaren longarts in de eerste
week. ”Patiënten gaan razendsnel achteruit en onverwacht glippen ze tussen je vingers door.” Daarbij was er
vanaf het begin de dreiging van het ultieme schrikbeeld:
wat als code zwart realiteit wordt, wat als we moeten
gaan kiezen tussen levens van patiënten, hetgeen haaks
staat op Hippocrates’ artsen-adagium ‘primum non nocere’ (in ieder geval / ten eerste geen kwaad doen).

Effect
De webinar van de Landelijke Vereniging voor Medische Psychologie was helder: waar onze primaire taak
normaliter ligt bij de patiënt, was de focus nu volledig
verlegd naar de zorg voor medewerkers. Kernprincipes
hierbij waren pro-actief en laagdrempelig aanwezig zijn,
bijvoorbeeld door dagelijks aan te sluiten bij de vaste
overdrachtsmomenten op de afdelingen. Naast aanwezigheid op de covid-19-verpleegafdelingen werden telefonische hulplijnen ingesteld en werd gebruik gemaakt
van soms al bestaande buddy- en peer support systemen voor medewerkers.
Deze nieuwe vorm van samenwerken bracht een gevoel van verbroedering met zich mee. Als iedereen iets
voor het eerst meemaakt, telt ervaring en hiërarchie niet
meer en doen specialist en basisartsen samen nieuwe

ervaringen op. Ook de inzet van andere specialisten in
de covid-19-zorg, waarbij cardioloog en dermatoloog
naast elkaar diensten draaien, bracht saamhorigheid
mee en waardering voor elkaars kwaliteiten. Het is nog
te vroeg om hierover uitspraken te doen, maar mogelijk
heeft dit preventief gewerkt op het voorkomen van PTSS
bij zorgverleners.
Ziekenhuis- en maatschappelijke organisaties hebben
moeten leren dat onder druk kleine beslissingen grote
gevolgen kunnen hebben en dat communicatie een essentiële rol speelt. Premier Rutte heeft dit goed aangevoeld. Hij stuurde het land op een haast vaderlijke wijze
aan. In angstige tijden willen wij als mensen, als zorgpersoneel en als patiënten gezien en ‘vastgehouden’
worden. De metafoor uit het gezin dringt zich op: containment van de ouders als voorwaarde voor veiligheidsbeleving bij het kind.

Coping
Patiënten stierven onder de handen van het IC-personeel. Toch werd er nauwelijks gebeld naar de Mental
Support Teams (MST’s). Het zorgpersoneel gaf veelal
aan dat het goed met hen ging. Steevast zei men daar
achter aan: “Maar ik heb wel zorgen om mijn collega!”
Het werd ons duidelijk: de mensen op de frontlinie verkeerden in een survival-toestand, in opperste paraatheid en… mogelijk gedissocieerd. In het weekblad Die
Zeit vergeleek een van de leden van de Ethikrat, arts en
ﬁlosoof Christiane Woopen, de huidige situatie van ons
volk met een lichaam dat in shocktoestand verkeert. Alle
organen en functies worden ingezet om te overleven. Al
het andere wordt verwaarloosd. Onderzoek uit China liet
zien dat ook daar van een uitgebreid psychologisch hulpprogramma geen gebruik werd gemaakt. Men gaf aan
geen psycholoog nodig te hebben, maar wel behoefte
te hebben aan meer ononderbroken rustmomenten en
voldoende beschermingsmaterialen; primaire behoeften
als het gaat om overleven.
Toch dient het mogelijke effect van een MST met 24/7
bereikbaarheid niet onderschat te worden. Een verpleegkundige op de covid-afdeling vertelde: ”Ik ging met
een knoop in mijn maag naar het werk en zag bij de personeelsingang een poster met ‘Mental Support Team,
we zijn er voor je’ en zei tegen mezelf: als het heel erg
wordt, kan ik altijd nog naar hen toe.” De boodschap ‘Wij
zijn er 24/7 voor je’ bood een tegenwicht tegen de negatieve berichtgeving over te verwachten PTSS vanuit de
media, waarvan het mogelijke nocebo-effect niet te f
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onderschatten is. De MST’s speelden een steunende rol
door zowel op individueel- als organisatieniveau professionele informatie te geven. Zij boden concrete handvatten voor zorgverleners om op de been te blijven: te
slapen, piekeren tegen te gaan, te focussen op het hier
en nu, te ventileren en vooral, door te normaliseren en
de bevestiging te geven dat het ervaren van bepaalde
klachten een normale reactie op een abnormale situatie
is.

“Mental Support: alleen
al de beschikbaarheid
kan een beschermende
factor van betekenis zijn”

Professionals in de ziekenhuizen buiten de eerste en
grootste brandhaarden konden zich gelukkig enigszins
voorbereiden op de komst van het virus. De gelegenheid
hebben om je ergens op voor te kunnen bereiden, komt
ten goede aan het gevoel van controle en daarmee wellicht ook aan de weerbaarheid van de zorgprofessional
in het omgaan met de situatie.

les aan te kunnen. De realisatie dat wij moeten leren leven met het harmonicamodel kan ons mogelijk beschermen. Hierop te kunnen anticiperen, geeft ons mogelijk
wat meer veerkracht op het moment dat een volgende
golf zou uitbreken.

Herstel
Eind mei van dit jaar waren de opnamecijfers gedaald
tot een niveau dat vroeg om versoepeling van de landelijke maatregelen. Onwennig kwam de patiëntenzorg
van de non-covid-19-patiënten weer op gang. Het zorgpersoneel begon zich te realiseren wat hen en ons was
overkomen.
Het duizelt hen als zij op dat moment terugkijken naar
de snelheid van het aantal besmettingen. Vanaf de eerste lockdowndag waren er ongeveer honderd covidpatiënten opgenomen. Twee weken later waren dat er
duizend! Dergelijke realisaties helpen ons met verwerken, maar drukt ons ook op pijnlijke feiten: na tien weken lockdown zijn er in de Nederlandse ziekenhuizen
7.000 minder kankerdiagnoses gesteld… In de ziekenhuizen wordt vanaf dat moment besloten dat er te allen tijde capaciteit vrijgehouden moet worden voor noncovidpatiënten. Reguliere zorg mag onder geen beding
meer worden afgeschaft (Ernst Kuipers, Nieuwsuur, 22
mei 2020).

Nederland schakelt over op het nieuwe normaal. We
proberen in het groot te reguleren door voor te stellen
dat covidpatiënten alleen aan bepaalde ziekenhuizen
worden toegewezen. We proberen in het klein te reguleren door de psychische gezondheid van medewerkers te
blijven monitoren. Psychologie stond in de meeste ziekenhuizen niet eerder zo duidelijk op de kaart. De medische staven ijveren voor het in stand houden van een
MST ook in de toekomst. Alleen de beschikbaarheid al
kan een beschermende factor van betekenis zijn.
Tenslotte kijken we ook met een zekere positiviteit naar
voren. Winston Churchill zei al: “Never waste a good crisis”. Zouden wij er cruciale en positieve gevolgen aan
over houden? Zou de hartverwarmende saamhorigheid
blijven bestaan? Of is de regel dat met herstel het individualisme weer terugkeert? Ook al zijn het vragen waar
we nu geen antwoord op hebben, we kunnen op zijn
minst hopen dat de crisis ons ook voordelen nalaat. 
Referenties
• Greenberg, N. Docherty, M., Gnanapragasam ,S. Wessely S. (2020).
Managing mental health challenges faced by healthcare workers during
covid-19 pandemic. British Medical Journal 368:m1211 doi: 10.1136/bmj.
m1211
• Vermetten, E., Raaijmakers, W., Gersons, B. (1998). Trauma, dissociatie

Zorgpersoneel meldt zich nog altijd mondjesmaat bij de
psychologen. PTSS naar aanleiding van de covid-19-crisis lijkt vooralsnog weinig voor te komen. Eerder geeft
zorgpersoneel aan burn out-klachten te ervaren: uit onderzoek blijkt dat 70 % van hen het zwaar tot heel zwaar
heeft (peiling van V&VN, gepubliceerd op hun site op 1
mei 2020). Sommigen vrezen dat zij een volgende golf
covidopnames niet meer aan zouden kunnen. Dit is niet
altijd makkelijk en kan knagen aan de identiteit en de
zelfwaarde van zorgverleners die gewend zijn haast alEMDR Magazine 23 |
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en het geheugen: neurobiologische aspecten. Directieve Therapie, 18 (3),
275-305.
• Chen, Q., Liang, M., Li, Y., Guo J., Fei, D., Wang, L., He, L., Sheng, C., Cai, Y.,
Li, X., Wang., J, Zhang, Z. (2020). Mental health care for medical staff in
China during the COVID-19 outbeak. Lancet Psychiatry, 7(4) E15-16.

Marian Rikkert is klinisch psycholoog/psychotherapeut/EMDR practitioner en werkt in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.
Leonieke Kranenburg is Universitair Docent en GZ-Psycholoog/EMDR
practitioner en werkt in het Erasmus MC.
Merlijn van Eijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut /EMDR supervisor en werkt in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

Innovatie

Online EMDR
Tekst: Carien Karsten

Op zijn vijftiende maakte Samuel Beek, zoon van EMDR-collega Dafna Zwarts, voor het eerst een EMDR
app. Als tienjarige had hij zelf een behandeling met EMDR-therapie gehad en dat was goed bevallen.
Samuel vond het interessant om technologie in te zetten om mensen te helpen. De app was een eerste
aanzet daartoe. Destijds was er weinig belangstelling voor de app. EMDR-therapeuten werkten wel met
lichtbakken en trillers, maar aan online behandeling dacht nog niemand.
Dat is in deze coronatijd wel anders. Dagelijks gebruiken
nu zo’n vierhonderdvijftig mensen de app cloudemdr.com.
Ze komen uit Nederland, Engeland, de Verenigde Staten
en Spanje. Het enthousiasme is groot. Een patiënt mailde
Samuel: ‘Toen de quarantaine begon, maakte ik me zorgen over het verloop van mijn therapie. Ik had video calls
gedaan met mijn therapeut, maar ik had nooit gedacht
dat het zelfs mogelijk was om EMDR-therapie op afstand
te doen. Toen ik dat had gedaan, was ik zo opgelucht. Het
werkt heel goed en ik ben er erg dankbaar voor!’

Ook therapeuten reageren positief. Ze laten weten dat ze
de app makkelijk in gebruik vinden en verrast zijn door
de variatie aan bewegingen die je kunt aanbieden. Het
werkt voor de meesten een stuk beter dan met je vinger
voor de computercamera te bewegen, of voor het scherm
met een balletje op een stok heen en weer te zwaaien.
Een therapeut zei dat haar patiënt last had van de witte
achtergrond. Geen probleem, Samuel kon zo een achtergrond in een andere kleur aanbieden. Je kunt nu kiezen
voor een lichte of donkere achtergrond. En zo past hij vaker dingen aan.

Gratis versie
Samuel Beek is nu 25 en werkt als teamleider voor
WeTransfer, waar hij veel ervaring opdoet met gebruiksvriendelijke technologie. In zijn vrije tijd werkt hij verder

aan de app en wekelijks voegt hij dingen toe. Je kunt het
vinden op de site: https://cloudemdr.com/. Hij is blij met
feedback. In de gratis versie zie je een stip die je over
het scherm heen en weer kunt laten gaan. Bij de instellingen kun je ervoor kiezen om de snelheid, grootte en kleur
van de stip aan te passen. Verder heb je zoals gezegd
de keuze voor een lichte of donkere achtergrond, wel of
geen begeleidend geluid en een lineaire of achthoekige
beweging van de stip. Je kunt ervoor kiezen de EMDR af
te wisselen met de Strooptest. Met videobellen via Skype
of Zoom kun je het scherm met een patiënt delen. Samuel
heeft instructievideo’s hoe je de app via Zoom toepast of
Skype.
De betaalde versie, die €9,99 per maand kost, biedt het
voordeel van een schoon scherm, vloeiende bewegingen
en variatie in geluid. Zonder dat de patiënt het ziet, kun
je als therapeut aantekeningen maken. De patiënt ziet alleen het werkscherm, waardoor je als therapeut onverwacht variaties kunt inzetten zodat je het werkgeheugen
van de patiënt zwaarder kunt belasten. Een ander voordeel is dat je niet gebonden bent aan het kader van de
videotooll die je gebruikt. Het abonnement kun je iedere
maand opzeggen, dus je zit er niet aan vast als het beeldbellen weer voorbij is. Ongeveer veertig mensen gebruiken deze Pro-versie.
In de toekomst wil Samuel meer taken toevoegen die het
werkgeheugen belasten, bijvoorbeeld met de muis de stip
volgen. Voor kinderen gaat hij in plaats van de gekleurde
ballen, plaatjes van dieren als stip gebruiken.

Achthoekige diagonale
Zelf heb ik de gratis versie en de pro-versie regelmatig
toegepast. Patiënten geven de voorkeur aan de betaalde
versie; ze waarderen vooral het grote scherm zonder het
control panel. Als enig nadeel noemen ze dat de therapeut uit beeld is; kennelijk blijft er behoefte aan een ander even te zien. Samuel zegt hierover dat dit per tool
verschilt, soms blijft de therapeut wel in beeld. Hij kijkt f
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hoe dit nog beter mogelijk kan worden gemaakt. Bij sommigen zet ik de speed bijna in de hoogste stand, omdat de
diagonale beweging van de stip anders te voorspelbaar
wordt. Vrijwel nooit doe ik de horizontaal bewegende stip,
maar altijd de achthoekige diagonale. De horizontale beweging is te saai, er zit te weinig belasting van het werkgeheugen in. Ook gebruik ik de kleurenversie van de stip.
Extra werkgeheugenbelasting via de butterﬂy hug en het

spellen van voor naar achter en andersom pas ik ook toe.
Op deze manier zijn de resultaten vergelijkbaar met face
to face EMDR-therapie, is mijn ervaring.
En hoe zit het met de privacy? “De app werkt vrijwel dataloos”, zegt Samuel. “Er wordt ook niet geregistreerd met
welke browser de gebruiker werkt, zoals veel andere programma’s wel doen. En gelukkig is ook Zoom aan de slag
gegaan met het verbeteren van de privacy.”


Test: gratis online tools
Tekst: Trudy de Vos

Ben jij inmiddels reuze handig in het bieden van online EMDR-therapie? Of vind je beeldbellen met
collega’s al een hele uitdaging? Een redacteur uit de laatste categorie test een aantal gratis tools uit
die bij online EMDR kunnen worden ingezet.

YouTube
Op YouTube zijn meerdere ﬁlmpjes te vinden
waarbij een stip of lichtje over het scherm beweegt,
vaak vergezeld van geluid. Zelfs voor digibeten is deze
aanpak goed te doen. De therapeut kan de link vooraf
toesturen. Vind je dat te ingewikkeld, dan kun je vragen
of de patiënt het ﬁlmpje zelf opzoekt. Je hoeft hierbij
niet eens te beeldbellen: tijdens een telefoongesprek
kan de patiënt op telefoon of laptop naar het ﬁlmpje
kijken. Nadeel is dat de therapeut geen invloed heeft
op snelheid of kleur van de stip. Het is snel saai, dus
een ﬁlmpje alleen zal meestal niet voldoende belastend zijn voor het werkgeheugen. Overigens zijn ook
van de Strooptest ﬁlmpjes te vinden op YouTube. Met
de zoekterm ‘EMDR Visual Audio’ kun je veel bruikbare
voorbeelden vinden.

CloudEMDR
Een stuk lolliger is CloudEMDR.com. Hier ziet de gebruiker een stip op het beeldscherm bewegen, maar dit
keer kun je zelf snelheid, grootte, achtergrond en richting instellen. In principe kan de patiënt deze gratis site
prima zelf opzoeken en (in overleg met de therapeut)
de instellingen bepalen. Wil je de patiënt zien en zélf de
instellingen bepalen, dan kun je beeldbellen, waarbij je
het beeldscherm deelt met de cliënt. Op CloudEMDR.
com staat een ﬁlmpje waarin wordt uitgelegd hoe je dit
kunt doen. Overigens kun je voor €9,99 ook ProMemEMDR Magazine 23 |
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ber van CloudEMDR worden: dan heb je meer opties én
kun je de Strooptest (ook in het Nederlands) als taak
doen.

EMDR Platform
Krijg je kortsluiting van termen als ‘scherm delen’, dan
is www.emdr-platform.nl een aanrader. Voordeel is ook
dat de therapeut hierbij controle houdt over de aﬂeidende taak. Via dit platform kan de therapeut beveiligd
beeldbellen met de patiënt. In de ‘EMDR-modus’ blijft
de therapeut de patiënt wel zien, maar ziet de patiënt
een bewegende bal op het scherm, eventueel aangevuld met klikjes. Snelheid en geluid worden bediend
door de therapeut. Dit werkt dus net zoals de lichtbalk,
maar dan op het scherm van de patiënt. Die kan intussen de therapeut blijven horen.
Therapeut en patiënt moeten wel allebei achter een
computer zitten; op de telefoon werkt het EMDR Platform niet. Voordelen zijn de beveiligde verbinding en de
simpelheid van het programma. Je hoeft niks extra’s te
downloaden en de instructievideo is heel helder. Andere grote plus is dat de therapeut zowel de patiënt
als diens scherm met de aﬂeidende taak ziet. De eerste
twee weken kun je het EMDR Platform gratis gebruiken.
Daarna betaal je €12,95 euro per maand.


Casus

B-O-D-Y-B-A-G-S en
S-E-K-A-C-N-A-P
tijdens lockdown
Tekst: Sanne Gruijters

Werken in de GGZ op een eiland met 2500 inwoners heeft zo zijn charmes en uitdagingen.
Ook The Unspoiled Queen, zoals het eiland Saba wordt genoemd, ontkomt niet aan covid-19.
Als invliegende psycholoog vanuit Sint Maarten wordt mijn creativiteit op de proef gesteld, dit
keer met een lockdown als extra uitdaging. De casus betreft Fiona, een in Schotland opgegroeide
arts met een West-Afrikaans trauma, die gedurende de therapie terugvliegt van Saba naar Canada.
Online EMDR is het antwoord.

Sinds maart 2017 woon ik op het eiland Sint Maarten en
werk ik als GZ-psycholoog op Saba voor GGZ-organisatie
Mental Health Caribbean. Iedere maandagmorgen neem
ik het eerste Twin Otterr vliegtuigje van Sint Maarten naar
Saba en op woensdagavond vlieg ik weer terug.
In Nederland sprak ik met collega’s vaak over het bekende werken op eilandjes, refererend aan de verschillende

locaties en hoe we soms apart van elkaar het wiel proberen uit te vinden. Werken op een daadwerkelijk eiland
x denken. We werken met wat er
vraagt out of the box
beschikbaar is, creativiteit is een must.
Door corona is vliegen naar Saba nu geen optie. Tijdens
ons wekelijkse online overleg sprak onze psychiatrischf
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De intake

verpleegkundige over haar intake met Fiona. Zonder
twijfel concludeerden we dat we niet moesten wachten
met behandeling tot face-to-face contact weer mogelijk
was. EMDR online, dat was nieuw voor mij… Ik hou wel
van een uitdaging, maar was toch enigszins sceptisch:
‘Het internet is hiervoor op de eilanden toch niet stabiel genoeg …’. De webinar van Ad de Jongh en Suzy
Mathijssen de week ervoor gaf me de moed toch een
poging te wagen.

Fiona
Voor Fiona was posttraumatische stressstoornis de werkelijkheid. Ze begreep dat het jaren kan sluimeren. Het
kwam voor haar niet als een voorzichtige golf, meer als
een tsunami van herinneringen en emoties. Getriggerd
door stilte, duisternis en achtergrondlicht dat haar herinnerde aan het zonlicht door de muren van stro waar
ze verbleef, tien jaar geleden. Deze vloedgolf van bewust onderdrukte herinneringen werd getriggerd door
de pandemie van corona. Ze was niet voorbereid op de
daaropvolgende angst.
Fiona had nooit eerder gehoord van EMDR. Ze had het
weekend doorgebracht, verlamd van angst en overweldigende herinneringen. Toen de verpleegkundige haar
vertelde over EMDR als therapie voor PTSS, was ze aanvankelijk sceptisch. Als arts geloofde ze dat enkel farmaceutische of chirurgische interventies werken. Ze kon
niet geloven dat een therapie via internet dat ook zou
kunnen. Ze had het mis.

EMDR Magazine 23 |
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In totale lockdown moest de intake vanaf aparte eilanden plaatsvinden. Fiona sprak over haar beangstigende
herinneringen, de setting waar ze in plaatsvonden en de
emoties die opkwamen. Vanwege de emoties besloot ik
Fiona het verhaal te laten vertellen terwijl ik haar met
legoblokjes liet bouwen. Dit maakte het haar mogelijk
om haar verhaal te delen. Voor mij was duidelijk dat we
EMDR online een kans moesten geven.

De behandeling
Er waren verschillende levensgebeurtenissen die de
aandacht vroegen. Door de huidige omstandigheden is
de normale routine verdwenen, wat extra impact heeft
op zowel haar fysiek als mentaal welbevinden. Omdat
haar slaap ook negatief werd beïnvloed door de getriggerde nachtmerries van bepaalde levensgebeurtenissen, zijn deze als eerste focus gekozen.
Geïnspireerd door Ad de Jongh zijn we gestart met gekruist tappen op de schouders in plaats van de oogbewegingen. Na enkele sets heb ik het patroon aangepast
en taps op de knieën toegevoegd. De SUD ging van 12
(ja, op een schaal van 0-10) vrij snel omlaag. Tussen de
sets door vroeg ik naar associaties om zeker te weten
dat ze bij de gekozen herinnering bleef. In één sessie
daalde de SUD naar 0.
Toch had ik het vermoeden dat een deel van de herinnering niet verwerkt was. In haar associaties kwam schuldgevoel naar voren. De volgende sessie, diezelfde week,
heb ik ervoor gekozen het domein schuld verder te onderzoeken rond dezelfde gebeurtenis.
De SUD steeg opnieuw boven de 10. Naast schouder en
knie tappen, heb ik haar woorden laten spellen. Neutrale
woorden, afgewisseld met trauma-gerelateerde woorden en afrondend weer met neutrale woorden.

Theezakjes en shampoo
Twee sessies online EMDR met een positief resultaat.
Net als haar negatieve emoties, was mijn twijfel ten
aanzien van online EMDR niet alleen vervaagd maar
vervangen door vertrouwen.

Fiona’s verslag
“We zijn gestart met een herinnering aan de dood
van een jonge man, een van de vele dagelijkse slachtoffers in West Afrika. Ik heb zowel zijn gezicht als
zijn angst tien jaar bij me gedragen. In plaats van de
oogbewegingen als aﬂeiding, werd ik via het beeldscherm door het schuldgevoel en wroeging heen begeleid, door middel van tappen op mijn schouders in
gecompliceerde patronen, terwijl de beelden in mijn
gedachten waren. Deze aﬂeiding resulteerde in meer
en meer fysieke afstand tot mijn herinnering, hoe vaker we het patroon herhaalden. De negatieve emoties
die zoveel vernieling en pijn hebben gebracht werden langzaamaan vager. Het was niet altijd prettig.
De heroriëntatie ten opzichte van de herinneringen
brachten hulpeloosheid en schuldgevoel terug, maar
deze gevoelens werden minder sterk al naar gelang
het tappen en spellen van woorden als body-bag.
Langzaam werden de gespelde woorden vervangen
door beelden en woorden die meer plezierig waren,
zoals fruit en bloemen, en uiteindelijk pancakes zowel vooruit als achteruit gespeld. Het schuldgevoel
was vervangen. Zoals de negatieve gevoelens vervaagden, zo beeldde ik mij deze jonge man in op een
betere plek, in plaats van zittend op een stuk plastic
met zijn ingewanden buiten zijn buikholte, zijn bruine
ogen wijd en vol terreur.
Ik plaatste hem in een vriendelijke omgeving, nog
steeds in zijn verscheurde witte shirt, bruine broek
en zwarte schoenen. In mijn herinneringen heb ik
met begeleiding ons beiden eindelijk rust kunnen
geven. Wat me hiervan het meest aangreep is dat
de tragische herinneringen die de bron van nachtmerries waren, opeens prettige dromen werden. De
daaropvolgende nachten heb ik gedroomd over deze
jonge man, zittend op een strand, in de kleren die
hij droeg toen hij stierf - niet langer doodsbang maar
glimlachend en mij vertellend dat het niet mijn schuld
was. Nu, bijna een maand later, als ik aan deze man
denk, dan denk ik aan hem met een glimlach, wetend
dat hij zijn rust heeft gevonden.”

De daaropvolgende sessies stonden in het teken van
stabilisatie. Informatie over de window of tolerance
was voor haar een eye-opener. Met aanvullende sessies waarin het traumamodel van Franz Ruppert als
onderlegger werd gebruikt, hebben we haar overlevingsmechanismen besproken die haar zo lang overeind hebben gehouden maar niet langer voldeden. We
zijn gestart met het verder in kaart brengen van kerncognities waarbij overige life-events aan bod kwamen.
Vervolgens kwam de volgende levensgebeurtenis die
nachtmerries veroorzaakte aan bod. In plaats van tappen, heb ik haar laten aftellen van 100 naar 0 in stappen van 7, vervolgens 4 en laten optellen in een patroon van +5+2+5+2 enzovoort. Omdat geur en geluid
terugkerende associaties waren heb ik er olfactorische
taken aan toegevoegd, waaronder ruiken aan theezakjes en shampoo en auditieve aﬂeiding.
Fiona toonde zich een erg dankbare patiënt en pikte
de zaken snel op. Ze was zich bewust van haar copingstrategieën, oefende met het mindful toelaten van emoties en gebruikte de tools die haar helpen te kalmeren,
wanneer de spanning te zeer toenam. We vertraagden
wanneer dat nodig was en namen de tijd om bewust te
worden van het proces, in plaats van enkel het eindresultaat. Aandacht hebben voor het proces was achteraf
gezien misschien wel het belangrijkste onderdeel van
het resultaat.
Fiona merkt, als ze terugkijkt naar de situatie van vóór
de covid-toestand, dat ze een kalmer persoon aan het
worden is. Ze herkent dat haar overlevingsdeel zowel
irrationeel gedrag als gedachten aanspoort en herkent
de triggers die haar emoties tot een niet te vatten niveau bewegen. Er is nog veel te leren en te doen, maar
ergens weet ze nu dat dit haar een kalmer persoon
maakt. “For the ﬁrst time in a long time, I am taking
deep breaths.” We zetten de behandeling voorlopig online voort.


Sanne Gruijters werkt sinds maart 2017 als GZ-psycholoog voor
Mental Health Caribbean op Saba en runt een bedrijf genaamd
Inspired.
Fiona is anesthesist en heeft in het verleden voor Artsen zonder
Grenzen gewerkt. Op Saba werkt ze als docent.
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EMDR online bijj
kinderen en jongeren:
tips & tricks
Tekst: Tirtsa Ehrlich en Evelien Speel-Flierman

EMDR online toepassen bij kinderen en jongeren is voor veel behandelaars nieuw. Waar therapeuten begin
2020 nog terughoudend waren, zijn veel EMDR-therapeuten door de coronacrisis in het diepe gesprongen en
EMDR-therapie ook online aan gaan bieden bij de jongste doelgroep. Een bloemlezing van ervaringen van verschillende therapeuten uit de klinische kinder- en jeugdpraktijk.
Ervaring uit de intakefase; casus Ronald
Ronald (elf jaar) heeft op jonge leeftijd een nare ervaring
meegemaakt met een hond en daarvoor EMDR gehad.
De angst voor honden komt opnieuw op tijdens de coronacrisis. Ronald heeft veel spanning en de coronamaatregelen zorgen er voor dat Ronald veel gaat piekeren. Hij heeft ﬂinke woede-uitbarstingen en hierdoor
zijn er conﬂicten in het gezin. Zijn ouders zitten met de
handen in het haar.
Er vindt online een intakegesprek plaats, gericht op het
hebben van zorgen, het voelen van angsten en hoe je
daarmee om kunt gaan. De therapeut zal psycho-educatie geven en praktische handvatten voor het gezin aanreiken. Tijdens de intake zit Ronald naast moeder en wil
hij het liefst dat zij het woord doet. Na een tijdje mag
de therapeut hem wel direct vragen stellen, maar zodra het over moeilijke gevoelens gaat staat Ronald op
en verdwijnt hij uit beeld. Hij vertrekt naar zijn kamer en
komt niet meer terug, de therapeut en moeder blijven
verbijsterd achter.
De therapeut geeft aan moeder uitleg over de window
of tolerance. Als de therapeut daarna begrip voor hem
toont, lukt het Ronald de volgende keer in de kamer te
blijven. Doordat de therapeut steeds goed vraagt hoe
het gaat met de spanning, lukt het hem ook steeds beter
om het gesprek zelf te doen, en minder te vermijden.

Tips & tricks
Zorg dat je beide gesprekspartners in beeld hebt zodat ook de onderlinge interactie zichtbaar is. Je ziet
dan sneller of er een toename van spanning is. OverEMDR Magazine 23 |
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leg bij angstige kinderen vooraf met ouders hoe ze
het kind kunnen helpen binnen hun window of tolerance te blijven. Doordat het kind in de eigen omgeving zit, heeft het meer controle over de situatie. Als
het teveel wordt kan het kind gemakkelijker vermijden. Herstel van contact is op afstand moeilijker.

Eerste behandelervaringen; casus Suzanne
Suzanne (tien jaar) is aangemeld met klachten van herbelevingen, prikkelbaarheid, slecht slapen, nachtmerries en buikpijn. Haar moeder werd in het begin van de
corona-uitbraak ziek en heeft twee weken in kritieke
toestand op de IC gelegen. Moeder is inmiddels thuis,
maar vanwege Suzannes klachten is EMDR online gelijk
gestart.
Drie herinneringen zijn behandeld met EMDR-therapie:
de dag van de ambulance, verjaardag zonder mama en
EMDR gericht op een ﬂashforward van fatale gevolgen
bij papa, want wat als papa het ook krijgt? De eerste
twee sessies is vader voor extra steun aanwezig. Tijdens de EMDR-therapie zijn meerdere werkgeheugentaken tegelijk gebruikt: de Cloud EMDR tool, butterﬂy
hug
g met taps, onregelmatige klikjes, en voet-taps. De
SUD daalde soms traag, waarna de werkgeheugenbelasting werd verhoogd (zie verderop voorbeelden van
werkgeheugenbelasting). De klachten van Suzanne waren na twee sessies al aanzienlijk afgenomen. De ﬂashforward in sessie drie was digitaal de grootste uitdaging, vanwege Suzannes neiging tot vermijding. Vader
was er deze sessie niet bij, omdat hij onderwerp was

van haar angsten. Hierdoor
vermeed Suzanne niet meer
en slaagde de behandeling. Na
de EMDR-behandeling is Suzanne
minder snel van slag, haar emoties
zijn minder intens en het slapen gaat
ook weer goed.

Tips & tricks
EMDR bij kinderen kun je online gewoon doen. Met
meer aandacht voor uitleg vooraf, het betrekken van
de ouders bij de EMDR-behandeling en zo nodig het
ﬂexibel inzetten van extra werkgeheugenbelasting.

Casus Sanne: minder vermoeiend
Sanne (negentien) heeft een somatische symptoomstoornis met pijn in haar gewrichten en hoofdpijn. Ze is

gevoelig voor prikkels en
snel moe. Sanne is kwetsbaar, beweegt langzaam en
praat zacht. EMDR is onderdeel
van haar behandeling. Vóór de coronamaatregelen kwam ze naar de
behandelsessies met taxivervoer. Dit kostte haar veel moeite vanwege haar lichamelijke klachten.
Na een EMDR-sessie had ze last van hoofdpijn en extreme moeheid. Sinds de coronamaatregelen wordt de
EMDR online gegeven. Dit gaat prima met rekensommen
en spellingsopdrachten. Omdat Sanne overgevoelig is
voor geluiden en tast waren tikjes en trillers geen optie.
Het voordeel van online werken is dat Suzanne na aﬂoop
niet meer op de taxi hoeft te wachten en gelijk thuis f
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“De kwetsbare Sanne hoeft niet
meer per taxi naar behandelsessies te komen. Hierdoor
kunnen de EMDR-sessies vaker
doorgaan”
even kan liggen. Hierdoor kunnen de EMDR-sessies vaker doorgaan. Om tegemoet te komen aan haar wens
contact te hebben en haar tegelijkertijd intensief genoeg
te behandelen, kunnen de face to face-contacten in de
toekomst wellicht afgewisseld worden met online therapie.

Tips & tricks
Als EMDR al is gestart, is overstappen naar online
EMDR tijdens een behandeling goed mogelijk. Het levert soms zelfs verrassende voordelen op.

Casus Natasja: met de smartphone
Natasja (negen jaar) heeft nare dromen, plast in bed en
soms denkt ze ineens aan haar vader. Een jaar geleden
heeft die haar moeder ernstig verwond waar zij bij was.
Nu zit haar vader in de gevangenis. Natasja vertelt dat
ze vaak bang is en niet in haar eigen bed durft te slapen. Moeder heeft zelf een succesvolle EMDR-behandeling gehad en gunt haar dochter hetzelfde.
De tweede afspraak leest de therapeut voor uit het
boek Tim en het wonder EMDR. Natasja zit op haar bed
en luistert aandachtig. De therapeut laat de platen zien
via de camera van de telefoon. Zo kan Natasja het verhaal goed volgen.
De volgende sessie start de EMDR-therapie. Natasja’s
moeder heeft geen laptop, dus moet de behandeling via
de smartphone. Natasja zit aan tafel met haar oortjes
in. Daardoor hoort ze via een tweede telefoon de klikjes. Haar moeder zit naast haar en zet de klikjes aan en
uit als de therapeut dat vraagt. EMDR wordt ingezet op
het targetbeeld van haar gewonde moeder. De klikjes
worden niet stopgezet, alleen bij back to target vraagt
de therapeut haar moeder de klikjes te pauzeren. Zo
blijft het tempo hoog tijdens de desensitisatiefase. De
SUD daalt van 8 naar 0 in ruim een half uur. Dan is de
batterij van de telefoon leeg. Even later belt Natasja: ze
zit onder de glazen eettafel. Daar is het enige beschikbare stopcontact. Ze sluiten positief af onder de tafel en
lachen er samen om. De dag na de EMDR-behandeling
belt de therapeut met Natasja. Ze voelt zich veel blijer.
EMDR Magazine 23 |
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Een week later durft Natasja weer alleen buiten te spelen, ze plast niet meer in bed. Deze EMDR-behandeling
via de telefoon is geslaagd.

Tips & tricks
Ook zonder groot scherm is EMDR online goed toepasbaar bij kinderen. Het helpt als de therapeut de
EMDR-procedure goed kent, zodat die ervoor kan kiezen de klikjes te laten doorlopen om het tempo hoog
te houden. Een goede voorbereiding met ouders is
essentieel, denk ook aan randvoorwaarden zoals de
klikjes op de telefoon en een goed opgeladen batterij.

Conclusie
De ervaring leert ons dat kennis van gevarieerde werkgeheugentaken belangrijk is bij online EMDR-therapie.
Tappen met bijvoorbeeld de butterﬂy hug lijkt het goed
te doen, in combinatie met oogbewegingen met eigen
vingers of een online tool, spellingtaken en de onregelmatige klikjes. Verschillende tools zijn beschikbaar zoals
Cloud EMDR of de EMDR tool van Psylaris (zie pagina 7 in
dit magazine).
Oefen voor de sessie de werkgeheugenbelasting met je
patiëntje. Als er sprake is van dissociatie kan de aﬂeidende
taak ingewikkelder gemaakt worden: staand en met de Vstep, zoals je dat in een reguliere sessie ook zou doen.
Zorg dat het patiëntje dan met het hele lichaam in beeld is.
Ook belangrijk voor online therapie: maak afspraken over
wat een kind na de sessie gaat doen om te ontspannen.
Wat betreft de toepassing van EMDR verandert er met
online werken niet veel. Andere zaken zijn wel van belang: is er goede wiﬁ en voldoende privacy? Is de telefoon voldoende opgeladen? Is er een vaste plek om het
scherm op te zetten en staat het scherm stevig vast? Is
het beeld en geluid goed? Zijn ouders beschikbaar voor
eventuele begeleiding? Kun je een whiteboard gebruiken
via ‘scherm delen’ zodat er ook getekend kan worden of
een spelletje gedaan? Kortom: bij online EMDR-therapie
gaat veel zoals we gewend zijn, met hier en daar wat aanpassingen. Conclusie: EMDR online is goed mogelijk bij
kinderen.

Met dank aan Marie Jeanne Berkers, Sylke Toll en Elseline Scherpenisse
voor hun inbreng. De casuïstiek is volledig anoniem gemaakt. Dit is het eerste deel van een tweeluik; in het komende EMDR Magazine volgt deel twee.
Tirtsa Ehrlich is GZ-psycholoog en EMDR supervisor i.o. Ze werkt bij
Dokter Bosman in de SGGZ, op een polikliniek in Amsterdam
gespecialiseerd in ADHD en ASS. Tirtsa is daarnaast auteur van
diverse (kinder)boeken over AD(H)D.
Evelien Speel-Flierman is Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP),
GZ-psycholoog, NtVP Psychotraumatherapeut en EMDR supervisor i.o.
Evelien is werkzaam in haar eigen praktijk in Eijsden, Zuid-Limburg.

Interview

Annemiek van Dijke en Ilja Seifert

EMDR online:
de Nice Day Way
Tekst: Elseline Scherpenisse

Online behandelen is niet nieuw voor de psychologen die werken bij de online poli van PsyQ. Sinds
2018 kunnen patiënten met angstklachten of een depressie bij hen terecht voor een volledige online
behandeling (Spijker, Orden en Van Dijke, in druk). Dit innovatieve behandelaanbod neemt een vlucht nu
veel behandelaren door de coronacrisis overstappen naar online behandelen en beeldbellen. Klinisch
psycholoog Annemiek van Dijke en psycholoog Ilja Seifert doen hun EMDR-behandelingen sinds een
jaar online. Dit zijn hun ervaringen.

Jullie behandelaanbod heet de Nice Day Way
Annemiek van Dijke: “NiceDay
y is een app die werkt op
de smartphone van de patiënt. De behandelaar werkt
via een portal-omgeving (een soort startpagina, red.) van
NiceDay op de laptop. Het is een appomgeving waarmee
we op een nieuwe manier evidence based
d kunnen behandelen (van Dijke & Lankveld, 2019). Alle communicatie met de patiënt gaat via de app. We kunnen beeldbellen, chatten, real time registraties volgen van de patiënt,
we doen zelfs real time exposure-oefeningen via de app.
We komen dichtbij de mensen in hun privéleven, omdat
ze vanuit hun smartphone werken. De patiënt kan op
elk moment iets registreren of opschrijven. Het is heel
laagdrempelig en het vergroot de ecologische validiteit
(de mate waarin onderzoeksgegevens iets over de dagelijkse praktijk zeggen) van de registraties. De interactie
tussen therapeut en patiënt is zo ook heel dynamisch.
Tijdens de exposure kunnen we meegaan naar de situaties en plaatsen waar de trigger zich bevindt. Dat vergroot de impact van de interventie.”
Ilja Seifert: “Het unieke van de Nice Day Way
y is dat we
heel ﬂexibel zijn en behoefte-gestuurd werken (van Orden e.a., in druk). In plaats van één lange sessie in de
week, kunnen we de patiënt meerdere keren kort spreken. Patiënten kunnen ons ook tussen de sessies door
benaderen; daar maken we speciaal tijd voor in onze
agenda’s. Tussendoor chatten we met de patiënt, bij-

voorbeeld als we zien dat iemand niets registreert. In
het dashboard
d kunnen we alle activiteiten van de patiënt
volgen. We kunnen ook vijf minuten beeldbellen, bijvoorbeeld de dag na een indringende EMDR-sessie om even
de vinger aan de pols te houden. We kunnen in de app
reminders instellen en activiteiten plannen. In de app zit
ook een evaluatiesysteem met vragenlijsten, zo kunnen
we mooi het verloop van de klachten volgen.”

Hoe doen jullie EMDR via de NiceDay-app?
Ilja: “Ik werk een jaar bij de online poli en ben opgeleid
in EMDR bij de VEN. Ik wilde graag verder met EMDRbehandelingen, ook bij de digitale poli. Er was één probleem: NiceDay
y werkt alleen op een smartphone. Oogbewegingen als aﬂeidende taak werkten dus niet,
f
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“Als het in je behandelkamer
kan, dan kan het ook online”
door het te kleine scherm. Daarom hebben we een
andere visuele werkgeheugenbelastingstaak ontwikkeld. Deze taak is afgeleid van de Stroop-test, waarbij
de patiënt de woorden moet lezen of de kleuren van
de woorden moet benoemen. We delen ons scherm
met de patiënt en bewegen de cursor over het scherm.
Zo kunnen we zelf het tempo van het oplezen van de
woorden bepalen en blijft er tijdens de desensitisatiefase contact. We noemen het niet meer de Strooptaak,
omdat we de kleuren en woorden hebben veranderd.
Ook hebben we aanpassingen gedaan zodat de taak
ook toe te passen is in het Engels en bij patiënten met
kleurenblindheid.”

Hebben jullie aanpassingen in het standaardprotocol gedaan?
Annemiek: “We gebruiken het meest recente standaardprotocol en hebben in het protocol zelf niets aangepast
maar wel de mogelijkheden van de NiceDay-app
y
geïntegreerd in het protocol. Alleen de aﬂeidende taak is anders. Het is altijd spannend om op afstand EMDR te doen
bij een nieuwe patiënt. Daarom is het heel belangrijk om
de sessie goed voor te bereiden. We maken een casusconceptualisatie en geven psycho-educatie over (complexe) PTSS en de behandeling met EMDR. We plannen
voor de patiënt een kwartiertje in om zich mentaal op de
sessie voor te bereiden, glaasje water te pakken, zich te
installeren, et cetera. Ook bespreken we alvast de hersteltijd van de patiënt na de sessie.

N=1 studie

Zit iemand rustig, zonder dat hij gestoord kan worden?
Zeker in deze coronatijd waarin huisgenoten thuis zijn
is het belangrijk deze zaken te bespreken en voor te
bereiden. Wat helpt om na de sessie tot rust te komen?
We adviseren dan bijvoorbeeld om een prettig muziekje
EMDR Magazine 23 |
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uit te kiezen, een lekker luchtje in de kamer te hebben.
Het grote voordeel is dat de patiënt niet meer het verkeer in hoeft na de sessie. Je weet dat ze rustig thuis
zitten en in hun eigen tempo kunnen bijkomen van de
therapie.”
Ilja: “Op casusniveau zien we dat wat we hebben bedacht werkt. Dat bleek ook uit mijn N=1-studie: de
EMDR-behandeling was effectief. We houden ons grotendeels aan het standaardprotocol. De vorm waarin
het wordt aangeboden is dus wel anders, helemaal
vormgegeven binnen onze online mogelijkheden. Mijn
cliënten zijn tevreden en de SUD daalt net zo snel als
tijdens een reguliere EMDR-sessie. Ik heb zelf geen patiënten gehad waarbij ik extra aﬂeidende taken moest
toepassen.”

Welke extra vaardigheden heeft een therapeut
nodig om online EMDR te kunnen doen?
Annemiek: “Online behandelen vraagt in bepaalde opzichten andere competenties van de therapeut. Het
oogcontact is anders, je moet je bewust zijn van waar je
kijkt. De neiging is om naar de patiënt op het scherm te
kijken, maar als je de patiënt aan wilt kijken dan moet je
natuurlijk je ogen op de camera richten. Op een smartphone is je gezicht veel kleiner dan op een laptop, dus
is je mimiek van belang. Ook goed articuleren is online
essentieel. En gebaren maak je ín beeld en niet daar
onder.”

Is online EMDR ook toe te passen bij patiënten
die complexere klachten hebben?
Ilja: “Je moet je als behandelaar altijd afvragen of je voldoende bekwaam en bevoegd bent om de problematiek
te behandelen. Ons devies is: als het in je behandelkamer kan, dan kan het ook online. Via de online poli zijn
wij EMDR eerst in gaan zetten als interventie tijdens een
reguliere behandeling van angstklachten of depressie.
De laatste tijd behandelen we steeds vaker patiënten
die PTSS als hoofddiagnose hebben. De vraag is natuurlijk of je echt alle problematiek online kan behandelen.
Bij ernstige dissociatieve klachten of agressieregulatieproblemen kan het wenselijk zijn om een patiënt ook live
te zien.”
Annemiek: “Ik zie zoveel meerwaarde in online behandelen, omdat de patiënt in zijn eigen omgeving is tijdens de therapie. Een patiënt zei ooit tegen mij: ‘Tijdens
de therapie kom ik altijd bij jou op bezoek. Jij voelt je
op gemak op kantoor, want het is jouw kamer. Ik zit
nu (tijdens de online behandeling, red) in een omgeving
waarin ik me prettig en veilig voel, en dat maakt het
verschil.’

Er is onderzoek gedaan naar patiëntgedrag tijdens online behandeling. Hieruit blijkt dat patiënten vanuit hun
eigen omgeving meer onthullen over zichzelf en hun
klachten. Dat noemen ze het online disinhibition effect
(Suler, 2004). Uiteraard is dat anders voor patiënten die
niet veilig zijn thuis, bijvoorbeeld als de traumatisering
nog doorgaat. Wij proberen dan van tevoren afspraken
met ze te maken over de randvoorwaarden van de behandeling. Een oplossing is dan bijvoorbeeld dat ze niet
thuis maar bij een familielid de behandelsessie volgen.”

Wat onderzoeken jullie met de studie die jullie
hebben opgezet?
Annemiek: “We hebben meerdere onderzoeksvragen.
We gaan kijken naar de mate waarin de app-omgeving
bijdraagt aan het behandelsucces, we onderzoeken de
uitvoerbaarheid van de EMDR-therapie, en we willen de
visuele werkgeheugenbelastingstaak vergelijken met
een auditieve taak. Tot slot onderzoeken we ook de kosteneffectiviteit van de online behandeling met EMDR.
Van onze werkgever hebben we toestemming op ons
onderzoeksvoorstel en de collega’s willen graag beginnen. Het onderzoeksvoorstel gaan we aanbieden bij de
medisch-ethische commissie.”
Ilja: “We doen nu een eerste pilot met twintig patiënten
om te onderzoeken of onze visuele werkgeheugenbelastingtaak werkt. Die patiënten krijgen één voorbereidende sessie uitleg en dan wordt ook de casusconceptualisatie gemaakt. Daarna krijgen ze tien sessies EMDR
en na aﬂoop is er aandacht voor rehabilitatie. Als daarna
nog behandeling nodig is, zoals schematherapie, dan
verwijzen we naar reguliere zorg of doen we nog wat
extra zittingen online.”

helpt de app ook bij het overwinnen van angst, herstel
en persoonlijke ontwikkeling. We kunnen bijvoorbeeld
zien hoe vaak een patiënt naar een bepaalde plek gaat
zonder angst. De patiënt registreert zijn succeservaringen en zo werk je samen toe naar herstel.”
Ilja: “Voor therapeuten is het vaak prettig om even online te oefenen op een collega met de visuele werkgeheugenbelastingstaak om er vertrouwd mee te raken. Ik
oefen die taak ook even met patiënten om ze voor te bereiden. Mijn advies voor behandelaren die wat huiverig
zijn om online EMDR toe te passen: denk aan hoe je ooit
je eerste reguliere EMDR sessie hebt gedaan. Ook online
EMDR is een kwestie van gewoon doen.”

Meer informatie op https://niceday.app/

Annemiek van Dijke

Ilja Seifert

Dr. Annemiek van Dijke is klinisch (neuro-)psycholoog-psychotherapeut
en psychotraumatherapeut NtVP, supervisor VGCT, NVP en NtVP. Ze
werkt als senior behandelaar en manager wetenschappelijk onderzoek voor de online poli’s van i-psy, PsyQ en Brijder. Ze is gepromoveerd op complex trauma, gehechtheid, dissociatie en affectregulatie
bij complexe PTSS, BPD en somatische symptoomstoornissen. Ze was

Wat is jullie take home message voor de lezers?
Annemiek: “Online behandelen is voor mij de volgende
stap in de ontwikkeling van traumabehandeling. Dat
geldt niet alleen voor EMDR-therapie maar ook voor
exposure en rehabilitatie na traumatherapie. De patient heeft zijn telefoon altijd bij zich, registreren kan ook
zonder dat het zichtbaar en merkbaar is voor anderen.
Als tijdens een gedragsexperiment iets erg spannend
is, dan sturen ze snel een chat-berichtje. Alleen al het
feit dat ze dit kunnen doen, maakt dat de spanning zakt.
De patiënten die wij behandelen zijn tevreden met het
resultaat. We zijn begonnen met patiënten met relatief
milde klachten, maar naarmate je de online vaardigheden beter beheerst, durf je ook ingewikkelder casuïstiek
te behandelen.
De app ondersteunt de behandeling doordat we kunnen
bijhouden hoe traumaklachten verminderen. Daarna

bestuurslid van de European Society for Trauma and Dissociation.
Drs. Ilja Seifert is psycholoog NIP bij PsyQ Online Noord Holland. Ze is
praktijkhouder van Psychologie Praktijk Noord Holland, cognitief
gedragstherapeut i.o en in opleiding tot EMDR practitioner.
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twee weken
Tekst: Gusta Boland

Sinds april 2018 biedt het Altrecht Academisch Angstcentrum in Utrecht een intensieve ambulante
traumatherapie (IAT) aan. Die bestaat uit twee keer drie behandeldagen in twee aansluitende weken. Iedere twee weken starten vier patiënten. Met de lockdown-maatregelen viel deze intensieve
behandeling abrupt stil. Maar twee weken later begonnen de eerste patiënten met het volledige
intensieve behandelprogramma dat is omgebouwd tot een online variant.
In de oorspronkelijke IAT zien de behandeldagen er als
volgt uit. De vier deelnemers krijgen in de ochtend een
sessie imaginaire exposure (IE) van negentig minuten.
Na een korte pauze volgt een gezamenlijk beweegonderdeel (afwisselend traumasensitieve yoga, sport en
spel, en hardlopen) en aansluitend de lunchpauze. In
de middag starten de EMDR-sessies van negentig minuten, en na een pauze vindt de psycho-educatie (PE) in
groepsverband plaats. Per dag wordt één trauma achtereenvolgens met IE en EMDR aangepakt. Zo worden in
de loop van de behandeling meestal zes geselecteerde
trauma’s behandeld. Nametingen worden direct na de
laatste sessie gedaan, en verder één, vier en zesentwintig weken na afronding van de behandeling.

Lockdown: online aan de slag
Vrijwel direct nadat bleek dat de IAT in zijn oorspronke-
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lijke vorm niet meer uitvoerbaar was, ontstond het idee
om een onlineversie te ontwerpen. Suzy Matthijssen, klinisch psycholoog en hoofdbehandelaar van de IAT, zette
per onderdeel de lijnen uit hoe de deelnemers het programma thuis konden uitvoeren. Er werden diverse systemen ingezet. Voor de IE-sessies beveiligde beeldbelprogramma’s zoals Karify,
y het e-healthprogramma waar
Altrecht al langer mee werkt, of het eveneens beveiligde
beeldbelprogramma Starleaf.
f
Voor de EMDR-sessies is SilVRmind
d in gebruik genomen.
Suzy maakte begin maart kennis met één van de ontwikkelaars van SilVRmind, een bedrijf dat een virtual
reality-applicatie
y
voor traumabehandeling ontwikkelde.
Zij benaderde de ontwikkelaars met de vraag of zij op
korte termijn een computerapplicatie konden maken
met diverse vormen van werkgeheugenbelasting om online EMDR te kunnen uitvoeren. Een voorwaarde daarbij

versie veranderd in wandelen, thuisﬁtness en hardlopen.
Op YouTube zijn voorbeeldﬁlmpjes voor thuisﬁtness op
verschillende niveaus geselecteerd die de deelnemers
kunnen streamen op de eigen TV of laptop.
De dagelijkse sessies psycho-educatie zijn op aparte
ﬁlmpjes gezet die de deelnemers via een link in Karify
thuis kunnen bekijken. De ﬁlmpjes bevatten de PowerPointpresentaties van de reguliere IAT, met in een hoek
van het scherm een collega die de informatie net zo toelicht als ze het normaal in de groep ook zou doen, maar
in dit geval met wat meer voorbeelden. Direct na de ﬁlm
belt een behandelaar de patiënten om te bespreken wat
het belangrijkste is dat ze geleerd hebben en of ze nog
vragen hebben. In de namiddag en de avond is er nog
ruimte voor het uitvoeren van exposure-opdrachten.
Voor de patiënten is een draaiboek geschreven waarin
alle stappen in de behandeling terug te vinden zijn. Voor
en na de behandeling beluisteren patiënten een motiverende videoboodschap van de hoofdbehandelaar met
uitleg over de behandeling en aanmoediging respectievelijk complimenten voor hun inzet en informatie over
het vervolg.

Aandachtspunten bij online traumabehandeling
Richtlijnen voor het online uitvoeren van traumabehandeling zijn beschikbaar gesteld voor heel Altrecht. Een
voorwaarde is dat de patiënt enigszins vertrouwd is met
diverse computersystemen. Daarom worden patiënten
voorafgaand aan de online IAT benaderd om samen alles te installeren. Patiënten waarderen het dat de teamleden ruim de tijd nemen voor deze instructie en ook
bereikbaar blijven voor technische vragen tijdens de IAT.

Voor EMDR-therapie tijdens de IAT is de SilVRmindapplicatie gebruikt. De werkgeheugenbelasting bestaat uit visuele en auditieve aﬂeidingstaken. Als
visuele stimulus is er een bal die beweegt op het
scherm van de patiënt, die willekeurig van bal- naar
cilindervorm verandert. De patiënt moet hierna zo
snel mogelijk op de pijltjestoets-naar-beneden drukken waarna meteen de vorm terug naar bal verandert. De snelheid van de bal past zich automatisch
aan aan de reactiesnelheid van de patiënt, zodat die
steeds zo veel mogelijk uitgedaagd blijft. Zo nodig
kan de behandelaar instellen dat de bal van kleur
verandert om nog meer werkgeheugenbelasting te
creëren. Voor de auditieve taak kan de behandelaar
kiezen tussen een actieve variant waarbij de cliënt
zo snel mogelijk op de spatiebalk drukt zodra die
een piepje hoort, of de passieve vorm: onregelmatige klikjes waarop de patiënt niet hoeft te reageren.

Voordat de therapie begint, is er een check of de patiënt
over een ruimte beschikt waar zij/hij zich veilig voelt en
niet gestoord wordt. Voor de meesten is dit thuis, maar
enkele patiënten die extra steun en holding
g nodig hadden, namen deel vanuit een ruimte van Altrecht.
Daarnaast moet de behandelaar de patiënt goed kunnen zien, dus vindt traumabehandeling alleen plaats via
beeldbellen. Het lukt natuurlijk niet om het hele lichaam
van de patiënt in beeld te krijgen, maar vooral de handen
van de patiënt zijn van belang. Wanneer die niet
f
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posure in vivo. Starleaff heeft de optie van scherm delen,
zodat de behandelaar bijvoorbeeld ﬁlmpjes of geluiden
via YouTube kan inzetten.

De ervaringen
Hoewel sommigen in het begin onzeker waren over
traumasessies via beeldbellen, hebben de behandelaars
ervaren dat ze online goed contact kunnen maken met
de patiënten en heel gefocust kunnen werken. Bij de
exposure-sessies is aan de handen en schouders goed
te zien of de spanning oploopt. Er kunnen speciﬁeke instructies worden gegeven voor aardingsoefeningen indien de patiënt buiten de window of tolerance gaat. Heel
soms, als er kans is dat een patiënt ernstig dissocieert,
spreekt de behandelaar vooraf oplossingen af om weer
‘terug te komen’: in de handen klappen, de naam van de
patiënt noemen of bepaalde muziek opzetten.
De werkgeheugenbelasting via SilVRmind
d (zie ook het
kader) lijkt zeer effectief in het doen afnemen van de
SUD. Een patiënt vertelde de online behandeling zelfs
prettiger te vinden dan face to face omdat ze minder afleiding ervoer dan in een therapiekamer. De beleving van
de behandelaars varieert: verschillende collega’s vinden
EMDR via SilVRmind
d minder inspannend, terwijl anderen
opmerken dat het online werken hen juist meer energie
kost.
Helaas haperen de diverse systemen soms: het beeld
staat stil, valt uit, de patiënt kan de behandelaar niet
verstaan of andersom. Veelal is dit op te lossen door
opnieuw in te bellen, of zo nodig een tweede beeldbelprogramma of een telefoonverbinding ernaast open te
zetten. Belangrijk is altijd snel via de telefoon contact te
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“Het is wereldwijd voor het
eerst dat een intensief traumabehandelingsprogramma
geheel online is uitgevoerd”
ment geen verbindingsproblemen heeft de sessie over.
Dit vergt van alle teamleden wel een ﬂexibele instelling.
Hoewel de meeste collega’s het directe contact op de
werkvloer missen, verloopt de overdracht van patiënten
tussen de middag online even effectief - en worden er
nog steeds grapjes tussendoor gemaakt.

Behandelresultaten
De resultaten van de allereerste online patiënt overtroffen alle verwachtingen. Zij scoorde vier weken na afronding van de behandeling 0 op alle uitkomstmaten (depressieve klachten, algemene psychiatrische klachten
en PTSS-klachten). Terwijl zij toch voorafgaand aan de
IAT op basis van alle vragenlijsten zeer ernstige klachten
liet zien. Deze patiënt vertelde in de nabespreking dat
ze de instructies helder vond en dat het ﬁjn was om dit
schriftelijk en ook via een ﬁlmpje te kunnen vernemen.
Ook gaf het haar een veilig gevoel dat ze tijdens de behandeldagen altijd iemand van het team kon bellen. Ook
het beweegonderdeel vond ze helder; dat hield ze ook
vol in de weken na de IAT.
Suzy Matthijssen: "Het is voor het eerst in de wereld dat
een dergelijk intensief traumabehandelingsprogramma
geheel online is uitgevoerd. Deze casus toont aan dat
het kan! Dit is relevant voor traumatherapeuten die
online behandelen niet zien zitten, maar ook voor alle
PTSS-patiënten die nu soms helemaal niet behandeld
worden. Het is een resultaat om trots op te zijn.”


Column

Niet iedereen
is te helpen
Tekst: Arianne Struik
Veertien was ze toen ik Sunny leerde kennen, na een suïcidepoging opgenomen op de gesloten afdeling. Ik woonde en werkte toen nog in Nederland. Sunny werd naar mij
verwezen voor een EMDR-behandeling maar haar klachten
werden alleen maar erger en ze belandde voor maanden in
de separeer. Er werd een dissociatieve stoornis gediagnosticeerd. Ze sneed, dronk chloor, wurgde zichzelf met schoenveters, brandde zichzelf met een aansteker, hongerde zichzelf uit. Het klinische behandelteam had het zwaar. Toen het
na een hele tijd beter met haar ging en ik de EMDR weer
wilde vervolgen, besloot de afdeling tegen alle afspraken in
dat ze, omdat ze achttien was geworden, moest verhuizen
naar de chronische psychiatrie.
Ik moest de behandeling overdragen aan haar nieuwe behandelaar, wat mij een behoorlijk machteloos- en schuldgevoel bezorgde. Met een uitgebreide overdracht lukte het
de nieuwe behandelaar gelukkig om haar aan het praten te
krijgen. Toen ook zij na twee jaar onverwachts wegviel vroeg
de afdeling mij, onder druk van Sunny, de behandeling weer
over te nemen. Dat leek goed te gaan. Ze wilde per se aangifte doen tegen een familielid, maar tegelijkertijd bleek ze
zichzelf dreigmails te hebben gestuurd. Er kon geen bewijs
worden gevonden en ze kreeg te horen dat er werd getwijfeld aan haar verhaal. Nu doe ik niet aan waarheidsvinding,
maar toevallig was het familielid dat ze beschuldigde wel
een keer door het personeel van de afdeling op heterdaad
betrapt.
De twijfels aan haar verhalen maakten haar onzeker en haar
functioneren verslechterde. Sessie na sessie liet ze haar
verwondingen zien. Ze zweeg meestal, maar als ze sprak
verwoordde ze vooral haar zelfhaat, eenzaamheid, teleurstelling en haar gevangenschap in verlangen naar contact
en geborgenheid. Dat is erg machteloos makend en moeilijk
te verdragen. Het werd steeds moeilijker om niet vanuit tegenoverdracht te reageren en haar niet te verwijten ongemotiveerd te zijn. Ik besloot haar weer over te dragen aan
haar eigen team.
Er volgden jaren waarin Sunny soms beter en soms slechter
functioneerde. Ze kreeg sondevoeding en automutileerde zo

ernstig dat een van haar ledematen geamputeerd dreigde
te worden. Ze deed talloze zelfmoordpogingen, maar werd
steeds net op tijd gered door het personeel van de afdeling.
Als ik naar Australië verhuis, vindt Sunny mijn emailadres en
ze vraagt of ik haar niet weer in behandeling kan nemen. Ik
ben de enige die haar begrijpt en kan redden, zegt ze. Ik verwijs haar herhaaldelijk terug naar haar eigen behandelaar.
Dan mail ik haar dat ik denk dat het haar niet helpt en ik verbied haar mij nog te mailen. Ze blijft de grenzen opzoeken
en vraagt of ze me dan één keer per jaar mag mailen hoe
het gaat. Ik heb niet de moed om ook dat nog af te wijzen.
Een jaar geleden vertelt ze me dat ze eindelijk op de wachtlijst van de Levenseindekliniek staat. Als ze wordt toegelaten, moet ze zeven gesprekken hebben alvorens het besluit
valt voor euthanasie. Ze vraagt of ze mij, als ik in Nederland
ben, misschien nog een keer kan zien om afscheid te nemen. Na lang afwegen besluit ik met haar af te spreken. Het
is zeventien jaar later en we lachen over hoe oud we zijn
geworden. Ze vraagt naar mijn mening over haar beslissing.
Nog weer een tijd later mailt ze dat ze een datum van overlijden heeft afgesproken. Of ze mij nog gedag mag zeggen.
We spreken elkaar tien minuten via Zoom, maar wat moet je
zeggen? Ik vraag haar hoe zoiets gaat. Ruim je al je spullen
op? Ze vertelt dat dat niet mag omdat je de mogelijkheid
moet hebben om je te bedenken. Maar, zegt ze lachend,
“Dat ga ik echt niet doen.” Als ik ophang ben ik onder de indruk. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Heb ik gefaald,
had ik meer kunnen doen? Als ik niet was verhuisd, had ik
haar dan kunnen helpen?
Traumabehandeling, EMDR is geen tovermiddel. Niet iedereen is te redden helaas. Ik voel berusting en dankbaarheid
dat er zoiets als een Levenseindekliniek bestaat en bewondering dat ze kiest voor deze manier. Euthanasie voelt voor
nabestaanden toch heel anders dan suïcide.
Dag Sunny, ik hoop dat je rust gevonden hebt.
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.
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Innovatie

Behandeling van drie
kinderen met excessief
krabben en nagelbijten
Tekst: Lianne Wiltink

In EM 19 en 20 verschenen twee artikelen over het veelbelovende EMDR-protocol voor de
behandeling van dranggedrag bij volwassenen, waarbij patiënten vooral zelf de behandeling uitvoeren. Goede resultaten werden behaald bij excessief krabben, trichotillomanie en automutilatie.
Maar is deze zelfhulpbehandeling ook geschikt voor kinderen? In dit artikel beschrijven we drie
behandelingen van kinderen met excessief krabben en nagelbijten middels het drangprotocol.
We beginnen met een achtjarig meisje met erge jeuk
dat excessief krabt. Vaak wordt jeuk als erger ervaren
dan pijn. Jeuk is een zeer indringende sensatie, waar de
aandacht vaak volledig naartoe wordt getrokken. Om
van het gevoel af te komen, gaat men krabben om kortdurend verlichting te voelen. Dit begint meestal als een
doelbewuste actie, maar daarna is er sprake van controleverlies. Vooral in de avond en nacht is jeuk, en dus
ook het krabben, sterk aanwezig. Jeuk kan het dagelijks
leven ingrijpend beïnvloeden, omdat het regelmatig leidt
tot concentratieproblemen, vermoeidheid en slecht slapen. Maar ook gevoelens van schaamte en een negatief
zelfbeeld zijn veelvoorkomende gevolgen.
De medische behandeling richt zich op het bestrijden
van de jeuk en daarmee is een deel van de patiënten
voldoende geholpen. Er blijft echter een groep patiënten over die hier onvoldoende baat bij heeft. Voor hen
is een psychologische behandeling geïndiceerd. In de
afgelopen jaren zijn verschillende effectieve behandelingen ontwikkeld voor krabgedrag, waaronder cognitieve
gedragstherapie en medische hypnose. Maar ook daarmee blijft een deel van de kinderen krabben. Vooral het
krabben in de nacht is een probleem waar maar moeilijk grip op is te krijgen. Sommige gezinnen zoeken al
jaren naar een effectieve behandeling daarvoor. Kan het
nieuwe EMDR-drangprotocol om het krabgedrag te laten
uitdoven voor hen het geschenk uit de hemel zijn?

Een meisje met last van jeuk en krabben
De eerste patiënt waarbij de kinderversie van het drangEMDR Magazine 23 |
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“Puck vond het heel prettig dat
zij in control was. Dat stimuleerde
haar om het protocol zelf te doen
en er echt de tijd voor te nemen”
protocol werd toegepast is Puck, een achtjarig meisje met
atopisch eczeem en allergieën (graspollen, huisstofmijt,
bomen, honden, pinda’s). Daarnaast is zij bekend met
concentratieproblemen, dromerigheid en bewegingsonrust. Puck wordt eind 2018 verwezen door de kinderarts
vanwege jeuk en excessief krabben, waar zij al jaren veel
last van heeft. Het krabben gebeurt zonder dat ze het
zelf in de gaten heeft en ze kan het niet stoppen. Er werd
gestart met een combinatie van cognitieve gedragstherapie en medische hypnose, maar deze behandeling
liet slechts deels een positief effect zien. Het krabben
overdag was verminderd, maar tijdens de nachten was
het nog volop aanwezig. Daarnaast nam het krabgedrag
weer toe in spannende periodes, bijvoorbeeld rondom
haar verjaardag of schooluitjes. Het meisje werd opgeroepen voor een nieuwe, veelbelovende behandeling.

Behandelverloop
Vanaf november 2019 zijn er drie behandelsessies. In de
eerste sessie wordt uitleg gegeven over het protocol.
Daarnaast wordt samen met Puck geoefend. Eerst wordt
het protocol door de therapeut bij haar uitgevoerd, daarna probeert ze het bij zichzelf uit, waarbij zij als werk-

Drangprotocol voor kinderen die
last hebben van jeuk en krabben
1: Plaats van de kriebel
“Je mag je ogen dicht doen en wijs maar
aan waar je nu de ergste kriebel hebt.”
2: Sterkte van de kriebel (0-10)
“Hoe erg is de kriebel nu op dit plekje..?
0 is geen kriebel en 10 zo erg als maar
zijn kan.”
3: Imaginair krabben
“Ga dan in gedachten naar dat plekje en
krab (in je hoofd) maar zo hard als je kunt,
doe wat je lijf wil doen, open je ogen en kijk
naar de vingers.”
4: Sterkte van de kriebel
“Doe je ogen maar weer dicht.. hoe erg is de kriebel
nu, tussen 0-10?”
5: Imaginair krabben
“Ga maar weer naar die plek en krab zo hard als
je kunt. Doe wat je lijf wil doen.. en kijk naar de
vingers.”
6: Kleur geven aan de plek
“Ga naar de plek die nu 0 is en geef die in je hoofd
een witte kleur. Dan weet je dat je daar in je hoofd
hebt gekrabd en dat die plek nu rustig is.”

geheugenbelastende taak haar vingers voor haar ogen
heen en weer beweegt. Als laatste doet ze het bij haar
moeder (ook bekend met eczeem), wederom met oogbewegingen. Gemotiveerd vertrok ze om thuis aan
de slag te gaan. Ze was zelfs zo enthousiast dat
ze al haar vriendinnetjes over de behandeling vertelde. Tijdens de tweede sessie
werd uit de registratie en haar verhaal
duidelijk dat het krabben overdag en
’s nachts sterk was verminderd.
Voorheen had ze ’s ochtends
de broekspijpen van
haar pyjama omhoog vanwege f

23

| EMDR Magazine 23

het krabben en was e r t o t bloedens toe gekrabd. Dat
was niet meer voorgekomen. Tijdens deze sessie voelde
ze een kriebel en met een korte toespeling van moeder
deed ze opvallend geconcentreerd de oefening. Ze vond
het duidelijk heel prettig dat zij in control was. Dat stimuleerde haar om het protocol zelf te doen en er echt
de tijd voor te nemen, terwijl zij tijdens de eerdere behandeling nauwelijks de oefeningen thuis deed uit gebrek aan motivatie.
In de derde sessie was het krabgedrag nagenoeg verdwenen. Puck en haar moeder gaven wel aan dat er wat
weerstand begon te ontstaan tegen het doen van de
oefening wanneer er nog wel ‘een kriebel’ was. Samen
werden manieren bedacht om weer meer motivatie te
krijgen (zoals de oefening met vingerpoppetjes uitvoeren en mooie nagellak opdoen). Na die drie sessies is er
nog twee keer contact met het gezin geweest, na een
maand en na drie maanden, en het effect van de behandeling zette door. Ook tijdens spannende en uitlokkende
situaties en tijdens de pollentijd was het krabben nauwelijks aanwezig. Als mooi voorbeeld van het positieve
effect vertelden ze dat ze bij een familielid waren geweest, waar Puck een sterke jeukreactie kreeg van een
logeerhond. Hierop reageerde ze met hevige paniek en
begon ze te krabben. Puck is toen samen met moeder in
een rustige kamer gaan zitten en heeft de oefening uitgevoerd. Dit maakte haar rustig en het krabben stopte.

Een meisje van acht met last van nagelbijten
Na het succes van deze behandeling vonden twee andere behandelingen van een weerbarstige drang plaats.
De tweede casus betrof wederom een meisje van acht
jaar, maar ditmaal met een sterke drang tot nagelbijten.
Het nagelbijten bestond sinds de start op de basisschool.
Else is bekend met ADHD en ouders vertelden dat het
nagelbijten was verergerd nadat ze ADHD-medicatie
(Medikinet) was gaan slikken. Bij aanvang van de
behandeling kwam het nagelbijten het meest
voor tijdens het volgen van de les op
school, maar eigenlijk de hele
dag door (elk uur, van minimaal tien seconden
tot vijf minuten) beet
ze op haar nagels,
tot bloedens toe. Het
werd steeds erger tot
het moment dat het
haar ook belemmerde
om de les goed te volgen.
Haar ouders hadden zelf al
pogingen gedaan om het gedrag
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te laten uitdoven. Zo hadden ze gewerkt met een beloningssysteem, met pleisters op haar nagels of vieze
nagellak. Die pogingen hadden geen resultaat gehad. Nu
het nagelbijten zelfs haar schoolse functioneren belemmerde was dit voor ouders reden om hulp te zoeken.
Tijdens het intakegesprek viel op dat Else snel was afgeleid en liet zij veel bewegingsonrust zien, ondanks haar
medicatie. Dit gold ook voor het begin van de eerste behandelsessie, maar opmerkelijk genoeg was zij bij het
starten van de oefening zeer geconcentreerd.
Net als bij de eerste casus werd haar gevraagd om als
thuisopdracht bij het voelen van drang geheel imaginair te
nagelbijten, terwijl zij haar vinger voor haar ogen bewoog,
en dat te herhalen totdat de kriebel voor alle plekken 0
was. Bij de tweede sessie bleek opvallend genoeg dat
niet alleen de drang om imaginair nagels te bijten geheel
verdwenen was, maar dat het meisje nauwelijks thuis
de oefening had gedaan. Else en haar ouders gaven aan
voldoende vertrouwen te hebben om de behandeling af
te ronden. Na een maand vond er een controle-afspraak
plaats, waaruit bleek dat het nog steeds goed ging. En ook
bij een follow-up contact vier maanden later bleek Else
geen terugval te hebben gehad. Haar moeder vertelde dat
Else alleen bij vermoeidheid nog dreigt te nagelbijten. Uit
zichzelf en uit het zicht van anderen doet ze dan de oefening, heeft ze aan haar ouders trots laten weten.

Een tienjarige jongen met last van jeuk en krabben
Bij een derde casus komt duidelijk naar voren dat het
gezinssysteem van belang is om het effect van de behandeling te kunnen beoordelen en de behandeling
te laten slagen. Het betreft de tienjarige Tim, met allergisch astma en eczeem. Daarnaast is er sprake van
gedragsproblemen, aandachtsproblemen, leerproblemen, een negatief zelfbeeld en gezinsproblemen. Ook
Tim was eerder in behandeling geweest vanwege jeuk
en krabben. Bij hem verliep de behandeling toentertijd
moeizaam, omdat registraties en andere thuisopdrachten niet of gedeeltelijk werden uitgevoerd. De onrust in
het gezin bleek daar een belangrijke factor in te zijn.
Uiteindelijk verminderde het krabben met de inzet van
medische hypnose, maar in periodes waarin er thuis
veel speelde en hij gepest werd, nam het weer toe. Door
de eerdere ervaring met het weinig doen van de oefeningen thuis, leek een zelfhulpbehandeling bij aanvang
gedoemd om te mislukken.
Toch werd gestart met het drangprotocol bij kinderen,
gezien het snelle positieve effect bij Else. Er vonden
drie sessies plaats. Net als bij de andere twee casussen voerde Tim het protocol tijdens de sessie zeer aandachtig uit. Zoals verwacht werd wederom thuis maar

“Uit zichzelf en uit het zicht van
anderen doet Else als het nodig is
de oefening, laat ze trots weten”
zeer minimaal een registratie bijgehouden, waardoor
het moeilijk was een baseline te bepalen en verbetering
vast te stellen na de behandeling. Daarentegen vertelden hij en zijn moeder bij de derde sessie wel dat hij
minder krabde. Een follow-up contact heeft nog niet
plaats kunnen vinden.

Algemene beschouwing
Na de veelbelovende resultaten van de inzet van het
EMDR-drangprotocol bij volwassenen die eerder werden
beschreven door Do Doeksen en Erik ten Broeke werd
vol enthousiasme gestart met deze interventie bij kinderen. Alhoewel er al een positieve verwachting was
voorafgaand aan de behandelingen, was het effect toch
verrassend. Het minimale aantal sessies en de bijna volledige onafhankelijkheid van de therapeut maken deze
behandeling speciaal. Ook was terug te horen dat de behandeling een boost aan het ego gaf, omdat de kinderen
eindelijk zelf controle over het gedrag hadden.
Zoals in de inleiding beschreven, is jeuk en krabben iets
waar men moeilijk grip op kan krijgen en dat geeft een
machteloos gevoel. Datzelfde geldt voor excessief nagelbijten. Deze behandeling geeft de kinderen zelf iets in
handen en dat maakt de interventie bijzonder waardevol. Waar het ene meisje vol trots vertelde over de zelfhulpbehandeling aan vriendinnetjes, voerde het andere
meisje de oefeningen uit buiten het zicht van anderen
om het toch echt voor zichzelf te houden. Een andere
observatie bij de casussen was de opvallende concentratie tijdens de oefening bij de drie kinderen met concentratieproblemen en aﬂeidbaarheid.
Al met al lijkt het erop dat het hier niet meer gaat om
toevalstreffers, en stimuleren de bevindingen tot het opzetten van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van deze interventie bij kinderen.

Referenties
• Doeksen, D. Toevalstreffer of voer voor verder onderzoek? VEN congres
2018
• Doeksen, D. ten Broeke, E. ten. (2019). Te mooi om waar te zijn? Behandeling van drie patiënten met excessief krabben en trichotillomanie, EMDR
Magazine 19, 5-9
• ten Broeke E., Doeksen, D. (2019). Beter imaginair automutileren dan
daadwerkelijk verwonden. Effecten van imaginair automutileren plus
werkgeheugenbelasting. EMDR Magazine 20, 10-11
Lianne Wiltink is GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut en
EMDR-practitioner i.o. en werkzaam bij het Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis in Nijmegen.
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Casus

EMDR bij pijn na
amputatie
Tekst: Marian Rikkert

In zijn jeugd had de nu 49-jarige Kees vaak pijnlijke wondjes aan de voeten die niet
goed genazen. Vijfentwintig jaar geleden werd de ziekte van Buerger (thrombangiitis obliteransis) vastgesteld. Dit een chronische vaatontsteking waarbij
trombose ontstaat en uiteindelijk weefselschade, wat vervolgens kan leiden
tot amputatie van lichaamsdelen. Dit gebeurde. Nadat zijn bovenbenen
werden geamputeerd blijft Kees echter last houden van ernstige pijn aan
zijn stomp. De revalidatiearts in het ziekenhuis werkt nauw samen met de
afdeling medische psychologie en verwijst hem door. Dit is het verslag van
een EMDR-behandeling waarbij herinneringen aan emotioneel beladen
gebeurtenissen werden behandeld om pijn te verminderen.
Met uitzonderlijk goed resultaat.

Bij Kees werden als gevolg van zijn ziekte eerst
enkele tenen afgezet, daarna zijn linkervoet, en
daarna zijn rechtervoet. Stap voor stap werden
in de loop van de jaren ook nog eens beide onderbenen en knieën afgezet, maar met protheses leerde hij steeds opnieuw goed lopen. Van
bouwvakker schoolde hij zich om tot taxichauffeur. Met zijn optimistische aard zag hij telkens
weer nieuwe mogelijkheden. Na een scheiding,
verhuizing en een depressie krabbelde hij weer
op en werd hij zelfs weer verliefd, op Jannie.
Toen vijf jaar geleden ook zijn beide bovenbenen geamputeerd moesten worden, kon hij dit
aan, dankzij haar. Hij heeft zijn levenslust weer
terug. Alleen die pijnaanvallen midden in de
nacht… En die zenuwpijnen in de stomp, die
hem verhinderen om protheses te dragen…

Behandeling
Als Kees binnen komt rijden in zijn rolstoel op
de afdeling medische psychologie, straalt het
enthousiasme er vanaf. Hij zit actief rechtop en
het valt nauwelijks op dat zijn joggingbroek halverwege de stoelzitting leeg is. Hij vertelt hoe
Jannie hem gemotiveerd heeft om toch te kijken
of het mogelijk is om de protheses aan te pasEMDR Magazine 23 |
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sen. Aanraking van de stomp lokt
echter heftige pijn uit. Daarnaast
zijn er nachtelijke pijnaanvallen
waarbij hij het uitschreeuwt van
de pijn. Met Kees bespreek ik de
hypothese dat de pijnaanvallen
mogelijk een uiting zijn van het
pijngeheugen, dat door alle amputaties overprikkeld is geraakt.
Een kleine aanraking lokt hierdoor
een extreme reactie uit. Dit zou,
evenals de nachtelijke pijnaanvallen,
kunnen verminderen als deze herinneringen gedesensitiseerd worden met
EMDR-therapie.

EMDR-therapie
We stellen een lijst op van herinneringen rondom de pijnervaringen, die nu nog
steeds spanning geven. Allen vallen onder
het domein machteloosheid. Twee targets
hebben te maken met onbegrip, buitensluiting en reacties van anderen. Drie targets zijn
gerelateerd aan situaties waarin hij oncontroleerbare pijn heeft ervaren. Een laatste
target betreft het overlijden van zijn moe-

der, waar hij niet bij kon zijn vanwege afhankelijkheid van
anderen. De onmacht om zelfstandig te acteren zit hem
dwars.
We gebruiken oogbewegingen als aﬂeidingstechniek, soms
aangevuld met tappen door Kees zelf die hij uitvoert op de
stompen van zijn beide bovenbenen. Dat hij uitgescholden
wordt met de woorden ‘Hé, gehandicapte!’ heeft hem zeer
geraakt. De SUD daalt met regelmatige stappen van 9,5 naar
0. Opvallend is daarbij dat hij de spanning in zijn benen voelt.
Hij geeft aan dat hij zich moet weerhouden om de ander te
schoppen. Nadat hij dit beeld in zijn herinnering toegelaten
heeft, ontspannen zijn benen en kan hij dit zelfs in zijn voeten voelen. We vergeten beiden dat zijn benen en voeten
lang geleden geamputeerd zijn, en dus niet meer aanwezig
zijn. Hij sluit positief af met “Ik ben sterker dan de beelden.”
De volgende sessie vertelt Kees geen nachtelijke pijnaanvallen meer te hebben gehad. Zijn vrouw vertelt dat hij overdag
ﬂuit en zingt. Ook de tweede sessie gaat over onbegrip en
buitensluiting. Bij het target waarin hij niet naar zijn terminale moeder toe kon, voelt hij de spanning letterlijk in zijn
hart. Als de SUD 0 is en de VoC is geïnstalleerd, zegt hij bij
afronding: “Ik voel mijn zelfvertrouwen weer. Ik ben sterk en
veerkrachtig.”

Pijnaanval
De derde sessie komen we toe aan de pijn-gerelateerde
herinneringen. Kees is gespannener dan voorheen en zegt
er tegenop te zien. Ook heeft hij weer een nachtelijke pijnaanval gehad. We starten met het beeld, waarbij hij in het
ziekenhuisbed ligt en om meer medicatie vraagt, omdat de
pijn ondraaglijk is. Er wordt gezegd dat hij niet meer kan krijgen. Hierbij voelt hij een machteloze woede en de SUD daalt
snel. We besluiten meteen door te gaan met het tweede
target: een beeld waarin hij zonder nadenken thuis uit bed
stapt en op de grond valt. Hij realiseert zich dan pas goed
dat hij nooit meer zal kunnen lopen. We starten met SUD
= 8 en al snel krijgt Kees in de kamer een enorme pijnaanval. Het is een indrukwekkend gezicht: hij
schokt in zijn rolstoel, zijn hele lijf veert
op en stort weer neer. Hij kan niet meer
praten, vertrekt zijn gezicht en schreeuwt
het uit. Zijn korte bovenbenen schieten
alle kanten op, alsof ze niet van hem zijn
en een eigen leven leiden. Een abreaction. Dit is waar hij al die tijd bang voor
is geweest en nu snap ik waarom hij erop
stond om Jannie bij de sessies aanwezig te
laten zijn. Ik vraag haar achter hem te
gaan staan en op zijn schouders
te tappen. De oogbewegingen

“Hij schokt in zijn rolstoel, zijn hele lijf
veert op en stort weer neer. Hij kan niet
meer praten, vertrekt zijn gezicht en
schreeuwt het uit”
lukken Kees niet meer, maar ik vraag hem te tappen op zijn
borst. Tappen op zijn bovenbenen, die nu zo pijn doen, lijkt
me nu wat teveel gevraagd. Zodra het kan gaan we weer
over op oogbewegingen. Bij SUD = 2 geeft hij verbaasd aan
dat de pijn helemaal weg is en de SUD daalt verder naar 0.
“Ik kan meer aan dan ik denk, ik ben sterk”, is zijn overtuiging als hij de kamer uitgaat.
Bij aanvang van de vierde sessie vertelt hij dat hij ruimte in
zijn hoofd voelt en actief en vrolijk is. Wel heeft hij de eerste
nachten onrustig geslapen. Dit benoem ik als een normale
verwerkingsreactie. Hij heeft geen pijnaanvallen meer gehad. Er blijven nog twee herinneringen om te behandelen.
De laatste herinnering, waarin een arts hem arrogant benaderde, ligt gevoeliger. Hij voelt de onmacht om zich te verweren. Er zijn enkele cognitive interweaves nodig om verder
te kunnen. “Wat zou je willen doen?”, vraag ik hem als hij
vastloopt in machteloosheid. Dit doorbreekt de loop waarin
hij zit en daarna daalt ook dit target tot SUD = 0. Bij afronding
sluit hij positief af met: “Ik ben sterk, ik sta er boven.”

Het resultaat
Uiteindelijk heeft Kees slechts vier EMDR-sessies gehad. De
nachtelijke pijnaanvallen zijn verdwenen. Hij heeft nauwelijks pijn in de stomp. Enkele weken later zie ik Kees voorzichtig lopen op zijn protheses tijdens een looptraining bij
de afdeling Revalidatie. Hij vertelt dat deze in eerste opzet
afgesteld waren op zijn eigen lengte (1.85m). Hij werd echter
duizelig van deze afstand tot de grond, na zo lang in een
rolstoel te hebben gezeten. Met kortere protheses aan meet
hij nu 1.75 m en dit bevalt hem goed. Hij dringt aan op het
beschrijven van zijn casus, omdat hij vindt dat iedereen die
ervaring met een amputatie heeft, EMDR-therapie aangereikt zou moeten krijgen. Dat beloof ik hem.

Conclusie
Onderzoek laat zien dat 60-80% van de patiënten na amputatie last heeft van stomp- en/of fantoompijn. Dit kan diverse
oorzaken hebben, zoals overmatige botvorming of een beknelling van de zenuwen. Traumatische herinneringen kunnen de pijn verergeren. Deze casus laat zien dat EMDR-therapie ook nog jaren na amputatie goed ingezet kan worden. 
Marian Rikkert is klinisch psycholoog/psychotherapeut/EMDR
practitioner en werkt in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.
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Research
PTSS en geheugenonderdrukking

Immuun voor trauma’s:
een kwestie van controle?
Tekst: Matthijs oude Lohuis en Hellen Hornsveld

PTSS wordt over het algemeen gezien als een probleem met het geheugen; er is iets mis
met de betreffende herinnering. Ook in het werk van Francine Shapiro, de grondlegster van
EMDR, zien we deze zienswijze terug. Zij spreekt van frozen memories, herinneringen die
rauw, onverwerkt, sensitief en/of disfunctioneel zijn opgeslagen. Anatomisch gezien zou
PTSS zich dan vooral uiten in afwijkingen in het hippocampus-amygdala gebied - betrokken
bij geheugenopslag. Dat is ook voor een groot deel waar, maar een recent artikel in het
gerenommeerde tijdschrift Science werpt hier echter een ander - aanvullend - licht op.
In deze studie werd gevonden dat mensen met PTSS duidelijk afwijkingen vertonen in de
mate waarin zij controle kunnen uitoefenen over geheugenrepresentaties.
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Het hebben van intrusieve herinneringen, maar ook
het al dan niet succesvol vermijden en controleren van
deze herinneringen zijn centrale kenmerken van PTSS.
Over het algemeen wordt het wegdrukken of vermijden
van traumatische herinneringen als schadelijk gezien.
Het opheffen van deze vermijding is de basis van elke
trauma-focused therapie, ook van EMDR-therapie. Het
idee is dat de patiënt de herinnering in een veilige gecontroleerde omgeving ophaalt en aldaar de controle
durft los te laten, waarna het proces van verwerking
(in EMDR-jargon desensitisatie en reprocessing) kan
volgen.

te komen over de vraag die ons allen bezig houdt: hoe
komt het dat de één in dezelfde situatie wel en de
ander niet PTSS ontwikkelt? Bij trauma-onderzoek is
er altijd veel ruis, met name omdat er grote verschillen zijn in hetgeen mensen meemaken (de aard van
het trauma). Het voordeel van dit onderzoek is dat alle
participanten op hetzelfde tijdstip in principe dezelfde
gebeurtenis hebben meegemaakt, zoals bijvoorbeeld
ook na een natuurramp (Hornsveld & oude Lohuis,
2020, EM #22).

De onderzoeksgroep
Wel of geen controle?
Controle is een ingewikkeld begrip. Doelbewust controle kunnen uitoefenen over het geheugen wordt over
het algemeen gezien als adaptief; een manier om emoties en gedrag te reguleren. Anderzijds wordt het, zoals
hierboven beschreven, juist in verband gebracht met
de ontwikkeling van PTSS. In het onderzoek dat we hier
bespreken wordt niet zozeer gekeken naar het wel of
niet onderdrukken of tegenhouden van herinneringen,
maar naar de mate waarin individuen in staat zijn om
dit onderdrukken op een adequate manier te doen. Het
gaat er dus niet om of patiënten al dan niet op de rem
staan, maar of het remsysteem goed werkt. Het neurobiologische substraat van dit remsysteem zijn prefrontale gebieden, met name de dorsolaterale prefrontale
cortex, die activatie en reactivatie van herinneringen
controleren. Bij het onderdrukken van potentieel intrusieve herinneringen zijn deze prefrontale gebieden actief om top-down controle uit te oefenen op geheugenprocessen. De vraag die de onderzoekers zich stellen
is of er individuele verschillen zijn in de mate waarin
mensen in staat zijn om geheugenprocessen te reguleren en of dit samenhangt met PTSS.

Van de 102 mensen in deze studie die direct betrokken
waren bij de aanslagen in Parijs, voldeden 55 naderhand aan de criteria voor PTSS (29 volledig en 26 gedeeltelijk - gedeeltelijk wil zeggen dat ze in ieder geval
voldeden aan DSM-5 criteria A,B,F,G) en 47 participanten niet. Daarnaast werden 73 gezonde proefpersonen
zonder traumatische ervaringen geïncludeerd; zij verbleven tijdens de aanslag in een andere stad en hadden
bekenden onder de slachtoffers. Door deze drie groepen te vragen om controle uit te oefenen over (kunstmatig opgewekte) intrusies in de hersenscanner (fMRI),
probeerden de onderzoekers inzicht te krijgen waarom
eenzelfde gebeurtenis bij de één tot een langdurige
stressstoornis kan leiden en bij de ander niet.

To Think or to No-Think
Om een soort objectieve maat te hebben voor de mate
waarin mensen in staat zijn om (neutrale) intrusies te
reguleren hebben de onderzoekers gekozen voor het

Aanslagen in Parijs

The Think/No-Think method is used to obtain a model of memory intrusion
(see box). Credits: Pierre Cagnepain

De studie die we hier bespreken is onderdeel van een
groot Frans interdisciplinair onderzoeksprogramma,
het 13-Novembre project, dat is opgezet om de gevolgen van de terroristische aanslagen in Parijs te
bestuderen. Tijdens deze aanslagen op 13 november
2015 vielen 129 doden en meer dan 350 gewonden. De
studie maakt gebruik van het feit dat één enkele traumatische gebeurtenis tot natuurlijke onderzoeksgroepen leidt: getroffenen die wél en getroffenen die géén
PTSS ontwikkelen. Hiermee hoopt men meer te weten

zogeheten Think/No-Think paradigma. Het doel van
deze methode is om eerst impliciete associaties te creeren en vervolgens deze associaties al dan niet proberen te onderdrukken. Associaties werden gelegd tussen woorden en plaatjes die niets met elkaar, en niets
met de aanslagen, te maken hadden (bijvoorbeeld het
woord ‘boot’ en het plaatje van een verrekijker). De
combinaties worden zo vaak herhaald tot de woorden
vanzelf de beelden oproepen. In de scanner worden f
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vervolgens alleen woorden gepresenteerd (het woord
‘boot’). Als het woord in groen verschijnt – de Thinkconditie – moeten de deelnemers de associatie expliciet oproepen door het plaatje (bijvoorbeeld van de
verrekijker) tot in detail voor de geest te halen. Als het
woord in rood verschijnt – de No-Think conditie - moet
de associatie juist onderdrukt worden door het hoofd
leeg te maken en de aandacht vooral op het woord
te blijven richten. Na aﬂoop wordt gevraagd naar de
subjectieve ervaring, bijvoorbeeld of de opdracht gelukt is (succesvolle onderdrukking) of dat ondanks de
suppressie de associatie toch doordrong (intrusie). Op
deze manier kon zowel subjectief als objectief (met de
hersenscan) worden vastgesteld of de proefpersonen
in staat waren om intrusieve beelden te onderdrukken.

door prefrontale hersengebieden vrijwel geheel afwezig. Ook al liet de gemiddelde activiteit van deze gebieden slechts kleine verschillen zien, de manier waarop
ze interacteren was systematisch anders. Prefrontale
gebieden kunnen dus normaal gesproken geheugenrepresentaties remmen en dit mechanisme is afwezig of
sterk verzwakt bij PTSS-patiënten.
Wat is het gevolg van deze afwijkende controle? Men
kan zich afvragen hoe goed dit herhaaldelijk onderdrukken uiteindelijk leidt tot vergeten. Daarom volgde een
herkenningstest waarin geblurde versies van de geassocieerde plaatjes (zoals de verrekijker) moesten worden herkend. De PTSS-patiënten herkenden de plaatjes
sneller, wat suggereert dat het onderdrukken van de
associaties bij hun niet heeft geleid tot een verzwakking van de geheugenrepresentatie.

Een goed functionerend remsysteem
In dit onderzoek bleken PTSS-patiënten ‘slechte onderdrukkers’ te zijn, en dit is dan niet gebaseerd op hun
PTSS-herinneringen (dat zou ﬂauw zijn) maar juist op
ongerelateerde neutrale associaties. Bovendien blijkt
dat dit falend remsysteem gelokaliseerd is in de prefrontale cortex, en wel precies het gebied waar ook
veranderingen zichtbaar waren na een succesvolle
traumabehandeling (zie onze vorige bijdrage in EMDR
Magazine #22).
De Think/No-Think opdracht gebeurde in de MRI

De controlekamer

Top-down modulation

0,4
Non-exposed

PTSD-

PTSD+

Ondanks de poging om de associaties te onderdrukken gaven mensen aan dat in 40% van de No-Think
trials de associatie toch naar boven kwam. Naarmate
de proefpersonen vaker dezelfde associaties moesten
onderdrukken werden ze hier wel beter in (leereffect).
PTSS-patiënten hadden een vergelijkbaar aantal intrusies en waren dus niet aantoonbaar beter of slechter
in dit onderdrukken. Maar als gekeken werd hoe de
eerder genoemde hersengebieden communiceerden
om deze intrusies te onderdrukken waren er wel grote
verschillen.

Sterkte van de top-downmodulatie op hippocampus (groen), parahippocampus
(oranje) en precuneus (paars)

Bij de twee controlegroepen ging het succesvol onderdrukken van eventuele intrusies gepaard met activatie
van prefrontale gebieden die gelijktijdig geheugen-gerelateerde gebieden remmen (hippocampus, amygdala
en precuneus). Bij PTSS-patiënten was deze inhibitie

Deze studie is zeker niet de eerste die veronderstelt
dat er iets mis is met de controle over het geheugen bij
PTSS. Wat deze studie echter speciﬁek suggereert, is dat
geheugen-onderdrukking niet intrinsiek slecht is of verantwoordelijk is voor de intrusies. Het is vooral het ge-
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brek aan controlemogelijkheden dat schadelijk lijkt. Met
andere woorden, het remmen van de auto is niet goed
of slecht, maar een defect remsystem leidt tot overgebruik en problemen. Als er minder controle is over de
activatie van herinneringen, belemmert dit dat traumatische herinneringen op een adaptieve manier worden
gemoduleerd; de herinnering kan daardoor minder goed
afnemen in heftigheid en opnieuw worden geüpdatet.

Oorzaak of gevolg?
Het is op grond van deze studie niet te zeggen of het
waargenomen gebrek aan top-down-controle wijst op
een bestaande kwetsbaarheid of juist het gevolg is van
het hebben van PTSS-klachten. Met andere woorden,
is het een risicofactor die al bestond vóór de aanslagen in Parijs? Om deze vraag te beantwoorden had het
Think/No Think-experiment vooraf uitgevoerd moeten
worden en dat is natuurlijk niet realistisch. Het artikel
eindigt daarmee zoals de meeste artikelen eindigen: er
is meer onderzoek nodig.

Klinische implicaties
Deze studie biedt een interessante kijk op PTSS. Het
suggereert dat voor een gezonde verwerking van nare
herinneringen een intact top-down-controlemechanisme noodzakelijk is. De resultaten ondersteunen het
idee dat het vermijden of onderdrukken van traumatische herinneringen niet per deﬁnitie schadelijk is, maar
een verminderde controle over deze processen wel
duidelijk samenhangt met PTSS.

peren. Dit wordt telkens herhaald. Het bijzondere is dat
de methode lijkt te werken zonder dat er veel aandacht
wordt geschonken aan de traumatische herinnering zelf.
Mogelijk dus dat ook hier verhogen van de controlevaardigheden over het geheugen een belangrijke factor is.

“Het verhogen van de
controlevaardigheden over het
geheugen lijkt een belangrijke
factor; iets waar EMDR van
nature goed in is”
Alle drie de groepen werden steeds beter in het onderdrukken van de intrusies – ook de PTSS-groep – en dit
suggereert dat deze top-down-controle door training
versterkt kan worden. Misschien is het zelfs mogelijk dat
patiënten ook al wat opknappen van interventies die helemaal niet op het trauma zijn gericht, maar die bestaan
uit een soort Think/NoThink-training. Dat komt dan in de
buurt van een soort emotieregulatie-vaardigheidstraining
en het nut daarvan voor de behandeling van PTSS. Glad ijs,
en genoeg stof voor verder onderzoek.

Referentie
Mary, A., Dayan, J., Leone, G., Postel, C., Fraisse, F., Malle, C., Vallée, T.,
Klein-Peschanski, C., Viader, F., Sayette, V. de la, Peschanski, D., Eustache, F.,
Gagnepain, P., 2020. Resilience after trauma: The role of memory suppression. Science 367. https://doi.org/10.1126/science.aay8477

Voor de klinische praktijk in de toekomst zou dit mogelijk betekenen dat we ons als behandelaren niet alleen moeten richten op het onschadelijk maken van de
herinnering zelf, maar dat we tevens aandacht moeten
hebben voor het kunnen uitoefenen van controle over
de betreffende herinneringen. Naar ons idee is EMDR
hier al ‘van nature’ goed in. Door het voortdurende proces van activatie en aﬂeiding leert de patiënt als het
ware om de aandacht afwisselend te richten op het
trauma en op de aﬂeidende stimulus. Ook de back-totarget-procedure lijkt gemaakt om controlevaardigheden over het geheugen te versterken.

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,
onderzoeker en behandelaar. Zij is geregistreerd als GZ-psycholoog
(BIG), EMDR supervisor en Schematherapeut supervisor.

In dat licht is ook de Flash-procedure interessant (zie Flash
2.0, EM#22). Hier wordt het traumatisch beeld kort opgeroepen, en vlak daarna wordt een positief beeld opgeroepen. Tegelijkertijd moet de patiënt snel met de ogen knip-
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Casus

Tekst:
Priscilla Doornhein-Semmelink en Ad de Jongh

De Flash 2.0 is een op zichzelf staande
techniek, waarvan wordt geclaimd dat
deze, net als EMDR-therapie, herinneringen kan desensitiseren. Het verschil
tussen de Flash en de Flash 2.0 is de
positieve focus. In deze casusbespreking
wordt de toepassing van de Flash 2.0
besproken bij een patiënt bij wie tot op
heden geen effect was bereikt met
intensieve traumabehandeling middels
EMDR en exposure.

Ellen is twintig jaar lang niet alleen gekleineerd en
vernederd door haar (inmiddels ex-)partner maar
werd ook fysiek en seksueel mishandeld. Daarnaast
vond er in de afgelopen tien jaar tevens mishandeling plaats door haar kinderen, die werden aangestuurd door hun vader, haar ex-partner. Momenteel
is er nog steeds sprake van dreiging en is ze bang
één van haar gezinsleden tegen te komen. De mishandelingen hebben er bij Ellen toe geleid dat ze
PTSS heeft ontwikkeld.
Ellen heeft in het verleden negen keer een EMDRsessie gehad met alleen vingerbewegingen als
werkgeheugenbelasting. Deze sessies leidden niet
tot enige daling van de SUD op de traumatische
herinneringen. Daarna heeft ze een volledig traject
van intensieve traumabehandeling doorlopen dat
bestond uit vier dagen tweemaal per dag traumagerichte therapie (acht sessies EMDR en acht sessies exposure), waarbij veel verschillende soorten
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werkgeheugenbelasting werden toegepast. Zo
werd er gewerkt met de V-step, onregelmatige vingerbewegingen, trillers, koptelefoon en daaraan
toegevoegd afwisselende taken als kleuren benoemen en auditieve taken zoals spellen. Ondanks al
deze pogingen leidde dit niet tot een SUD-daling
onder de 8, van welke traumatische herinnering
dan ook.

Het effect van voorgaande behandelsessies
Ellen wordt opnieuw aangemeld voor een intensief
traumabehandelingstraject. In de ochtend krijgt zij
anderhalf uur imaginaire exposure, en in de middag anderhalf uur EMDR-therapie. Tussendoor sport
Ellen zes uur per dag en krijgt ze vier uur psychoeducatie over PTSS.
Na de eerste dag is de SUD van de herinnering met
de meeste herbelevingen blijven steken op een
9.5. Als werkgeheugenbelasting worden onregelmatige vingerbewegingen, koptelefoon, trillers en
V-step toegepast, samen met afwisselende cognitieve taken als rekensommen, traumagerelateerde
woorden en zinnen spellen. Het toepassen van
cognitive interweaves heeft ook geen enkel effect. De factoren die maken dat de EMDR-therapie
weinig tot geen effect heeft, worden niet expliciet
duidelijk. Ellen zegt goed naar het beeld te kijken,
niet te vermijden en er juist heel graag vanaf te willen. Voorheen had ze de neiging om in het beeld te
duiken in plaats van er als een toeschouwer naar
te kijken. Dat is nu niet het geval. De hypothese is
echter wel dat er sprake is van vermijding, voornamelijk vermijding van het echt toelaten van gevoelens van schuld, schaamte en verdriet uit angst om
nooit meer uit haar situatie te komen. Tijdens het
multidisciplinaire overleg wordt besloten tot het
toepassen van de Flash 2.0 (zie ook EMDR Magazine #22 en het kader).

Ellens behandeling met de Flash 2.0
Bij de start van de sessie legt de therapeut aan Ellen voor om een nieuwe techniek, de Flash 2.0, toe
te passen. Ellen staat hiervoor open. Ze zegt dat ze
heel graag wil dat de herinneringen minder beladen
worden. Er wordt besproken dat ze zich mag gaan
focussen op een positieve aﬂeiding, een activiteit
die haar plezier geeft en waar ze helemaal in op kan
gaan. En dat op het moment dat de therapeut ‘Flits!’

zegt, zij drie keer met haar ogen gaat knipperen.
Ellen is positief verrast dat ze zich mag gaan focussen op een activiteit die zij zelf leuk vindt. Ze heeft
vroeger altijd op hoog niveau gesport en kiest nu
voor wielrennen. Ze heeft een bepaalde route die ze
regelmatig ﬁetst, waar ze erg van de natuur kan genieten, haar hoofd leeg kan maken en dat ontspant
haar. Er wordt gestart met een herinnering aan fysiek geweld door haar ex-partner en haar zoon. Ellen moet het meest spanningsvolle beeld voor zich
halen en dat een SUD-score geven. De SUD is 10.
Direct start de therapeut de positieve activiteit op
en begint Ellen te vertellen dat ze op de ﬁets zit. Ze
‘ﬁetst’ de route vanaf haar huis, door de bossen en
vertelt desgevraagd wat ze ziet, wat ze hoort, waar
ze nu van geniet, en wat ze voelt in haar lijf. De therapeut vraagt haar vooral naar positieve sensaties,
en op het moment dat Ellen goed in de activiteit zit
zegt deze ‘Flits!’. Ellen knippert drie keer met haar
ogen. Vervolgens gaat ze weer verder met wielrennen. Met regelmaat checkt de therapeut of Ellen
goed in de activiteit zit door haar te vragen naar zintuiglijke positieve belevingen. De therapeut herhaalt
de procedure nog twee keer en zegt vervolgens opnieuw drie keer kort achter elkaar ‘Flits!’, waardoor
Ellen bij elkaar, met korte tussenposes, negen keer
met haar ogen knippert.

"De Flash 2.0 is mogelijk
een aanvulling op - en
geen vervanging voor traumagerichte therapie"
Vervolgens vraagt de therapeut Ellen opnieuw het
meest spanningsvolle beeld voor zich te halen, en
het SUD-niveau aan te geven. De SUD is gezakt naar
8.5. Ellen is zichtbaar verrast nu ze ervaart dat het
beeld minder spanning heeft. De gehele procedure wordt herhaald, waarbij Ellen zich focust op de
positieve sensaties en de beleving van het ﬁetsen.
Ze heeft er zichtbaar plezier in en bij elke back to
target is ze weer positief verrast, vooral omdat ze
merkt dat de SUD nog nooit zo laag is geweest. Als
de SUD 0 is, is ze dolblij en verrast: vooraf kon ze
niet geloven dat het beeld ooit SUD 0 kon worden.
Ze wil nu wel heel graag doorpakken.
f
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Uiteindelijk behandelen we in deze sessie achter
elkaar succesvol drie herinneringen, waarbij ook
de herinnering aan seksueel geweld van de dag
ervoor een SUD 0 bereikt.

De nabespreking van de sessie en followup
Ellen is enthousiast over de nieuwe methode. Immers, nog nooit was één van de behandelingen
succesvol geweest. Het bezig zijn met een positieve activiteit, waar ze helemaal in op kan gaan, en
dan af en toe terug naar een spanningsvol beeld,
ervoer ze zelfs als prettig. Het beeld kwam voor
haar steeds meer op afstand te staan terwijl het
telkens een stuk vager werd. Deze ervaring geeft
Ellen hoop dat traumatherapie haar verder kan
helpen in het verminderen van haar herbelevingen, nachtmerries en haar reactie op triggers.
Twee weken na de laatste sessie vindt er een
follow-upgesprek plaats. Ellen geeft aan dat de
herinneringen die behandeld zijn met de Flash 2.0
daadwerkelijk vervaagd zijn gebleven. De exposure heeft niet geholpen, en de herinneringen die
met EMDR behandeld waren, zijn zelfs weer opgelaaid. Na twee maanden is er opnieuw contact
met Ellen. Ze vertelt dat de herinneringen die met
de Flash 2.0 behandeld zijn nog steeds neutraal
zijn - ze zijn zelfs nog waziger geworden.

Indicatie
Veel van de therapieresistente patiënten die intensieve traumatrajecten hebben gevolgd, en die
zich zelfs soms ook al bij de Levenseindekliniek
hebben aangemeld, blijken in de tientallen sessies
exposure en EMDR de traumaconfrontatie te hebben vermeden, zo geven zij achteraf eerlijk toe.
Tijdens exposure lukt het dan niet om de spanning
hoog te krijgen, en bij EMDR-therapie niet om de
herinnering in het werkgeheugen toe te laten of
erin te houden. Daardoor daalt de SUD niet. Het is
ondanks alle psycho-educatie toch te bedreigend
de herinneringen toe te laten. Vaak wordt dan een
ﬂashforward ingezet om angst voor de ramp die
ze verwachten (bijvoorbeeld het beeld van een totale ontregeling), maar ook dat beeld wordt bij een
deel van de patiënten uit angst toch niet in het
werkgeheugen geplaatst. Toepassing van de Flash
lijkt het mogelijk te maken de meeste langdurig
ingesleten en persisterende vermijdingstactieken
van de eerder therapieresistente patiënten te omzeilen. De Flash 2.0 is in dit opzicht mogelijk een
aanvulling op - en geen vervanging voor - traumagerichte therapie. Het voordeel voor de patiënt is
dat deze zich tijdens 90% van de procedure mag
richten op een activiteit waar hij of zij juist plezier
aan beleeft. Dit werkt niet alleen ten gunste van
de therapeutische relatie, maar vermindert ook de
kans dat de patiënt ontregelt.

Toekomst
Evaluatie van het behandelresultaat
De Flash 2.0 duurt doorgaans tamelijk kort: gemiddeld tien minuten per herinnering, aldus Philip
Manﬁeld, de ontwikkelaar van deze behandeltechniek. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek
dat deze claim ondersteunt, maar de ervaring van
honderden therapeuten op Philips eigen discussieplatform komen overeen met de behandelresultaten in Nederland: de Flash 2.0 is, als deze aanslaat,
een bijzondere methode. Bij Ellen duurde het ruim
een half uur om bij de eerste herinnering een SUD
0 te bereiken. De volgende twee herinneringen
gingen aanzienlijk sneller. Dit ondanks het feit dat
de vermijding aanvankelijk fors was, en Ellen bij de
start van de behandeling eerst vertrouwen moest
krijgen dat deze techniek ook daadwerkelijk zou
kunnen bijdragen aan de verwerking van haar herinneringen.
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Op dit moment wordt in het laboratorium van de
Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan naar
de werkzaamheid van de Flash 2.0 in vergelijking
met EMDR-therapie. Als de resultaten positief uitvallen, dan is de Flash 2.0 een interessant alternatief voor de behandeling van patiënten zoals Ellen.

Meer informatie over de Flash is te vinden in EMDR
Magazine #22 en op de website:
www.Flashtechniek.com
Priscilla Doornhein-Semmelink is als GZ-psycholoog werkzaam
bij PSYTREC.
Ad de Jongh is GZ-psycholoog, verbonden aan de Universiteit
van Amsterdam en aan PSYTREC.

De stappen van de Flash 2.0
1. Vraag de patiënt een positieve herinnering of een activiteit te kiezen
waar hij of zij helemaal in op kan
gaan.
2. Laat de patiënt naar het naarste
beeld van de traumaherinnering kijken en daarvan het SUD-niveau bepalen.
3. Geef de patiënt de instructies zich
te richten op de positieve activiteit
of herinnering en zich deze ervaring zo goed mogelijk in te beelden
en er in op te gaan.
4. Als de patiënt goed in de beleving
zit, zeg dan “Flits!”. Daarbij is het
de bedoeling dat de persoon drie
keer, snel achter elkaar, met de
ogen knippert. Geef vervolgens de
instructie om verder ‘op te gaan’ in
de positieve activiteit en stel vragen die helpen in de beleving te komen en te blijven: ‘Waar ben je?’,
‘Zit je er helemaal in?’, ‘Wat geeft
de meeste voldoening?’, ‘Wat ruik
je/ruikt het al lekker fris?’ en aanmoedigingen als ‘Kijk en geniet van
het resultaat’. ‘Flits’ in totaal 3-5
maal.
5. Vraag de patiënt om opnieuw de
spanning van het nare beeld te bepalen.
6. De stappen 3 tot en met 5 worden
meerdere malen herhaald, net zo
lang totdat de SUD van de herinnering 0 is (in de beschrijving op pag.
30 van EM#22 stond deze stap onjuist beschreven).
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Casus

Papierversnipperen als
werkgeheugenbelasting
Tekst: Stefan Stuivenberg, Chayenne van Geldere en Willemijn Berssenbrugge

Trauma’s bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking worden vaak niet herkend
en als ze herkend worden is er onzekerheid, onervarenheid en twijfel over de effectiviteit
en mogelijkheid van EMDR. Een EMDR-behandeling bieden aan mensen met een ernstige
verstandelijke beperking vraagt aanpassingen van het protocol, lef, creatieve oplossingen
voor sensorische problemen en bovenal multidisciplinaire samenwerking.
Sem is een man van 34 jaar met het syndroom van Down.
Zijn verstandelijke vermogens zijn met behulp van de Vineland Adaptive Behavior Scales bepaald tussen 1,6 en
2,6 jaar, hij functioneert daarmee op het niveau van een
ernstige verstandelijke beperking. Vanuit het ontwikkelingsdenken van de Geeter en Munsterman gezien, functioneert hij voornamelijk in de sensatiefase en lage klikfase. Vanuit de sensatiefase ervaart hij in het hier en nu
prikkels en vindt deze wel of niet oké. In de lage klikfase
is te zien dat hij door herkenning bepaalde verwachtingen heeft van situaties, mensen en prikkels die tot hem
komen. Sem herkent bepaalde woorden, ze geven hem
verwachtingen of roepen herinneringen op.
Op een dag werd Sem op dagbesteding, in een omgeving
met onbekende begeleiders, niet begrepen, wat hem angstig en vervolgens boos maakte. Hij probeerde een tafel om
te gooien, schreeuwde, huilde - gedrag dat men al jaren niet
meer van hem kende. De begeleiders hielden Sem fysiek in
bedwang om hem tegen zichzelf en anderen te beschermen. Hij werd op de grond vastgehouden, werd daarvan
nog angstiger en bonkte met zijn hoofd hard op de grond,
beet zichzelf in zijn arm en werd stevig vastgehouden.
Na aﬂoop van het incident is Sem verdrietig en moet hij
ook veel huilen als hij later weer terug in zijn woning is.
De dagen erna vertoont Sem veel weerstand en zegt ‘nee,
nee’ als hij in de bus naar dagbesteding moet. Begeleiders
zien een volledig andere Sem; hij oogt angstig en vertoont
regressief gedrag, zoals bedplassen. Er wordt op allerlei
manieren geprobeerd om Sem weer in zijn vertrouwde
ritme te brengen. Sem weert elke toenadering af, wil niet
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meer naar buiten, wil zich niet meer aankleden, eet en
drinkt nauwelijks nog wat, en zegt ‘nee’ op ieder appel
dat op hem wordt gedaan. De behandelcoördinator en
begeleiders constateren dat de ingrijpende gebeurtenis
heeft geleid tot een PTSS en nemen contact op met een
EMDR-therapeut van buiten - binnen de eigen organisatie
is die niet beschikbaar.

De behandeling van Sem
In nauwe samenwerking tussen therapeut, behandelcoordinator en persoonlijk begeleider wordt een analyse
van Sems problematiek opgesteld. De voornaamste triggers zijn uitnodigingen naar hem: ‘kom maar’, het woordje ‘bus’, onverwachte aanrakingen en de naam van zijn
dagbestedingslocatie. Het vermoedelijke trauma is het
vastgehouden worden door onbekende mensen en de
pijn die hem dit gaf. Besloten wordt tot een geïntegreerde aanpak van EMDR-therapie met storytelling met het
peuter-kleuterprotocol en een behandelplan in de praktijk
met als ingrediënten het weer langzaam habitueren en
positieve ervaringen opdoen in zijn dagelijkse leven.
We laten het verhaal door de vertrouwde persoonlijk begeleider voorlezen en geven het vorm rondom ‘klikwoorden’, waarvan de verwachting is dat ze bij Sem lading
geven en derhalve een representatie van de gebeurtenis
oproepen.

Badeendje
De eerste sessie focust op het verhaal van de gebeurtenis en de werkgeheugenbelastingstaak is het tappen op

de knieën. Het volgen van vingers of een lichtbalk, noch
het verdragen van trillers of een koptelefoon, blijkt bij Sem
haalbaar. Sem verdraagt ook geen handjeklap met de therapeut. Aanvankelijk heeft Sem weerstand bij het aanraken op zijn knieën, maar uiteindelijk laat hij het toe als dit
met een badeendje wordt gedaan. Hij hoort het verhaal
aan en er is lading te zien bij de verwachte woorden. Daarbij wrijft Sem over het litteken op zijn arm en vertoont hij
onrust. Na deze sessie is er een voorzichtige verbetering
in zijn functioneren te zien, is zijn stemming wat opgewekter, maar het verschil is nog slechts marginaal.
Als de therapeut en de begeleider bij hem komen voor de
tweede sessie zien ze dat Sem stickers aan het plakken is.
Er wordt besloten het verhaal van de eerste keer nogmaals
voor te lezen. Uiteindelijk vindt hij het wel goed dat hij met
het eendje op zijn schouders wordt getikt, terwijl hij doorgaat met stickers plakken. De spanning neemt na deze sessie weinig af en Sem oogt ook na de sessie meer gespannen.

Versnipperen als werkgeheugenbelasting
De derde sessie wordt besloten meer nadruk te leggen
op wat weer goed gaat met Sem. Ook wordt een stappenplan ingezet om hem weer wat meer in beweging te
krijgen. Ingrediënten zijn het stap voor stap buiten zijn appartement komen en hem meer betrekken bij dagelijkse
dingen die zijn interesse hebben. De therapeut heeft stickers meegebracht om te kijken of het stickeren als vervangende werkgeheugenbelasting kan dienen. Tijdens
het verhaal plakt Sem stickers, maar zorgen aanrakingen
voor een hoge spanning en tracht hij dat te vermijden.
En dan, wanneer het stickervel op is, doet Sem uit zichzelf het stickervel in een papierversnipperaar, die ook in
de ruimte staat. Hij heeft hier zichtbaar plezier in. Daarop
wordt besloten hem meer papieren te geven en die te
versnipperen. De therapeut ziet dat Sem hierdoor meer
in beweging komt en vraagt de begeleider om nogmaals
het verhaal te lezen. Ze vertelt het verhaal aan Sem, en op
het moment dat de therapeut ziet dat een woord bij Sem
lading geeft (te zien aan zijn mimiek en stagnerende bewegingen) geeft hij hem een papier en zegt hem het erin
te doen. Sem doet dit. Het hele verhaal wordt zo weer
doorgewerkt en te zien is dat Sem nu aandachtig luistert
en graag de papieren door de versnipperaar laat gaan. De
symboliek van het versnipperen van zijn eigen verhaal
ontgaat niemand!
Na deze sessie wordt er op de woning extra aandacht besteed aan het volgens plan vergroten van Sems wereld. De
verandering is opvallend. Sem wandelt meermaals door de
gangen, helpt met koken en de afwas en is zelfs een half
uur buiten geweest. Hij is vrolijker en praat meer dan voorheen. Het bedplassen is ook over en het contact met zijn

“Tijdens het verhaal zetten we
opnieuw de werkgeheugenbelastingstaak van papier
versnipperen in”
familie verloopt weer met meer plezier. Hij reageert nog
wel schrikkerig en heftig op onverwachte aanrakingen.
In de vierde sessie leggen we in het verhaal meer nadruk
op aanraking, vanwege het onverwacht aangeraakt worden in de oorspronkelijke gebeurtenis en de zichtbare
spanning die dit oproept in de sessies. Tijdens het verhaal
zetten we opnieuw de werkgeheugenbelastingstaak van
papier versnipperen in, in combinatie met het voorzichtig
aanraken van zijn knieën. De sessie verloopt goed; spanning is er bij zowel de woorden als de aanrakingen en
neemt zichtbaar af na de desensitisatie. De ultieme vooruitgang volgt de week na de sessie als blijkt dat Sem met
de bus mee is gegaan en een eerste dagdeel meedraait
bij de dagbesteding. Alle begeleiders zien de snelle vooruitgang en Sem praat meer dan hij ooit daarvoor heeft gedaan, ze zien hem dansen, hij ﬁetst weer. Allemaal dingen
die lang niet gezien waren.

Evaluatie van de behandeling
Deze casusbeschrijving is een pleidooi voor een creatieve,
multidisciplinaire en ﬂexibele benadering van trauma bij
de doelgroep mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Het is onzes inziens een interessant voorbeeld
van hoe de werkgeheugentheorie een aantal mooie handvatten biedt om herinneringen aan akelige gebeurtenissen te desensitiseren. Zulke herinneringen hebben een
negatieve en bepalende invloed op het gedrag van mensen met zintuiglijke overgevoeligheid. De inbedding van
de therapie in de dagelijkse praktijk vraagt om nauwe samenwerking tussen betrokken behandelaars, dagelijkse
begeleiding en familie. Zo kunnen meer mensen met (ernstige) verstandelijke beperkingen de behandeling krijgen
die ze zo nodig hebben.

Stefan Stuivenberg is NVO-orthopedagoog-generalist en EMDRtherapeut K&J. Hij werkt vanuit zijn eigen praktijk ﬁept (www.ﬁept.nl)
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen
met autismespectrumstoornissen.
Chayenne van Geldere is SPH’er en werkzaam als persoonlijk
begeleider bij stichting Humanitas DMH, een landelijke organisatie
voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.
Willemijn Berssenbrugge is NVO-orthopedagoog-generalist en als
gedragsdeskundige werkzaam bij Humanitas DMH.
Referentie
De Geeter, K. & Munsterman, K. (2017). Kofﬁe met een Koekje: (is dat nou)
een goed leven voor mensen met EVMB? LACCS programma Groningen:
Zalsman Groningen BV
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Research

PTSS en geheugenonderdrukking

Hebben emotieregulatieproblemen invloed op
intensieve traumagerichte
behandeling?
Tekst: Maud Toorenburg

Patiënten met ernstige PTSS kampen vaak met emotieregulatie-problemen. Therapeuten
kunnen daarom terughoudend zijn direct de trauma’s te behandelen uit angst dat patiënten
overspoeld worden door emoties. Ze kiezen ervoor om eerst de emotieregulatie te verbeteren,
in de veronderstelling dat patiënten daarna beter van de traumagerichte therapie kunnen
proﬁteren. Het zou echter ook zo kunnen zijn dat de emotieregulatie verbetert, als de symptomen daarvan verminderen omdat de PTSS succesvol wordt behandeld. In dat geval zou
een directe, traumagerichte behandeling geïndiceerd zijn.
EMDR Magazine 23 |

38

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen
op de invloed van emotieregulatie-problemen op de behandelresultaten van traumagerichte therapie. Omdat vaak
verondersteld wordt dat emotieregulatie-problematiek samenhangt met vroegkinderlijk seksueel misbruik, is onderscheid gemaakt tussen patiënten die seksueel misbruikt
zijn voor het twaalfde levensjaar en patiënten bij wie het
misbruik startte na hun twaalfde. Bovendien is onderscheid
gemaakt tussen patiënten met en zonder het dissociatieve
subtype van PTSS, omdat een verstoorde emotieregulatie
ook vaak in verband gebracht wordt met dissociatie.
Methode
Tweeënzestig patiënten met ernstige PTSS werden behandeld met een combinatie van (imaginaire) exposure
en EMDR-therapie bij PSYTREC. Dat is een intensief
achtdaags behandelprogramma, zonder voorafgaande
emotieregulatie-training. PTSS-symptomen (CAPS-5) en
emotieregulatie-problemen (DERS) zijn vastgesteld met
een voor- en nameting en na zes maanden follow-up. Om
de samenhang te onderzoeken tussen de leeftijd waarop
het seksueel misbruik plaatsvond en de emotieregulatieproblematiek, is de groep die niet seksueel is misbruikt
eruit gehaald (n=8), waardoor er 54 patiënten overbleven: één groep bij wie het seksueel misbruik voor het
twaalfde levensjaar begon (n=32) en een andere bij wie
het seksueel misbruik later plaatsvond (n=22).
Resultaten
Zowel de PTSS-symptomen als de emotieregulatie-problemen namen na de behandeling signiﬁcant af. Hoewel de
PTSS-symptomen tussen de nameting en follow-up een lich60
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Figuur 1. Gemiddelde scores op de CAPS-5 op drie meetmomenten
(met weergave van standaardfouten; n = 62)

te, maar signiﬁcante toename lieten zien (ﬁguur 1), was dat
voor emotieregulatie-problemen niet het geval. Ook verbeterde de emotieregulatie in de groep die voor het twaalfde
levensjaar was misbruikt evenveel als in de groep bij wie het
misbruik startte op latere leeftijd (ﬁguur 2). Bovendien werden geen verschillen gevonden wat betreft emotieregulatie
tussen de groep die voldeed aan het dissociatieve subtype
van PTSS, en de groep die daar niet aan voldeed. Daarnaast
bleek de mate van emotieregulatie-problemen voorafgaand
aan de behandeling, geen voorspellende waarde te hebben
voor het verminderen van de PTSS-symptomen vlak na de
behandeling en bij zes maanden follow-up.
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“Emotieregulatieproblemen zijn eerder
symptomen van een ernstige PTSS,
dan een contra-indicatie voor een
traumagerichte behandeling”
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Figuur 2. Effect van (leeftijd van) seksueel misbruik op emotieregulatie-problemen (met weergave van standaardfouten; n = 54)

Conclusie
Dit onderzoek laat zien dat de ernst van emotieregulatie-problemen geen voorspellende waarde heeft voor
het behandelresultaat, namelijk de vermindering van
PTSS-klachten. Dit betekent dat ook patiënten met veel
emotieregulatie-problematiek proﬁteren van een op het
trauma gerichte behandeling. Ook kwam naar voren dat
de emotieregulatie verbetert na intensieve traumagerichte
behandeling, zelfs bij patiënten die bloot waren gesteld
aan vroegkinderlijk seksueel misbruik en bij patiënten
met het dissociatieve subtype. Deze resultaten ontkrachten de veelgehoorde opvatting binnen het veld van de
psychotraumatologie dat emotieregulatie eerst verbeterd
moet worden, alvorens te kunnen starten met een traumagerichte behandeling bij patiënten met ernstige PTSS.
De traumagerichte behandeling lijkt namelijk de emotieregulatie direct te beïnvloeden, doordat patiënten leren om
hun emoties (vooral angst) op te roepen en te verdragen.
Emotieregulatie-problemen lijken daarmee eerder symptomen te zijn van een ernstige PTSS, die herstellen als de
PTSS succesvol wordt behandeld, dan een contra-indicatie
voor het uitvoeren van een traumagerichte behandeling. 
Maud van Toorenburg werkt als klinisch psycholoog bij PSYTREC en
heeft daarnaast een eigen praktijk. Ze is EMDR practitioner.

39

| EMDR Magazine 23

Casus

Intensieve traumabehandeling bij
PTSS en suïcidaliteit
Tekst: Elvira Rentinck en Sanneke Koekkoek

Intensieve traumabehandelprogramma’s hanteren vaak recente suïcidepogingen – korter dan
drie maanden geleden – en acute suïcidaliteit als contra-indicaties om aan de behandeling
deel te kunnen nemen. Ook het zesdaagse ambulante intensieve traumabehandelprogramma
Expose yourself voor jongeren vanaf 12 tot 25 jaar, hanteerde in eerste instantie deze criteria.
Deze casus laat echter zien dat deelname aan zo’n behandelprogramma toch zinvol kan zijn.
Op voorwaarde dat de jongere voldoende gemotiveerd is en er een zorgvuldige voorbereiding
is met de jongere, de behandelaar, het netwerk en het behandelteam.

In oktober 2019 komt de vraag van een collega om mee
te denken over een mogelijke intensieve traumabehandeling voor de achttienjarige Rosa met PTSS. Rosa is
echter opgenomen in een gesloten afdeling, vanwege
een ernstig verhoogd suïciderisico. Dit is haar tweede
opname in de afgelopen paar maanden, haar vierde in
totaal. Vanwege de duidelijke relatie die zowel Rosa als
haar behandelaar leggen tussen haar suïcidaliteit en
haar PTSS, vanwege de hoge motivatie van Rosa voor
de intensieve traumabehandeling én vanwege een gebrek aan motivatie voor elke andere behandeling, wordt
in overleg met alle betrokkenen gekozen om haar toch
te laten deelnemen aan Expose Yourself.

Hulpverleningsgeschiedenis
Rosa heeft vanaf de vroege adolescentie te maken met
psychische problemen en diverse vormen van hulpverlening, waaronder klinische behandeling van een
eetstoornis. Na deze behandeling volgt individuele theEMDR Magazine 23 |
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rapie. Als de behandelaar deze therapie wil afronden
omdat Rosa beter functioneert, laat ze een ernstige
terugval zien. Dan vertelt ze voor het eerst over haar
traumatische ervaringen. Op dertienjarige leeftijd kreeg
Rosa een relatie met een klasgenoot. In deze relatie
werd zij fysiek en psychisch mishandeld en gedwongen
tot seksuele handelingen. Deze jongen zei vaak dat zij
een aansteller was, wat Rosa is gaan geloven en wat
maakte dat zij niet eerder over de traumatische ervaringen gepraat heeft.
Nu Rosa open is over haar ervaringen neemt de behandelaar het klinisch interview psychotrauma (KIP) af en
blijkt er sprake van een PTSS. De behandelaar, met wie
ze een goede werkrelatie heeft, start reguliere wekelijkse traumabehandeling op. Maar door verschillende
omstandigheden (abreactions tijdens de sessies, interveniërende omstandigheden in het dagelijks leven, vermijding, verlof behandelaar etc.) heeft de behandeling
onvoldoende resultaat. Rosa wordt suïcidaal en heeft

weinig hoop van de klachten af te komen. Rosa en haar
behandelaar besluiten daarom haar aan te melden voor
de intensieve traumabehandeling. Voor Rosa voelt dit
als een laatste kans.

Voorbereiding behandeling
Ten tijde van het startgesprek is Rosa weer gesloten
opgenomen vanwege een verhoogd suïciderisico. Rosa
geeft aan dat zij niet kan leven met haar PTSS-klachten
en dat dit de reden is voor haar verlangen zich te suïcideren. Ze is gemotiveerd voor de intensieve traumabehandeling en zegt hier volledig voor te willen gaan: “Ik
wil nog één keer alles geven en me volledig inzetten.
Werkt het niet, dan is het voor mij echt klaar.” Ze zegt
dat haar suïcidale kant te sterk is om continu onder
controle te houden, waardoor zij niet kan beloven drie
maanden lang geen suïcidepoging te doen. “Als jullie
bereid zijn om mij te behandelen en mij deze kans te
geven, dan zal ik keihard mijn best doen om nog in leven te zijn op het moment dat ik mag starten met de
ITB en dan zal ik er voor gaan.”

Rosa voorspelt dat haar suïcidaliteit zal toenemen ten
tijde van de behandeling, aangezien zij vanuit ervaring
weet dat dit gebeurt in spanningsvolle periodes. Om
haar veiligheid te vergroten, informeert ze naar de mogelijkheid om gedurende de ITB in een klinische setting
te verblijven. Zo is er meer zicht en kan zij geholpen
worden gezonde coping in te zetten. In overleg met
haar behandelaar en de jeugdkliniek, mag Rosa gedurende de twee behandelweken in de kliniek verblijven.
De systeemtherapeut spreekt tijdens de behandeling
met Rosa’s vriend en haar ouders ondersteunen haar
door samen activiteiten te ondernemen. Hen betrekken
bij de systeemgesprekken vindt ze te moeilijk.

Verloop behandeling
Voor de eerste behandelweek komt Rosa op vrijdag
naar de jeugdkliniek. Maandag is de eerste dag van
haar intensieve traumabehandeling. Tijdens de sessies
imaginaire exposure (IE), waar elke behandeldag mee
start, loopt de spanning snel hoog op, veroorzaakt door
angst en schaamte. Hierdoor lukt het haar bij
f
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aanvang van de behandelsessies niet om te vertellen
over de traumatische herinnering. Er zijn verschillende
korte interventies nodig om te zorgen dat zij weer in
haar window of tolerance komt zoals een balletje overgooien, haar rond laten kijken en haar naam noemen.
Met aanmoediging en motivering lukt het haar om tijdens iedere IE-sessie de ervaring te herbeleven en hiermee haar angstige verwachtingen te toetsen.
Tijdens de sessies EMDR-therapie, de tweede traumagerichte sessie van elke behandeldag, komt naar voren
dat Rosa veel en afwisselende werkgeheugenbelasting
nodig heeft om binnen haar window of tolerance te blijven. Rosa ervaart in de EMDR-sessies voor het eerst
boosheid richting haar ex-vriend. Ze kan haar woede
uiten door na de rescripting interweave ‘wat zou je lijf
nu willen doen of zeggen’ een set te boksen. De SUD
van de targets zakken elke dag naar 0.
In deze week loopt de suïcidaliteit van Rosa op, met
name tussen de eerste en de tweede behandeldag.
Ze heeft sterke negatieve gedachten over zichzelf als
“Ik stel me aan, ik ben niets waard.” Zij doet uit eigen
initiatief een beroep op de sociotherapeuten van de
jeugdkliniek om haar te helpen voorkomen dat zij een
suïcidepoging doet. Dit helpt haar voldoende.
Na terugkeer op de jeugdkliniek na een weekend verlof loopt de suïcidaliteit op zondagavond weer hoog
op. Rosa kan geen veiligheidsafspraken maken, maar
wanneer duidelijk wordt dat er een inbewaringstelling
aangevraagd gaat worden, kiest ze toch om deze afspraken te maken.

“Na de behandeling nooit
meer suïcidaal geweest”
De eerste behandeldag van deze week is zwaar voor
Rosa. Zij deelt aspecten van het trauma, die zij eerder nog
niet heeft gedeeld en die voor haar erg schaamtevol zijn.
Het resultaat van de behandeldag is goed, met alle targets naar SUD=0. Ze is na aﬂoop erg vermoeid. Die maandagavond en dinsdagavond loopt de suïcidaliteit van Rosa
wederom hoog op. Zij wordt aangetroffen met een plastic
zak over haar hoofd geknoopt en een afscheidsbrief. Het
lukt haar met ondersteuning van de staf om veiligheidsafspraken te maken. De sociotherapeuten ondersteunen
haar, doen extra checks en Rosa slaapt met de deur open.
EMDR Magazine 23 |
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Inhoud behandelprogramma
Expose Yourself is een zesdaags behandelprogramma voor jongeren en jongvolwassenen van 12 tot
25 jaar met een posttraumatische stress-stoornis
(PTSS). In dit programma bij GGZ-NHN divisie Triversum kinder- en jeugdpsychiatrie worden de specialistische behandeltechnieken Imaginaire Exposure
en EMDR toegepast. Het behandelprogramma blijkt
haalbaar, veilig en effectief te zijn.
De cliënt volgt 2 x 3 dagen (ma, woe en vrijdag) het
volgende programma:
Tijd
Programma
09.00 - 10.30 uur Exposure
10.30 - 10.45 uur Pauze
10.45 - 12.15 uur EMDR
12.15 - 12.30 uur Terugkoppeling aan netwerk
met cliënt
12.30 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 14.00 uur Psychomotorische therapie
Voorwaarden voor verwijzing naar het behandelprogramma zijn dat de diagnose PTSS is vastgesteld
(middels de CAPS/CAPS-CA) en dat er minimaal vier
tot zes traumatische ervaringen zijn die de klachten
aansturen. Er vindt voorafgaande aan de behandeling een startgesprek plaats met de verwijzer, de
jongere, het netwerk, een traumabehandelaar en
de systeemtherapeut. Er wordt één traumatische
herinnering per dag behandeld en iedere behandeldag voert een andere therapeut de twee traumabehandelsessies uit. Deze therapeuten voeren in
de tweede behandelweek ook de sessies uit. Na de
lunchpauze krijgen jongeren een uur activerende
beweging, onder begeleiding van een psychomotorisch therapeut. In iedere behandelweek voert een
systeemtherapeut op twee dagen een gesprek met
het netwerk. Exposure in vivo wordt op indicatie
gedaan door een van de traumabehandelaars.

Op de tweede behandeldag (woensdag) laat Rosa zich
zeer negatief uit over zichzelf, maar ze gaat de behandeling goed aan. Ze doet de imaginaire exposure voor
het eerst met haar ogen dicht en om de vermijding verder te doorbreken gaat zij in de houding staan die zij
tijdens de traumatische ervaring had. Als de SUD’s van
de targets allemaal 0 zijn, ervaart Rosa opluchting en
stelt zij voor uit te testen of het staan in de houding nu

anders voelt. Ze gaat tegen de muur staan en zegt: “Ik
kan dit nu gewoon. Ik sta hier. Het is niet prettig, maar
ik ben rustig.”
Vanaf dit moment merkt Rosa sterke vermindering van
haar klachten. Ze heeft geen herbelevingen en nachtmerries meer. Haar suïcidaliteit is sterk verminderd en
ze kan gebruik maken van haar gezonde coping. Ze is
ontspannen aanwezig op de groep.
Rosa maakt een plan dat ze wil uitvoeren op de laatste behandeldag. Ze wil de imaginaire exposure in het
donker doen, omdat ze zich nog angstig voelt in het
donker. Op de laatste behandeldag zegt zij die avond in
het donker te gaan slapen, voor het eerst sinds jaren.
In de laatste EMDR-sessies antwoordt ze op de cognitieve interweave ‘Wat zou je nu tegen de jonge Rosa
willen zeggen?’: “Zeggen dat het goed komt en dat ze
het waard is.”

gedurende de twee behandelweken actief betrokken te
zijn, de patiënt te ondersteunen en bij acute suïcidaliteit de benodigde maatregelen te nemen. Een klinisch
verblijf ten tijde van de behandeling kan door de nabijheid van de zorg de veiligheid van de patiënt verhogen.
Hierbij is het belangrijk dat de medewerkers van deze
plek zoveel als mogelijk zorgen dat de ITB doorgang
kan vinden - dus niet te snel kiezen voor maatregelen
die dit belemmeren. Alleen op deze manier kunnen de
traumabehandelaars de focus houden op het behandelen van de PTSS en hiermee de suïcidaliteit verminderen of stoppen. Juist een intensief traumabehandelprogramma biedt de mogelijkheid om dit op een veilige en
geïntegreerde wijze mogelijk te maken. Een gedegen
en zorgvuldige afweging van voor- en nadelen is vereist.


Elvira Rentinck is EMDR practitioner, supervisor cognitieve gedragstherapie, en GZ-psycholoog in opleiding tot specialist bij GGZ NoordHolland Noord, divisie Triversum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Sanneke Koekkoek is EMDR practitioner en GZ-psycholoog in oplei-

Evaluatie

ding tot specialist bij GGZ Noord-Holland Noord, divisie Triversum

Het gaat goed met Rosa, zegt ze ook zelf in het evaluatiegesprek. Ze heeft de behandeling ervaren als een
heftige, cruciale periode in haar leven. Ze heeft geen
herbelevingen en nachtmerries meer. Er is geen sprake
meer van continue angsten en alertheid. Haar vermijding is sterk afgenomen. Ze waardeerde het heel erg
dat de behandeling is voortgezet ondanks de ernstig
verhoogde suïcidaliteit en haar moeite zich aan veiligheidsafspraken te houden. Het feit dat zowel het team
van de jeugdkliniek, haar eigen behandelaar als de traumabehandelaars bleven zeggen dat ze door moest gaan
met de behandeling heeft erg geholpen. Ze heeft geen
suïcidale gedachten meer en kan dit treffend toelichten: “Ik rijd altijd langs het water naar deze polikliniek
en moest mezelf altijd tegenhouden om niet het water
in te rijden. Net reed ik langs het water. Het waaide. En
ik dacht: als ik maar niet in het water rijd!”

Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Tot slot
Op grond van onze ervaringen van ITB bij jongeren
met suïcidaliteit komen wij tot een aantal aanbevelingen. De motivatie van de jongere voor de behandeling
is vereist en mogelijk zelfs doorslaggevend. Die motivatie staat vaak onder druk door angst en vermijding.
Psycho-educatie is essentieel om het vertrouwen in de
behandeling te vergroten. Een vaste hoofdbehandelaar,
waarmee de jongere een goede therapeutische relatie
heeft, zien wij als noodzakelijk. Deze behandelaar dient

Correspondentie: e.rentinck@ggz-nhn.nl; s.koekkoek@ggz-nhn.nl

Blij dat ik leef
Rosa vertelt: “Tuurlijk kan het fout gaan tijdens
traumabehandeling, maar die kans is er ook als er
geen behandeling is. De ITB gaf me hoop. Ik beet
me er in vast. Het kon nog goed komen. Wat ik zo
ﬁjn vond aan de behandeling is dat alle therapeuten
heel open minded zijn. Ze dachten echt mee in wat
zou kunnen helpen, ook buiten de standaard mogelijkheden. Ook tijdens de behandelweken werd ik
suïcidaal, maar hier werd goed mee om gegaan. Er
werd tijdens de behandelsessies wel wat aandacht
aan besteed, maar we gingen vooral door met de
planning. Over mijn suïcidaliteit kon ik het hebben
in de kliniek en met mijn hoofdbehandelaar. Die
constructie werkte goed. Een aantal weken na de
ITB was ik volledig PTSS-vrij. Ik durfde meer te ondernemen, al was het maar zo simpel als de hond
uitlaten in het donker. Ik ben zelfs mijn ex tegen
gekomen, maar ik bleef rustig. Geen angst, geen
paniek, het enige wat ik kon denken was eigenlijk
‘wat ben jij toch een lul’. Na de behandeling nooit
meer suïcidaal geweest. Ik ben juist blij dat ik leef.
Nu help ik met mijn ervaringskennis andere jongeren moed te verzamelen voor deze behandeling.”
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Interview

PTSS bij de politie
Tekst: Nadia Thiel

Je bent rechercheur en wordt in een onderzoek geconfronteerd met de vreselijkste
beelden. Hoe houd je jezelf gezond? Hoe voorkom je dat je last krijgt van die
beelden? Psychologen en bedrijfsmaatschappelijk werkers van de politie werken
aan een verbeterde bewustwording omtrent PTSS onder medewerkers. Hoe leeft
dit op de werkvloer?

Els (63 jaar), die al meer dan 25 jaar bij de politie werkt,
maakt als rechercheur nu deel uit van het team Tactische
Ondersteuning. Een team dat bijvoorbeeld sporenonderzoek doet na een misdrijf, maar ook opnames doorwerkt
op naar aanwijzingen van mogelijke daders. Els heeft ervaren dat het werk je niet altijd in de koude kleren gaat
zitten. Zo’n vijftien jaar geleden kreeg ze professionele
hulp voor een werkgerelateerde PTSS. Els: “In 2004 was
ik betrokken bij een familiedrama waarbij een moeder
en twee van haar kinderen op brute wijze om het leven
zijn gebracht. Samen met de ofﬁcier van justitie deed
ik die bewuste avond onderzoek in de kelder, waar een
van de kinderen die gevlucht was voor de dader zich had
verstopt. Dit jongetje overleefde het, maar ik zag de sporen van zijn bebloede handen op de deur, ik zag de plek
waar hij gezeten had en waar hij zich in doodsangst had
verstopt. Deze beelden zijn voor mij gaan leven, ik kwam
er niet meer van los.”
Els werd met EMDR behandeld en was na een paar sessies klachtenvrij. Voor haar een grote opluchting. Ze is
meteen weer aan het werk gegaan. Dat is voor korpspsycholoog Esther Tossaint een bekend fenomeen: politiemensen staan vaak te popelen om weer aan het werk
te gaan. “Werk is voor politiemensen zoveel meer dan
alleen werk, hun hele ziel en zaligheid zit er in”, legt ze
uit. “Ik herken de bevlogenheid van Els als iets dat de
meeste politiemensen hebben. Daarom vind ik het ook
zo belangrijk dat medewerkers zich gezien en gehoord
voelen door hun eigen organisatie en de samenleving
waar ze zich voor inzetten. Wij nemen het werk en de
bijbehorende risico’s voor de mentale gezondheid heel
serieus.”
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Zorglijn PTSS politie
Bij de politie is ondersteuning en zorg geregeld. Bij een
vermoeden van psychische klachten bij een medewerker, of deze nu werkgerelateerd zijn of niet, kunnen ze
direct terecht bij een professional van het team ‘Veilig &
gezond werken’ van de eigen eenheid. Hier maken onder meer een bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en een psycholoog standaard deel van uit. “Diagnoses stellen wij niet”, vertelt Esther. “Onze psychologen
hebben vooral een signalerende en adviserende functie
en wij maken ons hard voor preventie en bewustwording. De diagnostiek en behandeling besteden we uit
aan onze zorgpartners, de toptraumacentra in het veld.
Samen vormen we de zorglijn PTSS bij de politie.”
Herhaaldelijke blootstelling aan ernstige feiten of beelden kunnen gaan stapelen, tot er een moment komt dat
het niet meer gaat. Het incident met het familiedrama
was niet de druppel die de emmer bij Els deed overlopen.
Het was een kettingbotsing waar zij een tijdje later in terecht kwam, die voor klachten leek te zorgen. Klachten
die niet meer overgingen. Plotselinge huilbuien, concentratieproblemen en slecht slapen bijvoorbeeld. Els dacht
aan restklachten die door de botsing waren veroorzaakt.
Maar een oplettende bedrijfsarts vermoedde een PTSS
en verwees haar door. Els: “Met de psycholoog kwam ik
erachter dat negatieve ervaringen kunnen stapelen. Met
behulp van EMDR ben ik terug gegaan naar dat moment
dat ik in de kelder stond en heb ik het worst-case-scenario dat zich in mijn brein had vastgenageld doorgewerkt. Nog een of twee andere incidenten hebben we
met EMDR aangepakt en na een vijftal sessies was ik van
mijn PTSS-klachten af.”

En Els merkte dat ze erover kon praten, wat ze daarvoor
nooit deed. “Ik vermeed om erover te praten, wilde die
beelden het liefst niet zien, ik had er ook geen woorden
voor. Maar na de EMDR voelde ik de afstand tot de situatie die nodig was om erover te spreken. Toen werd het
ook mogelijk om steun en begrip te ontvangen. Precies
dat was voor mij de meest heilzame factor.”

Weerbaarheid
Niet iedereen die ernstige incidenten meemaakt op het
werk ontwikkelt PTSS. Milan (36 jaar) is een collega van
Els. Samen werken ze nu aan een zaak waarin ze beeldmateriaal doorwerken van misdrijven. Milan: “We zien

onthoofde mensen, verkrachtingen en andere ontaarde
zaken. Dit onderzoek duurt nu al anderhalf jaar en we
zijn nog niet klaar. Er zijn collega’s die aan een soortgelijke zaak een aantal jaren geleden PTSS-klachten overhielden. Wij werden hier voorafgaand aan het onderzoek
op voorbereid. Er kwam een psycholoog en een bedrijfsmaatschappelijk werker met ons praten voordat we aan
de klus begonnen. Zij legden uit welke klachten je kunt
krijgen van langdurige blootstelling aan dit soort materiaal en wanneer we aan de bel moesten trekken.” Zelf
denkt Milan niet gevoelig te zijn voor het ontwikkelen van
klachten. “Ik kan het wel weer van me afzetten, ik zoek afleiding in mijn vrije tijd en besef me heel goed dat het abnormaal is. Daarmee leg ik het ver buiten mezelf neer.” f

45

| EMDR Magazine 23

Els gelooft Milan, maar waarschuwt hem ook. “Word
geen slachtoffer van de machocultuur die binnen de politie nog altijd heerst”, zegt ze. “Bijna iedereen is sceptisch over psychologische hulp. Je doet het liever zonder,
dat had ik zelf ook. Dacht dat ik het wel kon handelen.
Tot het ineens niet meer zo was.” Daarna is ze het gaan
herkennen in de teams waar ze kwam. “Misschien is het
mijn leeftijd”, zegt Els. “Maar ik durf er nu heel makkelijk
over te praten. Ik benoem het als iets bij me blijft hangen
en ik neem wat extra vrij als ik ergens los van moet komen. Met name de jonge garde zie ik dat nog niet doen.
Ze hebben er nog geen oog voor. Ze zijn misschien nog
weerbaar, ﬂexibel. Maar ook bij hen kunnen negatieve
ervaringen of beelden gaan stapelen. Of je zit privé wat
minder in je vel en dan kan zo’n moordzaak ineens heel
anders binnenkomen.”
Esther Tossaint is blij met het meestal snelle resultaat
van EMDR-therapie. Dat past bij het oplossingsgerichte
karakter van de meeste politiemedewerkers. “Je hoeft
niet je hele levensverhaal met een EMDR-therapeut te
delen. Samen ga je heel gericht te werk, op zoek naar
beelden, ervaringen, prikkels die de klachten veroorzaken of in stand houden, om ze vervolgens te neutraliseren. Het is een behandeling die de zelfredzaamheid
stimuleert en de eigen regie aan mensen teruggeeft.”

Cultuurshift
De cultuur binnen de politie is aan het veranderen. Vijftien jaar geleden was Els een van de eersten die met
EMDR werd behandeld. Nu zijn de positieve effecten
van EMDR-therapie breder bekend, ook binnen de politie. Daarnaast is er meer aandacht voor preventie en
vroegsignalering. Volgens Esther zit cultuurverandering
vooral in de politiemensen zelf. “Durf te praten over wat
je meemaakt en wat het met je doet. En bevraag vooral

ook je collega. Als je bijvoorbeeld merkt dat hij of zij gas
terugneemt op weg naar een melding, of aarzelt bij een
inval.”
Milan vindt het wel opvallend dat ze steeds meer praten
over wat ze lastig vinden in het werk. “Maar zoiets als
intervisie kennen we op het bureau niet. Je moet echt
zelf aan de bel trekken als je iets nodig hebt, dat kan ook
voor een drempel zorgen.” Els herkent dit en merkt op
dat het verzuim onder collega’s hoog is. Logisch, vindt
ze: “Een break nemen van het werk is ook een manier
om ervan bij te komen. Het zal me niet verbazen als hieronder nog een hele hoop niet gediagnosticeerde PTSS
verborgen ligt.”

“Bevraag vooral ook je
collega die gas terugneemt
op weg naar een melding,
of aarzelt bij een inval”
“Op sommige onderwerpen rust helaas nog veel
schaamte”, vult Esther aan. “Ik ben blij met mensen als
Els die hun verhaal willen doen. Vaak veroordelen we
niet zozeer elkaar, maar vooral onszelf als we het ergens
moeilijk mee hebben. Kennis van effectieve behandelmethoden als EMDR-therapie helpt ons over schaamte
heen te stappen.” Milan waardeert de eerlijkheid van
zijn collega’s ook ten zeerste. “Veel informatie gaat toch
langs me heen, bijvoorbeeld tijdens een voorlichting
over PTSS”, vertelt hij. “Maar als ik het van mijn eigen
collega hoor, dan blijft het wel hangen.”

Op verzoek van Els en Milan noemen we hun achternamen en standplaats niet.
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Column

Hoe gek kun
je het maken?
Tekst: Carien Karsten

In coronatijd schreef ik een column over het loslaten
van angst en boosheid. Zelf gebruik ik daarvoor vaak
de Rationeel Emotieve Therapie (RET). Een collega, die
ik vroeg naar wat zij doet, vertelde me over een methode uit de Acceptance and Commitment Therapie
(ACT) die ze vaak toepast. Dat gaat zo: focus je op wat
het moeilijk maakt je angst los te laten, bepaal waar je
dat voelt in je lichaam, en welke vorm het aanneemt.
Verwelkom het gevoel, leg je ene hand op de plek waar
je het voelt en de andere op je hart. Stel je voor hoe
een ander je zou troosten. Wat zou die tegen je zeggen? Ga dan na wat belangrijk voor je is en richt je
daarop.
Op de dag dat ik die column schreef, lag ook het eerste exemplaar van mijn nieuwe boek in de brievenbus:
Hoe swipe je een trauma weg? Over snelle trauma therapieën zoals Flash, EMDR 2.0 en Hat. Het is natuurlijk
een mooi moment als je je nieuwe boek voor het eerst
in handen hebt. Maar dit keer voelde ik vooral angst.
In het boek staat ook een hoofdstuk over VSDT. De
bedenkers van deze methode, het echtpaar Nik & Eva
Speakman, had ik graag geïnterviewd. Als reactie op
mijn verzoek kreeg ik een mail waarin zij dreigden met
juridische stappen als ik over VSDT zou schrijven of het
zou toepassen. Er rust immers een patent op VSDT. En,
o ja, of ik ook de namen wilde doorgeven van collega’s
die deze methode mogelijk toepassen. Dan konden de
juristen van de Speakmans daar ook actie tegen ondernemen.
Pff. Dat hakte er wel even in. Van dat patent begreep
ik. Ik heb me in dat hoofdstuk dan ook aan de regels
gehouden, en alleen geciteerd uit het gepubliceerde
wetenschappelijke artikel van Suzy Matthijssen en Ad
de Jongh. De manier waarop ik zelf werk, heb ik de
Woosh-techniek genoemd. Die baseer ik op de SWISHmethode van Neurolinguïstisch programmeren (NLP),
waar ook VSDT op is gebaseerd.

In de tijd na mijn vergeefse verzoek voor een interview
met de Speakmans werd ik regelmatig gebeld door
onbekenden die me vroegen of ik bij hen VSDT wilde
toepassen. Dat maakte me achterdochtig. Ik hield alles
af. Ik dacht dat de Speakmans me wilden betrappen op
het illegaal toepassen van VSDT. Waarschijnlijk onterecht. Later bleek dat mensen bij de VEN informeerden
naar VSDT en dan naar mij werden doorverwezen.
Even voelde ik opluchting. Tot de uitgever me de mail
van Ben Speakman – de manager van het echtpaar doorstuurde waarin hij vraagt om een Engelse vertaling van passages over VSDT en Woosh-techniek, zegt
dat ik gevaarlijk bezig ben, en weer dreigt met advocaten.
Ik ging er slecht van slapen, werd prikkelbaar en angstig en dacht aan de ACT-methode van mijn collega. Die
moest ik maar eens op mijzelf toepassen. Wat maakte
me zo angstig? De dreiging! Waar voelde ik dat? In mijn
hart! Hoe? Als een zilveren kogel die er dwars doorheen schoot!
Ik stond stil bij dat beeld en schoot in de lach. Eindelijk
oog in oog met Nik Speakman. Niet als iemand die ik
een paar vragen mocht stellen, maar als moordenaar.
Hoe gek kun je het maken? Het lachen voelde als een
bevrijding. Yes, dacht ik. Prima methode: vraag iemand
die angstig is om het meest krankzinnige te bedenken
wat er zou kunnen gebeuren. Ben benieuwd of dat ook
zo bij anderen zo relativerend werkt. We zullen zien.

Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner.
Haar specialisatie is stress- en burn-outklachten.
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Estafette interview

Vijf vragen aan...

Annemarie Kunnen
Tekst: Deana de Zwart Foto: Nienke Hofstede

In het Estafette interview stellen wij een meer of minder bekend VEN-lid aan u voor.
Annemarie Kunnen is GZ-psycholoog, EMDR-therapeut, practitioner i.o. en cognitief
gedragstherapeut VGCt. Ze werkt als psycholoog bij de volwassenenrevalidatie van de
Adelante-zorggroep. Ook heeft ze een eigen praktijk in Heerlen.
Wat kenmerkt het werk van een psycholoog in
een revalidatiecentrum?
“De problematiek van de patiënten is heel veelzijdig. Denk
daarbij aan de gevolgen van een dwarslaesie, traumatologie, chronische pijn, complex hart- en orgaanfalen, CVA en
ander niet-aangeboren hersenletsel. Ik heb te maken met
mensen die vooral door pech niet meer het leven kunnen
leiden dat ze hadden. Een revalidatiecentrum is als het
ware een epicentrum van pech in het leven.
Mensen worden in een revalidatiecentrum opgenomen als
hun medische probleem ook gevolgen heeft voor het psychische, sociale, maatschappelijke en arbeidsgerelateerde
functioneren. Het is een derdelijns voorziening. Enkel fysiotherapie is bijvoorbeeld onvoldoende indicatie voor een
medisch specialistisch revalidatiecentrum. De revalidatiearts is eindverantwoordelijke van het multidisciplinaire
behandelteam en we werken binnen een revalidatie-DBC.
Dat betekent dat ik als revalidatiepsycholoog niet gebonden ben aan een DSM-5 classiﬁcatie. Het uitgangspunt van
de behandeling is dat mensen weer zo optimaal mogelijk
kunnen participeren in de maatschappij. Daarbij richten we
ons op de complicaties die zijn ontstaan door het medische
probleem. Premorbide problematiek, bijvoorbeeld relatieproblemen, behandelen wij niet. We faciliteren dan zodanig
dat de relatieproblemen het behalen van de revalidatiedoelen zo weinig mogelijk in de weg staan en verwijzen het
paar desgewenst naar de GGZ. Bij verwijzing naar de GGZ
wordt wel gewerkt met de DSM-5 classiﬁcatie. De klinische
revalidatie duurt zo kort mogelijk. De dagbehandeling duurt
gemiddeld drie maanden.
Als psycholoog kijk ik naar wat iemand nodig heeft om van
de behandeling te kunnen proﬁteren, zowel op korte als
lange termijn. Naast diagnostiek en behandelen, bestaan

mijn werkzaamheden uit het maken van gedragsplannen
en monitoren van de uitvoering door therapeuten, bijvoorbeeld bij patiënten met gedragsproblemen door breinschade of persoonlijkheidsproblematiek. De multidisciplinaire
samenwerking is heel waardevol om een goede diagnose
te stellen. Zo zien we bijvoorbeeld bij niet-aangeboren hersenletsel dat mensen snel emotioneel en overprikkeld kunnen zijn en dat zien we ook bij PTSS. Observatie in een prikkelarme omgeving is dan belangrijk bij het stellen van een
diagnose, naast een gesprek met de patiënt en de familie..”

Maak je veel gebruik van EMDR in je behandelingen?
“De EMDR in een revalidatietraject is bij voorkeur kort en
intensief, zodat er voldoende ruimte overblijft voor exposure. Exposure is in de revalidatie namelijk erg belangrijk, bijvoorbeeld bij iemand die na een cardiaal incident
inspanningsangst heeft. Indien nodig bereid ik de exposure voor met een ﬂashforward, future template, mental
videocheck en/of RDI. Wat we nadrukkelijk niet doen in
een revalidatiesetting is de behandeling van vroeg trauma, ook niet als dat vroege trauma getriggerd wordt door
een actueel probleem in het heden. Ik heb bijvoorbeeld
een mevrouw gehad die revalideerde na een hartinfarct.
Doordat ze haar vader jaren eerder heeft zien overlijden
bij een hartinfarct was ze ontzettend bang geworden.
Daarnaast bleken er ook nog andere vroege trauma’s te
zijn waardoor ze psychisch in disbalans kwam. Ik maak
dan de afweging: wat behandel ik met EMDR-therapie aan
recente trauma’s om de revalidatie doorgang te kunnen
laten vinden en wat verwijs ik door naar de (specialistische) GGZ. Dat betekent dat ik soms op mijn handen moet
f
gaan zitten.”

49

| EMDR Magazine 23

In het vorige EMDR Magazine stelde Karin Bosma jou de volgende vraag: ‘Wat kom je bij de
inzet van EMDR in de revalidatiesector tegen?
En hoe ga je om met eventuele belemmeringen
en obstakels die je tegenkomt?’
“Wat EMDR in de revalidatie speciﬁek maakt is dat ik van tevoren duidelijk in beeld moet brengen wat de lichamelijke en
cognitieve belemmeringen van de patiënt zijn. Daarbij denk
ik naast psychisch lijden en lichamelijke beperkingen bijvoorbeeld ook aan een hoge bloeddruk of de suikerspiegel. Of
dat er door de gevolgen van hersenschade sprake is van een
neglect (aandachtstoornis waardoor verwaarlozing optreedt
van een lichaamshelft of een deel van de ruimte), een hemianopsie (gezichtveldstoornis) of hemiparese (halfzijdige verlamming). Daar pas ik de werkgeheugen-belastende taken
op aan. Ik overleg met de arts of het verantwoord is om EMDR-therapie te doen qua stresshantering. Maar de realiteit is
natuurlijk dat patiënten met een trauma deze stress de hele
dag al ervaren. Uiteindelijk wordt EMDR-therapie pas echt
lastig als de aandachtspanne extreem kort is of iemand een
forse geheugenstoornis heeft. De behandeling vraagt vaak
veel creativiteit.
Ik heb onlangs een man met EMDR behandeld die vijftien
jaar geleden op vakantie een trauma heeft meegemaakt. Hij
hield zijn arm buiten de bus en deze is er toen door een auto
afgerukt. Hij had erg veel last van fantoompijn. Een jaar na
het ongeluk stelde hij zichzelf voor de keuze: ik ga me van
kant maken of ik moet me gaan overgeven aan de fantoompijn. Hij koos voor het laatste en leerde zichzelf aan om te
dissociëren. Daarna hield hij zich jarenlang voor dat hij het
trauma had verwerkt en kon hij er ook goed over praten.
Maar eigenlijk was hij met al zijn energie aan het dissociëren en vermijden. Hij sportte al die jaren intensief om maar
niet aan het beeld te hoeven denken. Ook wilde hij vijftien
jaar lang geen handprothese, maar had hij een prothese met
haak, omdat hij een prothese-arm te confronterend vond. Hij
werd echter zo moe van het weghouden van het beeld en
het omgaan met de herbelevingen en de fantoompijn, dat hij
tenslotte een burn-out kreeg en naar ons werd doorverwezen. In de behandelkamer werd ik in eerste instantie geconfronteerd met de vermijding. Met de Flash heb ik geprobeerd
het beeld wat dichterbij te krijgen. Toen het beeld dichterbij
kwam dissocieerde hij. De overgave aan de fantoompijn was
in de kamer zichtbaar doordat hij helemaal in elkaar gedoken
zijn pijn probeerde te verdragen en niet meer in contact was.
Ik kreeg hem weer terug in contact door op zijn schouders te
tappen. Daarna besprak ik met hem wat hij nodig heeft om
niet te dissociëren.
Uiteindelijk bleek het mogelijk om hem in de window of tolerance te houden door buzzers in zijn sokken te stoppen en
zijn voeten goed op de grond te houden. En bij dreigende
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dissociatie zijn naam te noemen en te zeggen ‘Blijf er bij’.
Met verschillende vormen van werkgeheugenbelasting is
EMDR toen goed gelukt. Daardoor was het voor hem mogelijk de herinnering aan het ongeluk zelf en het beeld van zijn
verbrijzelde arm aan te gaan. Daarna hebben we met het
SOLK-protocol EMDR gedaan op de fantoompijn. Tijdens de
behandeling was er aandacht voor het verwerken van het
verlies van zijn arm. We namen afscheid van zijn verloren
arm, met behulp van tekeningen die hij maakte van zijn arm
vóór het ongeluk, na het ongeluk en van het beeld van zijn
fantoomarm. Zijn fantoomarm was een heel ongeorganiseerde arm, die zwiepte en waar hij veel rood bloed doorheen
zag stromen. Er ontstond door de verwerking van het verlies
meer zorgzaamheid en mildheid. Uiteindelijk kreeg hij een
bionische arm en gaf hij aan in staat te zijn deze arm te accepteren en ervoor te kunnen zorgen. Het kunnen aanraken
van deze vingers en arm hielp hem bij de integratie.”

Kort na de corona-uitbraak hebben jullie een
afdeling voor ex-coronapatiënten geopend. Wat
zijn de eerste ervaringen met deze patiënten?
“Het beeld van post-comateuze patiënten kenmerkt zich
veelal door verwarring en onrust, ook afhankelijk van de sedatie die ze hebben gekregen. Bij langdurige beademing is
de zuurstofcirculatie naar het brein niet optimaal. Hoe het
herstel verloopt is afhankelijk van de (over-)capaciteit van het
brein en de comorbiditeit van de patiënt vóór de opname.
Deze patiënten bieden we vooral een prikkelarme omgeving.
Ze zijn vaak nog te concentratiezwak om EMDR op te starten.
Deze patiënten hebben veelal PICS (post intensive care syndroom). PICS is een verzameling van lichamelijke, cognitieve
en psychische symptomen waar patiënten last van kunnen
krijgen na een langdurige opname op de intensive care.
Bij de ex-coronapatiënten staan angst en het missen van familie centraal. Ze zijn erg geschrokken van wat ze hebben
meegemaakt en voelen zich uit balans. Naarmate het lichamelijk herstel vordert, komt die balans meestal wel weer terug. Vaak zijn ze delirant geweest en dat is soms een prettige
en soms een afschuwelijke ervaring. De PTSS-klachten zijn
wisselend. De dagboekjes die in de ziekenhuisperiode door
familie zijn bijgehouden zijn voor veel patiënten helpend in
de emotionele verwerking. Ook hier geldt dat het succes van
de revalidatie sterk wordt bepaald door de veerkracht van de
patiënt en de sociale steun van de omgeving.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord laten
in deze rubriek en wat is je vraag?
“Mireille Lijnen, praktijkhoudster van Jeugdtrauma Herstel
Limburg en EMDR-praktijk Limburg. Mijn vraag aan haar is:
Wat is voor jou het verschil tussen EMDR-behandelingen van

volwassenen en van kinderen?”

Casus

“Je bent
een goochelaar”
Traumagerichte CGt in combinatie met het EMDR-protocol Woede, wrok en
wraak bij een jongen met complexe PTSS
Tekst: Ramón Lindauer

Ibrahim is een veertienjarige jongen die vanaf zijn
zesde jaar bekend is in de hulpverlening. Hij maakte
ernstig huiselijk geweld en verwaarlozing mee en
woonde in verschillende pleeggezinnen waar hij seksueel misbruikt is. Er is sprake van ernstige PTSS en
hechtings- en gedragsproblemen. Ibrahim wil traumatherapie, geen EMDR, en iemand die hem gelooft
en kan vertrouwen. Er wordt in eerste instantie gekozen voor
traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CBT), later
aangevuld met online EMDR-therapie, waarbij het Woede, wrok
en wraakprotocol werd uitgevoerd.

Ibrahim heeft forse agressieve uitbarstingen, liegt, vertrouwt niemand, hoort soms stemmen, doet zichzelf
pijn en denkt regelmatig aan de dood. Ook trekt hij
steeds naar criminele vrienden en gaat hij nauwelijks
naar school. In 2011 is hij klinisch opgenomen geweest.
Toen heeft hij EMDR-therapie gehad en in 2017 heeft
hij nogmaals EMDR gehad en schrijftherapie. De traumatherapieën hebben wel iets geholpen, maar EMDR
wil hij nooit meer. Hij werd ‘gek van die rare oogbewegingen’. Ibrahim woont nu bij ervaren pleegouders die
zijn problematiek goed kennen en weten dat ze geduld
met hem moeten hebben. Hij is meer gaan praten over
zijn traumatische ervaringen. Ook over gebeurtenissen
waarover hij eerder niet sprak, ook niet tijdens eerdere
traumabehandelingen.
Voordat Ibrahim wordt aangemeld hebben collega’s al
belangrijk voorwerk gedaan. Er is een veiligheidsplan
gemaakt hoe om te gaan met zijn ernstige woede-uitbarstingen, hij gaat naar een speciale school om toch
weer onderwijs te krijgen, gebruikt een lage dosering

medicatie voor zijn psychotische momenten en zijn
pleegouders volgen de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen (Coppen & van Kregten, 2012). Ook
is de CAPS-CA, het klinisch interview voor PTSS, afgenomen. Het risico is groot dat hij terechtkomt op het
criminele pad, maar gelukkig zijn er ook beschermende
factoren, zoals een stevig pleeggezin en zijn motivatie
om aan zijn trauma’s te werken.

Traumagerichte cognitieve gedragstherapie
Ibrahim kiest voor TF-CBT. De eerste modules worden
snel doorlopen: psycho-educatie, relaxatie, affectmodulatie en cognitieve driehoek. Hij kent ze van eerdere
therapieën. Gezien de ernst van de klachten besluiten
we aan het schrijven van het traumaverhaal meer tijd te
besteden, met meerdere therapeuten. Hij komt enkele
keren per week. De ene therapeut gaat verder waar de
andere is gebleven. Dit is voor Ibrahim geen probleem,
zelfs wel prettig. Hij vertelt, ik schrijf, we lezen hardop, hij
vertelt, ik schrijf weer en er wordt weer gelezen.
f
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Hij vindt het moeilijk. Tijdens de sessies luistert hij naar
muziek en wil hij het zelf nog niet voorlezen. We bouwen
het op. Hij luistert eerst met twee oortjes in, dan met
een oortje in en tot slot zonder muziek.
Tijdens het vertellen en schrijven blijkt dat hij meer
trauma’s heeft meegemaakt dan hij in eerste instantie
vertelde. Hij is vaker seksueel misbruikt door een pleegvader en ook in de kliniek een keer door een jongen. Als
hij erover vertelt, raakt hij zeer gespannen, wordt woedend, raakt angstig van wat hij voelt en dissocieert. Hij
heeft allerlei disfunctionele gedachten over zichzelf, volwassenen en de wereld, zoals ‘ik ben schuldig’, ‘ik ben
niets waard’, ‘niemand kan ik vertrouwen’. Het zijn deze
gedachten die worden uitgedaagd. Door zijn vader is hij
met een pistool bedreigd. Er is in vivo exposure met hem
gedaan door naar die plek te gaan. Achteraf vertelde hij
mij dat de plek nog een straatje verderop was, maar hij
zei ‘het is hier’, omdat het veel spanning gaf.

"De combinatie van TF-CBT,
systeemtherapie en EMDR
bleek een gouden greep"
Ibrahim en zijn pleegouders bereid ik apart voor op
de gezamenlijke sessie, waarbij hij zijn traumaverhaal
voorleest. Dit doet hij goed en er ontstaat een gesprek
tussen hem en zijn pleegouders, waarbij zij hem complimenteren met wat hij heeft geschreven. Ibrahim wil zijn
verhaal graag delen met zijn oudere broer, die ook in een
pleeggezin woont. We spreken af dat ik eerst zijn broer
samen met zijn pleegmoeder spreek. De gezamenlijke
sessie met beide broers en pleegmoeders wordt een
mooie en ook emotionele sessie. Ibrahim is opgelucht
en blij dat hij het verhaal heeft kunnen delen. Zijn PTSSklachten zijn ﬂink afgenomen, maar de CRIES-13, een
vragenlijst die PTSS-symptomen meet, is nog niet onder
de 10 gekomen. Hij blijft nog wraakgevoelens houden,
met name naar zijn pleegvader die hem seksueel misbruikte.

En toen kwam de coronacrisis, geen face-to-facecontacten meer. Hoe ga ik dat doen met een jongen die zo
ernstig zou kunnen ontregelen? In overleg met hem en
zijn pleegmoeder besluiten we toch EMDR-behandeling
te gaan doen via beeldbellen. Hij heeft al zoveel minder klachten na de TF-CBT. Hier komen we samen wel
doorheen.
Zijn PTSS-emmertje is inderdaad leeg, maar zijn wraakemmertje zit nog behoorlijk vol (8-10). We starten in de
voorbereidingskamer en vervolgens stapt hij in de ﬁlm
om af te rekenen met zijn pleegvader die hem heeft
misbruikt. Al snel raakt hij zeer geëmotioneerd en roept
agressief dat hij nu naar die pleegvader gaat om hem
iets aan te doen. Met pleegmoeder erbij lukt het mij
om hem te kalmeren. Het voelt als therapeut ongemakkelijk zo op een afstand, maar toch willen Ibrahim en
pleegmoeder door.
Tijdens de tweede en derde sessie voeg ik allerlei werkgeheugenbelastings-oefeningen toe. Hij tikt in een onregelmatig ritme op zijn schouders, maakt rekensommen
en spelt achterstevoren. Hij blijft in de ﬁlm, ziet hem
goed voor zich en moet soms ook een beetje lachen
om de woorden die hij achterstevoren moet spellen.
Tijdens de derde sessie staat hij plotseling op. Hij roept
in de camera: “Wat doe jij?” Ik schrik een fractie van
een seconde. Hij zegt: “Het is weg, ik voel geen boosheid. Jij bent een goochelaar!” Hij loopt meteen weg en
haalt zijn pleegmoeder. Zij geeft hem complimenten en
is blij voor hem. We spreken een week later nog een
keer af. Het is goed gegaan, zijn CRIES-13 score is 0 en
we ronden af.
Zijn PTSS-klachten zijn afgenomen, hij heeft meer zelfvertrouwen, kan gebruik maken van de steun van een
ander en durft te vertellen dat hij iets moeilijk vindt.
Hij heeft mooie stappen voorwaarts gezet. Of het voldoende is voor deze complex getraumatiseerde jongen
moeten we afwachten; eerst moet hij weer het ritme
van school gaan oppakken dat door de coronacrisis stil
is komen te liggen.

Conclusie
EMDR-protocol Woede, wrok en wraak
Die wraakgevoelens wil ik behandelen met het EMDRprotocol Woede, wrok en wraak. Gelukkig staat Ibrahim
nu wel open voor EMDR, als ik de procedure nog een keer
uitleg en mijn vertrouwen uitspreek dat hij het wel kan.
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Uit deze casus zijn een aantal lessen te trekken. Ten
eerste: intensieve traumabehandeling en EMDR online
zijn goed mogelijk bij jongeren die complex getraumatiseerd zijn. Ten tweede vraagt deze casus een behandelaanpak op maat, waarbij de combinatie van TF-CBT,
systeemtherapie en EMDR een gouden greep bleek te

zijn. Door TF-CBT verminderden de PTSS-symptomen.
Hij was opgelucht na de gesprekken met zijn pleegouders en broer over zijn traumaverhaal; hij stond minder
alleen met zijn trauma’s. Ook werd duidelijk dat wraakgevoelens nu overheersten. Die wraakgevoelens konden goed worden behandeld met het EMDR-protocol
Woede, wrok en wraak. Ten derde: de vermijding kan
zeer sterk zijn door angst, schuldgevoel en/of schaamte, waardoor je als traumatherapeut niet alle trauma’s
te horen krijgt - ook al heb je ernaar gevraagd. Ook
vermeed hij tijdens de in vivo exposure de meest vervelende plaats. Na de TF-CBT was de CRIES-13 sterk
gedaald, maar nog niet onder de 10 gekomen. Na de
EMDR daalde die verder tot 0.

Referenties

Het advies is een onafhankelijke collega de nameting te
laten doen, zodat je zeker weet dat je een goed resultaat hebt bereikt en ook daadwerkelijk kunt afronden.
Je loopt anders het risico dat je zelf te positief bent
over het behaalde resultaat.

Ramón Lindauer is kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut,

• Coppens, L. & Kregten, C. van, (2012). Zorgen voor getraumatiseerde
kinderen: een training voor opvoeders. Handboek voor deelnemers.
Houten: Bohn Staﬂeu en van Lochum. (Ontwikkeld door The National
Child Traumatic Stress Network: Caring for children who have
experienced trauma: A workhop for resource parents. Participant
handbook, 2010).
• Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TF-CBT) is een geprotocolleerde traumabehandeling volgens het model van Cohen, Mannarino en
Deblinger. In Nederland zijn de TF-CBT-trainers en -supervisoren Renée
Beer, Nathalie Schlattmann, Marlies van Dijk en Ramón Lindauer.
Met dank aan TF-CBT-therapeuten Manon van Dal en Angela Kalisingh
van de Bascule. De casus is met toestemming van de jongere en gezag
hebbende gepubliceerd. Om herkenbaarheid te voorkomen is de naam
gewijzigd en zijn enkele speciﬁeke feiten aangepast, maar de strekking
van het verhaal is ongewijzigd gebleven.

TF-CBT-trainer/supervisor en EMDR practitioner bij de Bascule en
hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC, locatie
AMC.

Tot slot, bij zo’n complexe casus is de inbedding van de
traumabehandeling in een bredere behandelcontext een
belangrijk punt van aandacht. Een collega die crisismanagement kan doen, zodat je
als traumatherapeut je handen
vrij hebt. Een goed gemotiveerde en betrokken pleegmoeder,
die hem komt brengen en halen van therapie en hem ook in
de coronacrisis stimuleert om
door te gaan. Pleegouders die de
training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen volgden en geleerd
hebben om met een traumabril te leren kijken en hierdoor beter begrijpen
waarom hij zich zo gedraagt. School die
onderwijs op maat biedt en nauw betrokken is bij de traumabehandeling. Het vraagt
een multimodale en -disciplinaire aanpak. Samen
vormen we een cordon om deze jongen heen en
houden we hem op het goede pad!


"Het advies is een
onafhankelijke collega de
nameting te laten doen"
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Jonge onderzoekers

In the spotlight:

EMDR
Tekst: Leonieke Kranenburg

Foto: Iris Ooms

Suzanne van Veen werkt als universitair docent aan de Universiteit Utrecht (UU) en als
GZ-psycholoog bij de Care-Express in Amsterdam. Zij verdedigde op 7 februari 2020
aan de UU haar proefschrift In the spotlight: experimental research to improve the
treatment of anxiety and trauma. Tijdens haar promotietraject onderzocht zij de
werkingsmechanismen van verschillende behandelingen, waaronder EMDR.
Experimenteel onderzoek, met belangrijke implicaties voor de klinische praktijk.

Normaal doen wij deze interviews samen. Hoe
is het om aan de andere kant van de tafel te
zitten?
“Leuk! Al die keren dat we interviews afnamen was ik zelf
bezig met mijn promotieonderzoek en luisterde ik vanuit dat perspectief naar hoe de onderzoekers het hadden
aangepakt en hoe zij terugkeken op hun promotietraject.
Nu ben ik zelf natuurlijk op het eindpunt aangekomen, dus
vind ik het wel een mooi moment om terug te blikken.”

Was het voor jou altijd al duidelijk dat je onderzoek wilde doen?
“Mijn enthousiasme voor onderzoek groeide tijdens mijn
studie klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amersterdam. Vanuit het honours-programma
deed ik tijdens mijn bachelor onderzoek naar de invloed
van tweetalig onderwijs op het leren van een nieuwe taal.
We kregen mooie resultaten en dit leidde tot mijn allereerste wetenschappelijke publicatie. Zodoende is bij mij
het vuurtje gaan branden. Voor mijn masteronderzoek
testte ik het effect van bibliotherapie op angst voor monsters bij jonge kinderen. Dat was een multiple-baseline
design studie met negen gezinnen; een uit de hand gelopen masterproject.
Inmiddels was mijn wens om ooit te promoveren heel
sterk geworden. Maar ik kreeg na mijn afstuderen de mogelijkheid om de GZ-opleiding te volgen, dus dat heb ik
eerst gedaan. Ik werkte destijds in het traumateam van
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GGZ inGeest en steeds meer collega’s pasten EMDR-therapie toe als behandeling voor PTSS. Ik weet nog goed dat
ik het wel een merkwaardige therapie vond met die oogbewegingen en mij afvroeg hoe dat nou precies werkt.
Juist op dat moment kwam de vacature voor een promotieonderzoek online, in het experimentele psychopathologie lab van Iris Engelhard en Marcel van den Hout, dat zich
richtte op de werkzame mechanismen van EMDR therapie. Ik zag die vacature en ik wist meteen: ‘Ja, dat is hem!’”

Je bent niet alleen onderzoeker, maar ook behandelaar en docent. Aan de UU geef je het vak
grondslagen van klinische psychologie. Hoe zie
jij de waarde van EMDR-therapie in de geschiedenis van de klinische psychologie?
“Het eerste dat in mij opkomt is de mogelijke waarde van
EMDR-therapie voor de behandeling van angststoornissen. Tot nu toe richtten therapeuten zich bij angststoornissen voornamelijk op disconﬁrmatie van angstige verwachtingen. Dat is het belangrijkste doel van exposure:
het testen en uitdagen van die verwachtingen. Ik denk dat
het belangrijk is om óók te kijken naar de aversieve representaties die gekoppeld zijn aan de angstige verwachtingen, zoals nare beelden uit het verleden of mogelijke
rampscenario’s over de toekomst. EMDR wordt nu succesvol ingezet om herinneringen of beelden bij PTSS aan
te pakken. Het zou echter ook een mooie toevoeging kunnen zijn op het behandelrepertoire bij angststoornissen,

maar dat is nog heel beperkt onderzocht. Mijn promotor
Iris Engelhard heeft een VICI-subsidie ontvangen om de
meerwaarde van EMDR-therapie bij angststoornissen
grondig te testen. Bart Endhoven gaat deze RCT draaien
en Suzy Matthijssen en ik zijn betrokken als co-promotoren. Heel spannend onderzoek en enorm relevant voor de
klinische praktijk.”

Denk je dan aan ﬂashforwards?
“Bij angststoornissen gaat het inderdaad vooral om ﬂashforwards, maar in sommige gevallen ook om representaties uit het verleden. Iemand met een paniekstoornis
heeft waarschijnlijk last van ﬂashforwards, maar zou ook
nog last kunnen hebben van de representatie van de allereerste paniekaanval.”

`It is easy to obtain conﬁrmations, or veriﬁcations, for nearly every theory - if we look for
conﬁrmations… Every genuine test of a theory
is an attempt to falsify it, or to refute it (Popper, 1963)’. Dat is het motto van je proefschrift;
waarom?
“Mijn promotoren ademen zo ongeveer Popper. Het is me
met de paplepel ingegoten dat je altijd een experiment zo
moet opzetten, dat je een theorie of hypothese kunt falsiﬁceren in plaats van enkel zoeken naar bevestiging van je
eigen veronderstelling. Om een voorbeeld uit mijn eigen
proefschrift te geven: bij de start van mijn promotietraject

was het doel om EMDR op maat te maken vanuit de werkgeheugentheorie. We veronderstelden dat we de werkgeheugenbelasting zouden moeten aanpassen op de levendigheid of intrusiviteit van het beeld van de herinnering
en op de werkgeheugencapaciteit van het individu. We
vonden echter in twee afzonderlijke laboratorium studies
dat hoe sneller de oogbewegingen, hoe groter het effect,
ongeacht de levendigheid van het beeld of de werkgeheugencapaciteit van het individu. Dit was dus een falsiﬁcatie
van de oorspronkelijke hypothese.”

Deze bevindingen hebben nogal wat klinische
implicaties gehad, denk aan EMDR 2.0.
“Op basis van deze studies en nog een aantal andere laboratoriumstudies concluderen we op dit moment: hoe hoger
de werkgeheugenbelasting van de aﬂeidende taak, hoe groter de dalingen in levendigheid en onaangenaamheid van
het beeld van de herinnering. Deze inzichten hebben ertoe
geleid dat in de klinische praktijk werkgeheugenbelasting
steeds meer wordt opgeschroefd, zoals bij EMDR 2.0.
Een vraag die mij nu enorm bezig houdt: kun je bij een
dermate hoge belasting van het werkgeheugen nog wel
de herinnering ophalen? Dat is immers een van de kernaannames van de werkgeheugentheorie, dat je én een
herinnering activeert én een duale taak uitvoert. Ik ben
benieuwd of er toch een soort kantelpunt zal zijn, waarbij
de effectiviteit daalt als je te hoge werkgeheugenbelasting toepast, omdat de herinnering niet actief kan
f
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worden gehouden. Samen met mijn partner in crime Kevin van Schie en bachelor studenten onderzoek ik op dit
moment het effect van activatie van de herinnering bij
een hoge mate van werkgeheugenbelasting.”

Dat sluit aan bij mijn vervolgvraag. Wordt met
zoveel werkgeheugenbelasting de traumatische gebeurtenis wel echt verwerkt, met andere
woorden, is het effect wel duurzaam?
“De duurzaamheid van toepassingen van EMDR met hoge
mate van werkgeheugenbelasting, zoals EMDR 2.0, is
nog niet bekend. De werkgeheugentheorie verklaart heel
mooi hoe binnen een sessie de daling van stress werkt,
maar het verklaart niet hoe op de lange termijn herinneringen als minder stressvol worden ervaren, of hoe PTSSklachten afnemen. Daar zijn andere theorieën voor nodig.
Een van de verklaringen die ik vrij aannemelijk vind, is dat
de herinnering door EMDR minder toegankelijk wordt.
Je creëert letterlijk een afstand tot de herinnering. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten over de gebeurtenis, jezelf
of anderen ontstaan. Zoals: ‘Het was niet mijn schuld, ik
was op het verkeerde moment, op de verkeerde plek'. We
weten uit onderzoek bij imaginaire exposure voor PTSS
dat zulke veranderingen in betekenisverlening een sleutel
vormen tot verbetering van PTSS-klachten. Ik zou graag
willen onderzoeken of cognitieve veranderingen in EMDRtherapie ook zo belangrijk zijn en hoe we die het beste
kunnen stimuleren. Daarin is de mate van werkgeheugenbelasting natuurlijk ook een belangrijk element.”

Je schrijft in je proefschrift dat oogbewegingen
mogelijk ook kunnen functioneren als veiligheidsgedrag. In exposurebehandeling wil je
veiligheidsgedrag zo veel mogelijk afbouwen.
Moeten we dan wel echt toe naar zoveel mogelijk werkgeheugenbelasting? Of sturen we dan
teveel op korte-termijnsuccessen ten koste van
lange-termijnduurzaamheid?
“Dat is een superinteressante vraag. In een van mijn studies vergeleek ik EMDR-therapie en imaginaire exposure
in het laboratorium bij gezonde deelnemers en liet ik hen
ook een dag later terugkomen om de effecten opnieuw
te meten. Tijdens de sessie hadden beide interventies het
ongeveer even goed gedaan, maar een dag later bleven
de effecten in de imaginaire exposure conditie stabiel,
terwijl bij een deel van de proefpersonen de effecten in
de EMDR-conditie terugvielen. In de discussie stel ik de
vraag of oogbewegingen bij deze subgroep mogelijk een
vorm van veiligheidsgedrag zijn geweest. Oftewel, ik voel
minder stress bij de herinnering, omdat ik werd afgeleid.
Als die aﬂeiding vervolgens achterwege wordt gelaten,
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"De duurzaamheid van EMDR
met hoge werkgeheugenbelasting, zoals EMDR 2.0, is
nog niet bekend"
zou de stress weer kunnen toenemen. Het zou interessant zijn om dit in een klinische steekproef opnieuw te
onderzoeken en de mate van werkgeheugenbelasting
daarin mee te nemen. Je zou kunnen stellen: hoe meer
aﬂeiding, hoe groter het risico dat effecten daaraan worden toegeschreven. Maar zonder data blijft dat slechts
een hypothese…”

Stel dat aﬂeiding bij een subgroep inderdaad
functioneert als veiligheidsgedrag, wat zouden
we daar als behandelaren tegen kunnen doen?
“In de klinische praktijk zou je het potentiele effect van
veiligheidsgedrag kunnen ondervangen door op een gegeven moment de aﬂeiding achterwege te laten en langere periodes van enkel exposure toe te passen.”

Zoals met de mental video check?
“Ja, de mental video check is eigenlijk een heel mooie
vorm van exposure, mits je de aﬂeiding achterwege laat.
Je moet hem dan wel wat langer afspelen, want als je het
te kort doet, is het eigenlijk geen goede check. In een volgende sessie of op een later moment in de behandeling
kun je zo’n check nog eens herhalen, om te controleren of
de spanning toch niet is terug gekomen. Als behandelaar
bouw je daarmee sowieso mooie follow-up metingen in.”

Als je nu mag fantaseren over de verre toekomst, wat zijn dan je dromen op het gebied
van onderzoek?
“Ik zou me in de toekomst weer meer willen richten op
onderzoek bij kinderen en jongeren. We weten dat angstproblematiek vaak ontstaat in de kindertijd en dat het
lang duurt voor mensen in behandeling komen. Een held
van mij is David Clark, die in Engeland heeft gezorgd voor
een GGZ-revolutie met zijn improving access to psychological therapies program. Met dit nationale programma zet
hij evidence-based behandeling op grote schaal in en verlaagt hij de drempel naar psychologische zorg. Ik zou het
mooi vinden mij in te zetten voor vroegtijdige interventie
van angstproblematiek en traumaklachten bij kinderen en
jongeren. Om snel te signaleren en te behandelen, op een
manier die in lijn is met de evidence-based richtlijnen van
dat moment.”


Column

Ik wou dat ik
een vis was
Tekst: Jacqueline de Groot
Het was even voor negenen en ik zat achter mijn laptop
te wachten op mijn patiënte. Tijdens de coronapandemie was, na een serie sterk wisselende ervaringen met
aanbieders van programma’s om video te bellen, EMDR
online het nieuwe normaal geworden. Het voelde een
beetje alsof ik zat te wachten tot er een vis voorbij zou
zwemmen in een aquarium. Ik zong zachtjes een liedje
dat ik kende van vroeger: ‘Ik wou dat ik een vis was en
maar zwemmen en maar zwemmen in een visglas’.
Mijn lied werd bruusk onderbroken toen het programma met een dwingende toon begon af te tellen: drie,
twee, een…. En ja hoor ik had beet, daar zat mijn patiënte. Haar haren waren nog nat en zaten wat slordig
om haar gezicht gedrapeerd. Achter haar zag ik in haar
huiskamer in de verte een grote porseleinen olifant.
“Sorry hoor”, verontschuldigde ze zich. “Ik had geen tijd
om mijn haar te doen. Ik ben doodnerveus voor die EMDR-sessie. Vind je het goed als ik een sigaret op steek?”
Nou vooruit maar, dacht ik. Uiteindelijk ben ik ook de
beroerdste niet. Het was al weer beter dan het echtpaar van vorige week dat met mij videobelde terwijl ze
nog in bed lagen, hoe toepasselijk het ook was dat het
gesprek plaatsvond op hun belangrijkste strijdterrein.
Ook had ik die week een patiënte gehad die al lekker
aan het speciaal bier zat. Straks bellen ze nog vanaf de
plee, dacht ik bij mezelf. Een rare tegenstelling eigenlijk.
Aan de ene kant staat sociale distantie nu hoog in het
vaandel waarbij mensen in de supermarkt je soms aankijken of je zes bollen knoﬂook hebt gegeten als je een
centimeter te dichtbij komt en aan de andere kant vertonen ze een ongeremd sociaal exhibitionisme tijdens
mijn videoconsulten.
Mijn patiënte had inmiddels haar sigaret met stevige
halen opgerookt. Ze had een traumatische herinnering
die ze al jaren met zich mee droeg. Kort voor de lockdown waren we al begonnen met de EMDR-behandeling en ze was blij de behandeling op deze elektronische wijze voort te kunnen zetten.
Twintig jaar geleden had ze een minnaar gehad. Ze was

hopeloos verliefd op hem geworden toen ze beiden in
het onderwijs op dezelfde basisschool werkten. Hij was
getrouwd en ze had zich geschikt in de rol van minnares. Ze hadden seks na schooltijd, meestal bij haar thuis
maar soms in de schooltuin op een bed van violen of
gewoon in de klas als iedereen weg was.
Op een dag was hij plotseling niet op school verschenen. Pas veel later hoorde ze dat hij was overleden en
dat de begrafenis al in besloten kring had plaatsgevonden. Ze had geen afscheid van hem kunnen nemen en
ze wist niet hoe hij was overleden. Had hij nog aan haar
gedacht voor hij stierf? Was hij ziek geweest of was
het zelfdoding? Zoveel vragen waar ze nooit een antwoord op had gekregen. Ze had ook nooit aan wie dan
ook durven vragen wat er was gebeurd uit angst haar
geheim te verraden. Langzaam maar zeker was de pijn
minder geworden, maar de plaatjes kwamen vaak terug. Als gevolg van het gedwongen sociale isolement
werd ze er nu weer steeds vaker door gekweld.
Ze keek naar het nare plaatje terwijl ik haar werkgeheugen optimaal belastte. Ze tapte met haar handen en zei
me na: blup, plons, blup, 6-8-4, blup, plons, blup, 4-8-6.
“Goed zo”, zei ik. “Ga door en kijk naar het plaatje.” Kabeljauw, snoek, rode poon, gerookte zalm, kibbeling en
dan weer van achter naar voren. Ik voelde me als een
vis in het water met deze vorm van EMDR-therapie. Ze
barstte in lachen uit.
“Ga maar even terug naar het plaatje”, zei ik. “Welk
plaatje”, vroeg ze. Het was al weg. Tjonge, wat ging het
lekker snel, die EMDR online. We gingen verder met alle
andere nare plaatjes. Plonsje, plensje, plonsje, 9-3-5….
Na drie akelige plaatjes te hebben gedesensitiseerd,
sloot ze opgelucht af.
Op dat moment herinnerde ik me ineens de laatste zin
van het liedje uit mijn jeugd. ‘Ik zou mijn leven wel opnieuw willen beginnen maar dan met vinnen.'
Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS.
Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.
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Casus

Tekst: Linda Ellenbroek
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Research

EMDR een gouden
greep voor patiënten
met een eetstoornis?
Tekst: Renée Beer en Danielle Jacobs

Kan EMDR van betekenis zijn in de behandeling van patiënten met een eetstoornis? En beschikken
we over protocollen met voldoende empirische evidentie? Het Nederlandse protocol EMDR-ES
(EetStoornis) is gebaseerd op de transdiagnostische benadering van eetstoornissen, geïntroduceerd
door Fairburn (2003), en op de verschillende zoekstrategieën voor targetselectie, ontwikkeld door
Nederlandse EMDR-trainers. Dit artikel schetst de stand van zaken rondom empirische evidentie
van beschreven protocollen, en illustreert het EMDR-ES-protocol met een casus.
Eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia nervosa en
eetbuistoornis) zijn ernstige ziektebeelden met vaak een
chronisch beloop, medische complicaties, psychosociale problemen en veel co-morbiditeit. Anorexia nervosa
heeft het hoogste mortaliteitspercentage van alle psychiatrische stoornissen. Bestaande behandelingen voor
deze stoornissen zijn nog niet goed genoeg: ze duren
lang (zijn dus kostbaar), patiënten verschuiven vaak na
verloop van tijd op het spectrum van eetstoornissen, en
de behandeleffecten zijn beperkt.
Conceptueel gezien ligt het voor de hand om te veronderstellen dat EMDR een cruciale rol kan spelen voor
deze patiëntengroep. Verschillende eetstoornis-symptomen (zoals bijvoorbeeld angst voor gewichtstoename)
lijken immers te worden aangestuurd door intrusieve
en affectief beladen beelden van voorbije dan wel verwachte negatieve ervaringen (bijvoorbeeld van afkeuring). Andere symptomen (zoals bijvoorbeeld eetbuien,
braken of excessief bewegen) lijken juist te worden
aangestuurd door intrusieve en affectief beladen beelden van verwachte positieve effecten van deze gedragingen. Deze effecten zijn positief, omdat iets negatiefs
wordt vermeden (bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel)
of iets positiefs wordt bereikt (bijvoorbeeld opluchting,
troost). Beelden die de patiënt aanzetten tot zelfdestructieve symptomen wegens gedragingen noemen we
ontregelend. Kortom, het lijkt logisch om aan te nemen
dat EMDR-therapie een behandeloptie is wanneer symptoomgedragingen (ongeacht de stoornis) aangestuurd
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worden door intrusieve - positief dan wel negatief affectief beladen - ontregelende beelden.
Nu is de effectiviteit van EMDR-therapie afdoende aangetoond bij PTSS, ook indien er sprake is van comorbiditeit. Maar of het ook effectief is bij andere stoornissen
- in dit geval eetstoornissen - met niet per se PTSS als
comorbiditeit, zal aangetoond moeten worden. Om dit
te kunnen onderzoeken, is een protocol nodig dat aangeeft op welke aansturende beelden EMDR-therapie gericht moet zijn en hoe je die beelden op efﬁciënte wijze
op het spoor komt.

Effectiviteit van EMDR therapie bij eetstoornissen
In een systematic review constateren Balbo et al (2017)
dat er slechts drie single casestudies en één randomized
controlled trial (RCT) zijn uitgevoerd waarin EMDR-therapie bij eetstoornissen is bestudeerd. Bij de single casestudies werd gekeken naar veranderingen in lichaamsbeeld, zelfbeeld, eetgedrag (voedselinname) of herstel
van anorexia nervosa. Helaas zijn deze studies niet goed
met elkaar te vergelijken, omdat niet alleen verschillende uitkomstmaten werden gebruikt, maar ook verschillende protocollen gericht op verschillende typen targets.
De auteurs adviseren dan ook om bij nieuw onderzoek
gebruik te maken van controlegroepen en standaardisering van procedures (Balbo et al, 2017). In de RCT
werden de behandelresultaten vergeleken van vrouwen
die alleen treatment as usual (TAU) kregen of TAU met
EMDR-therapie daaraan toegevoegd. De uitkomstmaten

hadden betrekking op veranderingen in lichaamsbeeld
en lichaamsbeleving. In de + EMDR-therapiegroep nam
ontregeling door de behandelde herinneringen af, maar
dit generaliseerde niet.

Eetstoornisprotocollen
Luber (2019) heeft in haar protocollenboek drie protocollen opgenomen voor behandeling van eetstoornissen. Zaccagnino (2019) beschrijft een protocol voor de
behandeling van anorexia nervosa. Zij conceptualiseert
anorexia nervosa als een gevolg van onder andere hechtingstrauma en traumatische interpersoonlijke ervaringen, die hebben geleid tot problemen in de emotieregulatie en onvermogen tot hechting. Haar protocol geeft
aan hoe je binnen het standaardprotocol kunt werken
met gedissocieerde delen van de persoonlijkheid (de
anorectische stem) om relevante trauma’s te verwerken
en heden en verleden beter van elkaar te leren scheiden.
De effecten van dit protocol zijn vergeleken met die van
cognitieve gedragstherapie bij twintig adolescenten met
anorexia nervosa in een pilotstudie (Zaccagnino et al,
2017). Beide condities laten verbeteringen zien op verschillende gebieden.

Seijo (2019) beschrijft hoe eetstoornissen in het algemeen behandeld kunnen worden en ook zij conceptualiseert eetstoornissen als gevolg van trauma. Haar visie is
dat de innerlijke wereld van de patiënt hierdoor gedesintegreerd is geraakt. Nadat je hebt vastgesteld hoe die
wereld is georganiseerd en nadat je de verdedigingsmechanismen hebt geneutraliseerd, zou je integratie van
die innerlijke wereld kunnen herstellen door verwerking
van de trauma’s en de adverse childhood experiences
(ACEs) die ten grondslag liggen aan de eetstoornis. Ook
dit protocol is geïntegreerd binnen het standaardprotocol. De werkzaamheid van dit protocol is voor zover bekend nog niet onderzocht.
Het in Nederland ontwikkelde protocol (Beer, 2019) – hier
verder aangeduid als EMDR-ES-protocol - is gebouwd op
het trans-diagnostische perspectief van Fairburn (2003)
met als uitgangspunt dat patiënten met verschillende
eetstoornissen onderscheidende kenmerken bezitten,
maar ook gemeenschappelijke. Daarnaast switchen patiënten vaak na verloop van tijd van eetstoornis. Om die
reden stelde Fairburn een theoretisch model voor dat
voor alle eetstoornissen verklaart hoe ze in stand worden gehouden door vicieuze cirkels. Het betreft een f
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cognitief gedragstherapeutisch model, waarin kernsymptomen onderscheiden worden van onderhoudende
factoren. Het EMDR-ES-protocol beschrijft hoe EMDRtherapie kan worden ingezet om naast traumagerelateerde symptomen ook deze kernsymptomen en onderhoudende factoren te behandelen, waarbij relevante
targets worden gezocht met de in Nederland ontwikkelde routes voor targetselectie. Zie het kader voor een
schematische weergave van het protocol.
Hoewel dit protocol toetsbaar is, is dat nog niet gebeurd.
Overdraagbaar is het zeker: EMDR practitioners kunnen
leren het EMDR–ES protocol toe te passen in tweedaagse workshops met aansluitend groepssupervisie online.
De trainingen worden verzorgd door Ankie Roedelof,
bekend als contactpersoon van de SIG EMDR en eetstoornissen, en Renée Beer. In de onderstaande casus
beschrijft Danielle Jacobs de eerste bevindingen van een
behandeling gestart nadat zij de workshop volgde.

ren. Drie jaar geleden is Amy weggelopen en vanaf dat
moment woont zij bij vader en haar tweelingzus. Er is
geen contact meer met moeder. Weinig of niet eten was
voor haar een manier om met stressvolle situaties om te
gaan. Dit leidde tot fors gewichtsverlies en uiteindelijk
tot een eetstoornis, type anorexia nervosa. Hoewel de
klachten al enkele jaren aanwezig zijn, heeft zij niet eerder om hulp gevraagd, uit angst dat moeder betrokken
zou worden bij de behandeling. Nu zij zestien is en geen
toestemming meer nodig heeft, durft zij zich aan te melden en vraagt zij hulp bij het loskomen van de eetstoornis en van de nare herinneringen.
Amy is een intelligent meisje met een hoog streefniveau
en een negatief zelf- en lichaamsbeeld. Ze leeft op 700
kcal per dag, heeft bijna dagelijks last van eetbuien, beweegt overmatig en heeft in het verleden laxeermiddelen gebruikt. Haar laagste gewicht was 45 kilo, waarna
de menstruatie uitbleef. Ook heeft ze kenmerkende
klachten, zoals een lage lichaamstemperatuur, moeheid
en concentratieproblemen, angst om dood te gaan door
uithongering, maar ook angst om dik te worden wat regelmatig resulteert in paniekaanvallen.

Casusbeschrijving: Amy
Amy is zestien jaar als zij zich aanmeldt bij een ggz-instelling. Ze heeft al lange tijd last van herinneringen aan
nare ervaringen uit de periode vanaf haar achtste, toen
zij bij haar moeder woonde na de scheiding van haar
ouders. Haar moeder sprak vaak zeer negatief over haar
vader en kon uit het niets explosief en dreigend reage-

De behandeling start met Meerdaagse gezins-dagbehandeling (MGDB), een intensieve eetstoornisbehandeling. Halverwege zetten we daarnaast EMDR-therapie in

EMDR-ES protocol in schema
Module 1

Module 2a

Module 2b

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Symptomen tgv
belastende
herinneringen

Angsten obv
identiﬁceerbare
ervaringen

Angsten waarbij
eerdere
ervaringen
niet (meer)
identiﬁceerbaar

Door drang
gedreven
eetstoornissymptomen

Beschadigd
zelfbeeld

Klinisch
perfectionisme

Negatieve
lichaamsbeleving

Targets:

Targets:

Targets:

Targets:

Targets:

Targets:

Targets:

intrusieve,
ontregelende
herinneringen

voor leergeschiedenis
relevante
herinneringen

gevreesde
toekomstfantasieën

1. disfunctionele
positieve
herinneringen

herinneringen
die
gevoelsmatig
bewijs leveren
voor KO

*herinneringen
die gevoelsmatig
bewijs leveren
voor
disfunctionele
opvatting of
leefregel

intrusieve,
ontregelende
herinneringen

2. triggersituaties
voor drang
3. disfuncionele
gewenste
toekomstfantasieën

* gevreesde
toekomstfantasieen
* disfunctionele
gewenste
toekomstfantasieën

Route:

Route:

Route:

Route:

Route:

Route:

RS

LO

FF

PT

RO

RO, FF, PT

RO, RD

naarste beeld

waarna
begonnen en
waarna
verergerd

naarste beeld

drang maximaal
(door positieve
of negatieve
emoties)

sterkste bewijs

sterkste bewijs,
naarste beeld,
positieve emotie
maximaal

sterkste bewijs,
negatieve emotie
maximaal

Route:

RS=Rechtstreeks=Intrusieroute, LO=Linksom=Tijdlijnroute, RO=Rechtsom=Opvattingenroute, FF=Flashforwardroute, PT=Positieve targets (Markus & Hornsveld,
2015), RD=Rechtdoor=Emotieroute, KO=Disfunctionele kernopvatting
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om meer aandacht te besteden aan de onderliggende
factoren voor het ontstaan en in stand houden van de
eetstoornis.
Voordat we daarmee starten, nemen we verschillende
vragenlijsten af om de eetstoornispathologie en de lichaamsbeleving te meten. De eetstoornispathologie
wordt gemeten aan de hand van de Eatingdisorder examination questionnaire (EDE-Q) (Fairburn & Beglin, 1994).
Voor de totaalscore op deze vragenlijst geldt een cutoffscore van 4. Amy behaalt een totaalscore van 4,6. De
lichaamsbeleving wordt gemeten aan de hand van de Lichaamsattitude vragenlijst (LAV) (Probst, van Coppenolle
& VanderEycken, 1992). Een score hoger dan 70 (schaal
van 0-100) wordt als indicatief gezien voor een eetstoornis. Amy’s score is 71. Hoewel het minimaal gezond
gewicht is bereikt na aﬂoop van de MGDB, blijkt uit de
scores op deze schalen dat de eetstoornis nog in sterke
mate aanwezig is en de lichaamsbeleving zeer negatief
is. De casusconceptualisatie doet vermoeden dat de modules in het EMDR-ES-protocol goed aansluiten bij wat
Amy nodig lijkt te hebben.
De eerste module is gericht op reductie van klachten die
voortvloeien uit ontregelende herinneringen aan ervaringen bij haar moeder (zoals haar woede-uitbarstingen en
haar beangstigende, onvoorspelbare gedrag). De meest
ontregelende herinneringen worden geselecteerd met
de intrusieroute en bewerkt met het standaardprotocol. Bij de start van EMDR is PTSS gemeten met de PTSS
checklist voor de DSM-5 (PCL-5) en daarop behaalt ze
een hoge totaalscore, namelijk 56; bij tweede meting na
afronding van module 1 is de totaalscore 0. Ze ervaart
geen PTSS-klachten meer, maar er is nog weinig verandering te zien in de eetstoornis-symptomen.
In de tweede module behandelen we haar angsten, gerelateerd aan eten, gewicht en uiterlijk. Met de Linksom
zoekstrategie (tijdlijnroute) zoeken we naar herinneringen die de angst om dik te worden hebben doen ontstaan en hebben verergerd én gevreesde toekomstscenario’s. Behandelde targets (ﬂashforwards) zijn onder
andere: zichzelf zien met een lijf dat walging oproept
bij haarzelf en anderen, gefaald hebben in alles wat zij
belangrijk vindt en niemand hebben die om haar geeft.
Na afronding van deze module merken vader en Amy
duidelijke verbeteringen op en die zien we ook terug in
de scores op de vragenlijsten: EDE-Q van 4,6 naar 2; LAV
van 71 naar 45.
In de derde module werken we aan drang-gedreven
eetstoornis-symptomen (gedragingen waarover ze geen
controle ervaart), namelijk vasten en overeten. Het overslaan van maaltijden of tussendoortjes leidt tot eetbuien, waardoor zij in een negatieve spiraal komt. We

zoeken naar positieve herinneringen en fantasiebeelden
(toekomstscenario’s) die de drang opwekken om deze
gedragingen uit te voeren. Amy heeft sterk beladen positieve herinneringen die haar aanzetten tot vasten, zoals
het zien van haar platte buik en complimenten krijgen
over haar ﬁguur. Op dit moment zijn de eerste positieve
herinneringen bewerkt en is de drang (LOU) tot vasten
sterk teruggedrongen. Het lukt haar om vast te houden
aan haar eetschema en ze heeft al twee maanden geen
eetbuien meer gehad.
Maar we zijn er nog niet. Haar negatieve zelfbeeld (module 4), negatieve lichaamsbeleving (module 6) en hoge
streefniveau (module 5) zijn nog niet behandeld. De komende periode gaan we ons richten op deze onderhoudende factoren. We houden jullie graag op de hoogte in
een volgende aﬂevering!

De toekomst
Een overdraagbaar protocol maakt onderzoek mogelijk,
omdat je daarmee kunt controleren of therapeuten hetzelfde doen en procedures kunt standaardiseren (Balbo
et al, 2017). Naast het scholen van therapeuten worden
er momenteel gesprekken gevoerd met diverse partijen
(eetstoornissencentra en opleiders) om onderzoek te
faciliteren. Het doel is een samenwerkend en steunend
netwerk te creëren. Als verschillende onderzoekers samenwerken, kunnen data wellicht gecombineerd worden en krijgt ieders individuele onderzoek meer impact.
Zo ontstaat een win-win situatie voor iedereen: onderzoekers, therapeuten en patiënten. De opzet van een
geschikt onderzoeksdesign is geen sinecure, omdat het
een modulaire behandeling betreft en omdat de richtlijnen aangeven dat eetstoornis-patiënten behandeld dienen te worden in een multidisciplinaire setting en dus
doorgaans verschillende interventies tegelijkertijd aangeboden krijgen. Samenwerking is daarom onmisbaar.
Empirische evidentie zal moeten aantonen of EMDRtherapie inderdaad een gouden greep is voor patiënten
met een eetstoornis, waarvoor de klinische praktijk zulke sterke aanwijzingen geeft. Zolang er geen empirische
evidentie is, zullen sleutelﬁguren in gespecialiseerde
instellingen terughoudend blijven tegenover EMDR-therapie. En structurele implementatie is een doel dat we
willen bereiken. Daarvoor zijn goudzoekers nodig.

Referenties
Op te vragen bij reneebeer01@gmail.com

Renée Beer is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en
EMDR trainer K&J.
Danielle Jacobs is GZ-psycholoog i.o.t. klinisch psycholoog en EMDR
practitioner.
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Research
Onderzoek naar psychotrauma bij mensen met een verstandelijke beperking

State of the art
in Nederland
Tekst: Liesbeth Mevissen en Robert Didden

Zowel in het wetenschappelijk en beroepsonderwijs als in de hulpverleningspraktijk wordt in
toenemende mate het belang onderkend van onderzoek naar diagnostiek en behandeling van
psychotrauma bij mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Wat ís nu de
ernst
st en o
omvang van deze problematiek? Wat heeft onderzoek tot nu toe opgeleverd, en welk
nieuw on
onderzoek staat eraan te komen?
Mensen met
m een verstandelijke
delijke beperking (IQ < 70 en
tekorten
ekorten in adaptieve
ve vaardigheden) hebben een vier
ma
aal zo groot risico
co op het ontwikkelen va
van psychische en gedragsproblemen
blemen dan mense
mensen zonder een
verstandelijke beperking (Didden et al., 2016)
2016). Op basis
van recente
nte onde
onderzoeken
n kunnen we aannem
aannemen dat er
e
bij deze
eze doelgroep
doelgroe eenzelfde verhoogd risico is op he
et
ontwikkelen
wikkelen van een po
posttraumatische stressstoorn
stoornis
(PTSS). Begrijpelijk, omda
omdat zij enerzijds veel vaker
ker worwo
den blootgesteld aan
aa potentieel traumatische
sche gebeurte
enissen - zoals seksu
seksueel misbruik en fysieke
eke mishandeeling - en anderzijds o
omdat zij vanwege
wege hun beperkinge
beperking n
meer problem
problemen hebben om schokkende
okkende ervaringen op
een natuurlijke
uurlijke manier te verwerken.

bij wie de cognitieve tekorten niet zijn onderkend met
als gevolg dat ze niet of onvoldoende proﬁteren van de
standaard behandelprogramma’s. Op basis van recent
onderzoek van Nieuwenhuis en collega’s (2017, 2019) is
bij naar schatting 40% van de totale GGZ-populatie sprake van
n een llicht verstandelijke beperking (LVB). Zij vonden bij meer dan 8
80% van deze groep voldoende aanwijzingen
gen voor trauma en bij meer dan 40% kon worden
aangenomen
nomen
omen dat er sprake w
was van een PTSS.
Behalve dit onderzoek in de GG
GGZ zijn in Nederland de
afgelopen tie
tien jaar andere belangrij
belangrijke stappen gezet om
bijij me
mensen met een LVB vaker te kijke
kijken met een traumabril
ril al
als zij hul
hulp zoeken vanwege emotionele
emotio
en gedragsproblemen. Hieronder
Hierond
eronder geven we een kort
kor overzicht van
de ontwikkelingen.

Herkenning van PTSS
Bij mensen met een verstandelijke
e beperking,
king, maar ook
o
oo
bij zwakbeg
zwakbegaafde
afde personen (IQ 70-85 en tekorten in
adaptieve vaardigheden),
vaardigheden), wordt een
en PTSS meestal niet
nie
herkend,
nd,
d, laat
laa staan behandeld.
eld. P
Ps
Psychische en gedragsproble
emen
men worden dan ten onrechte
on
toegeschreven
aan de
e verstandelijke
andelijke beperking zelf of aan een
e andere
ander
psychische stoornis,
oornis, zoals een angststoornis, depressie,
depressie
autisme
sme of gedragsstoornis.
edragsstoornis. Zo wordt
w dt bij
bijvoorbeeld
b ld vermijdingsgedrag toegeschreven
eschr
aan een tekort aan socisoc
ale vaardigheden, en niet gezien als een symptoom van
va
een
en PTSS (zie ook supervisievraag op pagina 77). Binnen
Binne
de (langdurige) specialistische GGZ is er een substantisubstant
ele groep patiënten met een licht verstandelijke beperbepe
king (IQ 50 - 85 en tekorten in adaptieve vaardigheden
vaardigheden),
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Ontwikkeling
g en validering van de DITS-LVB
DI
Met het Diagnostisch
Diag ostisch Interview Trauma en Stressoren
St
–
LVB (Mevissen,
en, Didden & De Jongh, 2018) kunnen
ku
trauma’s en stressoren
stre
en de daaraan gerelateerde
gerelatee
klachten worden
orden geïnventariseerd en kan een PTS
PTSS op een
valide en be
betrouwbare
rouwbare manier worden vastg
vastgesteld aan
de hand van de
e DSM-5 criteria. De psychome
psychometrische kenmerken van het
h interview, dat bestaat uit een kindversie,
ouderversie en versie voor volwassenen, zijn on
onderzocht
bij kinderen en jeugdigen vanaf zes jaar en bij vo
volwassenen. De resultaten van het valideringsonderzoek vvan de
DITS-LVB-volwassenen zijn onlangs gepubliceerd (Me
Mevissen, Didden, De Jongh & Korzilius, 2020). Het interview
ew
kan worden afgenomen door gedragswetenschappers
rs

die in de afname ervan zijn getraind. Internationaal is dit
voor zover wij weten tot nu toe het enige gevalideerde
diagnostische instrument voor PTSS bij mensen met een
LVB dat aansluit bij de DSM-5.

Gecontroleerde casestudies naar de effectiviteit van EMDR voor PTSS bij kinderen en volwassenen met een LVB
In een eerste studie vonden we na enkele sessies EMDRtherapie een signiﬁcante afname van PTSS-symptomen
bij een kind en een adolescent (Mevissen, Didden, & De
Jongh, 2017). In een volgende studie onderzochten we
de haalbaarheid en potentiële effectiviteit van KINGSLVB. In een trauma-sensitieve klinische setting werd
intensieve EMDR-therapie gevolgd door opvoedondersteuning bij zes getraumatiseerde multiprobleemgezinnen met een LVB. Ondanks jarenlange professionele
ondersteuning van de gezinnen was er sprake van (dreigende) uithuisplaatsing van kinderen. In elk gezin kregen
vanaf dag 1 van de opname eerst de ouders (N=10) en
daarna de kinderen (N=9) EMDR-therapie.
We vonden (1) een signiﬁcante afname van PTSSsymptomen bij ouders en kinderen, (2) een signiﬁcante afname van algemene psychopathologie bij ouders en (3) een signiﬁcante
afname van ervaren opvoedstress bij
ouders. Bij follow-up na zes maanden
bleken de resultaten behouden. Het
artikel (Mevissen, Evers, Serra, De
Jongh) is gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology.
De relevantie van deze bevindingen
wordt onderstreept door onderzoek van Vervoort en collega’s
(2018) die de dossiers van 69
uithuisgeplaatste kinderen met
een LVB analyseerden en in
50% van de gevallen constateerden dat er sprake was van
blootstelling aan minimaal twee
Adverse Childhood Experiences
(ACE’s) en dat deze samenhingen
met de aanwezigheid van ACE’s bij
hun ouders.

Onderzoek bij GGZ Oost-Brabant
Een recent afgesloten onderzoek bij het Hoogspecialistisch Centrum LVB-Psychiatrie van de GGZ Oost-Brabant
naar de effecten van EMDR bij zes patiënten met een
LVB die tevens een psychotische stoornis hadden, liet
zien dat gemiddeld genomen de PTSS-symptomen verminderden, en dat bij vijf van de zes patiënten de classiﬁcatie PTSS was verdwenen. Bovendien bleek EMDR
veilig te kunnen worden toegepast bij deze complexe
doelgroep en dat de psychopathologie verminderde en
het algeheel functioneren verbeterde. Het onderzoek
van Rosita Penninx wordt begeleid door prof. Robert Didden en prof. Ad de Jongh.
In een eerder afgesloten onderzoek van Inge Verhagen
kregen negen patiënten met PTSS EMDRtherapie met een maximum van twaalf
sessies.
f

Ons onderzoek heeft (inter)nationaal
gezien een substantiële bijdrage geleverd aan de kennisontwikkeling op het
gebied van diagnostiek en behandeling van trauma bij
(L)VB. Met nieuw onderzoek, dat we hieronder kort bespreken, zetten we dit voort.
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EMDR liet gemiddeld genomen een signiﬁcante afname
in PTSS-symptomen en interferentiescore zien. De uitkomsten met betrekking tot algeheel psychisch functioneren waren gemengd. Er werden geen negatieve bijeffecten gevonden.

Promotieonderzoek bij ‘s Heeren Loo
In een onderzoek bij cliënten met een LVB die tevens
ernstige gedragsproblemen vertonen in ’s Heeren Loo,
wordt het effect onderzocht van EMDR-therapie in een
intensieve vorm en met roterende therapeuten. Daarnaast wordt een screenerr voor PTSS ontwikkeld en gevalideerd bij mensen met een LVB, zodat PTSS sneller
kan worden opgespoord en behandeld. Het onderzoek
zal plaatsvinden bij verschillende regio’s van ‘s Heeren
Loo, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek wordt uitgevoerd door
Anne Verslu
Versluis en wordt begeleid door prof. Robert Didden, prof. Ad
A de Jongh, prof. Carlo Schuengel en dr. Liesbeth Mevissen.
Mevis

"We hopen dat professionals
trauma bij mensen met een
verstandelijke beperking
sneller gaan herkennen,
diagnosticeren en effectief
behandelen"
beperking. In een deelstudie wordt onderzocht of Gentle
Teaching
g bij mensen met een verstandelijke beperking
en complex trauma van toegevoegde waarde kan zijn
bij traumabehandeling met EMDR. Het onderzoek zal
worden uitgevoerd door Simone Schipper-Eindhoven en
plaatsvinden bij de Prinsenstichting, een zorginstelling
voor mensen met een verstandelijke beperking. De begeleidingscommissie bestaat uit prof. Marrie Bekker, dr. Jos
van Loon, dr. Nanda de Knegt en dr. Liesbeth Mevissen.
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Supervisievraag

Autistische man
met ernstige PTSS
en hallucinaties
Beantwoord door: Ad de Jongh

Op de polikliniek waar ik werk, bieden we gespecialiseerde autismebehandelingen aan voor
volwassenen. EMDR-therapie wordt regelmatig toegepast, omdat we zien dat mensen met
autisme vaak ook last hebben van de gevolgen van aangrijpende gebeurtenissen. Sinds
enkele maanden ben ik betrokken bij de behandeling van een 53 jarige man, voormalig
ambtenaar en vader van vier kinderen, die veel last heeft van een trauma-gerelateerde stem.
Hij hoort namelijk de indringende stem van zijn vader die hem de hele dag bestraffend en
treiterend commentaar geeft op wat hij doet. In het verleden heeft deze stem hem
regelmatig aangezet tot suïcidegedachten.
Bij de man is vastgesteld dat hij last heeft van een complexe PTSS. Naast de chronische suïcidaliteit is hij bekend met dissociaties en impulsdoorbraken. Hij heeft
drie jaar lang een stabilisatiebehandeling ontvangen, is
regelmatig klinisch opgenomen geweest en heeft ook al
veelvuldig ECT’s voor zijn depressie ontvangen. Er is hem
altijd gezegd dat EMDR bij hem niet kan worden toegepast vanwege de complexiteit van zijn problematiek.
Aanvankelijk behandelde ik hem met cognitieve gedragstherapie voor mensen die stemmen horen, maar
ik merk dat dit een beperkte klachtenreductie geeft. Ook
het rescripten op de nachtmerries bleek weinig resultaat
te geven. Het feit dat er weinig verandert, ziet de patient als nieuw bewijs voor het eigen falen. Mijn patiënt
rapporteert tijdens de sessies veel last te hebben van
herbelevingen aan het fysiek geweld van vader, de verwaarlozing van beide ouders en de indringende beelden
en geluiden ten tijde van zijn klinische opnames.
Ik begin mij steeds meer af te vragen of een EMDRbehandeling toch niet haalbaar is voor deze man. We
hebben inmiddels namelijk wel een goede werkrelatie
opgebouwd en ik kan het moeilijk aanzien dat hij zo lijdt
onder zijn intrusies. Na overleg met een ervaren EMDREMDR Magazine 23 |
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therapeut en het huidige behandelteam stellen we hem
voor om toch een EMDR-behandeling te proberen. Hij is
verrast, aangezien hij er jarenlang vanuit is gegaan dat
dit niet mogelijk was, maar zegt nu alles te willen proberen.

Vraag
In de voorbereiding voor een EMDR-behandeling neemt
zijn spanning toe. De dissociaties komen vaker voor en
daarbij vertoont hij soms onvoorspelbaar gedrag. Hij kijkt
mij dan aan met een indringende en vijandige blik en zijn
kaken en lichaam staan strak van de spanning. Ik heb het
idee dat hij mij dan voor zijn vader aanziet. De patiënt
geeft zelf aan dat hij ten tijde van de dissociaties bang is
om mij of zichzelf iets aan te doen. Hij kampt met veel
opgekropte boosheid jegens zijn vader en hij zou het vreselijk vinden als deze agressie plotseling op mij gericht
zou worden.
Tot nu toe heb ik hem steeds uit de dissociaties weten
te halen door bijvoorbeeld plotseling op te staan en cognitief te belasten of samen naar buiten te lopen. Maar
ik merk dat ook bij mij de spanning voor deze EMDRbehandeling begint toe te nemen. Doe ik hier wel goed

aan? Hadden die voorgaande behandelaars toch gelijk
dat het bij hem te complex is? Moet hij niet eerst worden opgenomen om hieraan te beginnen? Ben ik zelf wel
voldoende veilig en in staat dit aan te gaan?

Antwoord
Ik word er altijd verdrietig van te horen dat zo’n
man nooit een traumabehandeling is aangeboden,
terwijl de richtlijn is om bij PTSS via de richtlijnen
te werken. En dat is EMDR of trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie. Onderzoek laat zien dat
ook bij complexe PTSS en traumagerelateerde stemmen EMDR in staat is een goed eindresultaat neer te
zetten, en zelfs in betrekkelijk korte tijd. Kortom, dit
is echt wel haalbaar! Maar het belangrijkste is: laat
je niet aﬂeiden.
Begin alsjeblieft nooit met een behandeling gericht op de traumasymptomen zelf (emotie-regulatieproblemen, woede, verslavingsproblemen,
et cetera), dat is het paard achter de wagen
spannen. Ik weet dat dit vaak gebeurt, maar
het werkt niet, omdat het aﬂeidt van wat er
wel moet gebeuren en dat is het behandelen van de traumaherinneringen zelf. Want
als je dat doet (alle herinneringen op SUD
0) dan verminderen de traumagerelateerde
symptomen vanzelf. Om de weg naar de
traumabehandeling vrij te maken is het
nu eerst belangrijk om je EMDR te richten
op de ﬂashforward van wat de patiënt verwacht dat er in het ergste geval gaat gebeuren als EMDR op de herinneringen zal worden
toegepast.

Reactie
Wat er bij de body scan (ogen dicht) gebeurde is dat hij de
stem ging ‘opzoeken’. De stem kwam toen in volle hevigheid terug en mijn patiënt schoot in een herbeleving. Ook
valt het mij op dat hij erg bezig is met de procedure. Hij wil
alle sommen goed doen, de spelling van woorden moet
correct zijn, er speelt continue het gevoel te falen. Dit zal
ook samenhangen met zijn autisme. Dus als ik vraag wat
komt erop? zegt hij: “Nu ging het wel goed”, of “Ik ben hard
aan het werk” of “Ik kon de balk niet volgen met het spellen.” Ik mag hem niet zeggen dat het wel goed gaat, want
dat gaat tegen
de stem

Reactie
Oké, dank je. We gaan het dus gewoon proberen. We
doen de EMDR-behandeling poliklinisch, maar wel met
een collega erbij in de kamer. Ik ben op jouw advies gestart met EMDR gericht op zijn ﬂashforward, namelijk
het beeld dat hij mij iets aan zou doen, omdat hij dat
echt onverdraaglijk zou vinden. Ik heb meervoudige belasting – à la EMDR 2.0 - toegepast: lichtbalk, tappen op
benen, rekenen/woorden spellen en liedjes zingen. Het
beeld verdween en er was na dertig minuten al geen
lading op de ﬂashforward. Ik heb daarna de PC 'Ik kan
het aan' geïnstalleerd en ook de stem verdween door
de aﬂeiding!

in. Als hij veel
fout heeft gedaan, krijgt hij nadien straf van de stem. Dus
heel hoog belasten is lastig, omdat er dan meer 'fouten'
worden gemaakt. We sloten af met samen een lied zingen en tekst lezen (dat werkt goed op de stem). Het leek
wel of hij zo onwennig was dat de stem weg was, dat
hij hem ‘terug ging halen’. Ook vraag ik me af of hij nog
erg moet wennen aan de procedure of dat hierin iets niet
goed gaat…

Antwoord

Antwoord

Super! Je insteek begint nu al te werken.

Ik was nog vergeten te zeggen dat je bij dit soort behandelingen de body scans beter nog even kunt f
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uitstellen. Eerst alle herinneringen naar 0, je wilt immers niet dat er aan het einde van je sessies allerlei
nieuwe herinneringen worden getriggerd. Kortom,
het maakt de patiënt instabiel.
Heel mooi dat je - toen de herinneringen werden
getriggerd - weer EMDR 2.0 bent gaan toepassen
door modaliteit-speciﬁek te gaan belasten: omdat
het een herinnering betrof met een grote auditieve
component ben je auditief gaan belasten door hem
een liedje te laten zingen. Afsluiten met een lied is
natuurlijk altijd prachtig!
Een sterke werkgeheugenbelasting is altijd goed
maar zorg wel, door steeds te blijven checken, dat
de herinnering in het werkgeheugen van je patiënt
ligt. En nogmaals: blijf opletten dat je je niet laat
aﬂeiden van waar het echt om gaat en dat is het desensitiseren van de traumaherinneringen.

Reactie
Ik heb samen met mijn patiënt besproken van welke
klacht/herbeleving hij als eerste af zou willen en het blijkt
dat hij het liefst wil dat de stem stopt. Daarom heb ik in
de volgende sessie de auditieve hallucinatie als target
gebruikt. De stem werd door de aﬂeiding (lichtbalk, tappen op muziek, rekenen/spellen) minder indringend en
ging naar achtergrond. Maar ook nu was patiënt erg met
de procedure bezig. Zodra de belasting te hoog wordt,
neemt zijn frustratie, maar ook de spanning en agressie
zichtbaar toe. Ik merk dat ik zelf ook nog erg gespannen
ben en vraag me af of het wel goed gaat. Kan ik hem wel
blijven behandelen als ik bang blijf voor de agressie die
kan vrijkomen? Ook in deze sessie heb ik iemand vanuit
het team er voor de zekerheid bij gevraagd. Het afsluiten
met samen lied zingen, is voor beiden wel prettig. Zal ik
opnieuw verder gaan met die auditieve hallucinatie? Of
moet ik 'toppen' snellen van alle andere mishandelingen/traumata zodat de stem daarna misschien minder
aanwezig zal zijn? Zal dat de agressie niet verergeren en
moet ik daar misschien eerst iets mee?

Antwoord
Je hebt je toch weer laten aﬂeiden door de stemmen… Behandel alsjeblieft zijn trauma (de herinneringen) zelf en niet de stemmen, die immers ‘slechts’
de manifestaties zijn van zijn trauma. Met andere
woorden: ga op de herbelevingen zitten, gebruik
daarvoor de EMD-knaller (en verder niets).
Een paar andere belangrijke tips voor het vervolg.
Het is niet verstandig om iemand in de sessie erbij
te hebben. Het zou hem kunnen remmen om open
te zijn. Ook communiceer je naar de patiënt dat hij
EMDR Magazine 23 |
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inderdaad gevaarlijk is en dat jij bang bent voor zijn
agressie. Het is echt niet aannemelijk dat hij je iets
aandoet, geloof me. Maar het meest waarschijnlijke
is dat het slechts zijn angst is dat hij je iets aandoet. Het hoort niet ook jouw angst te zijn. Je kunt
deze angst van hem met een gerichte EMDR op deze
ﬂashforward aanpakken. Maar… nu eerst de trauma’s behandelen.

Reactie
Je hebt gelijk dat ik me te veel laat aﬂeiden door de traumagerelateerde symptomen (agressie, stemmen, negatief zelfbeeld/falen). Ik ga er veel te veel in mee! De patiënt heeft trouwens aangegeven dat hij liever niet meer
met een onbekend persoon erbij de EMDR wil vervolgen.
Hij kon zich daardoor inderdaad de eerste twee sessie
niet goed openstellen. Hij vertrouwt mij, maar iemand anders erbij zorgt alleen maar voor toenemende spanning.
Samen besluiten we de draad op te pakken en door jouw
feedback voelde ik me gesterkt het met hem alleen aan te
gaan. Ik heb wel gezorgd voor een ruime therapiekamer
en collega’s nabij zijn ingelicht. Ook hebben we mogelijkheden van het doorverwijzen naar een intensieve behandeling - zoals die van PSYTREC - besproken. Patiënt zou
inderdaad graag worden doorverwezen. Tot het zover is
‘ruimen wij zoveel mogelijk op’.
We zijn nu aan de slag gegaan met zijn herbeleving aan de
opname op de PAAZ: beeld en geluid van de ambulances.
Bij start was zijn SUD 8 en door aﬂeiding met lichtbalk
en buzzers raakte het beeld steeds vager en uiteindelijk
neutraal. Ik heb er goed op gelet dat bij back to target de
herbeleving steeds in het werkgeheugen was. Verder heb
ik hem tijdens het desensitiseren niet rechtstreeks aangekeken, maar via het videoscherm. Hierdoor vind ik zijn
blik minder indringend. Na aﬂoop voelde patiënt zich heel
rustig en kon de PC ‘Ik kan het aan’ geïnstalleerd worden.
Hij was stomverbaasd dat hij het plaatje niet meer kon
vinden in zijn geheugen. Ook de mental video check liep
zonder problemen. Hij schoot niet in herbelevingen, had
geen dissociaties en er kwam echt ontspanning. Ik krijg
weer wat meer vertrouwen!
Hij mailde me na enkele dagen: “Het is niet te geloven maar ik was vanmorgen mijn ronde aan het doen
en mijn vrouw ging een stukje mee. Vraagt ze: ‘Heb jij
die ambulance niet gehoord?’ Ik had geen ambulance
gehoord. Zit ik bij mijn casemanager en kwam er ook
één met een hoop herrie voorbij en vroeg zij ook of ik
hem gehoord had tussen dat geklets van mij door. Ik
had hem gehoord maar het deed mij niets, hij leidde
mij niet eens af. Dus bij deze wil ik jou ontzettend bedanken.”

Antwoord
Mooi zeg! Het trauma-gericht behandelen begint
vruchten af te werpen.

een intensieve behandeling. Of heeft hij wellicht
geen A-criteriawaardige trauma’s meer?

Reactie
Reactie
Ik zie mijn patiënt nu wekelijks. Hij heeft een lijst gemaakt
met herbelevingen waar hij aan zou willen werken. De
wat ‘zwaardere traumata’ met vader parkeren we voorlopig nog en bewaren we voor de intensieve behandeling. Het beeld waar hij nu veel last van heeft (en in zijn
dromen terugziet) is dat hij muizen ziet, die hij ’s nachts
over zijn het bed en over zijn gezicht ziet lopen: “Ik voel ze
lopen en hoor hun geluiden”. De NC is: ‘Ik ben in gevaar’
en de PC: ‘Ik ben nu veilig’, VOC=1; boos, SUD=10.
Hij ervoer veel lichamelijke sensaties bij het desensitiseren van dit fantasiebeeld en geleidelijk ontstond er meer
afstand ten opzichte van het beeld. Uiteindelijk zag hij het
‘slechts’ als een foto en raakte het hem niet meer. Ik heb
het gecheckt maar er was geen ﬂashforward in zijn hoofd.
Na aﬂoop was hij stomverbaasd wat de EMDR-procedure
met zijn herinneringen had gedaan. Hij gaf nog wel aan
dat hij afgelopen weken meer is gaan dromen. Hij heeft
meer nachtmerries (gaan constant over bedreigd worden) en slaapt hierdoor korter. Ook heeft hij in de nacht
de hond geschopt, die nu bang voor hem is. Ik vraag me af
of we ook zijn nachtmerries als target kunnen gebruiken?

Antwoord
Het ging zo lekker, en nu kon je de neiging toch
niet bedwingen om je behandeling op trauma-gerelateerde symptomen (hallucinaties) te richten, in
plaats van de traumaherinneringen zelf. Je laat je
nu elke keer aﬂeiden door wat de patiënt inbrengt.
Je mist daarmee een visie op de casus als geheel en
van daaruit een heldere casusconceptualisatie. In
het geval van PTSS of complexe PTSS is je casusconceptualisatie namelijk altijd ‘Rechtstreeks’, dat
betekent dat je eerst de herinneringen ordent op een
manier dat je de herinnering met de hoogste SUD
eerst behandelt. En je begint eerst met alleen A-criteria waardige herinneringen, dat wil zeggen die te
maken hebben met een confrontatie met de dood,
seksueel geweld of mishandeling.
Kortom, maak nu eerst een hiërarchie van alle herinneringen die aan het A-criterium van PTSS voldoen
op basis van de SUD-score die gebaseerd is op de
(hele) herinnering. Snap je wat ik bedoel? Je hoeft
echt niet bang te zijn. Het gaat je lukken om de traumabehandeling zelf te doen. Als jij een paar van de
ergste traumaherinneringen desensitiseert hoeft hij
misschien helemaal niet meer naar een centrum met

Die A-criteria traumata heeft hij zeker wel en je hebt gelijk dat de casusconceptualisatie mogelijk onvoldoende is
uitgewerkt. Ik was voornemens om er na mijn week vakantie met hem op terug te komen. Echter, mijn patiënt
zegde zijn afspraak bij mij af. Het bleek niet goed te gaan
met hem. Somberheid en suïcidaliteit waren toegenomen
in de afgelopen twee weken. Hij had veel meer last van
herbelevingen gedurende de dag, maakte plannen om
zichzelf van het leven te beroven en wilde geen EMDR-behandeling meer. Hij en ook zijn vrouw hadden de conclusie getrokken dat de EMDR hem te veel ontregelde en het
vertrouwen hierin ebde weg. De psychiater en ik zijn met
hem en zijn vrouw hierover in gesprek gegaan en hebben
besproken dat het onzes inziens belangrijk was om nu de
behandeling juist wel voort te zetten! Mijn patiënt vond
dat zijn draagkracht om dit aan te gaan nu onvoldoende
was. Hij wilde het liefst eerst een ECT-behandeling om
daarna opnieuw EMDR te overwegen. Mogelijk had hij
toen covid-19, want hij werd steeds zieker.
Inmiddels heb ik met hem weer telefonisch contact. Het
gaat nu goed met hem. Hij is enorm opgelucht dat hij
weer is hersteld van een zwaar virus en voelt zich zowel
mentaal en fysiek momenteel erg goed. De somberheid
is weer naar de achtergrond. De herbelevingen en stem
zijn beter hanteerbaar. Hij focust zich op het heden: het
schilderen en schrijven van een boek wat hij al heel lang
wil. Naar zijn gezinsleden komt hij meer uit voor zijn behoeften en dat is nieuw gedrag voor hem. Hij wil graag in
contact blijven om ‘dit pad te blijven volgen’ en kiest er
voor nu voor om de EMDR-therapie niet opnieuw aan te
vangen. We monitoren samen het beloop van zijn klachten. Ik denk dat hij mogelijk op termijn nog wel baat zou
hebben bij een EMDR behandeling, waarbij er sneller geacteerd zou moeten worden op de A-criteria. Anderzijds
vind ik het ook heel waardevol dat hij nu zelf opnieuw
voor het leven heeft gekozen en volledig op eigen kracht
is hersteld. Deze ervaring proberen we nu te verzilveren
in een creatief beeld.

Antwoord
Wat jammer dat het coronavirus hem te pakken kreeg,
net nu je een belangrijke doorbraak aan het bewerkstelligen was. Aan de andere kant lijkt je behandeling bij deze patiënt met ernstige psychopathologie
in enkele sessies al wel veel te hebben opgeleverd.
En daar gaat het uiteindelijk om.
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Supervisievraag
De wet van de dubbele bescherming

Een ﬂashforward bij
moeder van ziek kind
Beantwoord door: Merlijn van Eijk

Wil je even meedenken met deze casus? Ik ben werkzaam in een ziekenhuis en daar zie
ik regelmatig kinderen die psychisch in de knel zitten als gevolg van een medische
ziekte. Vorig jaar leerde ik Boy kennen. Boy, nu zes jaar oud, werd anderhalf jaar
geleden ziek. Zijn ouders gingen met hem naar de huisarts die hem naar het
ziekenhuis doorstuurde. De kinderarts stuurde hem direct door naar het academisch
kinderziekenhuis en daar hebben ze een ernstige leverziekte vastgesteld. Binnen een
dag kregen de ouders te horen dat Boy heel ernstig ziek was en getransplanteerd zou
moeten worden. De kans dat hij een transplantatie niet zou overleven, werd reëel geacht.
Boy onderging een transplantatie en knapte wonderwel
snel op. Hij hervatte zijn leventje weer en gebruikt intussen medicijnen tegen afstoting van de nieuwe lever. De
kinderarts houdt hem onder controle en verwees hem
met zijn ouders naar mij, omdat hij merkte dat zijn ouders uit hun doen waren. Vooral zijn moeder was oververmoeid en was inmiddels uitgevallen op het werk. Met Boy
leek niets aan de hand.
Ik sprak beide ouders en Boy apart. Ik zag een leuk, maar
ook nogal aangepast mannetje. Over het ziekenhuis en
de ziekte mocht ik het best hebben, maar hij reageerde
steeds vriendelijk lachend en schouder ophalend. Zo van:
‘Je mag het best vragen hoor, maar met mij is niets aan
de hand’. En hier komt mijn eerste vraag al. Ik denk dat hij
vermijdt, maar hoe weet ik dit zeker? En als hij werkelijk
vermijdt, kan ik dan aannemen dat er sprake is van een
PTSS?

Antwoord
Leuke vraag. Je zou kunnen zeggen: alle musjes zijn
vogeltjes maar niet alle vogeltjes zijn musjes. Ofwel:
in het geval van PTSS komt altijd vermijding voor,
maar niet alle vermijding duidt op PTSS. Het zou ook
kunnen zijn dat hij echt in staat is om door te gaan
met het leven, en zijn operatie een plek heeft weten
te geven. Maar het kan ook zijn dat hij doet of alles
oké, is, omdat iedereen in zijn omgeving dat doet.

Reactie
Ehh... wat bedoel je precies? Waarom zou hij faken?

Antwoord
Ik bedoel dat mensen elkaar vaak denken te helpen
door niet te benoemen wat er wel degelijk aan de
hand is. We kennen vast allebei situaties waarin tegen doodzieke en angstige mensen wordt gezegd: ‘Je
ziet er goed uit zeg! Jij kan er vast snel weer tegenaan!’ Dat gebeurt ook tussen ouders en kinderen en is
bedoeld om elkaar te beschermen tegen nare gevoelens van de ander en die van onszelf. We gedragen
ons opgewekt en blij en het lijkt dan alsof het goed
met ons gaat en daardoor kan de ander zich ook opgewekt en blij gedragen. Zo hebben we het nergens
over en niemand adresseert het gevoel van het kind
werkelijk. Ze noemen het de wet van de dubbele bescherming. Veldhuizen en Last deden alweer enige
tijd geleden promotie-onderzoek naar dit fenomeen
bij kinderen met kanker.

Reactie
Oké, dank voor deze informatie. Ik heb ouders over deze
wet verteld. Ze herkenden het wel enigszins. We hebben
ons gebogen over de vraag hoe hiermee om te gaan en
besloten moeder EMDR-therapie aan te bieden, omdat met
name zij nauwelijks kan praten over wat er allemaal met f
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haar zoontje is gebeurd. En daarbij vindt zij het erg moeilijk
om haar kind te belasten met vragen over zijn gevoel.
Ik heb al twee keer EMDR kunnen doen. Eerst heb ik de
ervaring van de transplantatie behandeld. Dat leidde gelukkig al tot meer rust. Het lukte haar beter om zich op
haar kind te richten en inmiddels kunnen ze een beetje
praten over hoe Boy het allemaal heeft beleefd. We zouden half maart starten met een ﬂashforward maar toen
kwam de lockdown in verband met de coronacrisis. Ik onderhield via beeldbellen contact.
En ik heb hierover een volgende vraag: ik hoopte die ﬂashforward te doen, maar nu gooit het coronavirus roet in het
eten. Boys moeder heeft grote angst om haar zoon bloot
te stellen aan andere kinderen. Haar rampscenario is feitelijk aangetast door het coronavirus. Ze heeft nu de angst
dat haar zoon het niet gaat redden, niet zo zeer omdat
hij getransplanteerd is maar omdat hij als kwetsbaar kind
het coronavirus niet zal overleven. Ik heb altijd begrepen
dat je geen EMDR-therapie kan doen als de dreiging nog
niet voorbij is en bovendien: dit is toch geen irreële angst
of fobie? Dit is een heel reële gedachte!

Antwoord
Ik lees dat je twee vragen hebt. De eerste vraag is of
je iemand kunt helpen met verwerken als de dreiging
nog niet voorbij is. En je tweede vraag is of je kunt
zeggen dat de angst om het coronavirus op te lopen
een reële angst is of niet. Antwoord op je eerste vraag:
je hebt deels zeker gelijk als je zegt dat je niet kan
verwerken als de dreiging nog niet voorbij is. Echter:
deze angst voor het krijgen van corona is al voor de
coronacrisis gevoed. Als haar zoontje niet ziek was geworden had zij nu minder angst voor het virus. Je zou
met terugwerkende kracht de tijdslijnroute (Linksom)
kunnen toepassen. Dan zie je dat de sensitiserende
ervaring de ziekte en transplantatie van Boy is en je
zult ook een emotioneel beladen ﬂashforward zien.
Die behandel je beide met EMDR. Mijn antwoord op je
tweede vraag is dat of iets rationeel is of niet er niet
zo veel toe doet. Natuurlijk is het idee dat er een onzichtbare vijand rondwaart, een realiteit. Maar niet iedereen wordt dagelijks geplaagd door rampscenario’s.
De meeste mensen kunnen met een normale arousal
functioneren. Deze moeder wordt overspoeld en verdient een ﬂashforward. Het is haar ook gegund dat
haar toekomstbeeld geen doemscenario is.

Reactie
Dank voor deze uitleg weer. Ik heb een ﬂashforward gedaan. Maar nu klopt het niet helemaal met wat ik geleerd
heb in de cursus. Ik heb geleerd dat een ﬂashforward altijd
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in het controledomein ligt. Maar ik weet nu echt zeker dat
deze ﬂashforward in het domein schuld-verantwoordelijkheid ligt! Misschien moeten jullie daar toch eens over overleggen. Denken dat de ﬂashforward in het controle domein
ligt, zou misschien toch wat beperkend kunnen werken.

Antwoord
Oww? Interessant! Vertel!

Reactie
Deze moeder zegt: “Mijn doemscenario is dat mijn zoontje komt te overlijden omdat IK zo stom ben geweest om
hem naar school te laten gaan en hem daarmee bloot te
stellen aan het virus. Ik zou me mijn hele leven schuldig
voelen. En daar kan ik niet van slapen.” Zie je: typisch gevalletje van domein schuld – verantwoordelijkheid binnen
een ﬂashforward. Dus...

Antwoord
Aha! Ik snap je gedachtegang. Maar het klopt toch
niet hoor. Het gaat namelijk om haar situatie in de actualiteit. Ze heeft nu op dit moment een ﬂashforward
(een rampgedachte waarin te zien is dat het fout
gaat met haar kind) waardoor ze wordt overspoeld
en waar ze niet tegen kan, ten opzichte waarvan ze in
feite dus machteloos is. Het gaat over de actualiteit.
Niet over de inhoud van haar ramp in de toekomst.
Overigens is er in het protocol ruimte om een arousal
inducerende uitspraak te gebruiken. Dus als de NC
‘Ik ben schuldig’ meer spanning oproept als ze naar
de ﬂashforward kijkt dan de NC ‘Ik ben machteloos
(ten opzichte van deze ﬂashfoward)’ dan kan dat ook.

Reactie
O ja, nu snap ik het! Ik ben blij met je reactie. Toen ik haar
NC in domein verantwoordelijkheid-schuld had, daalde de
SUD niet. Nu is ie gelukkig naar 0 gegaan, binnen één sessie. Boys moeder slaapt weer wat beter. En hijzelf begint
af en toe wat te vertellen over de transplantatie. Hij mag
sinds half mei weer bij me op bezoek komen. Ik heb een
koffertje samengesteld met spullen die hij herkent van de
periode rond de operatie. Er zitten slangetjes in en infuuszakken en dergelijke. Volgende week hebben Boy, ouders
en ik samen met de kinderarts een gesprek waarin we
alle vragen die Boy heeft gaan doornemen. Hij is goed aan
het verwerken en ik denk dat dat ook bewijst dat die wet
van de dubbele bescherming hen niet meer in de greep
heeft. Dank je wel!

Antwoord
Graag gedaan en succes.
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een combinatie van taken aan), (2) langere sets (1
tot 2 minuten) en vaker back to target gaan, omdat
reﬂecteren op en kernachtig verwoorden van wat
er opkomt vaak te veel tijd kost, de persoon uit zijn
proces haalt en daardoor het verwerkingsproces belemmert, en (3): gebruik het K&J-protocol vanwege
het eenvoudige taalgebruik.

Reactie
Dank voor je tips! Ik ben een stuk verder gekomen. Als
ik tijdens het desensitiseren vroeg wat bij hem op kwam
hield hij niet op met praten. Het voelde niet respectvol
om hem af te kappen. Hier heb ik me overheen gezet
en ik ben veel directiever te werk gegaan. Ik heb hem
uitgelegd dat de vraag alleen bedoeld is om even te
checken of hij nog aan het verwerken is en dat het hem
beter helpt als hij dan meteen weer doorgaat met concentreren op de herinnering en de aﬂeidende taak. Het
desensitiseren gaat nu stukken sneller en hij merkt zelf
ook dat de negatieve gevoelens sneller afnemen. Maar
de echte doorbraak kwam door het toepassen van de
ﬂashforward-procedure. Zijn grootste angst was (weer)
terecht komen in een separeer. Daar had hij vele malen, ooit zelfs maanden lang, in gezeten. Toen voelde hij
zich extreem eenzaam, in de steek gelaten, afgewezen.
Na de EMDR gericht op de ﬂashforward hebben we verder gewerkt aan de herinnering van het delict. Hij leek
de confrontatie beter aan te kunnen, de ‘ﬁlm’ van het
delict werd langer en er waren meerdere plaatjes die
gedesensitiseerd moesten worden. Er kwam een soort
berusting/acceptatie en het leek alsof hij de losse fragmenten had geïntegreerd en het nu pas echt verwerkt
was. Mooi om te zien! En hij heeft geen ﬂashbacks en
nachtmerries meer!

Antwoord
Mooi werk, goed om terug te horen! Ik weet niet
wat je van plan bent maar gezien de ernst van de
psychopathologie van deze man zou ik proberen om
de mogelijkheden van EMDR-therapie optimaal te
benutten om het functioneren in zijn dagelijks leven verder te verbeteren. Als je wilt kan ik je leren
hoe je de DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-Licht Verstandelijke Beperking,
Mevissen, Didden, & De Jongh, 2018; Mevissen et
al., 2020) kunt afnemen om (1) op een tijdlijn een
overzicht te krijgen van de trauma’s en stressoren
die Victor in zijn leven heeft meegemaakt (behalve
het delict en de separaties), (2) de (in zijn geval resterende) actuele klachten die daarmee in verband
staan, (3) hoeveel last hij daar in zijn dagelijks leEMDR Magazine 23 |
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ven nu nog van ervaart en (4) of hij al dan niet nog
aan de criteria voor PTSS voldoet. De tijdlijn kan
vervolgens als basis dienen voor de casusconceptualisatie. In recente effectstudies onder mensen
met LVB en mensen met een gemiddelde begaafdheid en autisme werden met EMDR alle emotioneel
beladen herinneringen op de tijdlijn verwerkt. We
vonden na behandeling een (blijvende) signiﬁcante
afname van de ernst van de traumaklachten, de algemene psychopathologie en de ervaren last in het
dagelijks leven. (Lobregt et al., 2019; Mevissen et
al, in druk).

Reactie
We zijn een paar maanden verder en ik wil je graag laten
weten hoe het verder is gegaan met Victor. Bij afname
van het klachtengedeelte van de DITS-LVB viel me op
hoe stellig hij zei dat hij zich eenzaam en niet de moeite
waard voelde. Kijkend naar de tijdlijn van de DITS was dit
goed te snappen: als kind in een pleeggezin geplaatst,
op school een buitenbeentje vanwege slechte leerprestaties, gepest en in beangstigende situaties door medeleerlingen in de steek gelaten, meerdere keren ontslagen omdat hij onvoldoende presteerde, en vanwege zijn
delict is hij het contact met zijn gezin verloren. Genoeg
hangmappen met bewijsmateriaal dus, gedacht vanuit
de rechtsom route. Ik heb zijn dossier er ook nog eens op
nagelezen. Al in zijn puberteit kreeg hij hulp van de GGZ
vanwege woede-aanvallen en suïcidaliteit, maar pas op
jongvolwassen leeftijd, toen hij in aanraking kwam met
de verslavingszorg, is de zwakbegaafdheid vastgesteld.
Hij is dus jarenlang overvraagd en heeft waarschijnlijk
voortdurend geprobeerd om zijn onvermogens te verbloemen en te compenseren.
Ik zie hem nu al enkele maanden wekelijks voor EMDRtherapie en hij maakt grote stappen vooruit. Hij is nog
twee keer overgeplaatst zonder dat hij weer last kreeg
van herbelevingen. Hij verblijft nu voor het eerst sinds
al die jaren op een open afdeling en mag binnenkort op
onbegeleid verlof. Hij is zichtbaar meer ontspannen en
slaapt goed. Ook kan hij zich beter uiten en doordat hij
durft te praten kunnen begeleiders hem beter begrijpen
en beter helpen en kan hij de drang tot automutileren
weerstaan.
De diagnose ongespeciﬁceerde persoonlijkheidsstoornis met borderline en vermijdende trekken vind ik niet
meer van toepassing. Gezien zijn blijvende psychotische kwetsbaarheid blijven we wel goed opletten
om hem niet te overvragen nu het zoveel beter gaat!
EMDR-therapie heeft voor Victor écht het verschil gemaakt.
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Film en trauma
Tekst: Hayo Lasschuijt

De aarde wordt bedreigd.
Twaalf 500 meter hoge
gevaarten zijn verspreid
over de aarde geland.
Een wereldwijde crisis.
Er moet worden

Trauma en tijd

Arrival is het verhaal van een moeder aan haar dochter. Een moeder die haar kind zal
verliezen – of al verloren heeft, aan een slopende ziekte. Een verhaal met een begin:
de verwekking. “I used to think this was the beginning of your story.” Toch niet het
begin… Denis Villeneuve, regisseur van meerdere scienceﬁctionﬁlms als Blade Runner 2049, heeft de ﬁlm zo geconstrueerd dat ons besef van tijd ontregeld raakt. “We
are so bound by time, by its order.” Deze ‘tijdsorde’, onze arrow of time zien we in
beelden van moeder en dochter vlak na de geboorte: “Come back to me…”, het midden, hun samen spelen: “I’m gonna getcha…” en het einde: “Come back to me…”
Maar nu, nu is deze orde een gevangenis geworden. “There are days that deﬁne your
story beyond your life. Like the day they arrived…”

Aliens

samengewerkt. Het doet
denken aan de huidige
coronacrisis. Kennis is
nodig. Wat willen de
aliens? Spreken ze een
taal? Onze taal? In de VS
wordt de fameuze
linguïst Louise Banks
ingeschakeld. Ze leert
de taal van de aliens die
haar tijd anders doet
begrijpen. Die haar
trauma anders leert
begrijpen…
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Het leger is ingeschakeld. Louise en theoretisch-natuurkundige Ian Donnelly worden
per helikopter opgehaald door kolonel Weber en vervoerd naar het legerkamp nabij
het ruimteschip op een grote open plek. Hun opdracht is met hun teams drie vragen
te beantwoorden: Where are they from? What do they want? Why are they here?
Verleden-heden-toekomst, onze order of time. Louise en Ian moeten zich direct klaar
maken voor een eerste bezoek aan de aliens. De tijd dringt. Het immense gevaarte
zweeft net boven de grond. Elke 18 uur gaat de onderkant een paar uur open en wordt
de zwaartekracht gedraaid opdat ze naar boven kunnen lopen. We horen onheilspellende geluiden. Aan het einde van de gang treffen ze twee gigantische, inktvisachtige
wezens met zeven armen (heptapods) achter een doorzichtig scherm, als in een aquarium. De geluiden die de heptapoden produceren brengen Louise niet verder. Ze probeert het op haar tweede bezoek met geschreven taal. De twee aliens, Abbott en Costello benoemd, produceren als reactie sliertige cirkels van een inktachtige vloeistof.
Als Japanse enzo’s. Ondanks het ontbreken van een steen van Rosetta leert Louise de
taal begrijpen. Ze noemt hun schrijftaal Heptapod-B. Zij blijkt semasiograﬁsch: beeldtaal, als een schilderij van Chagall, maar dan abstract. Gaandeweg krijgt Louise innerlijke beelden van een klein meisje. En ze ontdekt dat Heptapod-B haar doet bewegen
in tijd. Time-travel. Dan splitst zich het verhaal. We zien een scienceﬁctionﬁlm waarin
Louise door tijdreizen wereldwijd onheil weet te voorkomen. Toekomstreparatie. En
we zien Louise begrijpen dat het meisje haar dochter is... dat Ian Donnelly de vader is,
en het meisje zal sterven… De aliens zijn weg, de rust is hersteld, het kamp wordt ontruimd: “So, Hannah, this is where your story begins. The day they departed.” Aankomst
en vertrek. Begin en eind. Een cirkel heeft geen begin en geen eind. Geen tijd. Maar zo
gauw je instapt wel… Despite knowing the journey and where it leads I embrace it…
and I welcome every moment of it… Louise en Ian dansen hun liefdesdans…

Will there really be a morning?
Louise komt voor een vreselijke vraag te staan: weegt de onverdraaglijkheid van verlies
van wat je het liefste is, van het zien wegteren van je kind, op tegen de momenten die
je samen hebt gehad? Een vraag die je niet stelt. De kans is klein… De vraag kan wel
belangrijk worden als het noodlot je treft. Maar de vraag willen beantwoorden…? Misschien moest ze wel. Omdat ze 'freeze-framed in an eternal present’ was geraakt, zoals
psychoanalyticus Robert Stolorow het noemt, die zelf een traumatische ervaring meemaakte. Stolorow haalt voor een beschrijving hiervan de Japanse schrijver Murakami aan
in zijn boek The Wind-Up Bird Chronicle: “I am no longer one of them, however. They are

up there, on the face of the earth; I am down here, in the bottom of a well. (…) Down here there are no seasons. Not even
time exists…” Het is wat Judith Herman in Trauma and Recovery beschrijft in de tweede fase (Remembrance and Mourning)
van het herstelproces na trauma. Remembrance gaat over exposure. De storm gaat liggen… het gaat weer… tijd om verder
te gaan... Soms lukt het, soms niet. De wereld is veranderd.
Heden en verleden zijn één geworden. De schrijfster Wytske
Versteeg zegt het zo in Verdwijnpunt: “Heb het gevoel alsof ik
in een ruimte opgesloten zit met vroeger, en alsof die ruimte
steeds kleiner wordt. Ben bang dat ik er niet meer uit kom…”
Eternal present. Een punt, een put, zonder tijd, zonder seizoenen. Veilig, doch doods… Er moet iets… Mourning. Zoals Judith
Herman schrijft: “The reconstruction of the trauma requires immersion in a past experience of frozen time…” Maar hoe doe je
dat: onderdompelen in bevroren tijd? Het lijkt een tegenstrijdigheid. Louise doet dit door een vraag te stellen die misschien
nog wel pijnlijker is dan het verlies zelf. Een vraag die ze vervat
in een mythisch verhaal over tijd. Omdat ze voelde dat ze een
keuze moest maken. Ga ik linksaf … of rechtsaf…

Clash of sciences
Schepping. Sterven. Hiernamaals. De klokt tikt als onze verhalen: en toen… en toen... Louise wil zich bevrijden van die orde.
Die orde doodt haar gevoel. Maar hoe krijgt Louise haar geest
zover de vraag vol dreiging werkelijk te gaan beantwoorden?
Deze befaamde linguïstisch-wetenschapper, getrouwd met een
theoretisch-natuurkundige, heeft een mythe nodig die haar wereld past. Ze komt uit bij scienceﬁction. Tijdreizen. De wereld
van Einstein, de jongeman die onze intuïties van tijd vermorzelde. In The Order of Time van theoretisch-natuurkundige Carlo
Rovelli, wordt het demasqué van deze intuïties beschreven: the
crumbling of time. Einstein begreep dat er geen ‘nu’ is in het
universum. Ons heden geldt alleen in onze kleine Bibelebontse
wereld. Onze tijdsrichting, onze arrow of time is een lokaal perspectief. Het verschil tussen verleden en toekomst is een blurred vision. En dan hebben we het nog niet over de geboorte
van die absurde kwantummechanica: de werkelijkheid als een
pointillistisch schilderij van een dobbelende God. Tijd bestaat
niet… Maar is ons onmiskenbare gevoel van the ﬂow of time

dan een illusie? Dan zou frozen time de ‘werkelijke’ toestand
zijn. Dan zou Louise zelfs Hannah in Einsteins ruimtetijd kunnen ontmoeten... Moet Louise daarop hopen? De neurowetenschapper Dean Buonomano beschrijft in Your Brain is a Time
Machine, de clash tussen de physics of time en neuroscience.
Bijna elk aspect van ons gedrag en cognities is gebaseerd op
tijd. Zoals taal. Ons begripsvermogen. Causaliteit valt of staat
met de tijdsvolgorde van eerst oorzaak en dan gevolg. Klassieke
en operante conditionering zijn tijdsrelaties. Ons hele lichaam
is gevuld met vele wonderbaarlijke klokken: multiple clock principle. Mental time-travel is een dagelijks fenomeen en een van
onze belangrijkste overlevingsmechanismen. Ons tijdsgevoel
is hardwired. De vraag is dan ook of onze biologisch bepaalde
intuïties niet kloppen of dat de natuurwetten aanvulling behoeven. Het wordt nog complexer. Zowel illusies als natuurwetten
worden geconstrueerd in ons brein. Een brein dat opmerkelijk
genoeg gebruik maakt van ruimtetijd. De linguïst George Lakoff
stelt in Philosophy in the Flesh dat we niet over tijd kunnen denken en praten zonder metaforen van ruimte en de beweging
der dingen. ‘De tijd vliegt.’ ‘Dank voor je tijd.’ Het is onze natuur.
Zoals we kleuren zien in een kleurloos universum...
Dit is de taal die Louise begrijpt. Die haar mythe levensecht maakt.
Time-travel maakt het haar mogelijk het antwoord op haar vraag
niet alleen te beredeneren maar ook te voelen. Either way…

De vraag
“If you could see your whole life laid out in front of you, would
you change things?”, vraagt Louise aan Ian op het moment
dat de aliens zijn vertrokken. Ian murmelt wat over ‘meer gevoel laten zien’. Uiteindelijk zal hij Louise verlaten. Om werkelijk te kunnen antwoorden moet je de vraag begrijpen. We zijn
als therapeut gewend wetenschappelijk verantwoorde antwoorden te geven. Probleem is dus niet dat onze antwoorden
niet kloppen, maar dat zowel wij als de patiënt nooit zeker
weten of we de vraag hebben begrepen. Is het belangrijk de
vraag te vinden die werkelijk hout snijdt? Zijn we bang voor
het antwoord? Voor Louise gaf haar antwoord zin aan haar
lijden. Het had ook haar einde kunnen betekenen. Uiteindelijk
zijn er altijd maar twee antwoorden, links- of rechtsaf: neem

ik het leven zoals het is, of niet…
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Boekrecensie

Iva Bicanic en Richard Korver (2020)

Dicht bij huis
Hoe steun je een kind na seksueel misbruik?
Tekst: Elseline Scherpenisse

Dicht bij huis is geschreven door twee experts die elkaar gevonden hebben in hun missie:
het helpen van seksueel misbruikte kinderen en hun gezinnen. Iva Bicanic en Richard
Korver bundelden hun ervaring en kennis met hulp van co-auteur Marlies Kieft. Het doel
van de auteurs is ouders te steunen zodat zij hun kind zo goed mogelijk kunnen helpen op
de weg naar herstel. “Ik geef een boodschap van realiteit en hoop, in de spreekkamer,
in de media en naar ik hoop ook in dit boek”, schrijft Bicanic. “Er is schade, dat moet
erkend worden, maar er valt vrijwel altijd iets te repareren.”
Het Centrum Seksueel Geweld zoekt regelmatig de
media op om het onderwerp van seksueel misbruik bij
kinderen op de agenda te blijven zetten. Iva Bicanic is
de kartrekker, zij strijdt met passie voor de rechten
van deze kinderen. Heel treffend beschrijft Iva bij elk
optreden in de media hoe iedereen geneigd is weg te
kijken als het gaat om seksueel misbruik bij kinderen.
Dat overkomt mij niet, denken veel mensen. Wellicht
is dat ook de reden dat er nog niet eerder een boek
geschreven is voor ouders van misbruikte kinderen.
Het onderwerp blijft voor veel mensen iets waarover
niet gesproken wordt, waar we allemaal voor wegkijken. Met het boek Dicht bij huis doorbreken de auteurs dit taboe. Zodat ouders zich gesteund voelen in
plaats van aan de kant gezet.

Uitgeverij: De Arbeiderspers - Amsterdam, 232 pagina’s
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Iva Bicanic en Richard Korver richten zich met hun
boek rechtstreeks tot de ouders, wat het aansprekend en toegankelijk maakt. De hoofdstukken zijn op
een logische manier opgebouwd en volgen het proces
van het ontdekken van het seksueel misbruik, de verwerking ervan en het toewerken naar herstel. Zowel
de juridische als de psychologische kant worden in ieder hoofdstuk belicht en afgewisseld met casuïstiek.
Het boek geeft erkenning voor de ingewikkelde positie van ouders, zeker als het misbruik dicht bij huis
of zelfs binnen het eigen gezin heeft plaats gevonden. Vragen die ouders hebben, worden in dit boek
beantwoord. In de casuïstiek zullen zij veel herken-

nen. Handig zijn ook de websites en links die vermeld
worden, zodat ouders snel de juiste weg naar hulp
vinden. Het boek is prettig leesbaar, al wordt er soms
veel jargon gebruikt. Een verklarende woordenlijst
voor ouders achter in het boek zou in een volgende
editie een welkome aanvulling zijn.

"Kalm blijven is één van
de grootste cadeaus die
je je kind in zo’n situatie
kan geven"

Context gezin
Dicht bij huis is bij uitstek geschikt voor professionals
die meer willen leren over de gevolgen van seksueel
misbruik voor een kind en zijn of haar gezin. Het boek
verschaft informatie over de feiten, maar ook over de
mogelijke beleving van kinderen en ouders. Professionals zullen zich hierdoor beter kunnen inleven in
de ouders die zij begeleiden, waardoor ze hen beter
kunnen steunen. Het boek geeft een goede indruk van
de complexiteit van ‘het web van seksueel misbruik’.
Vaak wringt het tussen de psychologische en juridische kant. Iva en Richard beschrijven dit spanningsveld zodanig dat het de professional inzicht geeft in
beide perspectieven. Als de therapeut kennis heeft
over de context waarin een gezin zich bevindt, komt
dit de hulpverlening ten goede. “Kalm blijven is één
van de grootste cadeaus die je je kind in zo’n situatie
kan geven, ook als je kind dingen vertelt die voor jou
ontzettend moeilijk zijn om te horen”, schrijft Bicanic.
Door goed geïnformeerd te zijn lukt het ook therapeuten beter om een kalm brein te houden; naast een
goede therapie essentieel voor een gezin.

Richard Korver is advocaat en gespecialiseerd in zedenzaken. In het boek belicht hij de juridische kant.
Hij legt uit met welke procedures een gezin te maken
krijgt als er mogelijk sprake is van seksueel misbruik
bij een kind.
Iva Bicanic is hoofd van het Centrum Seksueel Geweld en al jarenlang een boegbeeld als het gaat over
seksueel misbruik en de gevolgen ervan voor kinderen en hun gezinnen. Zij belicht in het boek de psychologische gevolgen van misbruik, de therapie en
de dynamiek in gezinnen en de maatschappij. Op de
website www.centrumseksueelgeweld.nl publiceert
zij vlogs over het onderwerp voor kinderen, ouders,
hulpverleners en leerkrachten.

Iva Bicanic & Richard Korver (2020). Dicht bij huis. Hoe steun je
een kind na seksueel misbruik? Amsterdam: de Arbeiderspers.
232 pagina’s.
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Tekst: Jackie June ter Heide

Begin dit jaar, toen de voorbereidingen voor de herdenking van 75 jaar vrijheid in volle
gang waren, verscheen Bij ons in Auschwitz, samengesteld en ingeleid door Arnon Grunberg. Een dikke pil met getuigenissen van gevangenen, koortsachtig geschreven in het
kamp zelf of naderhand, terugblikkend in relatieve vrijheid. Een informatief en aangrijpend boek, bedoeld om de lezer een beetje ziek te maken.
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staan inmiddels zo centraal binnen EMDR therapie dat
de therapeut haar rol als getuige lijkt te hebben verloren. Bij ons in Auschwitz toont aan waarom dit een
groot therapeutisch en moreel verlies is. Er is een tijd
voor tappen, tellen, whooshen en what-not, maar er
moet ook tijd zijn voor delen, aanhoren, meeleven en
leren, als essentieel onderdeel van verbinding en herstel.
Rust voor Grunberg
Hoewel de getuigenissen voor zich spreken is de hand
van Grunberg in het hele boek aanwezig: in de inleiding,
de selectie en rangschikking van de getuigenissen, en
de titels van teksten die oorspronkelijk titelloos zijn.
Zijn aanpak dwingt bewondering af vanwege zijn enorme belezenheid, de intelligente ordening die hij heeft
aangebracht waardoor betekenissen en dwarsverbanden zichtbaar worden, en zorgzame details als het opnemen van de foto van schrijver Zalmen Gradowski en
zijn vrouw Sonia. “Nu heb ik voor jou, vinder en drukker
van deze geschriften, een persoonlijk verzoek. Tracht
alsjeblieft met behulp van het opgegeven adres uit te
vinden wie ik ben! En vraag dan aan mijn verwanten
om de foto van mijn familie en de foto van mij met mijn
vrouw. Voeg dan naar eigen goeddunken die foto’s toe
aan het boek. Daarmee kan ik de dierbare lieve naam
vereeuwigen van hen om wie ik nu niet eens een traan
kan laten vloeien.” (Zalmen Gradowski, p. 339.)
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Uit een aantal - voor de lezer soms minder logische keuzes spreekt Grunbergs grote persoonlijke betrokkenheid, zoals de keuze om het werk op te nemen van
zijn moeder, als enige vrouwelijke parel in een kroon
van verder louter mannelijke schrijvers, en zijn inclusie van een verhaal van Tadeusz Borowski over het doden van een kapo, dat zich afspeelt in Dachau maar
dat Grunberg naar eigen zeggen dierbaar is. Grunberg
fungeert als de koning die weliswaar alleen lintjes mag
doorknippen, maar die wel zelf bepaalt welke lintjes
dat dan zijn.
Net als de koning blijft Grunberg in zijn inleiding professioneel. Hij reﬂecteert op de onzegbaarheid van de
vernietiging in Auschwitz, verheldert de geschiedenis
van het kamp en belicht het schrijverschap van de getuigen. Maar de reden waarom dit onderwerp hem, als
zoon van een Joodse moeder die Auschwitz overleefde,
zo na aan het hart ligt, blijft onderbelicht. Misschien
moeten we voor die meer persoonlijke reﬂectie bij
zijn lezing zijn. Het lijkt me dat het werk van Grunberg
over dit onderwerp nog lang niet af is. Maar ik hoop
ook dat Grunberg, na het verschijnen van dit boek en
het herdenken van 75 jaar vrijheid, dit beladen onderwerp even mag laten rusten in de wetenschap dat hij
de schrijvers grote eer heeft aangedaan.

Arnon Grunberg (2020). Bij ons in Auschwitz: Getuigenissen.
Amsterdam: Querido. 496 pagina’s.

Verenigingsnieuws

Timing is everything

Nieuwe SIG:
EMDR en vroege
interventies
Tekst: Sanne Laurijssen en Vera Renema van Berkel

Wat is wijsheid als iemand psychische klachten heeft direct na een traumatische
gebeurtenis? Watchful waiting of meteen starten met EMDR-therapie? Dit dilemma komen
wij regelmatig tegen in het ziekenhuis, waar we bijvoorbeeld verkeersslachtoffers zien
maar ook, heel actueel, covid-19-patiënten en getraumatiseerde zorgmedewerkers.
Uitgaan van het zelfherstellend vermogen van de geest en de veerkracht van mensen
is een veelgehoord argument.

'Verwerken op eigen kracht, te vroeg interveniëren
kan averechts werken’, en ‘pas op met pathologiseren’ zijn waarschuwende uitspraken. Aan de andere
kant: wat als iemand fysiek niet goed herstelt door
zijn psychische klachten? Moet iemand onnodig lijden
voordat je start met EMDR-therapie? PTSS voorkomen
is toch beter dan genezen? Is er een andere EMDRaanpak nodig bij vroege interventies, omdat herinneringen dan nog gefragmenteerd opgeslagen kunnen
zijn? In het geval van beperkte belastbaarheid of tijdgebrek: welke anamnestische gegevens zijn noodzakelijk en met welke technieken kun je de EMDR-behandeling versnellen?

Een boeiend thema, het vroegtijdig inzetten van EMDRtherapie! Daarom willen wij inventariseren hoeveel
belangstelling er is voor het oprichten van een nieuwe
SIG: EMDR en vroege interventies. Wie wil zich bij ons
aansluiten? We hopen op een gevarieerde samenstelling!

Mail bij interesse naar s.laurijssen@etz.nl of
v.vanberkel@etz.nl

Sanne Laurijssen (GZ-psycholoog K&J) en Vera Renema van Berkel
(GZ-psycholoog) zijn beide werkzaam bij het Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis.
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Nieuwe practitioners
LID-ID

NAAM

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

34038
34939
35730
35570
35049
34936
34744
34203
33436
33699
32485
33083
34716
31265
35691
33480
33720
34062
32919
32861
32180
32612
31712
32415
32683
34816
35369
33649
33104
32896
35702
35741
35097
34857
30452
34506
31826
35244
35376
35427
33169
35963
35034
31889
35821
34995
33623
31014
33514
35590
31636
33462
35855
33292
32808
35195
33606
35335
35107
33572
33673
32069
35010
31715
35710
34510
33834
33187
33944

Dhr. J.W.F. Hogewind
Mw. N. de Prie
Mw. M.A.J. Ammerlaan
Mw. K.L. van Gogh
Mw. P. Akkerman-van Alphen
Mw. B.E. Dijkstra
Dhr. K.H. Stolk
Mw. M.J.D. van Dijk
Mw. N.C.B.J. Roovers
Mw. J.H.M van den Broek
Mw. J.M.H. v. Rosmalen-v. Hedel
Mw. I.C. Homan
Mw. W.G. ter Veen
Mw. G.F. van der Graaf
Mw. M.J.M. van der Ven
Mw. G.C. Verduijn
Mw. E.M. Wijnalda
Mw. C.J.M. Veldt
Mw. F.H. van der Goes
Mw. L. Verhaak
Mw. S.E. Noorman
Mw. H. Koopmans
Mw. W. van den Berg
Mw. W.E.P.M. de Beer
Mw. Y. Montfoort
Mw. A.J. Smeltink
Mw. E.C. Kuilenberg
Mw. C.J. Verschuur
Mw. T. Poolman-Mazel
Mw. M.R. Kleijwegt
Mw. M. van Velzen
Mw. G.A. Sempertegui Vallego
Mw. G.M. Frankema
Mw. D. de Roos
Mw. T. Schram
Mw. T. de Kraker
Mw. W.G.H. Bosman
Mw. W. van Heel-van Sonsbeek
Mw. A.E. Versluis
Mw. E. Vermeulen-Oskam
Mw. E.M. Rentinck
Mw. I. Tijsseling
Mw. L.S. Kampman
Mw. J. Kroezen
Mw. S. Luirinki
Dhr. D. 't Mannetje
Mw. K. Liem-Engels
Mw. M.D. Planjer
Mw. C. Sprangers
Mw. R. van der Meer-Mohr
Mw. A.M. Schipper
Mw. J. Balkema
Mw. S. Wijen
Mw. M.E. Postma
Mw. C.A.M. Joosten
Mw. M.D. Pulles-Hendriks
Mw. A.R. Landvreugd
Mw. I. Bramsen
Mw. S. Bruijnzeel
Mw. M. van Sluys
Mw. A. Kramer
Mw. J.H. Faber
Mw. R. Pelgröm
Mw. J. Arkesteijn
Mw. L.N.M. Hustinx
Mw. J. Niessen
Mw. D. Looije
Mw. D.W.M.A. Slot
Mw. M. de Vries

BAAMBRUGGE
APELDOORN
UTRECHT
BUNNIK
VELDHOVEN
GRONINGEN
DEN HAAG
WINSUM
BREDA
ZAANSTAD
DEN BOSCH
DEN HAAG
VRIES
NUNSPEET
ZUTPHEN
AMSTERDAM
DEN HAAG
HAARLEM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
NIJMEGEN
ENSCHEDE
ERMELO
NIJMEGEN
LAGE MIERDE
UTRECHT
LEIDEN
TIEL
HAARLEM
ROTTERDAM
NIEUW BEIJERLAND
TILBURG
DEVENTER
DEN HAAG
HEEMSTEDE
GOES
ARNHEM
HURWENEN
LEUSDEN
PAPENDRECHT
AMSTELVEEN
AMSTERDAM
LEEUWARDEN
GONINGEN
EINDHOVEN
GRONINGEN
EDE
LEIDEN
BREDA
ARNHEM
ACHTERVELD
ARNHEM
EINDHOVEN
BENNEKOM
UDEN
NIJMEGEN
AMSTERDAM
DELFT
SMILDE
UTRECHT
HAARLEM
LEEUWARDEN
RUINERWOLD
ROTTERDAM
DEVENTER
MAARSBERGEN
RIJSWIJK
UTRECHT
TERNEUZEN

jwfhogewind@gmail.com
nadechedeprie@hotmail.com
maj.vermeulen@hotmail.com
k_van_gogh@hotmail.com
PetravanAlphen@hotmail.com
b.e.dijkstra@gmail.com
koen@ksp.nu
marjonvandijk@hotmail.com
nroovers@hotmail.com
jhmb@xs4all.nl
hannekevanhedel@hotmail.com
sandy.homan@online.nl
wendaterveen@hotmail.com
info@eerstelijnspsych.nl
maritje_@hotmail.com
g.cverduyn@kpnmail.nl
elzewijnalda@gmail.com
christaveldt@gmail.com
ﬂeurvandergoes@hotmail.com
lindaverhaak@gmail.com
s.noordman@raadthuys.nl
harmienkoopmans@hotmail.com
wvandenberg@kenjpsychologe.nl
inedebeer@zonnet.nl
y.montfoort@upcmail.nl
angelinesmeltink@gmail.com
ilsevkuilenburg@gmail.com
karinverschuur@hetnet.nl
tjitpool@gmail.com
mirjamkleijwegt@hotmail.com
maaiketimkallekyra@hotmail.com
gaby_aleseva@hotmail.com
margrietfrankema@gmail.com
dorienderoos@gmail.com
info@titiaschram.nl
t.dekraker@zeelandnet.nl
irma.jos@planet.nl
willemijnvansonsbeek@live.nl
annelettinga@gmail.com
e.vermeulen.oskam@gmail.com
Elvira_rentinck@hotmail.com
irene@opvoedpoli.nl
Lianne.Kampman@psychologenpraktijkkampman.nl
jkroezen67@gmail.com
s.luirink@gmail.com
dirktmannetje@gmail.com
info@demeerberg.nl
mdplanjer@planet.nl
info@demeerberg.nl
ratnajitje@hotmail.com
marritschipper@gmail.com
jbalkema@posteo.nl
sarahwijen@hotmail.com
postma@pedagogenpraktijk.nl
contact@psycholoog-joosten-uden.nl
info@praktijkvoorpsychologie.net
amberlandvreugd@hotmail.com
i.bramsen64@gmail.com
susannebruijnzeel@hotmail.com
mjvansluys@ziggo.nl
argakramer@icloud.com
jannekefaber@hotmail.com
rindepelgrom@gmail.com
jantine@denieuwepraktijkrotterdam.nl
lilianehustinx@gmail.com
judithniessen@hotmail.com
daphnelooije@indigohaaglanden.nl
danielleslot@hotmail.com
marloes02@hotmail.com

Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner VW en K&J
Practitioner K&J en VW
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner K&J en VW
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner VW en K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner K&J en VW
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner K&J en VW
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner VW
Practitioner K&J en VW
Practitioner K&J en VW
Practitioner K&J en VW
Practitioner K&J
Practitioner K&J

E-MAIL

OPLEIDING-ID

Nieuwe supervisoren
LID-ID

NAAM

32370
33162
33163

Dhr. C.J. van Oeveren
UTRECHT
info@psychologenpraktijkchrisvanoeveren.nl
DRIEBERGEN-RIJSENBURG lindaermers@hotmail.com
Mw. L.H.A. Ermers
Mw. A.D.M. de Ruijter-van de Hel MAARSSEN
marikevandehel@hotmail.com

EMDR Magazine 23 |

PLAATS

88

Supervisor Volw
Supervisor Volw
Supervisor Volw

Agenda Vereniging EMDR Nederland
door de VEN geaccrediteerd - KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR ACTUELE ONTWIKKELINGEN RONDOM HET CORONAVIRUS!
02-09-2020
Training Afname Klinisch Interview voor PTSS
bij kinderen en adolescenten ”Werken met
CAPS-CA”
De Bascule
r.lindauer@debascule.com
03-09-2020
Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding
(NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
03-09-2020
(Imaginaire) Exposurebehandeling van
(Complexe) PTSS
GGZ Oost Brabant
hml.eggenhuizen@ggzoostbrabant.nl
03-09-2020
Imaginatie en Rescripting met kinderen,
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
03-09-2020
Lichamelijke aspecten van trauma en
gehechtheidsproblematiek
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
04-09-2020
Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
07-09-2020
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl
07-09-2020
Evidence-Based behandelingen bij PTSS;
Specialisatie voor de behandeling van
psychotrauma
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
09-09-2020
Slapende Honden Level II Behandelmethode
voor chronisch getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com
09-09-2020
Diagnostiek en behandeling van
gecompliceerde rouw
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
10-09-2020
Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding
(NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
10-09-2020
EMDR therapie voor traumagerelateerde
klachten bij mensen met een laag IQ of
autisme
King nascholing
info@kingnascholing.nl
11-09-2020
Slapende Honden Behandelmethode voor
chronisch getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com
12-09-2020
13e EMDR congres (2020)
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl
14-09-2020
Hechting en trauma
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
14-09-2020
Eendaagse workshop Storytelling, basis en
verdieping
Emdr Zuid
info@emdrzuid.nl
17-09-2020
WRITEjunior
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

17-09-2020
Webinar; ‘Traumatische rouw herkennen en
behandelen’ door Geert Smid
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl
18-09-2020
Workshop Hervonden herinneringen aan
trauma - de stand van zaken
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
18-09-2020
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
21-09-2020
Congres Lichaamsgericht werken bij trauma
met speciﬁeke focus op Sensorimotor
Psychotherapy
RINO Groep Utrecht
j.pilzecker@rinogroep.nl
22-09-2020
3-daagse cursus ‘behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma en dissociatie’
De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie,
diagnostiek en supervisie
mariette@debinnenkijk.nl
22-09-2020
Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling
PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR
(incl. 2 stagedagen bij PSYTREC)
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl
22-09-2020
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
24-09-2020
Tweedaagse cursus EMDR en eetstoornissen
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
01-10-2020
Traumatische rouw
ARQ Academy
s.hengst@centrum45.nl
01-10-2020
Congres (Psycho)Trauma 2020
Logacom bv
ofﬁce@logacom.nl
02-10-2020
Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding
(NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
02-10-2020
EMDR bij ouderen
GERION VUmc
i.theuwissen@vumc.nl
02-10-2020
Schematherapie en EMDR: Combinatie bij de
behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
05-10-2020
Beknopt Eclectische Psychotherapie
bij PTSS (BEPP)
ARQ Academy
info@academy.arq.org

07-10-2020
EMDR bij preverbaal trauma
Marianne Went
ariannestruik@hotmail.com
07-10-2020
Masterclass Innerlijke zelfvervreemding
overwinnen na trauma
Uitgeverij Mens!
info@uitgeverijmens.nl
09-10-2020
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl
16-10-2020
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com
29-10-2020
Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie
met een accent op werken met kinderen en
jeugdigen Accare 2019-2020
Accare Opleidingen
accare-opleidingen@accare.nl
30-10-2020
EMDR en Schematherapie:
goed te combineren!
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
30-10-2020
EMDR en Systeemtherapie
King nascholing
info@kingnascholing.nl
30-10-2020
Congres Behandeling van Trauma 27-03-2020
Springer Media, Events Gezondheidszorg
manouk.mens@bsl.nl
02-11-2020
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl
03-11-2020
Somatische dissociatie & chronische pijn
met EMDR
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
05-11-2020
Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding
(NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
13-11-2020
Terugkomdag Workshop Woede Wrok
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl
13-11-2020
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
14-11-2020
Update werken met de verhalenmethode
EMDR Kind en Jeugd
rbeer@planet.nl
16-11-2020
Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

05-10-2020
Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na
trauma
Uitgeverij Mens!
info@uitgeverijmens.nl

18-11-2020
Diagnostiek en behandeling van
gecompliceerde rouw
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

06-10-2020
EMDR en persoonlijkheidsstoornissen
bij volwassenen en jongeren
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

19-11-2020
(Imaginaire) Exposurebehandeling van
(Complexe) PTSS
GGZ Oost Brabant
hml.eggenhuizen@ggzoostbrabant.nl

06-10-2020
Masterclass Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma
Uitgeverij Mens!
info@uitgeverijmens.nl

19-11-2020
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen Train-de-trainer
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com
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Congres nieuwe stijl: hybride
12 SEPTEMBER 2020
VEN

Op zaterdag 12 september presenteren wij een EMDR congres nieuwe stijl, corona-proof,
met goede keynotes, interessante workshops, labpitches en ruimte voor ontmoeting.
Het live programma wordt uitgezonden vanuit Theater Flint in Amersfoort,
waar ook beperkt mogelijkheid is om deelnemers te ontvangen.
Je kunt er voor kiezen om in kleinere groepen, of individueel,
het programma live te volgen vanaf een andere locatie.
Op die locatie wordt een cateringpakket bezorgd.

EMDR
CONGRES

Meer informatie en inschrijven: www.emdrcongres.nl

