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Het EMDR-congres is bij het verschijnen van dit nummer 

alweer achter de rug. De congrescommissie heeft alles op 

alles gezet om een half jaar na het eerste hybride congres 

alweer het volgende congres te laten plaatsvinden. Ik heb 

er alle vertrouwen in dat het opnieuw een geslaagde dag 

is geweest. De preconference dag is vanwege het online 

karakter losgekoppeld van het congres en zal als aparte 

workshopdag plaatsvinden op 11 september aanstaande. 

Reserveer deze datum alvast in je agenda!

Jaarplan 2021
Begin dit jaar heeft het bestuur het jaarplan vastgesteld. 

Hierbij staat een aantal speerpunten centraal. Zo willen 

we graag dat de VEN een vereniging is waar leden zich 

thuis voelen, hebben we de kwaliteit van opleidingen en 

registraties hoog in het vaandel staan, hechten we aan 

een wetenschappelijke borging van ons werk, en last but 

not least maken we ons hard voor een goede bekendheid 

van EMDR-therapie en de VEN-kwalificaties binnen en 

buiten ons werkveld. Hieronder kun je per speerpunt 

lezen wat er zoal gebeurt en wat op de planning staat.

Speerpunt leden
We gebruiken de ledenenquête die dit voorjaar is gehou-

den om de behoeften, wensen en ideeën van de leden te 

inventariseren en om te zetten in nieuw beleid. Voor alle 

leden hebben we een extra EMDR Magazine met Best of…

supervisievragen. Door de Special Interest Groups (SIG’s) 

worden activiteiten ontplooid om EMDR-therapie verder 

te ontwikkelen en beter over het voetlicht te brengen. Zo 

zijn door de SIG Beperkt in communicatie de EMDR-infor-

matiefilmpjes aangepast voor mensen die doof of slecht-

horend zijn (zie ook pagina 48). De SIG Zwangerschap en 

geboorte heeft als eerste SIG een factsheet uitgebracht 

met de meest recente informatie over EMDR-therapie 

bij zwangerschap en bevalling. Naar verwachting zal dit 

voorbeeld door andere SIG’s worden gevolgd en zullen er 

dus meer factsheets worden uitgebracht.

Speerpunt kwaliteit en opleiding
Sinds maart 2021 krijgen de verpleegkundig specialisten 

GGZ toegang tot de EMDR-trainingen, het lidmaatschap 

en de registraties van de VEN. Deze relatief nieuwe, maar 

groeiende groep professionals met een MSc-titel heeft in 

korte tijd een belangrijke positie in de GGZ verworven. 

Wij willen hen van harte verwelkomen binnen de VEN-ge-

lederen. Om aan de groeiende vraag naar EMDR-super-

visoren te kunnen blijven voldoen, start dit jaar weer een 

supervisorenopleiding. Ook de vraag naar VEN-erkende 

EMDR-trainingen en 

-trainers is groot. Uit 

een inventarisatie 

onder de supervisoren 

blijkt er veel animo 

te bestaan voor het 

trainerschap. Als be- 

stuur zijn we hier blij mee; het maakt EMDR-therapie 

en de vereniging toekomstbestendig. Wanneer je een 

supervisor zoekt, is het goed om te weten dat de super-

visorenlijst op de website is ge-updated. Je kunt nu in één 

oogopslag zien hoe lang de wachttijd is bij de supervisor 

van jouw keuze, of online supervisie mogelijk is en of 

deze supervisor ook geregistreerd is als VGCt- en/of VSt 

(schematherapie)-supervisor. Samen met de VGCt en de 

VSt bekijken we hoe de registraties en accreditaties meer 

op elkaar kunnen aansluiten, opdat het opleidings- en 

registratietraject voor therapeuten overzichtelijker wordt.

Speerpunt wetenschap
We zijn een wetenschappelijke vereniging, wat betekent 

dat we hechten aan een goede empirische onderbouwing 

van ons werk. Daarbij hebben we steeds oog voor de ver-

binding met de klinische praktijk. Dit jaar zullen nieuwe 

middelen worden aangewend om wetenschappelijke 

inzichten toegankelijk en breed beschikbaar te maken. 

Denk hierbij naast de vertrouwde artikelen in het EMDR 

Magazine, de lab pitches, de webinars en de vlogs bijvoor-

beeld ook aan podcasts. 

Speerpunt postitionering
De samenwerking met de VGCt en de VSt (de Koepel voor 

Effectieve Psychologische behandelingen) zorgt voor een 

betere positionering. Dit kwam tot uiting in het advies 

voor een nieuwe structuur van psychologische beroepen. 

Samen met de Koepel en binnen de VEN zal dit jaar verder 

worden gewerkt aan de professionalisering van PR en 

communicatie. Het jaarplan krijgt vorm in samenwerking 

met de VEN-commissies. In dit EMDR Magazine vind je 

een overzicht van alle commissies en hun activiteiten. 

Mocht je ook een steentje willen bijdragen aan de VEN, 

hou dan de vacatures in de EyeOpener en op de website 

in de gaten. De redactie heeft hard gewerkt om het EMDR 

Magazine dat je nu in handen hebt, een nog mooiere uit-

straling te geven. Ook kun je informatie waar naar verwe-

zen wordt vanaf nu digitaal raadplegen via een QR-code. 

Ik hoop dat je het met veel plezier zult lezen.

Annemieke Driessen, voorzitter Vereniging EMDR Nederland
Annemieke is als klinisch psycholoog-psychotherapeut werkzaam bij 
PsyQ Psychotrauma in Den Haag

Woord van de voorzitter
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e zorgstandaard voor dissociatieve stoor-

nissen is ontwikkeld door een werkgroep 

van patiënten en professionals en is te 

vinden op de website van AKWA GGZ 

(Alliantie KWAliteit in de GGZ). In ons land kregen in 

2016 ongeveer 4.000 mensen de diagnose dissociatieve 

identiteitsstoornis en bij tenminste evenveel patiën-

ten werd één van de andere dissociatieve stoornissen 

gediagnostiseerd (zie box 1). Dissociatieve stoornissen 

moeten worden onderscheiden van dissociatieve symp-

tomen zoals die ook bij andere stoornissen voorkomen. 

Zo bestaat er in de DSM-5 de mogelijkheid om een post-

traumatische stressstoornis (PTSS) te specificeren met 

of zonder dissociatieve symptomen. De zorgstandaard 

dissociatieve stoornissen beschrijft vanuit het perspec-

tief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met 

een dissociatieve stoornis. 

Box 1. Dissociatie 
Bij een dissociatieve stoornis is dissociatie het belang-

rijkste en centrale kenmerk. Het wordt gedefinieerd 

als een verstoring en/of onderbreking van de normaal 

gesproken geïntegreerde functies van bewustzijn, 

geheugen, identiteit, emotie, perceptie, lichaamsbele-

ving, motorische controle en gedrag. Het lijkt erop dat 

bepaalde hersenfuncties tijdens dissociatie (tijdelijk) 

niet met elkaar verbonden zijn. 

De DSM-5 beschrijft vijf typen dissociatieve stoornis-

sen:

• Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

• Dissociatieve amnesie 

• Depersonalisatie-/derealisatiestoornis

• Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis (AGDS)

• Ongespecificeerde dissociatieve stoornis

De zorgstandaard 
voor dissociatieve 
stoornissen

In december 2020 is de zorgstandaard dissociatieve stoornissen verschenen. 

Het is de eerste kwaliteitsstandaard in Nederland voor mensen met een 

dissociatieve stoornis. Aan de uiteindelijke publicatie van deze zorgstandaard is 

heel wat discussie voorafgegaan. De zorgstandaard moet het doen met relatief 

weinig beschikbaar onderzoek (ook internationaal) terwijl er landelijk uiteen-

lopende visies bestaan, zoals op de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) en 

op nut en noodzaak van een stabilisatie-fase. In deze bijdrage wordt een over-

zicht gegeven van deze geschiedenis, van de belangrijkste dilemma’s uit de 

zorgstandaard en van het uiteindelijke resultaat.

TEKST: Mariëtte Groenendijk en Hellen Hornsveld

D
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Een stukje geschiedenis 
Vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT) en 

dissociatieve stoornissen zijn in 2013 als speerpunten 

gemarkeerd door het ministerie van VWS. In 2014 werd 

hier gevolg aan gegeven in de vorm van een verken-

nende studie, uitgevoerd door het Trimbos Instituut. 

Resulterende knelpunten waren onder andere onderdi-

agnostiek en het geringe empirische onderzoek. Beslo-

ten werd tot het ontwikkelen van een zorgstandaard 

gericht op vroegsignalering, diagnostiek en behandeling 

van dissociatieve stoornissen bij kinderen en volwasse-

nen zoals afgebakend in de DSM-5. 

Vanaf begin 2016 heeft een werkgroep van patiënten, 

professionals en wetenschappers vervolgens gedurende 

twee jaar drie EBRO’s (evidence based richtlijnontwik-

keling) geschreven, die als onderleggers dienden voor de 

uiteindelijke tekst van de zorgstandaard voor dissocia-

tieve stoornissen. Namens de VEN namen Joany Spie-

rings en Mariëtte Groenendijk deel aan deze werkgroep. 

Arianne Struik nam deel op eigen titel. Begin 2018 werd 

de zorgstandaard ter autorisatie aangeboden aan alle 

betrokken partijen, waaronder de VEN. 

Kort hierna ontvingen deze partijen een brief van een 

groep hoogleraren en wetenschappers (waaronder drie 

VEN-bestuursleden) en leden van de LEBZ (Landelijke 

Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken) met daarin het 

dringende verzoek de zorgstandaard niet te autoriseren. 

Hun kritiek betrof met name het ‘controversiële on-

derwerp’ van de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). 

Verderop in dit artikel wordt ingegaan op de inhoud van 

deze kritiek. 

Hierop volgde een impasse die uiteindelijk doorbroken 

werd door het besluit van AKWA GGZ (na reorganisatie 

van het Trimbos instituut kwam de richtlijnontwik-

keling terecht bij AKWA GGZ) om de werkgroep uit te 

breiden met kritische wetenschappers (met name uit 

het PTSS-veld) die zich herkenden in de bezwaren tegen 

de zorgstandaard zoals deze toen was opgesteld. Ook 

‘Hoewel de transparantie 
duidelijkheid geeft, lijkt het 
veld meer verdeeld dan het 
in werkelijkheid is’
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werd besloten om, onder voorzitterschap van Wim van 

den Brink, de zorgstandaard-tekst aan te vullen volgens 

het principe agree to disagree (zie Box 2). 

Box 2. Agree-to-disagree 
Dit is een internationaal gebruikte uitdrukking voor 

een discussieresultaat, of onderhandelingsresultaat, 

waarbij in redelijk overleg wordt vastgesteld wat 

de verschillen van opvatting zijn. Door een positief 

element (namelijk: overeenkomen) aan te brengen 

wordt getracht de verhoudingen tussen partijen goed 

te houden, of althans te stabiliseren.

Deze uitgebreide werkgroep is vanaf september 2018 

aan de slag gegaan en vanuit de achterban van de 

VEN-leden hebben Stefi van de Graaf en Sjef Berendsen 

meegelezen met de uiteindelijke teksten. Inmiddels is 

de vernieuwde zorgstandaard voor dissociatieve stoor-

nissen dus opnieuw aan alle betrokken partijen voorge-

legd en ditmaal wel geautoriseerd. 

De kritiek 
De kritiek op de zorgstandaard uit 2018 betrof de 

validiteit van de diagnose DIS, de discussie rond hervon-

den herinneringen, preverbaal trauma en amnesie. De 

opstellers van de brief misten naast het traumaperspec-

tief en de fasegerichte behandelwijze, ook andere visies 

zoals het socio-cognitieve model (zie Box 3 en Box 4). 

Meer specifiek ging de kritiek over het ontbreken van 

alternatieve behandelmethoden zoals traumabehande-

ling zonder stabilisatie, behandelingen gestoeld op het 

socio-cognitieve model en behandelingen binnen FACT. 

Ook werd gepleit voor meer aandacht voor iatrogene ef-

fecten in bepaalde behandelingen. Verder was de wens 

om bescheidener te zijn wat betreft de voordelen van 

grootschalige screening op dissociatieve stoornissen in 

een bredere populatie, waaronder kinderen.  

Box 3. Het traumaperspectief en het fase-
gerichte psychotherapeutische behandel-
model van dissociatieve stoornissen
Volgens de DSM-5 vormen dissociatieve stoornissen 

(en met name DIS) vaak de nasleep van psychotrauma 

en affectieve verwaarlozing. Binnen het traumaper-

spectief wordt de dissociatieve problematiek be-

grepen in het kader van het als kind hebben moeten 

overleven van chronische mishandeling, misbruik en/

of verwaarlozing. Dissociëren kan worden beschouwd 

als een vorm van afweer die iemand in staat stelt 

extreme angst of stress te verdragen. Dit gebeurt door 

het loskoppelen van (aspecten van) de traumatische 

gebeurtenis en de bijbehorende belevingen, waarmee 

het kind aan de traumatische ervaring kan ontsnappen. 

Bij verdergaande afsplitsingen kunnen er gedisso-

cieerde delen van de persoonlijkheid ontstaan met 

een eigen (soms rudimentair) ik-perspectief die, over 

de tijd heen, continuïteit laten zien in denken, voelen 

en gedrag. Daarbij houden lacunes in het geheugen 

verband met de (gedeeltelijke) anamnestische barri-

ères die tussen de gedissocieerde delen van de per-

soonlijkheid kunnen bestaan. Deze visie wordt het 

traumaperspectief genoemd omdat het chronische 

vroegkinderlijke interpersoonlijke traumatisering 

(inclusief verwaarlozing) als belangrijkste oorzaak 

voor het ontstaan van DIS beschouwt. Het fase-

gerichte psychotherapeutische behandelmodel van 

dissociatieve stoornissen berust op een geïntegreerde 

behandelvisie die gebaseerd is op het traumaperspec-

tief, in combinatie met de leertheorie, de hechtings-

theorie en de theorie van structurele dissociatie van 

de persoonlijkheid. 

Dit behandelmodel is gebaseerd op 35 jaar praktijk-

kennis en heeft geleid tot de twee internationale 

richtlijnen (van de ISSTD ; International Society for 

the Study of Trauma and Dissociation en van de Euro-

pean Society on Trauma and Dissociation) die input 

gaven voor deze zorgstandaard. Maar naar de effectivi-

teit van dit behandelmodel is maar één grote inter-

nationale (ongecontroleerde) studie gedaan (Brand, 

et al. 2009). 

Box 4. Het socio-cognitieve model 
Binnen dit model wordt betwijfeld of er een directe 

causale relatie tussen trauma en DIS bestaat. Het 

socio-cognitieve verklaringsmodel gaat ervan uit dat 

patiënten gaan geloven dat zij uit meerdere persoon-

lijkheidstoestanden bestaan onder invloed van media 

(onder andere films en boeken) of suggestieve tech-

nieken van behandelaars (zoals het geven van namen 

aan verschillende toestandsbeelden). Ook ernstige 

slaapproblemen kunnen hierbij een rol spelen. 

Het bestaan van trauma’s wordt dus niet ontkend, 

maar de beleving van patiënten dat zij uit meerdere 

persoonlijkheidstoestanden bestaan, wordt vooral 
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ingegeven door de socioculturele verwachtingen 

waarin DIS gezien wordt als een geaccepteerde 

manier om psychische problemen te uiten. Patiënten 

met veel klachten zoals emotionele instabiliteit, 

impulsief gedrag en identiteitsproblemen gaan 

volgens dit perspectief hun gevoelens, gedrag en 

problemen begrijpen binnen een model van meer-

voudige identiteiten. 

De nieuwe zorgstandaard 
Zorgstandaarden zijn gestoeld op drie kennisbronnen: 

praktijkkennis van professionals, ervaringskennis van 

patiënten en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. 

Omdat de kwantiteit en de kwaliteit van de beschikba-

re evidentie gering is, blijft het zwaartepunt van deze 

zorgstandaard liggen bij de twee andere complementai-

re kennisbronnen.

In de huidige zorgstandaard zijn meerdere behandel-

vormen toegevoegd die in aanpalende velden effectief 

zijn gebleken en in de praktijk ook op beperkte schaal 

worden toegepast bij dissociatieve stoornissen, zoals 

Dialectische GedragsTherapie (DGT), Mentalization 

Based Therapy (MBT) en Transference Focused Psycho-

therapy (TFP), allen effectief bij persoonlijkheidsstoor-

nissen. Veelbelovend is een vorm van schematherapie 

die is aangepast voor de behandeling van DIS en waar-

naar momenteel effectonderzoek wordt gedaan. Binnen 

het PTSS-veld zijn directe op trauma gerichte behande-

lingen effectief gebleken, ook bij patiënten met ernstige 

dissociatieve symptomen (hoewel er geen onderzoek 

is gedaan bij de DIS-populatie). Het unified protocol 

van Barlow en de slaaptherapie tot slot, zijn besproken 

behandelvormen die meer aansluiten bij het socio-cog-

nitieve verklaringsmodel.

Andere aanpassingen als antwoord op bovengenoem-

de kritiek zijn het uitbreiden van de paragraaf over 

voorzichtigheid bij hervonden herinneringen (conform 

het rapport van de Gezondheidsraad over omstreden 

herinneringen in 2004, zie EM12, p36-41), het schrappen 

van de tekst over behandeling van preverbaal trau-

ma, het beperken van de screeningsindicaties en het 

vereenvoudigen van de kosten-effectiviteitsanalyse. 

Omdat de zorgstandaard bedoeld is voor alle patiënten 

met een dissociatieve stoornis zoals omschreven in de 

DSM-5 werd het niet passend gevonden de validiteit 

van de diagnose te bediscussiëren. In de inleiding staat 

verder dat deze zorgstandaard niet gaat over dissocia-

tieve symptomen, PTSS met dissociatieve symptomen, 

simulatie en nagebootste (dissociatieve) stoornissen, 

dissociatieve amnesie, en ongespecificeerde dissocia-

tieve stoornis. Deze zorgstandaard beperkt zich dus tot 

de depersonalisatie/derealisatiestoornis, DIS en andere 

gespecificeerde dissociatieve stoornis (AGDS). 

Box 5. Patiëntenperspectief 
Zorgstandaarden worden beschreven vanuit het 

perspectief van de patiënt. In de werkgroepen namen 

patiëntenvertegenwoordigers deel uit Caleidoscoop 

(de landelijke vereniging voor mensen met een disso-

ciatieve stoornis) en ook het Mind-platform was 

actief betrokken. Mind is een stichting ter bevordering 

van de psychische gezondheid en het platform is als 

belangenbehartiger bij psychische problemen betrok-

ken bij alle zorgstandaarden.

Deze patiënten-groeperingen hebben de huidige zorg-

standaard wel geautoriseerd, maar met de kantteke-

ning dat zij het socio-cognitieve model niet erkennen. 

Zij vrezen dat hun klachten daarmee niet serieus 

genomen worden omdat dit model veronderstelt dat 

de klachten zijn aangepraat door behandelaars of 

media ofwel zijn ontstaan door slaapproblemen of 

bredere sociaal-culturele verwachtingen. Zij onder-

schrijven het bovengenoemde traumaperspectief 

(Box 3). Ook spreken zij hun voorkeur uit voor fase-

gerichte behandelvormen omdat ze het risicovol 

vinden om traumaverwerking te vroeg in te zetten. 

EMDR-therapie
EMDR-therapie heeft een belangrijke plek gekregen in 

de zorgstandaard voor dissociatieve stoornissen. In het 

fasegerichte psychotherapeutische behandelmodel is 

EMDR-therapie de eerste keuze behandelvorm in de 

tweede fase van traumaverwerking. Daarnaast wordt 

ook benoemd dat specifieke EMDR-technieken ingezet 

‘De zorgstandaard beperkt 
zich tot de depersonalisatie/
derealisatiestoornis, DIS en 

-
ciatieve stoornis (AGDS)’
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kunnen worden voor het bereiken van subdoelen in de 

eerste (stabilisatie-) en derde ((re)integratie-) fase van 

de behandeling binnen dit model. 

Nieuw in de huidige zorgstandaard is de optie van direc-

te traumabehandelingen voor dissociatieve stoornissen 

waarin cognitieve gedragstherapie met imaginaire ex-

posure en/of EMDR-therapie direct worden ingezet zon-

der een stabilisatiefase vooraf. Dit heeft te maken met 

veelbelovende ontwikkelingen zoals eff ectieve directe 

traumabehandeling bij psychoses en eff ectieve intensie-

ve kortdurende klinische directe traumabehandelingen 

bij complexe PTSS met dissociatieve symptomen. 

Werkgroepleden die werken vanuit het fasegerichte be-

handelmodel leggen in de zorgstandaard uit dat in hun 

visie traumaverwerking bij DIS en andere gespecifi ceer-

de dissociatieve stoornis (AGDS) pas mogelijk wordt 

nadat bepaalde doelen in de stabilisatiefase bereikt zijn, 

zoals veiligheid, de werkrelatie, emotieregulatie, en 

inzicht in- en samenwerking met de verdeelde binnen-

wereld. Dit vinden we ook terug in oudere handboeken 

over EMDR-therapie. De reden is dat bij deze patiënten 

traumata vaak niet direct toegankelijk zijn en het ook 

niet veilig wordt geacht om deze direct te bewerken, 

vanwege de gelaagde problematiek waarbij de hele 

persoonlijkheid is opgebouwd op het overleven van 

vroegkinderlijke chronische traumatisering en door de 

complicerende hechtingsproblematiek. 

Werkgroepleden die directe traumabehandeling toepas-

sen vinden juist dat er risico’s verbonden zijn aan het 

later inzetten van de traumaverwerking en zij hebben 

positieve ervaringen met directe traumabehandelin-

gen waarbij ze de dissociatie opvatten en benaderen 

als vermijding die zo snel mogelijk doorbroken moet 

worden. Zij wijzen op een onnodig lange behandelduur 

in het fasegerichte model en het ontbreken van weten-

schappelijke evidentie voor de noodzaak van een aparte 

stabilisatiefase.

Inmiddels ligt binnen het fasegerichte denken de 

nadruk steeds meer op het zo snel mogelijk toewerken 

naar traumaverwerking, en omgekeerd hebben behan-

delaren die directe traumabehandelingen voorstaan, 

noodgedwongen te maken met patiënten die daar nog 

niet aan toe zijn. 

Tot slot
De huidige zorgstandaard beschrijft verschillende visies 

op ontstaan, diagnosticeren en behandelen van disso-

ciatieve stoornissen. Hoewel deze transparantie duide-

lijkheid geeft, lijkt hiermee het veld meer verdeeld dan 

het in werkelijkheid is. Er is geen consensus maar wel 

een dialoog en een gedeelde wens voor meer empirisch 

onderzoek naar de behandelingen van dissociatieve 

stoornissen. Dit is een zorgstandaard die zich nog verder 

moet ontwikkelen en niet in de laatste plaats omdat er 

een schrijnend tekort is aan specifi eke behandelmoge-

lijkheden voor patiënten met een dissociatieve stoornis. 

Dat is ook de reden dat de patiëntenorganisaties na 

lang aarzelen toch akkoord gegaan zijn met de huidige 

zorgstandaard. 

Zie: www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/dissoci-

atieve-stoornissen.

Mariëtte Groenendijk is namens de VEN afgevaardigd in de 
1e en 2e werkgroep
Hellen Hornsveld is namens de VEN afgevaardigd in de 
2e werkgroep
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“De behandeling van mensen met Dissociatieve Identi-

teits Stoornis (DIS) kan wel meer dan tien jaar duren”, 

zegt Rafaële Huntjens. “Dat komt onder meer omdat 

men ervan uitgaat dat mensen echt verschillende 

afgesplitste persoonlijkheden zouden kunnen hebben, 

ieder met hun eigen waarneming, gevoel, bewustzijn en 

herinneringen. Deze persoonlijkheden zouden langdu-

rig gestabiliseerd moeten worden, voordat het trauma 

behandeld kan worden en de verschillende persoon-

lijkheden gereïntegreerd (3-fasen model). Twintig jaar 

geleden was dit de gangbare opvatting. Maar inmiddels 

is er voldoende bewijs om aan te nemen dat die ver-

schillende persoonlijkheden te begrijpen zijn als een 

mentale constructie en dat je beter kunt uitgaan van 

één persoonlijkheid die verschillende modi (toestan-

den) kan ervaren.”

Die laatste opvatting biedt volgens Huntjens meer kans 

op een sneller herstel, omdat je dan niet eerst aan de 

slag hoeft te gaan met het op één lijn zien te krijgen van 

al die verschillende persoonlijkheden. Je hoeft geen 

vergadering uit te schrijven en kunt je direct richten op 

de verschillende basisbehoeften die de patiënt ervaart 

in de diverse persoonlijkheidstoestanden, bijvoorbeeld 

de behoefte aan veiligheid.

“Je kunt het model van die verschillende afgesplitste 

persoonlijkheden oftewel de structurele dissociatie van 

de persoonlijkheid vergelijken met een schaal vol ver-

schillende gebakjes. Terwijl je volgens mij de modi van 

een dissociatieve stoornis beter kunt zien als verschil-

lende punten van dezelfde taart.”

Hersenscanner
“Onderzoek laat zien dat als mensen vertellen over 

trauma’s die ze hebben meegemaakt, en ze vervolgens 

de geluidsopname van hun verhaal afluisteren in een 

hersenscanner in verschillende persoonlijkheden, je wel 

verschillen ziet op de fMRI scan. In de ene persoonlijk-

heidstoestand zijn bijvoorbeeld de amygdala (hersen-

kernen betrokken bij het voelen van angst) geactiveerd 

en zie je een meer emotionele reactie. Bij de andere 

toestand heb je dat niet. Maar wat zegt dat? Je weet 

niet wat er gebeurt in de scanner. Het is geen bewijs 

voor amnesie voor het trauma. Ter vergelijking: men-

sen die zeggen ontvoerd te zijn door aliens vertonen 

vergelijkbare lichamelijke reacties van activering van de 

amygdala als ze luisteren naar hun ontvoeringsverhaal. 

Dissociatie: erken het, 
maar versterk het niet

“Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van zoiets als structurele 

dissociatie van de persoonlijkheid. In plaats van lang stabiliseren kun je vaak 

beter aan de slag met de behandeling van de verschillende persoonlijkheids-

toestanden zoals de patiënt die ervaart.” Dat zegt prof. Rafaële Huntjens, sinds 

1 december 2020 adjunct hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie, 

met als leerstoel traumagerelateerde- en dissociatieve stoornissen aan de 

Rijksuniversiteit Groningen.

TEKST: Carien Karsten    FOTO: Nienke Hofstede

Rafaële Huntjens
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Maar dat is nog geen bewijs voor het bestaan van aliens. 

Het laat alleen zien dat mensen ervan overtuigd zijn 

door aliens ontvoerd te zijn. Het enige dat we werkelijk 

uit de verschillende uitkomsten in de scanner kunnen 

afleiden is dat mensen anders reageren in verschillende 

toestanden.”

Amnesie – of niet?
Mensen die verschillende persoonlijkheden zouden 

hebben, geven aan dat de ene persoonlijkheid zich niet 

kan herinneren wat de ander heeft meegemaakt (amne-

sie). In haar onderzoek richt Huntjens zich op de vraag 

of er ook werkelijk sprake is van amnesie. Als dat niet 

het geval is dan valt ook de grond weg voor het idee van 

het bestaan van afgesplitste persoonlijkheden, volgens 

Huntjens. 

“We hebben dat onderzocht op vele manieren, bijvoor-

beeld door een taak te bedenken die gemakkelijker zou 

zijn voor mensen met afgesplitste persoonlijkheden”, 

zegt Huntjens. “Je moet bijvoorbeeld een lijst met 

woorden leren, en daarna een lijst met vergelijkbare 

woorden. Dat is best wel lastig als je geen amnesie hebt. 

Dat komt omdat het leren van woordenlijst 1 interfe-

reert met het leren van lijst 2. Voor mensen met DIS zou 

het leren van die tweede lijst makkelijker moeten zijn 

omdat ze amnesie hebben voor lijst 1. Maar dat bleek 

niet zo te zijn. Toen dachten we: misschien zijn die 

amnestische barrières vooral nodig voor traumagerela-

teerde woorden. Dat hebben we vervolgens getest met 

lijsten met traumawoorden die waren geselecteerd door 

behandelaars van mensen met DIS. De resultaten waren 

hetzelfde als bij het eerdere onderzoek. DIS-patiënten 

hadden geen voordeel, er was geen sprake van amnesie. 

Dit soort onderzoek hebben we niet eenmalig gedaan, 

maar in de afgelopen twintig jaar heel vaak herhaald. 

We hebben naast episodische en autobiografische 

herinneringen ook gekeken naar  bijvoorbeeld het 

procedureel geheugen. Als je in de ene persoonlijkheid 

piano hebt leren spelen, kun je dat dan ook in de andere 

persoonlijkheid? Ja, dus. Mensen zeggen soms, ja onbe-

wust draag ik de kennis wel over, maar bewust kan ik 

er niet bij. Maar het voorbeeld van de herinnering van 

de woordenlijsten betreft juist een expliciete geheu-

gentaak. Als er ook maar iets is gebleken uit empirisch 

onderzoek uit ons lab, en diverse andere labs in de 

wereld, dan is het dat de basisaanname van structurele 

dissociatie van de persoonlijkheid niet klopt.”

Realiteit
“Mijn punt is dat je bij de behandeling van mensen met 

DIS wel kunt erkennen dat mensen het gevoel hebben 

uit afgesplitste personen te bestaan, maar dat je dat 

idee niet moet versterken. Niet iets zeggen als: die 

mensjes in jou. Je kunt een dissociatieve stoornis net 

zo erkennen als je dat bij andere vormen van psychopa-

thologie doet zoals anorexia of een psychose. Je erkent 

de ervaring van mensen, maar je gaat er niet vanuit dat 

daar ook een realiteit aan beantwoordt. Je kunt beter 

over derealisatie, depersonalisatie en identiteitsverwar-

ring spreken dan over afgesplitste delen of toestanden. 

Normaliseer dissociatie en zeg bijvoorbeeld: je neemt 

afstand van de ervaring, je bent er niet helemaal bij.”

Modusmodel
“Transdiagnostisch gezien verschilt degene die lijdt aan 

DIS niet zo van mensen met andere stoornissen. Vanuit 

die gedachte kwam ik in samenwerking met onder an-

deren Marleen Rijkeboer tot een alternatief model, het 

modusmodel. Dit heeft als voordeel dat je de chaos die 

mensen in hun hoofd kunnen ervaren, terugbrengt tot 

een beperkt aantal modi. Met het modusmodel kun je 

klinisch goed uit de voeten, je erkent de ervaring van de 

patiënt en kunt kijken waar de diverse toestanden voor 

staan, welke functies die hebben, welke basisbehoeften 

ermee worden uitgedrukt.”

Schematherapie
“Schematherapie past hier wonderwel bij. De experiën-

tiële oefeningen van schematherapie, waarbij je emo-

ties oproept die horen bij oude schema’s en dan repa-

renting toepast, zijn heel geschikt voor de behandeling. 

Ook een stapsgewijze aanpak met imagery rescripting 

is geschikt. De behandeling met schematherapie streeft 

na dat iemand een gezonde, steeds autonomer functio-

nerende volwassene wordt. Als iemand bijvoorbeeld 

een negatieve herinnering ophaalt, kan de behandelaar 

nagaan aan welke basisbehoefte niet is voldaan. Iemand 

kan zich bijvoorbeeld niet veilig voelen. Wat je dan kunt 

doen is eerst als therapeut in dat beeld stappen. Dan 

zorg je dat iemand zich wel veilig voelt door bijvoor-

beeld een belager weg te sturen. Dat is de eerste stap. 

’Probeer geen vermijding op te 

echte herinnering onder zit’
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Maar uiteindelijk wil je dat de cliënt dat zelf gaat doen, 

en als gezonde volwassene in dat beeld kan stappen. 

Bij DIS-mensen gaat dat langzamer dan bij mensen met 

andere stoornissen. Doordat mensen met DIS vermijden 

moet je meer tussenstapjes nemen.”

Bewijs
Resultaten van het onderzoek naar schematherapie bij 

mensen met DIS zijn er nog niet. Het eerste piloton-

derzoek loopt nog en een tweede grotere studie wordt 

opgestart. De behandeling duurt ongeveer drie jaar. Wat 

Huntjens tot nu toe wel merkt, is dat het voor sommige 

mensen met DIS moeilijk is om het idee van verschillen-

de, afgesplitste persoonlijkheden los te laten als ze lang 

behandeld zijn vanuit het oude 3-fasen model. “Maar 

veel mensen lukt het wel, en dan zie je dat het terugkrij-

gen van autonomie heel belangrijk is. Ook de rol van het 

zorgsysteem is belangrijk, dat vaak te veel is ingericht 

op het overnemen van taken van de patiënt.”

Aansluiting met EMDR
Imagery Rescripting, dat binnen de schematherapie 

wordt gebruikt om traumaherinneringen te bewerken, 

doet denken aan de cognitieve interweaves van EMDR. 

Je zet bijvoorbeeld in het plaatje van het misbruikte 

kind de cliënt als gezonde volwassene die kan troosten. 

Ook andere onderdelen van schematherapie kunnen 

geïntegreerd worden in EMDR zoals experiëntiële oefe-

ningen en grounding-oefeningen. 

Huntjens: “Waar ik minder over te spreken ben, is het 

aangepaste EMDR-protocol van de Spaanse EMDR-the-

rapeuten Anabel Gonzales en Dolores Mosquera.” 

Recent verscheen de Nederlandse vertaling van hun 

boek EMDR bij complex trauma en dissociatie. “Zij gaan 

uit van afgesplitste persoonlijkheden en passen het 

EMDR-protocol daaraan aan - dat hoeft helemaal niet. 

Ook tijdens Imagery Rescripting kan het voorkomen dat 

iemand wisselt van persoonlijkheidstoestand, maar dan 

kun je als therapeut gewoon doorgaan. Je mag ervan 

uitgaan dat de informatie gewoon wordt overgedragen.” 

Een andere zorg van Huntjens is dat therapeuten 

EMDR-therapie toepassen ook als de patiënt zich een 

traumatisch voorval niet kan herinneren. Doel is dan 

de vermijding (van de herinnering) weg te nemen. 

“Sommige technieken die the tip of the finger genoemd 

worden, worden toegepast als het ophalen van de hele 

herinnering buiten de window of tolerance ligt. Alleen 

op een stukje van de emotie wordt dan EMDR-therapie 

gedaan, maar de herinnering zelf wordt niet opgehaald. 

Voorbeeld hiervan is Jim Knipe’s LOUA procedure: Level 

Of Urge to Avoid. Deze werkwijze is niet consistent 

met wat we weten over het werkingsmechanisme van 

EMDR-therapie. Vanuit de werkgeheugentheorie moet 

je toch echt de herinnering ophalen. Niet alle mentale 

beelden die in je hoofd komen zijn herinneringen. Pro-

beer dus geen vermijding op te heffen, omdat je denkt 

dat daar de echte herinnering onder zit, want op deze 

manier induceer je mogelijk foutieve herinneringen. 

Dat is mijn kanttekening bij deze toepassing van 

EMDR-therapie.” 

Kinderen
Huntjens waarschuwt dat er op dit moment geen valide 

en betrouwbare instrumenten zijn om DIS bij kinderen 

te diagnosticeren. “We hebben ook geen goede behan-

deling. Het behandeltraject is bovendien erg lang als ze 

dit stempel eenmaal krijgen. Interessant is ook dat kin-

deren niet zozeer afgesplitste persoonlijkheden zeggen 

te hebben. Dus dat zou je zeker niet moeten versterken 

door je daarop te richten. Laten we maar eerst onder-

zoek doen om te kijken wat er aan de hand is. 

Diagnostiek bij volwassenen daarentegen is wel goed 

en vanaf een jaar of twaalf kun je onder andere de DES 

(screeningsinstrument) en de SCID-D (diagnostisch 

instrument voor dissociatieve stoornissen) bij kinderen 

gebruiken.”

Er is in de zorg voor mensen met DIS nog veel winst te 

behalen in de vorm van betere en snellere behandeling. 

Met haar wetenschappelijk onderzoek, ook met diverse 

Aio’s, hoopt Huntjens hier een bijdrage aan te leveren. 

Prof. Dr. Rafaële Huntjens is sinds 2006 werkzaam aan de Rijks-
universiteit Groningen bij de eenheid Klinische Psychologie en 
Experimentele Psychopathology. Haar leerstoel richt zich op trauma-
gerelateerde en dissociatieve stoornissen. Zij studeerde en promoveer-
de aan de Universiteit Utrecht en werkte mee aan de zorgstandaard 
dissociatieve stoornissen en de zorgstandaard trauma- en stressor-
gerelateerde stoornissen. Ze participeert in de Nederlands-Vlaamse 
onderzoeksschool Experimentele psychopathologie (EPP) en de 
Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). Sinds januari 
2021 is ze tevens Editor-in-Chief van de Journal of Behavior Therapy 
and Experimental Psychiatry. Rafaële woont samen met haar gezin en 
paarden op het Drentse platteland. 

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

‘Schematherapie past 
wonderwel bij het modusmodel’
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Diagnose
Aanbevolen wordt om de diagnose PTSS vast te 

stellen met een semi-gestructureerd interview. De 

gouden standaard hiervoor is het Klinisch interview 

voor PTSS (Eng: CAPS), die beschikbaar is voor zowel 

volwassenen als voor adolescenten en kinderen. Zie 

in de referentielijst de link waar het meetinstrument 

is op te vragen. 

Wat zijn de eerste keus behandelingen? 
1. (Imaginaire) Exposure (IE)/Prolonged Exposure (PE)

2. Cognitieve Therapie (CT) en Cognitive Processing 

 Therapy CPT) 

3. Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

 (EMDR)  Therapie

4. Trauma Focused Cognitieve Gedragstherapie 

 (TF-CGT)

Andere behandelingen zijn, hoewel minder vaak on-

derzocht, eveneens effectief bevonden:

• Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) 

• Narratieve Exposure Therapie (NET)

• Schrijftherapie (bijvoorbeeld Interapy)

• Imaginaire Rescripting (ImRs)

Welke kiezen?
Het uitgangspunt is dat de patiënt en behandelaar 

samen kiezen welke behandeling uit het bovenstaan-

de rijtje wordt gekozen. Als de eerste psychologische 

behandeling niet het gewenste effect heeft kan een 

andere worden gekozen, waarbij wordt aanbevolen 

om te analyseren waarom de eerste behandeling on-

voldoende resultaat opleverde. Als twee behandelin-

gen van eerste keus niet effectief zijn gebleken wordt 

aanbevolen om op te schalen door de psychologische 

behandeling te intensiveren, of door vaktherapie of 

medicatie toe te voegen. Daarbij is dan van belang 

om een (hoog) specialistisch trauma-instituut of een 

erkende psychotraumatherapeut te consulteren. 

De nieuwe 
Zorgstandaard PTSS

In december 2020 is de Zorgstandaard PTSS verschenen. Op basis van weten-

schappelijke evidentie en praktijkervaring zijn er belangrijke aanbevelingen 

geformuleerd. Die zijn in dit artikel samengevat.

TEKST: Agnes van Minnen

Het stroomschema in stappen
1: Diagnose stellen

2: Eerste keus behandeling, bij geen effect->

3: Switch eerste keus behandeling, bij geen effect->

4a: Intensiveer

4b: Voeg vaktherapie toe (met name psychomotore 

 therapie of een beeldende therapie)

4c: Voeg medicatie toe

5: Nieuwe veelbelovende behandelingen 

 (bijvoorbeeld virtual reality exposuretherapie)
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Co-morbiditeit
Wat adviseert de zorgstandaard bij dissociatief subty-

pe, complexe PTSS en co-morbiditeit?

Kort gezegd luidt het advies: traumagericht behande-

len. Uiteraard geldt wel altijd het uitgangspunt dat te 

allen tijde rekening gehouden te worden met co-mor-

biditeit. 

Dissociatie

“Concluderend kunnen we zeggen dat dissociatie 

geen contra-indicatie is voor behandeling conform de 

standaardprotocollen die niet aangepast zijn aan pati-

enten met dissociatieve klachten. Standaardprotocol-

len voor de behandeling van PTSS lijken dus afdoende 

en patiënten met dissociatieve klachten hoeven niet 

te worden uitgesloten van deze behandeling.”

Complexe PTSS

“De rationale voor een gefaseerde aanpak is dat 

een dergelijke behandeling beter zou aansluiten 

bij de hulpvraag, symptomen en vaardigheden van 

patiënten met complexe PTSS en dat het risico op 

drop-out of toename van klachten zou verminde-

ren. Onderzoek heeft al deze aannames echter nooit 

ondersteund. Omdat mensen met complexe PTSS wel 

degelijk baat kunnen hebben bij traumagerichte be-

handeling (Van Minnen et al., 2015) kan onnodige of 

onnodig lange inzet van fasegerichte (fase 1: stabilisa-

tie) onderbehandeling in de hand werken (zie ook De 

Jongh et al., 2016).” En “De recente aanpak is om ook 

bij complexe PTSS vrij snel te starten met traumage-

richte therapieën.”

Figuur 1. Stroomschema van de Zorgstandaard PTSS
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Comorbiditeit

“Soms zijn behandelaars terughoudend met het 

aanbieden van een traumagerichte behandeling, 

bijvoorbeeld vanwege comorbiditeit. Comorbiditeit 

hoeft een traumagerichte behandeling echter niet in 

de weg te staan. Zo heeft lichte tot matige comorbide 

problematiek van depressie, angststoornissen, per-

soonlijkheidsproblematiek, suïcidaliteit, zelfbescha-

digend gedrag, dissociatie, schizofrenie, psychotische 

stoornis en middelengebruik op voorhand geen ne-

gatieve invloed op de behandeluitkomsten bij PTSS. 

PTSS-patiënten met (ernstige) comorbiditeit blijken 

te kunnen profiteren van traumagerichte psychologi-

sche interventies, zonder dat de comorbide klachten 

verergeren. Veel comorbide klachten nemen zelfs 

significant af na een traumagerichte psychologische 

behandeling. Zo blijkt dat symptomen van depressie, 

angst, dissociatie, paranoïde gedachten, suïcidaliteit 

en negatieve cognities kunnen afnemen. Daarnaast 

kan het vermogen om emoties te reguleren toene-

men en het sociaal functioneren verbeteren, net als 

de fysieke gezondheid. Het blijft uiteraard altijd van 

belang om samen met de patiënt te beslissen welke 

route te kiezen”.

Conclusie
Traumagericht behandelen blijft de eerste keuze 

behandeling bij PTSS, ongeacht de complexiteit of 

co-morbiditeit. Het is goed nieuws dat er een ruime 

keuze is van effectieve behandelingen. De uitvoering 

van de behandeling volgens de zorgstandaard vergt 

nog wel aandacht. Binnen het project Zinnige Zorg 

van het Zorginstituut is onderzocht hoeveel mensen 

nu daadwerkelijk zo’n traumagerichte behandeling 

krijgen volgens de richtlijnen. Dat percentage was 

bedroevend laag: slechts 39% krijgt een eerste keus 

behandeling, en als die geen effect had, werden er 

vervolgens vrijwel geen andere effectieve traumage-

richte behandelingen aangeboden. De ambitie is om 

met behulp van het Zorginstituut dat percentage in 

de komende jaren van 39% naar 70% te krijgen.
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‘Het aantal mensen dat daad-
werkelijk een traumagerichte 
behandeling krijgt volgens 
de richtlijnen is bedroevend 
laag: slechts 39%’
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ara loopt steeds verder vast in haar 

leven. Drie jaar geleden is haar vader 

na een ingrijpend ziekbed overleden. 

Ondanks een hechte relatie met haar 

moeder zijn er veel confl icten en voelt 

Yara zich al langere tijd niet begrepen. Zij heeft last van 

stemmingswisselingen, een negatief zelfbeeld, voelt 

zich leeg, kampt met wegrakingen, heeft tweemaal 

een suïcidepoging gedaan en automutileert. Dat Yara 

ook last heeft van herbelevingen aan méérdere ingrij-

pende gebeurtenissen weet niemand. Haar omgeving 

begrijpt de klachten slecht. Yara wordt aangemeld bij 

een instelling voor specialistische jeugd-GGZ nadat 

behandeling bij een eerstelijnspsycholoog onvoldoen-

de eff ect had. Zij start na een spoedintake binnen het 

programma Vroege interventie borderline en emotiere-

gulatiestoornissen, vanwege de ernstige emotieregu-

latieproblemen. Na enkele sessies onthult Yara last te 

Intensieve trauma-
behandeling bij jongeren 

met emotieregulatie-
 problemen? 

Het belang van vroegtijdig signaleren en behandelen van persoonlijkheidsproblematiek bij 
jongeren wordt steeds meer onderkend (Koster, Van der Heijden, Laceulle & Van Aken, 2020). 

Vaak is bij deze jongeren sprake van een meervoud aan psychotrauma’s, zowel in de zin 
van emotionele tekorten als ook PTSS A-criterium trauma’s. Het risico bestaat dat PTSS 

in de veelheid en ernst van de klachten over het hoofd wordt gezien, waardoor 
traumabehandeling onthouden wordt1. 

De hierna volgende casus over de 17-jarige Yara laat zien dat het van belang is alert te zijn op de 
mogelijke aanwezigheid van psychotrauma bij jongeren met forse emotieregulatieproblemen. 
Meestal is (intensieve) traumabehandeling goed mogelijk en kan het bijdragen om de stagnatie 

in de algehele ontwikkeling te verhelpen. De casus laat zien hoe de eff ecten van trauma-
behandeling en vroeginterventie bij persoonlijkheidsproblematiek elkaar kunnen versterken.

TEKST:

 Judith de Vroomen en
Desirée Florisson

Y
 1 Zie de onlangs gepubliceerde GGZ-zorgstandaard PTSS en het artikel hierover in dit nummer van EM.

Doen!
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hebben van herbelevingen aan méérdere traumatische 

herinneringen en ervaart ze sterke schuld- en schaamte-

gevoelens. Naast herbelevingen aan herinneringen aan 

het ziekbed van haar vader, blijkt Yara ook slachtoff er 

te zijn geweest van seksueel misbruik door een oudere 

jongen. Zij heeft dit nooit eerder aan iemand durven 

vertellen, ook niet tijdens de spoedintake waarin ge-

vraagd is naar negatieve life-events. De therapeut van 

Yara vermoedt dat er sprake is van PTSS en schakelt het 

expertisenetwerk Psychotrauma van de instelling in. 

De diagnose PTSS wordt na afname met een klinisch in-

terview naar PTSS-klachten (CAPS-CA) bevestigd en er 

wordt intensieve traumabehandeling geadviseerd. Yara 

is gemotiveerd voor traumabehandeling, maar tegelij-

kertijd gespannen en bang dat het misgaat. Ze vreest de 

opkomende emoties niet te kunnen hanteren.

Intensieve behandeling
Yara gaat deelnemen aan een vier weken durend, am-

bulant programma voor intensieve traumabehandeling 

(ITB-jeugd) binnen de instelling. Na een voorberei-

dingsweek volgen twee intensieve behandelweken en 

een evaluatieweek. In de intensieve weken vinden drie 

behandeldagen per week plaats, waarbij één target per 

dag behandeld wordt. Iedere behandeldag bestaat uit 

psycho-educatie bij een vaste mentor, imaginaire en in 

vivo exposure en EMDR-therapie bij roulerende thera-

peuten, vaktherapie (PMT en beeldende therapie) en 

veel beweging. Het systeem wordt nauw bij de behan-

deling betrokken. Yara kiest ervoor om tijdens de twee 

behandelweken te verblijven in de kliniek zodat ze zich 

optimaal kan focussen op haar traumabehandeling. 

Bij de start van de behandeldagen is Yara gespannen. Zij 

laat veel lichamelijke stressreacties zien, zoals versnelde 

ademhaling en hevig trillen. Er wordt psycho-educatie 

geboden over de functie van het vermijdingsgedrag als 

overlevingsstrategie, de blokkerende werking in verwer-

king en het verwachte herstel. 

Een van de zes targets uit het targetplan betreft een 

herinnering aan het moment dat Yara haar vader bewus-

teloos ziet liggen met een plas bloed onder zijn hoofd. 

Yara durft niet te focussen op dit beeld en specifi ek het 

bloed. Zij verwacht in paniek te raken, te dissociëren en 

gek te worden van angst. Dit belemmert het activeren 

van de herinnering in het werkgeheugen in de EMDR- 

sessie. Het onderstaande kader illustreert de interven-

ties die zijn ingezet om de vermijding te doorbreken. 

Target: vader bewusteloos in een plas 
bloed na een val
De EMDR-sessie start. Het herinneringsbeeld is 

bepaald en scherp gesteld. Focussen op het bloed 

in het beeld is het moeilijkst. Yara heeft materialen 

meegenomen die zijn gebruikt in de exposure-

sessie in de ochtend. Het betreft een groot (dicht-

gevouwen) blad papier met nepbloed. Yara vraagt 

of de therapeut het blad open kan maken. De 

therapeut benoemt hierop dat zij dit niet gaat 

doen. In plaats van overnemen geeft de therapeut 

aan er vertrouwen in te hebben dat Yara dit zelf 

kan. Hierbij herhaalt de therapeut psycho-educatie 

over de defence wall; dat deze vermijding nu niet 

meer nodig is. Yara opent met trillende handen het 

blad met nepbloed. De therapeut vraagt Yara water 

toe te voegen, zodat de rode verf gaat stromen en 

de juiste kleur krijgt. Yara reageert met een ver-

snelde ademhaling en geeft aan dat ze nu het bloed 

weer levendig voor zich ziet. Vervolgens worden 

er technieken uit de EMDR 2.0 ingezet om het 

werkgeheugen te belasten en Yara binnen haar 

window of tolerance te houden. Desensitisatie 

wordt ingezet door middel van complexe hand-

bewegingen (wisselend patroon en tempo). Hierbij 

wordt Yara gevraagd te spellen (voor- en achter-

waarts) en een ingewikkeld ritme op haar knieën 

te tappen. Door de hoge werkgeheugenbelasting 

komt Yara door de ergste spanning heen. Yara geeft 

aan nu beter naar het bloed in het plaatje te durven 

kijken. Het proces komt op gang, waarna EMDR, 

middels het standaard-protocol, wordt voortgezet. 

Reactie Yara: ‘Ik zou het zeker 
weer doen! Ik zou zeggen: ga 
het aan! En dat is iets wat wel 
nodig is. Je bent het waard 
jezelf deze kans te geven’
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Doorbraak
Er ontstaat een doorbraak. Het focussen gedurende een 

hele behandeldag met een combinatie van psycho-edu-

catie, exposure en EMDR-therapie blijkt goed te werken. 

Maar ook het optimaal laden van het werkgeheugen 

door gebruik te maken van meerdere triggers gedu-

rende de hele sessie én het bieden van afl eiding vanuit 

verschillende sensorische kanalen, blijkt succesvol. 

De tweede week verloopt hierdoor vlot, ondanks dat 

de gehele behandeling plotseling volledig online moet 

plaatsvinden vanwege quarantainemaatregelen op de 

klinische afdeling waar Yara verblijft. 

Evaluatie
Angst en vermijding hebben bij Yara plaatsgemaakt 

voor opluchting en trots. Ze heeft sterke angst gevoeld, 

maar ze is niet in paniek geraakt, er is geen dissociatie 

opgetreden en zij heeft ook niet geautomutileerd. Er 

is plaats gekomen voor verdriet, een passende emotie 

over wat zij heeft meegemaakt. Na de intensieve weken 

deelt Yara onder begeleiding van een systeemtherapeut 

onderdelen van haar behandelproces met haar moeder, 

tante en vaste behandelaar. Bij de geplande follow-up 

meting na een maand voldoet Yara niet meer aan de 

diagnostische criteria van PTSS (gemeten met de CAPS-

CA). Yara continueert de Vroege interventie borderline 

en emotieregulatiestoornissen, met als doel de in de 

loop der jaren ontstane disfunctionele coping om te zet-

ten naar gezond gedrag. De intrusieve beelden, schuld 

en schaamte en de vermijding vormen niet langer een 

belemmering hierin. Yara heeft vertrouwen in de thera-

pie en bovenal (weer) in zichzelf.

Tot slot
Deze casus toont het belang aan van gedegen 

diagnostiek en een juiste indicatiestelling, 

waar screening naar PTSS deel van uit moet 

maken, bij jongeren die zich met een veelheid 

aan klachten presenteren in de hulpverlening. 

Ons behandelprogramma blijkt juist goed 

aan te slaan bij jongeren met dermate ernsti-

ge problemen in de emotieregulatie dat het de 

persoonlijkheidsontwikkeling kan beschadigen. 

Enerzijds omdat onbehandelde PTSS de emo-

tieregulatie problemen kan (blijven) aansturen, 

anderzijds omdat het de voortgang van andere 

psychotherapeutische behandelingen kan 

belemmeren. Deze casus laat zien hoe intensieve trau-

mabehandeling en vroeginterventie voor persoonlijk-

heidsproblematiek elkaars eff ecten positief versterken. 

Onze tip is: laat je hierin vooral niet afl eiden of uit het 

veld slaan door de hevigheid van emotionele reacties 

die je tegenkomt. Betrek het systeem in je behandeling, 

wees creatief en heb vertrouwen in de kracht van de 

jongeren. 

En Yara? Yara kan weer ademen. Écht ademen, zoals ze 

het zelf verwoordt.  

Referentie
Koster, N. & Van der Heijden, P. T., Laceulle, O. M. & Van Aken, M. A. G. 
(2020). Een vernieuwende blik op persoonlijkheidsproblematiek bij 
jongeren: van traditionele hokjes naar dimensioneel denken. Kind & 
Adolescent, 41, 31–49.

Dit artikel is met toestemming van Yara gepubliceerd. 
Vanwege de privacy is de naam gewijzigd.

Judith de Vroomen is EMDR-practitioner volwassenen en K&J, Psycho-
therapeut en GZ-Psycholoog bij Reinier van Arkel; Herlaarhof Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie.

Desirée Florisson is EMDR-practitioner K&J, Cognitief-gedragstherapeut 
VGCt en GZ-Psycholoog in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog 
K&J/ psychotherapeut) bij Reinier van Arkel; Herlaarhof Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie en Centrum Adolescenten Psychiatrie.
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k kan me nog heel goed herinneren dat ik als 

kleuter een schuimrubber rol van mijn moeder 

kreeg om heel hard mee te slaan als ik boos of 

gefrustreerd was. De enige manier voor mij om 

mijn boosheid te uiten was zo hard mogelijk 

slaan. Toen ik tien jaar was, ging ik boksen bij de boks-

school op de Albert Cuyp in Amsterdam. Ik was het 

enige meisje tussen allemaal oudere jongens. Tijdens 

de les was de discipline heel hoog. Niet op tijd in de 

les? Tien keer opdrukken. Niet luisteren? De hele groep 

twintig keer opdrukken. Met als gevolg dat ik nog 

steeds met groot gemak push-ups doe. Natuurlijk von-

den de jongens het in het begin niet leuk als ze met mij 

moesten sparren. Je zag ze denken: pfff, zo’n ukkie, wat 

moet ik er mee. Maar ik heb mijn respect verdiend en op 

het laatst wilden ze juist dat ik zo hard mogelijk op hun 

buik sloeg. Dit omdat ik door het lengteverschil niet bij 

hun hoofd kon. 

Bokstherapie
Voor wat betreft de bokstherapie heb ik onderscheid 

aangebracht tussen bokstherapie bij trauma en boks-

therapie bij stress. Het onderzoek naar bokstherapie bij 

trauma bestond uit 20 sessies van mijn eigen boksthe-

rapie. De bokstherapeut heeft hiervoor tijdens de boks-

sessie elke vijf minuten gevraagd naar de intensiteit van 

mijn emotionele reactie, terwijl ik tijdens het boksen 

dacht aan een vooraf bepaald gevoel/herinnering (op 

een schaal van 0-10). 

Daarnaast heb ik het effect van bokstherapie op het ver-

lagen van stress onderzocht door mijn eigen boksthera-

pie te vergelijken met het effect van lichaamsbeweging 

in het algemeen. Voor dit doel hebben 160 sporters en 

ikzelf vóór en na elke sport-/bokssessie een vragenlijst 

ingevuld. Ook deed ik metingen naar mijn eigen heart- 

rate variability en naar cortisol als biomarkers voor 

stress tijdens de bokstherapie. 

Posttraumatische stressstoornis
De uitkomsten van mijn onderzoek ondersteunden 

mijn hypothese dat boksen inderdaad stressverlagend 

werkt. Niks nieuws natuurlijk, want het is al veel langer 

De meerwaarde van 
bokstherapie als 

aanvulling op EMDR

Toen ik dit schooljaar in de zesde klas VWO van het Amsterdams Lyceum een profielwerk-

stuk moest maken, was het voor mij vanzelfsprekend dat dit over boksen zou gaan. 

Dat boksen voor mij stressverlagend werkt, weet ik al heel lang. Maar hoe zit dat precies, 

kan ik dat bewijzen? Valt stress objectief te meten? Zo ja, hoe? Kan ik dat bij mezelf meten? 

Wat heb ik daarvoor nodig? Wat doet stress met je lichaam en welke processen komen erbij 

kijken? Welke hormonen spelen een rol? Uiteindelijk heb ik een onderzoek opgezet waarbij 

de invloed van boksen op de mate van stress op meerdere manieren bepaald is. Ook doe ik 

verslag van mijn online EMDR-behandeling en deel ik mijn ervaringen over bokstherapie, 

waarbij ik inga op het verschil met online EMDR-therapie.

TEKST: Amira Yehya

I
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bekend dat fysieke inspanning en lichamelijke activiteit 

een positief effect hebben op het verminderen van de-

pressieve en stressgerelateerde klachten. Het leuke voor 

mij is dat mijn cortisolmetingen voor en na een boksses-

sie mijn subjectieve ervaring objectiveren. In een korte 

documentaire (zie: https://youtu.be/_bXg1FRssXM en 

QR-code onder dit artikel) over mijn eigen bokstherapie 

laat ik zien waarom bokstherapie zo belangrijk is voor 

mensen zoals ik, die moeilijk bij hun gevoel kunnen 

komen, laat staan dat ze erover kunnen praten.

Ik kwam er tijdens mijn onderzoek achter dat het eigen-

lijk wel klopt wat ik al mijn hele leven doe: mijn emo-

ties opkroppen en bewaren voor het boksen in plaats 

van er woorden aan te geven. Als je begrijpt hoe de her-

senen van mensen met PTSS werken, is dat best logisch. 

Door de fight-flight-freeze-response van het lichaam 

tijdens een traumatische gebeurtenis zijn je hersenen 

overgeschakeld op het reptielenbrein, dat niet gevoelig 

voor taal is. Hoe kan je dan later in therapie zeggen wat 

je voelt en waarom? Je hebt iets beleefd waar je geen 

woorden aan kan geven, want je hebt jezelf uitgescha-

keld. Ik had gelezen over de window of tolerance en de 

werkgeheugentheorie en heb toen besloten een verge-

lijking tussen (online) EMDR en bokstherapie onderdeel 

te laten zijn van mijn onderzoek. 

Eigen ervaringen met EMDR
Sinds ik vijf jaar ben, heb ik met tussenpozen EMDR-

therapie bij Dafna Zwarts gedaan. Soms een hele tijd 

achter elkaar, dan jaren niet, nu weer regelmatig. Ik 

begon bij mijn moeder op schoot en kreeg dan zachte 

tikjes op mijn schouders terwijl Dafna een verhaaltje 

vertelde, wat altijd begon met: ‘Er was eens een heel 

lief meisje dat met haar moeder in een huis woonde en 

ze had de allerliefste knuffel die er bestaat en er was één 

ding wat ze naar vond en dat was…’ 

Zoiets in ieder geval, en dan kwam er een verhaal over 

wat er gebeurd was en het was altijd mijn knuffel die 

mij hielp en waardoor ik niet bang hoefde te zijn. Ik was 

als kleuter aangemeld met een separatie-angststoornis, 

ik was bovenmatig angstig om zonder mijn moeder te 

zijn. Men vermoedt dat ik in mijn babytijd onveilige 

ervaringen in de thuissituatie heb opgedaan, daar ga 

ik hier niet op in. Als bijkomende problematiek had ik 

angst voor verslikken/stikken, waardoor ik veel dingen 

niet durfde te eten en sowieso niet at als mijn moeder 

er niet bij was. De eerste maanden op de basisschool 

heb ik niet gesproken (selectief mutisme) en ik heb echt 

moeten leren om tegen mannen te praten.
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Ik weet natuurlijk niet meer precies waar 

de EMDR over ging toen ik zo jong was, 

maar ik weet nog wel dat ‘het’ hielp en ik 

me dan na afloop heel veilig voelde. Ik weet 

ook nog dat ik een tekening van mijn knuf-

fel voor Dafna had gemaakt toen ik niet 

meer naar haar toe hoefde en dat dit het 

eerste was waar ik naar keek toen ik een 

paar jaar later weer kwam: ja! De tekening 

hing er nog! Ik was toen tien jaar. 

Ik weet nog wel waarom ik toen ging, maar 

niet hoe de EMDR-sessies gingen en hoe 

ik me daarna voelde, de situatie bleef te 

onveilig, dat kan natuurlijk ook, maar de 

EMDR hielp wel om dat aan te kunnen. 

De derde keer in therapie was twee jaar 

geleden na de suïcide van mijn beste vrien-

dinnetje die toen 14 jaar was. De EMDR-

therapie heeft zeker geholpen. Ik kan er 

nu makkelijk aan denken en over praten 

zonder dat het me teveel doet.

EMDR online
Ik heb de afgelopen tijd weer regelmatig 

EMDR en omdat dit sinds corona online ge-

beurt beschrijf ik mijn ervaringen met on-

line EMDR-therapie. Nu heb ik een Zoom-

sessie met mijn therapeute. Dafna gebruikt 

Cloud EMDR. Ik moet met mijn ogen een 

balletje volgen dat niet alleen heel snel 

van links naar rechts beweegt, maar ook 

van boven naar beneden en kriskras door 

elkaar. Het balletje verandert van kleur en 

ik moet dan ook nog tegelijkertijd de kleu-

ren van het balletje benoemen. Er zijn dus 

veel meer afleidingen dan met het lichtje 

dat snel heen en weer beweegt op dezelfde 

ooghoogte en dat niet van kleur verandert. 

Ik merk dat de EMDR online sneller werkt: 

de spanning die je voelt loopt eerder terug 

van 10 naar 0. EMDR voelt echt als toveren: 

soms heb je iets waar je echt van in paniek 

kan raken als je erover moet nadenken en 

al na een paar keer naar de balletjes kijken, 

voelt het heel anders en denk je: was dat 

nou zo erg? Je kan dan het paniekgevoel 

niet meer terughalen, je weet natuurlijk 

wel dat het is gebeurd, maar denkt: oh, was 

dat het?

Het verschil tussen online EMDR en 
bokstherapie
Voor mijn gevoel werkt bokstherapie op 

dezelfde manier als online EMDR-therapie. 

Je moet heel snel kunnen reageren met 

verschillende stootbewegingen op prikkels 

die van alle kanten kunnen komen. Je hebt 

geen tijd om na te denken terwijl er toch 

steeds wordt gevraagd wat je voelt bij het 

beeld van de nare herinnering en na een 

tijdje verliest de herinnering de emotionele 

lading. Wat ik wel als verschil met EMDR-

therapie ervaren heb, is dat met boksthe-

rapie het gevoel ook echt uit je lichaam 

gaat. Niet alleen de spanning gaat weg als 

je denkt aan die gebeurtenis, maar ook die 

boosheid of angst die eigenlijk altijd nog 

in je zat. Het lijkt of er niet alleen iets in 

je hoofd is veranderd, maar ook in je lijf. 

Voor mij is de meerwaarde van boksthera-

pie boven EMDR de gemeenschappelijke 

lichaamstaal die de bokstherapeut en ik 

hebben: zonder woorden kan ik commu-

niceren. Het effect bij bokstherapie lijkt 

groter, omdat de bokstherapeut reageert 

op mijn lichaamshouding waardoor de 

prikkels nog beter op mij afgestemd zijn en 

ik niet onder mijn gevoel uit kan.

Referentie

‘Ik kwam er tijdens mijn onderzoek achter dat het 
eigenlijk wel klopt wat ik al mijn hele leven doe: 

mijn emoties opkroppen en bewaren voor het 
boksen in plaats van er woorden aan te geven’
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ok al heeft Gea Dunnik een eigen praktijk in 

Oosterbeek en werkt ze als psychotherapeut 

bij de afdeling persoonlijkheidsstoornissen 

van GGZ-centraal te Amersfoort, ze kijkt graag over de 

grenzen van haar eigen land heen. “Ik houd van mijn 

vak, en ik houd van reizen en ben geïnteresseerd in 

andere culturen. Dat inspireerde me om op zoek te gaan 

naar manieren hoe ik deze interesses kon combineren.” 

In 2014 kwam ze in contact met een groep muzikanten 

die Syrische vluchtelingen ondersteunden in Aman. Een 

prachtig initiatief, dacht ze, maar weten ze wel wat wer-

ken met getraumatiseerde mensen inhoudt? Ze schreef 

deze vrijwilligers een mail waarin ze haar diensten als 

psycholoog aanbood. Een week voor vertrek gaf ze de 

muzikanten een workshop over trauma en trok ze met 

de groep ter plaatse op. “Mijn bedoeling was de muzi-

kanten informatie te geven over trauma en handvatten 

te geven in de bejegening van de vluchtelingen.” De 

werkzaamheden van deze groep vrijwilligers onder de 

naam Syrious mission stopten toen de situatie in Jorda-

nië en omringende landen te gevaarlijk werd.

Gea zat niet stil. In 2018 nam ze contact op met de 

organisatie Movement on the ground op Lesbos, met de-

zelfde missie: vrijwilligers ondersteunen in de omgang 

met getraumatiseerde vluchtelingen. Haar belangrijkste 

boodschap: wat zijn kenmerken van trauma en hoe her-

ken je dat in iemands gedrag? Wat is een trigger? Hoe 

help je iemand kalmeren? Maar ook: hoe reageer je op 

een traumaverhaal: vraag je door of juist niet? 

Allemaal vragen waar vrijwilligers mee zaten. Gea gaf 

Veerkracht, als de 
menselijke waarde     
            lijkt

Een vluchteling die zijn vrouw en kinderen voor zijn ogen heeft zien sterven. De mannen in 

zijn tent in het vluchtelingenkamp Moira op Lesbos denken dat hij gek aan het worden is. 

Psycholoog Gea Dunnik wordt nog altijd geraakt als zij erover vertelt. Ze kan de man in een 

gesprek van een kwartiertje geruststellen: nee, hij is niet gek, het is normaal om heftig te 

reageren op zo’n abnormale gebeurtenis. Gea ondersteunt vrijwilligers door hen te vertellen 

over de kenmerken van trauma. Deelt ook voedsel uit als het nodig is en verricht andere 

hand-en-spandiensten. Tegen de klippen op soms, want hulp mag van de autoriteiten 

vooral geen ‘aanzuigende werking’ hebben…

TEKST: Nadia Thiel

Traumahulp aan vluchtelingen en vrijwilligers op Lesbos

O

kwijt
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cursus maar ging ook op pad met de vrijwilligers op 

Lesbos. Ze deed allerhande klusjes zoals het uitdelen en 

sorteren van kleding, en het uitvoeren van schoonmaak-

werkzaamheden. 

In het vluchtelingenkamp Moira sprak ze met de vluch-

telingen. Eén gesprek in het bijzonder licht ze toe: “Ik 

trof een man die zijn vrouw en kinderen achter had 

moeten laten, ze waren voor zijn ogen gestorven. Hij 

was scheikundige van beroep. De mannen in zijn tent 

dachten dat hij gek geworden was. Hij was onrustig, 

had nachtmerries en praatte in zijn slaap. Ik luisterde 

naar het ongeloofl ijk trieste verhaal van deze man, gaf 

aan dat ik psycholoog was en legde de man uit dat hij 

kenmerken had van een PTSS. “Je hebt iets vreselijks 

meegemaakt en je reageert normaal op deze abnormale 

gebeurtenis, je bent niet gek”, zei ik.” De opluchting van 

de man was groot. “Het gesprek duurde hooguit een 

kwartier,” vertelt Gea, geraakt door het eff ect van het 

delen van haar kennis. “Dít is wat nodig is.” 

Stichting Wereldpsychologen
Gea plaatste een oproepje op LinkedIN over haar werk 

op Lesbos, waar veel reacties op kwamen. Met twee 

andere psychologen, Jeanette Jaspers en Myra Haak-

man en in een later stadium Wendy Weijts, sloeg Gea 

de handen ineen; de stichting Wereldpsychologen was 

geboren. Ze stelden zich ten doel om de broodnodige 

kennis over het werken met trauma te delen met andere 

hulpverleners in vluchtelingsituaties. Gea: “De stichting 

bestaat inmiddels uit twaalf psychologen. Wij werken 

nu samen met een organisatie die juridische hulp biedt 

aan de vluchtelingen. Deze stichting Fenix humanitari-

an legal aid heeft 25-30 vrijwilligers aan het werk, waar-

onder advocaten, protection offi  cers en refugee-tolken. 

Achter iedere vrijwilliger  staat een psycholoog van 

ons”, legt ze uit. Een gouden combinatie, zo blijkt.  

“Sommige vrijwilligers worden door alles wat ze 

meemaken geconfronteerd met hun eigen kwetsbaar-

heden”, vertelt Gea. “Een telefoontje naar een van 

onze psychologen is dan heel welkom. De vrijwilligers 

kunnen bij ons terecht en kunnen zelf aangeven wan-

neer het nodig is. Op deze manier hopen we secundaire 

traumatisering te voorkomen. Met een luisterend oor 

en advies op maat, kom je heel ver. Soms is iets kleins al 

genoeg.”

Hulp ter plaatse
Liever zouden de Wereldpsychologen hulp ter plaatse 

bieden. “We doen wat we kunnen binnen onze moge-

lijkheden”, licht Gea toe. “De vrijwilligers leren van ons 

te letten op PTSS-symptomen bij de vluchtelingen. Als 

ze merken dat procedures vastlopen door bijvoorbeeld 

continue triggers voor mensen, dan is er de mogelijk-

heid om ons in te schakelen. Een volwaardige traumabe-

handeling zoals we dat kennen in Nederland lukt helaas 

niet. En ja, dat kan een machteloos gevoel geven”. 

Gea trok in september 2019 weer naar Lesbos om de 

behoeften van de advocatenorganisatie Fenix nader 

af te stemmen. Daarnaast wilde ze ook live trauma-

verwerking en indien mogelijk EMDR-therapie bieden 

aan vluchtelingen en aan de vrijwilligers. Ze huurde 

een appartementje in Mytilini en zowel vrijwilligers 

als vluchtelingen konden die maand afspraken bij haar 

inplannen. Haar agenda was vrijwel meteen gevuld, 

maar haar plannen werden bruut verstoord door de alles 

verwoestende brand die het hele kamp platlegde. 

Als Gea terugdenkt aan deze heftige gebeurtenis, 

dan herinnert ze zich het afschuwelijke beeld van de 

uitgebrande tenten. Ze ziet ook de lange provinciale 

weg weer voor zich waar ruim 1300 ontheemden zich 

ophielden in afwachting van water en voedsel. 

De vrijwilligers van Fenix stortten zich na de brand op 

het traceren van verdwenen kinderen en probeerden 

onderdak voor ze te regelen. Gea hielp met het uitdelen 

van voedselpakketten. “Je moet je voorstellen dat we 

‘Een soort psychologen zonder 
grenzen’
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middenin een landschap van as stonden, in een uitge-

brand hok met een kilometerslange rij van mensen die 

al een aantal dagen niet hadden gegeten. Ze stonden 

urenlang in de brandende zon te wachten op wat water 

en een voedselpakket. Om ons heen hielden Griekse 

soldaten de wacht. Geen van hen stak een hand uit om 

te helpen. Het was mensonterend.”

Gea: “De Griekse overheid verbood vluchtelingen nog 

van het terrein weg te gaan. Daarnaast wil de overheid 

het verblijf op Lesbos zo onaantrekkelijk mogelijk ma-

ken voor vluchtelingen en zijn ze bang dat het bieden 

van psychologische hulp een aanzuigende werking 

heeft, waardoor er nog meer vluchtelingen naar Grie-

kenland komen. Dit levert schrijnende toestanden op. 

De menselijke waarde lijkt totaal uit het oog te zijn 

verloren.” 

Waardevol
Ondanks de vele ontberingen in het vluchtelingen-

kamp, vindt Gea het werk goed vol te houden. “Een 

enorme veerkracht kenmerkt de vluchtelingen”, merkt 

Gea op. “Het voelt waardevol om daar zo dichtbij te 

zijn. Dit geldt ook voor de samenwerking met Fenix. De 

advocaten werken aan gigantisch ingewikkelde proce-

dures om families te herenigen. Als het dan lukt is dat 

fantastisch! Iemand helpen om zijn traumaverhaal te 

vertellen zonder dat hij helemaal overspoeld raakt is 

maatwerk. Wij kunnen dat bieden én we kunnen andere 

vrijwilligers leren hoe ze dat moeten aanpakken.”   

Gea sluit niet uit dat ze soms rechtstreeks traumahulp 

aan vluchtelingen biedt. Even na de brand zat ze naast 

iemand die een paniekaanval had. “Je rust bewaren, 

nabijheid bieden en uitleggen aan anderen wat er ge-

beurt, is dan helpend. Ik kan me ook voorstellen dat er 

EMDR-therapie in de coulissen wordt gegeven, maar er 

moet worden geopereerd buiten het zicht van de autori-

teiten. Zij willen teveel aan begeleiding en zorg voor de 

vluchtelingen tegengaan.”

Stichting Wereldpsychologen heeft een vacature voor 

een psycholoog om een half jaar uitgezonden te wor-

den naar Lesbos, waarbij de vlucht- en verblijfskosten 

betaald kunnen worden. “We hebben voor dat doel 

een schenking van ZWO (Zending, werelddiaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking) gekregen”, vertelt Gea. 

“We hopen ieder half jaar een psycholoog ter plaatse 

te hebben voor psychische ondersteuning aan vrijwilli-

gers van Fenix. Zo willen we secundaire traumatisering 

voorkomen en indien mogelijk hulp verlenen aan de 

vluchtelingen aldaar. Mochten collega’s geïnteresseerd 

zijn geraakt, dan kunnen ze contact met ons opnemen!”

Maar er is méér. Zo zijn er vrijwilligers in Libanon en Li-

touwen aan het werk waar Wereldpsychologen contact 

mee heeft. Met het delen van de kennis over PTSS en de 

bejegening van mensen die hiermee kampen, kom je al 

een heel eind. “Naast bad, brood en bed is psychische 

hulp voor de vluchtelingen en de vrijwilligers ter plekke 

onontbeerlijk”, benadrukt Gea tenslotte.

Voor meer info: www.wereldpsychologen.nl en contact: 

wereldpsychologen@gmail.com

Nadia Th iel, redacteur EM en gz-psycholoog in opleiding 

tot specialist bij GGZ Drenthe.

‘Een volwaardige trauma-
behandeling zoals we dat kennen 
in Nederland lukt helaas niet. 
En ja, dat kan een machteloos 
gevoel geven’
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Volwassen patiënten met een PTSS ten gevolge van 

fysieke mishandeling of seksueel misbruik in de jeugd 

(Childhood Abuse related PTSD; CA-PTSD), dat is de 

groep die in de discussie vaak wordt genoemd als groep 

die eerst stabilisatie nodig zou hebben. Een van de 

achterliggende ideeën daarbij is, dat als je in je ont-

wikkelingsjaren herhaaldelijk interpersoonlijk trauma 

meemaakt, dit kan interfereren met de sociaal-emotio-

nele ontwikkeling die je als kind doormaakt. Eenmaal 

volwassen zouden deze patiënten daardoor vervolgens 

meer last hebben van bijvoorbeeld een negatief zelf-

beeld, emotieregulatieproblemen en interpersoonlijke 

problemen. Deze aanvullende problemen zouden er 

op hun beurt voor zorgen dat deze patiënten te onsta-

biel zijn om direct te starten met een traumagerichte 

PTSS-behandeling, zoals exposuretherapie of EMDR-

therapie. Voor volwassenen met CA-PTSD werd een 

nieuwe aanpak ontwikkeld: de gefaseerde werkwijze. 

Hierbij volgen patiënten eerst een voorbereidende fase 

en daarna een traumagerichte PTSS-behandeling. 

Verhogen frequentie
Een andere ontwikkeling om de uitkomsten van 

PTSS-behandeling te verbeteren is het verhogen van 

de frequentie van behandelingen. Hierbij is het uit-

gangspunt dat mogelijk juist een hogere frequentie van 

sessies effectiever is en drop-out vermindert. Aangezien 

de lijdensdruk vaak hoog is bij patiënten met CA-PTSD 

en veel patiënten vroegtijdig stoppen met therapie, zou 

een intensieve aanpak met mogelijk een snelle verbete-

ring juist in deze doelgroep tot betere resultaten kunnen 

leiden. Ook dit vroeg om wetenschappelijk onderzoek. 

Ons antwoord op de stabilisatiediscussie was de IM-

PACT-studie (IMproving treatment for PAtientes with 

Childhood abuse related Trauma; www.impactstudy.

nl). Het doel van deze studie was te onderzoeken of de 

effectiviteit en de drop-out van traumagerichte behan-

deling voor PTSS verbeterd kan worden voor patiënten 

met CA-PTSD. 

Patiënten en methode
Aan dit onderzoek deden 149 mensen mee met PTSS 

ten gevolge van fysieke mishandeling en/of seksueel 

misbruik in de jeugd. De deelnemers waren 18 jaar 

Standaard, gefaseerd of 
                      behandelen?

Op verschillende podia en in diverse tijdschriften woedde afgelopen jaren een pittige 

discussie die ook wel de stabilisatiediscussie is gaan heten. Een discussie die ook binnen 

de VEN en in dit magazine werd gevoerd (zie onder meer EM 08, 09, 11 en 16). Deze ging 

voor een deel over de vraag of mensen met PTSS ten gevolge van fysieke mishandeling of 

seksueel misbruik in de jeugd een gefaseerde behandeling moeten krijgen, of wellicht ook 

zonder voorbereiding een traumagerichte PTSS-behandeling aankunnen. Voor- en tegen-

standers van gefaseerd behandelen waren het over één ding eens: om deze vragen te 

beantwoorden is onderzoek nodig. Die studie is onlangs verschenen.

TEKST: Danielle Oprel en Chris Hoeboer

Stabilisatiediscussie

‘Alle behandelingen resulteerden 
in grote verbeteringen in 
PTSS-symptomen’

intensief
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of ouder. Van alle patiënten had 73 procent seksueel 

misbruik meegemaakt en 63 procent (ook) fysiek 

misbruik tijdens hun jeugd. De gemiddelde duur van 

de PTSS-klachten was 15 jaar. Veel deelnemers hadden 

comorbide problematiek zoals ernstige suïcidaliteit in 

de afgelopen maand (43 procent), een depressie (57 

procent), complexe PTSS (54 procent) of een persoon-

lijkheidsstoornis (60 procent). 

De studie vergeleek drie behandelcondities met elkaar: 

standaard exposuretherapie, gefaseerde behandeling en 

intensieve exposuretherapie. Alle drie de behandelcon-

dities hadden een exposure-element. Hiervoor volgden 

we de Nederlandse vertaling van Van Minnen en Arntz 

(2017) van het prolonged exposure-protocol van Edna 

Foa. Deze standaard exposuretherapie bestond in onze 

studie uit zestien wekelijkse sessies. 

De gefaseerde behandeling was ook wekelijks en be-

stond uit een vaardigheidstraining genaamd STAIR (Skills 

Training in Affective and Interpersonal Regulation; Cloit-

re et al., 2006), gevolgd door standaard exposure. STAIR 

bestaat uit acht wekelijkse zittingen, waarbij mensen 

eerst vier zittingen werken aan emotieregulatie en dan 

vier zittingen aan interpersoonlijke vaardigheden. In EM 

11 is een samenvatting van deze methode te lezen.

De intensieve exposuretherapie (gegeven door twee ro-

terende therapeuten) vond in de eerste maand drie keer 

per week plaats. Daarna volgden twee boostersessies 

(eens per maand). 

We volgden de deelnemers gedurende een jaar, van 

baseline-meting tot een jaar follow-up. De primaire uit-

komstmaat was de ernst van de PTSS-klachten gemeten 

met de CAPS-5, een gestructureerd klinisch interview. 

De secundaire uitkomstmaten waren PTSS-sympto-

men, gemeten met een zelfrapportagevragenlijst (PTSD 

Checklist for DSM-5; PCL-5), emotieregulatieproblemen 

- gemeten met de Difficulties in emotion regulation 

scale (DERS), interpersoonlijke problemen - gemeten 

Overzicht van de drie therapieën binnen de IMPACT studie
Conditie Frequentie Week 1 - 4 Week 5 - 8  Week 9 - 12 Week 13 - 16

Standaard exposure 1 x per week 4 x exposure 4 x exposure 4 x exposure 4 x exposure
(n=48) therapie

Gefaseerde behandeling 1 x per week 4 x STAIR  4 x STAIR 4 x exposure 4 x exposure
(n= 50) therapie

Intensieve exposure 3 x per week 12 x exposure 1 x exposure 1 x exposure
(n=51) therapie; 
 vervolgens 2
 boosters (eens 
 per maand)
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met de Inventory of interpersonal problems (IIP-32;), en 

zelfbeeld - gemeten met de Rosenberg self-esteem scale 

(RSES). 

Resultaten
De 149 deelnemers aan de studie werden random toege-

wezen aan de drie condities. Alle behandelingen resul-

teerden in grote verbeteringen in PTSS-symptomen (op 

de CAPS-5 en PCL-5) van baseline tot 1 jaar follow-up, 

met een groot effect (Cohen’s d > 1.6), maar zonder dat 

er significante verschillen tussen de behandelingen 

konden worden vastgesteld. De gefaseerde behandeling 

(STAIR plus exposuretherapie) resulteerde, in verge-

lijking tot standaard exposure therapie en intensieve 

exposure therapie, niet in significant meer verbetering 

op de secundaire uitkomsten emotieregulatie, interper-

soonlijke problemen en zelfbeeld, gemeten van baseline 

tot follow-up na 1 jaar. Intensieve exposuretherapie leid-

de tot snellere symptoomreductie dan de standaard ex-

posuretherapie zoals gemeten met de PCL-5, maar niet 

op basis van de CAPS-5. Daarnaast leidde de intensieve 

exposuretherapie tot snellere symptoomreductie dan de 

gefaseerde behandeling op basis van de uitkomsten van 

de PCL-5 en de CAPS-5. De drop-out van de behandeling 

uit de studie was in totaal 25 procent zonder significante 

verschillen tussen de drie condities (zie voor een uitge-

breide beschrijving van de resultaten Oprel et al., 2021).

Gemodelleerde vooruitgang in symptomen over tijd 

in de drie condities (T0 = baseline, T1 = 4 weken, T2 = 

8 weken, T3 = 16 weken, T4 = 6-maanden nameting, T5 

= 12-maanden nameting

Conclusies
Uit de IMPACT-studie blijkt dat volwassenen met 

CA-PTSD goed behandeld kunnen worden voor hun 

PTSS-klachten. Werd standaard exposure verbeterd 

door ofwel stabiliseren dan wel intensiveren? Het ant-

woord is nee. Wij vonden geen significante verschillen 

tussen de drie behandelcondities die we onderzochten.

De belangrijkste conclusies van de IMPACT-studie voor 

de klinische praktijk zijn:

• De standaard exposure therapie leidde niet alleen tot 

 vermindering van PTSS-klachten maar ook tot ver-

 betering in problemen met emotieregulatie, interper-

 soonlijke problemen en zelfbeeldproblemen.

• De vaardigheidstraining (STAIR) voorafgaand aan de 

 exposuretherapie, was in onze studie niet nodig om de 

 klachten effectief en veilig te behandelen, maar de 

 gefaseerde behandeling in zijn geheel (STAIR plus 

 exposuretherapie) was wel een effectieve behandeling.

• Intensieve exposure therapie leidde tot snellere resul-

 taten en was niet minder veilig.

Wij hopen met onze onderzoeksgroep in de komende 

jaren de onderzoeksgegevens nog verder te ontrafelen. 

Een belangrijke vraag daarbij is: wat werkt voor wie?

De IMPACT-studie werd uitgevoerd op de afdelingen 

Psychotrauma van PsyQ Den Haag en van PsyQ Rotter-

dam in samenwerking met de Universiteit Leiden en 

Radboud Universiteit. Fondsen werden verstrekt door 

ZonMw en Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Chris Hoeboer werkt als promovendus bij de Universiteit Leiden en de Par-
nassia Groep. Daarnaast werkt Chris als postdoc bij het Amsterdam UMC. 
Danielle Oprel werkt als klinisch psycholoog-psychotherapeut en onder-
zoeker bij de Parnassia Groep/PsyQ Den Haag, afdeling psychotrauma. Ze 
is promovendus bij de universiteit Leiden en plaatsvervangend hoofdop-
leider van de psychotherapieopleiding RINO Groep Utrecht. Daarnaast 
werkt Danielle als supervisor in haar eigen praktijk.
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Corona dromen

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

De avondklok is ingegaan. ’s Avonds hoor ik Boris John-

son zeggen dat de Engelse virusvariant mogelijk tot meer 

doden leidt. ’s Nachts droom ik dat ik word overvallen in 

mijn praktijk - een plek waar ik me anders altijd veilig voel. 

Ik schrik wakker. Moet ik me zorgen maken over het gevoel 

van bedreiging? 

Ik denk het niet. In de hele wereld duiken dit soort grieze-

lig levendige dromen op over de bedreigingen door coro-

na. In Wuhan had bijna de helft van de inwoners tijdens 

de pandemie last van nachtmerries, terwijl dat normaal 

voorkomt bij vijf procent van de Chinezen. Het London 

Museum verzamelt zelfs coronadromen in een poging zo 

de moderne geschiedenis van de stad vast te leggen. 

De verklaring voor dit wereldwijde fenomeen van coro-

nadromen wordt gezocht in een combinatie van de angst 

voor besmetting, de verplichte sociale afstand, en de 

voeding door de berichten in de media.

Erger dan de dromen van de ongeruste, maar verder 

gezonde wereldburgers, zijn de gemelde psychosen en 

hallucinaties van mensen die corona hebben. Daar kun je 

blijvend mentale schade van oplopen en ook neerslachtig 

van worden, zo blijkt uit onderzoek. Volgens sommigen 

komt dit doordat het virus ook de hersenen aantast. Maar 

de meest voorkomende verklaring is dat het te maken 

heeft met de aantasting van het immuunsysteem. Mocht 

je als therapeut patiënten met dit soort ervaringen zien, 

dan is het goed om aandacht te besteden aan een heel 

geleidelijke opbouw van belastbaarheid en concentratie. 

Wat kan wel in het hier-en-nu en waar beleeft iemand 

plezier aan?

Nog een graad erger zijn de nachtmerries en hallucinaties 

die coronapatiënten rapporteren die op de IC hebben 

gelegen. Oorzaken hiervan zijn onder andere isolatie, 

langdurige beademing, slechte slaap en hevige sedatie. Dit 

overkwam mijn broer, die zelf kinderarts is. In het voorjaar 

van 2020 lag hij ruim drie weken met corona op de IC. 

“Mijn hallucinaties komen dichtbij hoe ik de realiteit er-

vaar, alsof ze echt gebeurd zijn”, zegt hij. “Ik zag en hoorde 

dingen waar ik geen enkele kennis van heb. Bijvoorbeeld 

hoe je een stichting moet runnen, wat afschrijfbare kosten 

zijn bij vliegreizen, hoe een administratie er technisch uit 

moet zien, dat voorraden bij inkomsten en rekeningen 

moeten worden meegenomen. Allemaal nieuw voor me.”

Nadat mijn broer uit het ziekenhuis kwam vertelde hij me 

dat hij met een paar collega’s een stichting voor verwees-

de kinderen had opgericht, en hoe hij had geregeld dat er 

geld voor nascholing voor collega’s beschikbaar zou zijn. 

Het klonk geloofwaardig, maar uiteindelijk zag hij in dat 

het een product van zijn fantasie was. Dat was moeilijk. 

Niet omdat hij gelijk wilde krijgen, maar omdat hij moest 

erkennen dat een naar zijn gevoel werkelijke ervaring een 

product van zijn verbeelding was. Doe dat maar eens bij 

dingen waarvan je zelf zeker weet dat je ze hebt meege-

maakt. Je krijgt acuut het gevoel dat je gek wordt.

En dit was dan nog een van zijn vreedzame hallucinaties. 

Hij beschreef ook welke executies hij had gezien in de 

Balkanoorlog, en over Ierse kinderen in de oorlog met 

Engeland die zichzelf moesten aangeven en dan werden 

opgehangen. Afgrijselijke levendige beelden die bleven 

terugkomen en hem bang maakten te gaan slapen. 

Wat hij beschrijft lijkt op wat mensen rapporteren die 

zeggen te zijn ontvoerd door aliens. Hun fysiologische 

reacties als gevolg van activering van de amygdala (onder 

andere verhoging van hartslag), komen overeen met wat 

mensen ervaren die PTSS hebben opgelopen door oorlog-

servaringen, seksueel geweld of dodelijke ongelukken.

Voor ons werk als EMDR-therapeut maakt het niet uit of 

herinneringen waar zijn of niet. Met EMDR of de Flash lukt 

het om de emotionele en fysiologische reacties te ver-

minderen. Zelf behandelde ik mijn broer met de Flash 2.0. 

Hij haalde de akelige hallucinatie niet al te gedetailleerd 

op (subliminaal) en concentreerde zich vervolgens op een 

zogenoemde positive engagement focus, een positieve er-

varing waar je helemaal in op kunt gaan. Voor hem waren 

dat vakantiebelevingen in Italië, met een heerlijk glas witte 

wijn op een terras en het beklimmen van de Tafelberg in 

Zuid-Afrika. Resultaat was dat hij terugkeek op de halluci-

naties als een boek in de boekenkast. Hij had het boek uit.

COLUMN
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Jij hebt altijd gewerkt met ouderen. Wat maakt 
dat je voor deze doelgroep hebt gekozen?
“Ouder worden heeft mij altijd geïntrigeerd. Vanuit mijn 

opleiding neuropsychologie ben ik geïnteresseerd geraakt 

in de veroudering van het brein en de gevolgen daarvan 

voor iemands functioneren; het organiseren en plannen 

gaat bijvoorbeeld trager. Na mijn studie ben ik met oude-

ren gaan werken. Alleen tijdens mijn opleiding tot GZ-psy-

choloog werkte ik een jaar lang met een andere doelgroep. 

Dit waren volwassenen met angst- en traumaklachten, bij 

PSYQ. Daar leerde ik door een trauma-bril te kijken en dat 

nam ik mee in de behandeling van ouderen toen ik terug 

kwam. Ik zag door deze ervaring hoeveel er werd gemist in 

de behandeling van ouderen, doordat er weinig aandacht 

was voor de traumatische ervaringen in hun verleden en 

de relatie met de klachten. Dat is nu zo’n tien jaar geleden, 

toen ook EMDR in Nederland een vlucht nam.”

Wat brengt deze trauma-bril je in het werken met 
ouderen?
“Veel klachten zijn te herleiden naar onderliggende trau-

matische herinneringen. Ouderen komen daar zelf niet 

mee. Ze zijn niet bekend met traumabehandeling en weten 

niet dat hun klachten mogelijk traumagerelateerd zijn. Dat 

betekent dat je veel zult moeten doorvragen en veel psy-

cho-educatie zult moeten geven. Ouderen gaan pas praten 

over hun ervaringen en trauma’s als je hen erover bevraagt. 

Dat doorvragen speelt bij ouderen een nog crucialere rol 

dan bij volwassenen. Soms lijkt er sprake van uitgestel-

de PTSS. Maar als je doorvraagt, blijken de klachten toch 

levenslang aanwezig en hebben ze ermee leren leven. En 

sommige klachten waren eerst natuurlijk heel functioneel. 

Als je in de oorlog alert bent in je slaap bijvoorbeeld. Diepe 

gevoelens van schaamte, afschuw en walging kunnen 

het moeilijk maken voor patiënten om hun ervaringen te 

bespreken. Dat komt dan vaak pas later in de behandeling 

naar boven. Ik heb een man behandeld die zijn vrouw 

dood had gevonden. Hij gaf aan veel last te hebben van het 

beeld hoe hij haar aantrof. Bij dit targetbeeld kreeg ik de 

spanning maar niet naar nul. Bij doorvragen bleek er een 

schuldgevoel onder te zitten over hun laatste contact, dat 

negatief was. Ook daarvan bleef de SUD hangen op drie. 

Uiteindelijk bleek dat hij het seksuele contact met haar de 

laatste drie jaar had afgehouden en zich daar schuldig over 

voelde. Pas toen we daar targetbeelden van desensitiseerd 

hadden naar nul kregen we ook de spanning van de andere 

beelden naar nul. Seksualiteit is vaak zo’n taboe voor 

ouderen. 

Mijn ervaring is dat als de therapie niet loopt zoals je denkt 

dat het zou moeten gaan, je verder zult moeten zoeken. 

Met het verstrijken van de jaren nemen verlieservaringen 

over het algemeen toe. Door verlieservaringen kunnen 

eerdere klachten opnieuw naar boven komen. Bij dispro-

portionele rouw is het belangrijk om te onderzoeken 

waar de verwerkingsproblematiek zit. Het navragen van 

herinneringen aan traumatische gebeurtenissen zoals ge-

weld en seksueel misbruik - en vervolgens de behandeling 

daarvan - biedt mogelijkheden tot een betere verwerking. 

Niet alleen van het trauma, maar ook van de verlieserva-

ring. Voor oudere mensen is het lastiger zich te verhouden 

Ellen Gielkens
TEKST: Deana de Zwart    FOTO: Nienke Hofstede

Vijf vragen aan...

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

Ellen Gielkens is GZ-psycholoog, neuropsycholoog en EMDR Europe practitioner. Ze werkt 

bij de GGZ instelling Mondriaan Ouderen en doet promotieonderzoek naar de toepasbaar-

heid van EMDR bij oudere GGz-patiënten. Onlangs verscheen ook haar eerste roman.

‘Patiënten kunnen niet goed rappor-
teren over het verdwijnen van de 
klacht, omdat ze vasthouden aan 
hoe ze het altijd ervaren hebben’



EMDR MAGAZINE 25 29

tot veranderingen dan voor jongeren en volwassenen. Als 

je onverwerkte traumatische herinneringen hebt, verloopt 

dat nog lastiger. Ouderen komen vaak met fysieke klachten 

als aanmeldingsklacht. Zo had ik een keer een patiënte die 

al veertig jaar met hoofdpijn kampte. Uiteindelijk bleek 

daar een geschiedenis met seksueel misbruik aan ten 

grondslag te liggen. Door dit te verwerken verminderde de 

aanspanning van haar spieren en daarmee haar hoofdpijn.  

Ook bij ouderen is dus voortdurend de vraag: wat stuurt 

de klachten aan? Alleen moet je daarvoor bij ouderen meer 

puzzelen. Als je de psychische component achter de licha-

melijke klachten gevonden hebt, motiveert dat patiënten 

voor de behandeling, want ze willen van hun lichamelijke 

klachten af.” 

In het vorige EMDR Magazine stelde Mireille 
Adriaansens jou de volgende vraag: wat doet 
trauma bij mensen die er al decennia mee leven 
en hoe is de behandeling anders dan bij 
volwassenen of jongere mensen?
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“Die laatsten begrijpen eerder waar je als hulpverlener 

naar op zoek bent als je een casusconceptualisatie maakt. 

Bij ouderen zul je als therapeut veel meer geduld moeten 

hebben en uitleg moeten geven. Het is belangrijk mensen 

te motiveren en door te vragen. Soms is het nodig om de 

hulpvraag te herformuleren en ook het zoeken naar target-

beelden vraagt meer doorvragen. Ik had bijvoorbeeld een 

vrouw van tachtig jaar in behandeling die haar leven lang 

last had van slaapproblemen en daar al veel behandeling 

voor had gehad, met onvoldoende resultaat. De relatie met 

haar oorlogsverleden was voor mij als traumatherapeut al 

snel duidelijk, maar er bleken vijf gesprekken voor nodig 

om ook de patiënte duidelijk te maken wat de relatie was 

tussen haar slaapproblemen (en hyperalertheid) en de 

oorlog. Ouderen hebben leren leven met hun problemen. 

Ervaren is voor ouderen ook heel belangrijk. Ze zijn niet 

gewend om over zichzelf te praten. Dus naast veel doorvra-

gen ga ik ook aan de slag om ze te laten ervaren. Ik begin 

veelal snel met een gerichte EMDR op een klacht die voor 

de patiënt een duidelijke en directe aansturing kent, zodat 

mijn patiënt kan ervaren wat EMDR kan betekenen voor 

de klachten. Soms merk ik dat er nog veel fysieke ontre-

geling is; wij zetten dan eerst psychomotore therapie in 

om het lijf rustiger te krijgen. Ook kan er bij ouderen meer 

rigiditeit zijn met vastzittende cognities die het tempo 

van de therapie bepalen. Om vastgeroeste overtuigin-

gen ter discussie te stellen is de inzet van CGT helpend. 

Daarbij handel ik directief en confronterend, vanuit onze 

behandelrelatie, en maak ik duidelijk wat er nodig is voor 

een eff ectieve behandeling. Als ouderen een niet-helpend 

denkkader hebben, bijvoorbeeld je moet zwijgen en hard 

werken, dan voelt een EMDR-proces tegennatuurlijk en 

moet er veel weerstand overwonnen worden. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook ouderen die cognitieve 

klachten hebben als gevolg van hersenbeschadigingen. 

Afhankelijk van de ernst van de beschadiging heeft dat 

invloed op de behandeling. Vaak is bij hersenbeschadigin-

gen het onderscheid tussen toen en nu moeilijker, omdat 

ze minder besef hebben van chronologie. Ook kunnen pa-

tiënten niet goed rapporteren over het verdwijnen van de 

klacht, omdat ze vasthouden aan hoe ze het altijd ervaren 

hebben. Je hebt daar dan de informatie van de omgeving 

voor nodig. Het betrekken van de partner en/of kinderen is 

überhaupt één van de werkende elementen bij herstel.“

Naast je werk als therapeut doe je een promotie-
onderzoek én is eind vorig jaar je eerste roman 
uitgekomen. Vertel!
“Mijn promotieonderzoek richt zich op de toepasbaar-

heid van EMDR-behandeling bij oudere mensen (60+) 

met PTSS en zowel comorbide persoonlijkheidspatho-

logie als cognitieve problemen. Hier is nog niet eerder 

onderzoek naar gedaan. Uit een eerste screening bij 

PSYTREC bleek al dat de ouderen goed reageerden op de 

geboden behandeling. Binnen Mondriaan Ouderen zijn 

we ook een pilot gestart met intensieve traumabehande-

ling, waarbij we twee weken achtereen een intensief pro-

gramma met EMDR-therapie bieden, gecombineerd met 

vaktherapie en fysiotherapie. Er is überhaupt nog weinig 

onderzoek gedaan naar het eff ect van EMDR-therapie in 

de behandeling van ouderen. Wel kennen we het TRA-

DE-onderzoek (TRAuma en DEmentie-onderzoek, red.) 

van Sjacko Sobczak. Hij ontwikkelde een semi-gestruc-

tureerd interview voor de screening op eerdere traumati-

sche gebeurtenissen en het meten van PTSS-symptomen 

bij patiënten met dementie, het zogenoemde TRADE-in-

terview. Doel hiervan is het ontwikkelen van een fl ow-

chart met betrekking tot cognitieve problemen, mogelijk 

trauma-gerelateerd gedrag en traumabehandeling. 

Mijn debuutroman Levenspijn is in december 2020 uit-

gekomen en gaat over de wisselwerking tussen een the-

rapeut en een patiënt in een kliniek. Ze worstelen beiden 

met gebeurtenissen uit hun verleden. Ik heb altijd al een 

boek willen schrijven en deze roman heb ik geschreven 

om meer begrip te kweken voor mensen met psychische 

trauma’s en hun gedrag.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord laten 
in deze rubriek en wat is je vraag?
“Ik wil het stokje graag doorgeven aan Inge Siebe. Zij is 

GZ-psycholoog, EMDR Europe practitioner en in oplei-

ding tot klinisch neuropsycholoog. Zij heeft gewerkt 

bij QuaRijn ouderenzorg en heeft onlangs de overstap 

gemaakt naar GGz Centraal, locatie Juliana-Oord, een 

centrum voor psychiatrie en verslaving én neuropsychi-

atrie. Mijn vraag aan haar is: wat is de plaats van trauma-

behandeling en EMDR-therapie bij cognitieve stoornissen 

op de twee verschillende werkplekken als cognitieve 

problemen op de voorgrond staan?”

Deana de Zwart is klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut, EMDR 
practitioner, schematherapeut en systeemtherapeut. Ze heeft een eigen 
bedrijf en is verbonden aan Provision praktijk in Groesbeek.

‘Ouderen gaan pas praten over hun 
ervaringen en trauma’s als je hen 
erover bevraagt’



RDME: het EMDR 
terugdraai protocol

Jacqueline de Groot
Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS.
Haar specialisme is EMDR bij seksuele problemen.

Vijf jaar geleden was de behandeling afgerond. Ik her-

inner me nog goed hoe blij ze was (en ik al niet minder). 

Ze stuurde me na al die jaren een mail met de woorden: 

‘Dit keer kom ik samen met mijn partner’. Mijn gedach-

ten gingen terug in de tijd. Ze had indertijd een ernstige 

slikfobie, die veroorzaakt was doordat ze zich op achtjari-

ge leeftijd verslikte in een zuurbal. Het had een haar ge-

scheeld of ze was er niet meer geweest. Haar vader had 

de Heimlich-manoeuvre gedaan, waardoor het zuurtje 

uit haar keel vloog. Vanaf die tijd kon ze nauwelijks meer 

eten, bang opnieuw te zullen stikken. 

Haar slikfobie werd gaandeweg ook een sociale fobie. 

Toen ze ouder werd durfde ze niet uit eten te gaan of met 

personeelsuitjes mee te doen. Vrienden zag ze steeds 

minder, ze was somber en daarbij broodmager. 

Het resultaat van mijn EMDR-behandeling was verbluf-

fend. Ze kon weer eten! Om de therapie waardig af te 

sluiten zouden we dit vieren door iets te nuttigen dat 

ze zonder EMDR-behandeling in geen honderd jaar had 

kunnen eten. Ze koos voor een recept van haar opa: 

ontbijtkoek met pindakaas, waar ze van had genoten voor 

het drama plaats vond. Ik at uiteraard plichtsgetrouw met 

haar mee. Menigeen zou denken: gatverdamme wat god-

vergeten smerig, maar ik moet zeggen dat de smaakbe-

leving wel bijzonder was, al was daar dan ook alles mee 

gezegd. Het was niet zo’n beeeetje droog, maar droger 

dan de Negeb en de Atacama woestijnen bij elkaar. Een 

plakkerige hap, die hardnekkiger in mijn mond kleef-

de dan Kukident kleefpoeder aan een kunstgebit. Mijn 

patiënte kreeg het tot mijn verbazing best goed weg en ik 

bewonderde haar (en daarbij mijn eigen) prestatie. 

Toen ik haar weer zag na vijf jaar, had ze kleur op haar 

wangen en ze was minstens 15 kilo zwaarder. Haar vriend 

vertelde dat er de afgelopen jaren veel was veranderd. 

Hij was blij dat het in bed weer lukte, want voordien was 

ze erg zuinigjes geweest met haar seksuele gaven. Zijn 

vrouw had eigenlijk nergens behoefte aan door haar 

angst dat ze te dun en te lelijk was, of dat ze ergens iets 

moest eten. Maar al snel gingen ze weer uiteten en kwa-

men er weer vrienden over de vloer. 

“Zo ook Yvonne”, vertelde haar man. “Ik had alleen met 

ontwikkelde tussen die twee en op zekere dag betrapte 

ik hen in bed.” Hij keek naar zijn vrouw. “Vertel jij maar 

verder.” Ze nam het gesprek over en zei dat ze een perio-

de wilde experimenteren op het seksuele vlak. Een soort 

inhaalrace na alles wat ze gemist had als gevolg van haar 

slikfobie en de angst contact te maken met mensen. 

‘Nou die inhaalrace beviel haar maar al te goed, maar mij 

veel minder”, nam hij het gesprek weer over. “Yvonne, die 

kleine dikke pot, was bijna dag en nacht bij ons. Ik heb 

gezegd: of Yvonne dondert op uit mijn huis, of allebei 

opgesodemieterd. Maar dat wilde mijn vrouw niet.”

“Nee,” zei mijn patiënte, “ik wil helemaal niet bij jou weg 

en ik heb nu ook niks meer met Yvonne, maar jij bent de 

hele dag mijn telefoon aan het checken, mijn ondergoed 

paranoia idioot rond in huis.” Haar man werd kwaad. 

“Het is allemaal alleen maar erger geworden na die klote 

behandeling van jou”, waarbij hij met een priemende 

vinger in mijn richting wees. “Dat EMDR-gedoe van jou, 

zei hij briesend van woede, is dat niet terug te draaien 

eigenlijk?”

Mijn gedachten gingen uit naar het verslavingsprotocol, 

het 2.0 protocol, het wraakprotocol, het jeukprotocol, 

het dwangprotocol, en ga zo maar door. Maar het RDME 

terugdraai protocol wilde me maar niet te binnen schie-

ten.  “Nee dat bestaat niet”, antwoordde ik. “Bovendien 

zou het moorddadig zijn als ik dat zou uitvoeren en ik zou 

mezelf dan eigenlijk moeten aangeven als dader.” “Als jij 

maar weet,” zei hij, “dat ik vanaf nu helemaal niets meer 

slik. Nada noppes!! Nou heb ik eens een slikfobie en voor 

mij mooi geen EMDR.”

COLUMN
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Tijdens je opleiding tot psychiater werkte je onder an-
dere bij ARQ Psychotrauma Centrum, waar je de moge-
lijkheid kreeg om een promotietraject te starten. Hoe 
kwam de start van dit project tot stand en wat maakte 
dat je onderzoek wilde doen naar traumatische rouw?
“Ik had eerder stage gelopen bij de militaire GGZ, waar 

ik geïnteresseerd was geraakt in posttraumatische 

stress. Later ben ik als AIOS bij ARQ gaan werken. Ik 

herinner mij nog dat ik een meisje in behandeling had, 

wiens familielid gewelddadig om het leven was geko-

men. Ik behandelde haar met EMDR-therapie gericht 

op het trauma, maar de behandeling zat vast. Bij door-

vragen bleek dat ze vooral bezig was met de vraag: hoe 

moet ik verder met mijn leven zonder deze persoon die 

zo belangrijk voor mij is? In dat jaar vond ook de ramp 

met de MH17 plaats, waarbij veel aandacht was voor de 

combinatie van trauma en rouw. Ik koos ervoor om mijn 

eindreferaat te doen over traumatische rouw en dit is 

uitgemond in dit promotieonderzoek onder begeleiding 

van Paul Boelen, Rolf Kleber en Geert Smid.”

Voordat we de diepte induiken: wat verstaan we precies 
onder traumatische rouw? En hoe vaak komt dit voor?
“Toen ik begon met mijn promotieonderzoek bestond 

er nog geen goede definitie van traumatische rouw. Naar 

posttraumatische stress, persisterende complexe rouw en 

depressie werd afzonderlijk wel al veel onderzoek gedaan. 

Deze klachten komen echter ook geregeld samen voor. 

In mijn promotieonderzoek hebben wij voor de volgende 

definitie gekozen: indien iemand een verlies heeft meege-

maakt en last heeft van een combinatie van posttraumati-

sche stress-, persisterende complexe rouw- en depressie-

ve klachten, dan kun je spreken van traumatische rouw. 

Uit onze meta-analyse blijkt dat 49% van de nabestaan-

den die een traumatisch verlies hebben meemaakt een 

persisterende complexe rouwstoornis ontwikkelt. Een 

traumatisch verlies - het verlies van een partner of kind 

- en een laag opleidingsniveau zijn risicofactoren voor 

het ontwikkelen van persisterende complexe rouw- en 

posttraumatische stress-klachten. Bij ARQ, als derdelijns 

psychotraumakliniek, zien we bij 65% van de cliënten die 

in de intake vertellen iemand te hebben verloren naast 

posttraumatische stress ook rouwklachten.”

Dat zijn behoorlijk hoge percentages!
“Ja, ik was daar ook door verrast. Persisterende com-

plexe rouw en posttraumatische stress komen dus 

best vaak samen voor bij mensen die een dierbare zijn 

verloren.”

Zoals je net uitlegde, keek je in jouw proefschrift naar 
de samenhang tussen symptomen van persisterende 
complexe rouw stoornis (PCRS), posttraumatische 
stress stoornis (PTSS) en depressie. Daarnaast onder-
zocht je ook of traumatisch verlies voorspellend is voor 
een combinatie van symptomen van deze drie stoor-
nissen. Wat waren je bevindingen? 
“We vonden drie groepen: (1) een groep die voorname-

Begrijpen en behandelen 
van traumatische rouw
TEKST: Suzanne van Veen en Yanda van Rood     FOTO: Nienke Hofstede

Manik Djelantik promoveerde op 6 maart 2020 aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift 

Toward an integrated understanding of traumatic grief. Ze combineerde haar promotieonderzoek 

met een opleiding tot psychiater en werkt momenteel bij het UMC Utrecht, afdeling Ontwikkelings-

stoornissen, en GGZ Altrecht-KOOS als psychiater en universitair docent. Tijdens haar promotietra-

ject werkte ze samen met onderzoekers van Udayana University op Bali en met dr. Don Robinaugh 

van Harvard Medical School. Wij gingen met haar in gesprek over de belangrijkste bevindingen van 

haar proefschrift en de klinische implicaties die hieruit voortvloeien. 



EMDR MAGAZINE 25 33

lijk PCRS-symptomen had, (2) een groep diePCRS-symp-

tomen en PTSS-symptomen had, en (3) een groep die 

niet veel symptomen had. Wat hierbij opvalt is dat er 

geen enkele groep was waarbij depressieve klachten op 

de voorgrond stonden. Dit is een belangrijke klinische 

bevinding. Wanneer een cliënt depressieve klachten 

rapporteert na een traumatisch verlies, vraag dan ook 

zeker door op PCRS- en PTSS-klachten.”

Dat zijn heldere aanbevelingen voor diagnostiek. Dan 
komen we bij een verrassende bevinding. De meeste 
mensen hebben het idee dat PTSS het proces van rouw 
kan blokkeren en dus tot PCRS kan leiden. In jouw 
proefschrift haal je een studie van O’Connor (2015) 
aan die een omgekeerd verband vindt: veranderin-
gen in persisterende complexe rouw gaan vooraf aan 
veranderingen in posttraumatische stress. Ook jij keek 
naar deze tijdsrelatie. Wat vond jij?

“O’Connor was inderdaad de eerste onderzoeker die 

dacht: zit dit niet anders? Wij hebben deze studie her-

haald met andere data en een geavanceerdere statisti-

sche methode. Toch vonden we hetzelfde verband: een 

verhoogde ernst van PCRS-klachten lijkt geassocieerd 

te zijn met een verhoogde ernst van PTSS-klachten in de 

tijd, en niet andersom..”

Heel interessant, deze tijdsrelatie. Betekent dit ook dat 
we beter eerst PCRS kunnen behandelen en dan PTSS?
“Dat is natuurlijk nog hypothetisch. Dit zijn de eerste 

onderzoeken hierover, dus ik vind het lastig om daar 

sterke uitspraken over te doen. Mijn proefschrift wijst 

echter wel in die richting.”

Als we dit wat verder uitpluizen: hoe zou persisterende 
complexe rouw kunnen leiden tot PTSS?
“In mijn proefschrift hebben we drie verklaringsmodel-

len bedacht. Allereerst: een rouwstoornis wordt geken-

merkt door vermijding van denken aan de overledene, 

omdat je verwacht dat je die emoties niet aankan. Om-

dat je het gemis vermijdt, ga je mogelijk ook andere ge-

beurtenissen rondom het overlijden vermijden. Waarmee 

je een symptoom ontwikkelt dat past bij PTSS. Ten twee-

de zou het mogelijk te verklaren zijn door gevoeligheid 

voor stressoren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 

door het meemaken van een tweede stressor je alsnog 

PTSS kan krijgen van een eerdere stressor in je leven. Het 

verlies van een dierbare kun je zien als stressor, waardoor 

je alsnog PTSS-klachten kunt ontwikkelen over een eer-

dere stressor in je leven. Ten derde weten we dat het ont-

breken van sociale steun een belangrijke risicofactor is 

voor het ontwikkelen van PTSS. Bij een rouwstoornis zijn 

mensen een belangrijk steunfiguur verloren en voelen ze 

zich vaak eenzaam en geïsoleerd, waardoor hypothetisch 

de kans op het ontwikkelen van PTSS groter wordt.”

Bij de laatste verklaring valt dus een beschermlaag 
weg, bij de tweede verklaring word je kwetsbaarder en 
bij de eerste verklaring gaat het om een gezamenlijk 
mechanisme, namelijk vermijding.
“Ja, inderdaad! Leuk om daar zo samen over na te denken.”

‘De brugsymptomen van deze drie 
stoornissen hebben allemaal te maken 
met verminderde sociale verbonden-
heid, negatieve zelfwaardering en 
zinloosheid van het leven’
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In jouw proefschrift kom je tot de conclusie dat we bij 
een traumabehandeling altijd goed moeten navragen of 
er een verlies van een naaste is geweest en of er sprake 
is van symptomen van persisterende complexe rouw. 
Kun je uitleggen hoe je tot deze aanbeveling komt?
“In een klinische populatie zien we dat PTSS en rouw 

vaak samen voorkomen. We hebben een behandelstu-

die uitgevoerd, waarbij vluchtelingen met posttrauma-

tische stress en rouwklachten behandeling op PCRS 

kregen aangeboden en daar zagen we dat dit zorgde 

voor zowel een daling in persisterende complexe rouw 

als posttraumatische stress.

Ik heb ook gekeken hoe de symptomen van deze 

stoornissen onderling samenhangen, door middel van 

netwerkanalyses. We zien enerzijds dat PTSS, PCRS en 

depressie wel echt afzonderlijke stoornissen zijn, maar 

anderzijds ook dat deze stoornissen met elkaar samen-

hangen. De brugsymptomen van deze drie stoornissen 

hebben allemaal te maken met verminderde sociale ver-

bondenheid, negatieve zelfwaardering en zinloosheid 

van het leven. Dit suggereert dat dit kernproblemen zijn, 

die de comorbiditeit in stand houden. Misschien zouden 

we ons in de behandeling bij patiënten met dergelijke 

comorbiditeit dus ook meer op die kernproblemen moe-

ten focussen. Oftewel, meer richten op zingeving.”

Ik denk dan aan mindfulness en andere positieve klini-
sche interventies, zoals het uiten van dankbaarheid.
“Ja, daar kun je dan aan denken. Een behandeling zou 

hier niet uitsluitend uit hoeven te bestaan, maar extra op 

dergelijke elementen focussen in een trauma of rouwbe-

handeling zou mogelijk wel effectief kunnen zijn.”

Dat sluit ook goed aan bij de bevindingen van jouw 
onderzoek op Bali. Je hebt daar een studie uitgevoerd 
bij mensen die een dierbare zijn verloren door een 
verkeersongeluk. Allereerst valt op dat de prevalenties 
van PTSS, PCRS en depressie daar veel lager zijn dan in 
westerse landen. Hoe kun je dat verklaren?
“Daar geeft mijn onderzoek niet direct een verklaring 

voor, omdat we een vragenlijststudie hebben uitge-

voerd. Deze prevalenties waren zo verrassend laag, dat 

we ons eerst hebben afgevraagd of het onderzoek wel 

goed was uitgevoerd. We hebben echter veel inspannin-

gen gedaan om de vragenlijst goed aan te laten sluiten 

bij de populatie en het onderzoek is uitgevoerd in goede 

samenwerking met de onderzoekers van de Udayana 

Universiteit op Bali zelf. Een hypothese voor deze lage 

prevalenties is dat mensen op Bali een andere manier 

hebben om met tegenslag, en met name met het verlies 

van een dierbare om te gaan in het leven, die mogelijk 

bijdraagt in het voorkomen van psychische klachten 

zoals PTSS, PCRS en depressie.”

Kun je een voorbeeld geven van hoe mensen op Bali 
omgaan met verlies en tegenslag?
“In de Balinese samenleving bestaat nog veel sociale 

cohesie. Je bent onderdeel van je familie en van je 

dorp. Mensen brengen veel tijd door met familieleden 

en mensen uit het dorp. Ze hebben veel belangrijke 

feestdagen of momenten in het leven waarop rituelen 

worden uitgevoerd en feesten worden gevierd. Na het 

verlies van een dierbare zijn er ook meerdere momenten 

van herdenking waarop de familie en het dorp samen-

komen, vaak wel tot tien jaar na het overlijden.”

Dat raakt eigenlijk ook aan die brugsymptomen waar je 
het net over had…
“Dat vind ik heel mooi inderdaad. Ik heb die studies 

gelijktijdig uitgevoerd, maar de uitkomsten passen 

mooi bij elkaar. Sociale verbinding, zelfwaardering en 

zingeving in het leven worden mogelijk door de cultuur 

en context op Bali veel meer ingebed.”

Heel interessant allemaal. Dan onze laatste vraag: mo-
menteel werk je als psychiater en onderzoeker bij het 
UMC Utrecht en GGZ Altrecht – KOOS. Stel, je krijg een 
grote zak met geld. Waar zou jij dan onderzoek naar 
willen doen?
“Even nadenken… In het verlengde van mijn proefschrift 

denk ik aan een cross-over-studie waarin mensen met 

PCRS en PTSS eerst behandeld worden voor rouw en 

dan voor PTSS of andersom. Dat is een belangrijke be-

handelstudie voor de klinische praktijk. Daarnaast zou 

ik ook wel verder willen onderzoeken in hoeverre rouw 

voorkomt en hoe je het behandelt bij andere populaties 

of in combinatie met andere psychische stoornissen. 

Tot slot zie ik ook veel potentie in het benaderen van 

psychische problemen vanuit diverse perspectieven op 

psychopathologie naast de classificatie volgens de DSM-

5. Dit heb ik ook in mijn proefschrift gedaan. Door het 

combineren van verschillende perspectieven (dimen-

sioneel, clusters, netwerken), hebben wij in het proef-

schrift uiteindelijk veel klinische implicaties kunnen 

formuleren.”

dr. Suzanne van Veen is GZ-psycholoog bij de Care-Express in Amsterdam

dr. Yanda van Rood is klinisch psycholoog bij de afdeling Psychiatrie van 
het LUMC



Down Under: geweld

Arianne Struik
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.

In Nederland heb ik meer dan twintig jaar gewerkt met 

getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen en ik dacht 

dat ik behoorlijk wat gewend was, totdat ik hier in Aus-

tralië kwam wonen. Het leven is hier gevaarlijker, op heel 

veel niveaus. Natuurgeweld zoals hitte, bosbranden, 

overstromingen, orkanen, slangen, spinnen, zeestromingen 

en haaien, maar ook op de weg is het gevaarlijker, uitge-

strekter. Elke paar maanden overlijdt er wel een gestrande 

reiziger die dacht zonder satelliettelefoon wel even door 

de woestijn te rijden of een mooie wandeling te maken. 

Ook de kindermishandeling die ik hier tegenkom lijkt veel 

extremer. De alcoholconsumptie is hoog, ouders gebruiken 

harddrugs zoals ICE, hun kinderen zijn zwaar verwaarloosd. 

De kinderbescherming grijpt pas in als het extreem is, en 

zo overlijden er regelmatig kinderen door geweld. De ou-

ders van deze kinderen hebben zelf ook een traumatisch 

verleden, waardoor ze als opvoeder gewelddadig zijn of 

bevriezen bij het geweld van hun partner en hun kinderen 

jarenlang blootstellen aan geweld. 

Zo was het ook bij de vijftienjarige Charlotte. Haar moeder 

was uiteindelijk na jarenlang te zijn geterroriseerd door 

haar gewelddadige man, bij hem weggegaan. Charlotte, de 

jongste van vijf, ging echter om het weekend bij haar va-

der logeren. Ze was aangemeld voor EMDR-therapie omdat 

ze angstig was en slecht sliep. Ze sprak zo zachtjes dat ik 

haar nauwelijks kon verstaan en ze vertelde dat ze graag 

meer zelfvertrouwen wilde krijgen. Toen ik haar vroeg waar 

dat mee te maken had, vertelde ze dat het geweld tijdens 

de weekenden gewoon doorging. Haar vader schreeuwde 

en kleineerde haar, en als ze naar de badkamer vluchtte, 

timmerde hij net zo hard op de deur tot ze opendeed. 

Geen wonder dat ze weinig zelfvertrouwen had. 

Omdat ik zoiets al had verwacht, had ik haar moeder 

uitgenodigd mee te komen bij het eerste gesprek, maar 

Charlotte weigerde dat pertinent. Ik voelde me een beetje 

klemgezet en ging, tegen beter weten in, toch met EMDR-

therapie aan de slag. Ze koos het naarste plaatje en dat 

bleek weerbarstig. Cognitive interweaves hadden nauwe-

wel een beetje, maar het was niet genoeg. Ze bleef zichzelf 

veroordelen voor haar eigen slappe gedrag, zoals ze het 

noemde. Het moest wel aan haar liggen, want hij deed 

dit niet bij haar broers, daar was hij altijd aardig tegen. Ik 

zag geen verandering in haar lichaamshouding, ze bleef 

zacht praten en aarzelend bewegen met een soort sor-

ry-dat-ik-bestahouding. Dat was precies de reden waarom 

ik hier niet aan had willen beginnen. Kinderen in dit soort 

situaties hebben vaak input van buitenaf nodig voordat ze 

tijdens EMDR de shift kunnen maken en zichzelf kunnen 

ontschuldigen. Als Charlotte zou kunnen begrijpen waar-

om haar vader zich zo gedroeg en als ze zou weten dat 

haar moeder en broers vinden dat zij niets verkeerd had 

gedaan en dat hij fout zat, dan zou zij die cognitieve shift 

van NC naar PC gemakkelijker kunnen maken. 

Aan het einde van de sessie drong ik erop aan toch haar 

moeder erbij te halen. Ik beloofde Charlotte dat ik haar 

moeder niets zou vertellen, maar dat ik haar alleen zou 

vragen mij iets te vertellen over haar vader, zodat ik een 

beter beeld van hem kon krijgen. Charlottes moeder ver-

telde dat hij nogal ouderwetse ideeën had; de vrouw hoort 

in de keuken en de man is de baas. Sinds hij alcoholist was 

geworden was zijn autoritaire gedrag veel erger geworden. 

Zelfs de familie van vader had haar vaak aangespoord van 

hem te gaan scheiden. Haar moeder zei dat Charlotte van 

haar niet meer naar haar vader hoefde als ze dat niet wil-

de. Dat was meteen de brug naar het volgende probleem 

dat EMDR-therapie in de weg stond. Hoe kon zij dat nare 

plaatje loslaten als reëel was dat het volgend weekend 

weer precies zo zou gaan? Charlotte bedacht samen met 

haar moeder een plan hoe ze de contacten met haar vader 

veiliger kon maken. In de volgende sessie verwerkte ze 

haar nare herinneringen en verliet mijn kamer met opge-

heven hoofd. 

Dat zou mij niet nog een keer gebeuren. 

COLUMN
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SUPERVISIEVRAAG
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ls ik hem vraag naar pijnlijke herinnering-

en aan kwetsing noemt hij er twee. Door 

zijn stiefvader werd hij letterlijk van zijn 

plek aan het hoofd van de tafel verdreven. 

Door leeftijdsgenootjes werd ooit het 

petje van zijn hoofd getrokken, erin gespuugd en weer 

op zijn hoofd gezet. Herinneringen aan deze gebeurte-

nissen geven hem dezelfde spanning in zijn buik, die hij 

ook heeft bij de gevoelens van angst en machteloosheid 

in de omgeving van andere mannen. Hij voelt heel veel 

spanning als hij zich het gezicht van stiefvader voor de 

geest haalt: “Die grijns op dat gezicht...”

Mijn handen jeuken om EMDR-therapie toe te passen. 

Echter, wat mij tot nu toe weerhoudt zijn de uitgespro-

ken cluster B persoonlijkheidstrekken die er ook zijn. 

Kan ik daar iets mee?

En ik heb nog een vraag. Een andere man, ook gedeti-

neerd, heeft een verkeersongeval veroorzaakt, waarbij 

zijn neef en diens vriendin om het leven kwamen. Vol-

lijk is het ongeval gebeurd onder invloed van alcohol. Hij 

heeft intrusieve beelden van het ongeval, nachtmerries 

en slaapproblemen. Machteloosheid dus, maar er is ook 

EMDR 
          
gedetineerden

Ik behandel een jongeman van begin 20 in detentie die last heeft van ernstige 
angstklachten. Met onbekende mannen in zijn buurt - en dat is dus ook als hij 
gewoon op straat loopt, of nu op het binnenterrein van de penitentiaire inrichting 
te midden van anderen - wordt hij bang dat hij wordt beledigd en gekwetst. Deze 
angst heeft hij opgedaan rond zijn 12e jaar, en dat heeft hem ook met politie en 
justitie in aanraking gebracht. Hij is veroordeeld wegens mishandeling na een 
(vermeende) kwetsing, en hij heeft ook diefstal met bedreiging op zijn kerfstok, 
want “Met mijn bivakmuts op ben ik niet bang en voel ik mij heer en meester”.

BEANTWOORD DOOR: Ad de Jongh

A

bij
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sprake van zelfverwijt. Hij is zwakbegaafd en vanwege 

een gebrek aan sociale vaardigheden kan hij agressief 

reageren als hij zich niet serieus genomen voelt. Moet ik 

eerst de beelden aanpakken? 

Antwoord
Ik denk dat je goed met deze mensen aan de slag 

kunt. Het gaat in beide gevallen om herinneringen 

aan helder omschreven gebeurtenissen die je 

gemakkelijk kunt targetten, omdat ze een hoge 

lading hebben. Je hoeft er niet bij voorbaat van uit 

te gaan dat, indien je patiënt trekken van een bor-

derline persoonlijkheidsstoornis vertoont (bijvoor-

beeld emotieregulatieproblemen, interpersoonlijke 

problemen een negatief zelfbeeld), dit de behande-

ling compliceert. Wees wel voorzichtig om niet te 

veel herinneringen tegelijkertijd te activeren. Zorg 

er daarom voor dat je associatieketens kort blijven 

bijvoorbeeld door je patiënt met een handsignaal 

aan te laten geven als er te veel associaties naar 

nieuwe herinneringen naar het verleden optreden, 

en de patiënt daardoor overspoeld dreigt te wor-

den. Als dit gebeurt vraag dan niet door (‘Wat komt 

er op?’) maar ga direct terug naar target. Wat de ca-

susconceptualisatie betreft: zie onderstaand kader.

Vijf mogelijke aanvliegroutes 
voor ‘casus man met het petje’
Voor een heldere casusconceptualisatie is het ver-

standig in de eerste stap vast te stellen wat de klach-

ten zijn die het meest op de voorgrond staan. Zijn 

dat zijn angstklachten, de intrusies van akelige her-

inneringen (PTSS-problematiek), zijn zelfbeeldpro-

blematiek, of staan emotionele uitbarstingen op de 

voorgrond? Hieronder vijf potentiele aanvliegroutes: 

• Staan zijn angstklachten op de voorgrond, stel 

 dan de vraag wanneer deze zijn begonnen. 

 Kortom: de tijdlijnroute, het vroegere ‘linksom’. 

 Wanneer zijn deze angstklachten begonnen? 

 Waarschijnlijk kom je dan terecht bij het voorval 

 met het petje. 

• Een andere optie is uitgaan van het angstige 

 vermijdingsgedrag dat in deze casus ook aan de 

 orde is. Die verloopt via de fl ashforwardroute. In 

 dat geval vraag je: ‘Wat is het meest gruwelijke 

 dat je kan overkomen als je over straat loopt en 

 met een onbekende man wordt geconfronteerd?’ 

 Is dat een plaatje dat hij opnieuw vernederd 

 wordt? Hoe ziet dat plaatje eruit? Blijft het daar-

 bij of kan er in zijn fantasie in het ergste geval - 

 dit keer - nog iets ergers gebeuren? Dat hij 

 doodgeslagen wordt misschien? Toch even 

 checken of die fantasie in zijn hoofd zit, en 

 eventueel (nog) meer lading geeft. 

• Het kan in deze casus ook heel relevant zijn om 

 via het negatieve zelfbeeld (opvattingenroute) 

 van deze persoon te zoeken. Is het zo dat hij 

 door het meemaken van deze en andere gebeur-

 tenissen in zijn verleden bijvoorbeeld sterk is 

 gaan geloven dat hij een waardeloos persoon is? 

 In dat geval zou je de zoekterm ‘Ik ben een 

 waardeloos persoon’ kunnen gebruiken door 

 hem te vragen: ‘Welke situaties bewijzen voor 

 jou momenteel - als het ware - dat jij een waar-

 deloos persoon bent?’ Ook via deze route zou 

 je zomaar weer bij de herinnering aan het petje 

 terecht kunnen komen. 

• Je kunt ook heel goed zoeken via een algemene 

 ingang van potentieel heftige gebeurtenissen in 

 zijn leven. De zoekstrategie die je daarvoor 

 gebruikt is ‘rechtstreeks’, tegenwoordig intrusie-

 route genoemd. Deze route staat centraal in 

 casuïstiek waarin er sprake is van PTSS, maar je 

 kunt deze route ook in dit geval wel gebruiken: 

 ‘Van welke herinnering heb je het meeste last, 

 omdat deze herinneringen zich aan je opdrin-

 gen; welke herinneringen houden je uit je 

 slaap?’ Is dat de herinnering aan het gezicht van 

 zijn stiefvader misschien? 

• Je kunt ook via de emotieroute (het vroegere 

 ‘rechtdoor’) relevante herinneringen vinden, 

 omdat machteloze woede op de voorgrond staat. 

 ‘Welke herinnering moet jij oproepen zodat jij 

 die woede het sterkst voelt?’ Ik denk dat je ook 

 met deze vraag bij de herinnering aan het petje 

 terecht komt, en in het laatste geval waarschijnlijk 

 ook bij de herinnering aan de tafel met daarbij het 

 gezicht van zijn stiefvader.
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Reactie
De jongeman ervoer de herinnering aan het incident 

met het petje als de herinnering met de meeste 

spanning. Die route (de intrusieroute) leek mij hier 

het meest voor de hand liggen. De NC die paste bij het 

meest akelige beeld had betrekking op zelfwaarde-

is opgegroeid in Namibië. Toen ik EMDR-therapie ging 

toepassen daalde de SUD (in het begin 10) geleidelijk. 

Het proces leek even te stagneren met looping rondom 

een akelig gevoel in zijn buik. Ik vroeg hem welke 

neiging dat buikgevoel opriep, waarna hij antwoorde 

met: “Wraak.” Ik stelde hem voor in fantasie (blind to 

therapist) wraak te nemen. De SUD werd daarna direct 

0 en hij gaf aan zich opgelucht en tevreden te voelen. 

In vier sets heb ik de PC kunnen installeren. Het meest 

positieve uit deze sessie was voor hem dat hij zich niet 

zoveel aantrekt van wat een ander van hem vindt. Hij 

noemde dit “een zelfverzekerd mens”. Een vraag die 

ik nog heb is: moet ik bang zijn voor een agressiedoor-

braak als gevolg van deze sessie?

Bij de behandeling van de andere jongeman, die van 

het dodelijke auto-ongeval, bleken machteloosheid 

en zelfverwijt moeilijk te scheiden. De machteloos-

heid was duidelijk aan de orde toen hij het beeld van 

hemzelf met zijn zwaar bebloede - waarschijnlijk op 

dat moment al overleden - nichtje op zijn schoot in 

zijn gedachten voor zich zag. Bij elke verwijzing naar 

schuldgevoelens in de associatieketens ben ik terug-

gegaan naar target. De spanning bij het targetbeeld 

nam geleidelijk iets af, van 8 à 9, maar niet verder 

dan naar 7. Dan voelt hij leegte, direct gevolgd door 

het schuldgevoel (“Wat had ik kunnen doen om dit te 

voorkomen?”). Dit overspoelde hem en hij deed toen 

zijn koptelefoon af. Ik liet de tikjes doorlopen, terwijl 

hij wel doorpraatte: “Het spijt me dat ik zo dom ben 

geweest”. Op een ogenblik zei hij zich opgelucht te 

voelen, en dankbaar te zijn dat hij nog leeft. Hij voelde 

zich opener, de druk was weg, het verdriet nam af. Hij 

zette de koptelefoon op en sloot positief af met de 

gedachte dat hij een moedig mens is.

Antwoord
Wat de man met het petje betreft hoef je je geen 

zorgen te maken. Dat komt echt allemaal goed. 

Wat de jongeman van het auto-ongeluk aan-

gaat hoop ik dat het gebruik van de koptelefoon 

aanvullend was op een andere werkgeheugentaak 

zoals het gebruik van de lichtbalk. Vergeet alsje-

blieft het schuldplaatje niet. Vaak zijn er in zo’n 

casus twee plaatjes: een machteloosheidsplaatje 

en een schuldplaatje. De laatste kun je vinden 

door expliciet te vragen “Heb je ooit wel eens ge-

dacht: had ik maar?” Er is vrijwel altijd een plaatje 

dat in de tijd aan de gebeurtenis zelf voorafgaat 

en dat te maken heeft met het zelfverwijt dat hij 

nog heeft. Iets waarvan hij achteraf gelooft dat 

het al dit leed wellicht had kunnen voorkómen. 

Ga je daar nog even naar op zoek?

Reactie
Ja, dat klopt. Dat moment is dat hij gedronken heeft en 

(toch) in de auto stapt.

Antwoord
Precies, die zocht ik. Apart target van maken. En 

daar je EMDR op richten. Een passende NC in zo’n 

geval is vaak: ‘Ik ben een slecht mens.’

Reactie
De man met het petje vertelde mij na de eerste sessie 

dat hij zich beter voelt. De herinnering aan het petjes-

incident was geneutraliseerd en we hebben de her-

innering aan tafel behandeld, waarbij het gezicht van 

zijn schoonvader centraal stond. Aan het eind sloot 

hij positief af met de conclusie dat hij met betrekking 

tot deze gebeurtenis zichzelf als een realistisch mens 

beschouwt. Tot mijn verrassing verscheen de heer gis-

teren niet op de afspraak. Hij lag in zijn bed, aldus de 

PIW-ers. Ik trommel hem volgende week opnieuw op.

Vandaag heb ik ook de andere casus afgerond. Die van 

het dodelijke auto-ongeval. In de tweede sessie ver-

telde hij dat hij - na een paar dagen sloom en passief 

te zijn geweest; hij noemde dit een nawerking van de 

EMDR-behandeling - sinds twee dagen beter slaapt. In 

deze sessie was het traumatische herinneringsbeeld 

binnen een paar minuten helemaal weg. Vandaag 

sprak ik hem voor de derde keer. Hij vertelde dat hij 

veel beter slaapt en ook overdag helemaal geen klach-

ten meer heeft. Hij zit in het klussenteam, sport veel 

en is meer buiten. De herinnering is geneutraliseerd 

en hij kan beter over het ongeluk praten. Het schaam-
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tegevoel (‘Hoe denken anderen over mij?’) is weg en 

hij merkt daardoor dat hij niet alleen nu beter over het 

incident kan praten, maar dat anderen daardoor meer 

kunnen meedenken en meeleven. Hij kan de herinne-

ring ook steeds weer afsluiten en zijn gedachten en 

handelen richten op het hier-en-nu en de toekomst. 

Ik wil je bedanken voor het meedenken: mijn eigen 

zelfvertrouwen aangaande EMDR-behandelingen is 

weer op peil.

Ik heb de man van het petje voor de derde keer gezien. 

Het is nu ruim twee weken na de tweede sessie. Hij 

rapporteert positieve gevolgen. Hij is minder gestrest, 

slaapt en eet beter en loopt meer rechtop. De angst 

om over het binnenterrein te lopen te midden van 

anderen, is vrijwel weg. Hij denkt na over de toekomst 

en ziet zichzelf weer naar school en (daarna) aan het 

werk gaan. 

Toch is er nog wel iets. De angst van voorheen lijkt 

plaatsgemaakt te hebben voor irritatiegevoelens. Die 

treden op als iemand op een bepaalde manier naar 

hem kijkt en dan voelt hij de neiging tot een agressie-

ve wraakactie. Desgevraagd geeft hij aan dat dit niet 

meer te maken heeft met minderwaardigheidsgevoe-

lens, maar dat hij de neiging krijgt zijn eigen boosheid 

af te reageren op die ander. Hij is boos op zichzelf dat 

hij de angstgevoelens zolang heeft laten voortduren 

en dat hij niet toentertijd - toen de angsten begon-

nen in het internaat waar hij verbleef - hulp heeft 

gevraagd. Spijt van tien jaren waarin hij angstig was, 

agressief gedrag vertoonde en overvallen pleegde, in 

plaats van zijn opleiding afmaakte en aan het werk 

ging. Vechten leverde voor hem opluchting op en 

gaven hem het bewijs dat hij de hele wereld aankon. 

Hij suggereert dat de irritatie die hij nu voelt te maken 

heeft met het nu en hier (in detentie!) niet kunnen 

bewijzen dat hij de wereld aan kan. Ik heb vandaag 

geen sessie gedaan. De jongeman is hartstikke blij met 

het bereikte. Hij kan irritatie beter hanteren dan angst. 

Maar hoe moet ik deze verschuiving van gevoelens van 

angst naar irritatie/wraakneiging interpreteren? 

Antwoord
Het lijken mij reële rouwreacties, als hij omziet 

naar wat hij is kwijtgeraakt, en inziet hoe deze 

gebeurtenissen hem levenslang hebben gete-

kend. 

Reactie
Inderdaad, de irritaties bij deze man nemen spontaan 

meer en meer af. Zelf zegt hij hierover: “Ik hoef een 

ander niet meer te benadelen om mezelf groot en 

sterk te voelen.” Hij maakt plannen voor de toekomst 

en heeft weer (zelf)vertrouwen.
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RESEARCH

Via email deed de VEN een oproep aan haar leden om 

mee te doen aan de pilot. Geïnteresseerde behandelaren 

konden zich aanmelden en na instemming een aantal 

weken gebruik maken van een online EMDR-com-

puterapplicatie, die beschikbaar werd gesteld door 

Moovd (www.silvrmind.com). Behandelaren waren 

afkomstig van verschillende disciplines en werkten in 

diverse sectoren zoals de basis- en specialistische GGZ, 

kinder- en jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg en 

medische psychologie. Alle deelnemende therapeuten 

werkten met patiënten met trauma- en stressor-gerela-

teerde stoornissen. Vóór het starten met de applicatie 

Online EMDR-therapie: 
hoe denken wij erover?
TEKST: Tjeu Theunissen, Emilie van Tetering en Suzy Matthijssen

Vanwege de Covid-19 crisis en de variërende maatregelen die daardoor in de loop van de tijd zijn 

gesteld, hebben veel therapeuten deels of geheel de transitie naar online behandelen gemaakt. 

Echter, hoe is de attitude van therapeuten ten opzichte van online behandelen in het algemeen, 

en specifi ek wat betreft online EMDR-therapie? Het omschakelen naar online EMDR vraagt 

namelijk naast het digitaliseren van het contact ook om specifi eke aanpassingen in het uitvoeren 

van de therapie. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van een pilotonderzoek onder VEN-leden naar 

de verandering van hun behandelattitude ten opzichte van online EMDR-therapie nadat ze enkele 

weken met een EMDR-computerapplicatie hadden gewerkt.

Tabel 1. Gemiddelde scores op items voor de verschillende domeinen van behandelattitude

Voormeting  Nameting

Behandelattitude in het algemeen over: Heel negatief (0) – Heel positief (10)

Online EMDR-behandeling 7.47  7.55

Zelf uitvoeren van online EMDR 7.54  7.45

Angst bij online EMDR voor: Helemaal oneens (0) – Helemaal eens (10)

Minder goed overkomen van lichaamstaal 6.20  6.22

Verwachting van technische problemen 4.70  4.66

Verslechtering van de kwaliteit van de relatie 6.13  5.42

Online EMDR in vergelijking tot face-to-face EMDR:  Veel slechter (0) – Veel beter (10)

Kwaliteit van de therapeutische relatie 4.46  4.56

Verwachte behaalde resultaten 4.90  5.04

Aantal verwachte benodigde sessies 5.21  5.04

Mate van nabijheid en mogelijkheid tot empathie geven 5.21  5.82

Behouden van focus 4.97  5.28

Het vóórkomen van misverstanden in communicatie 4.71  4.68

Openheid van patiënten 4.54  4.28

Mate van werkgeheugenbelasting 5.93  5.82
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werd met een twintigtal items de attitude over online 

EMDR-therapie in het algemeen en in vergelijking met 

face-to-face EMDR-therapie in kaart gebracht. Hierna 

volgden open vragen over de te verwachten nadelen 

van online behandelen. Vier à vijf weken na de start van 

het gebruiken van de applicatie werden de 20 items 

opnieuw voorgelegd en werden ook de voor- en nadelen 

van online EMDR-therapie in  kaart gebracht. De open 

vragen werden door twee onderzoekers gecodeerd op 

inhoud. In totaal werden 80 voormetingen en 55 na-

metingen ingevuld. In Tabel 1 zijn de gemiddelde scores 

voor de items weergegeven voor de voor- en nametin-

gen. In Tabel 2 zijn de meest genoemde te verwachten 

voor- en nadelen weergegeven.

Er werden geen signifi cante verschillen gevonden 

tussen de scores van de voor- en nameting. Dit bete-

kent dat we geen verschil in behandelattitude zien voor 

en na het uitvoeren van online EMDR-behandelingen. 

Mogelijk hadden de betrokken behandelaren vooraf 

reële verwachtingen over het online EMDR-gebruik, en 

voldeed de ervaring aan de verwachting. Daarnaast is 

te zien dat behandelaren weinig verschil verwachtten 

noch ervaren op verschillende domeinen van online 

EMDR vergeleken met face-to-face EMDR-therapie. 

Wel lijkt het goed overkomen van lichaamstaal hierop 

een uitzondering te zijn. Th erapeuten verwachtten 

zowel voor als na het gebruik van de applicatie dat 

dit minder goed zou zijn bij online EMDR-therapie in 

vergelijking met face-to-face EMDR. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is de beperkte beeldwaarneming via 

video-beeldbellen. Behandelaren rapporteerden vooraf 

bang te zijn voor een verslechtering van de kwaliteit 

van de behandelrelatie maar verwachtten en beleefden 

weinig verschil met face-to-face behandeling. De resul-

taten moeten met voorzichtigheid worden bekeken. 

Mogelijk was er een bias in de selectie van behandelaren 

die zich hebben opgegeven om mee te doen en waren 

zij positiever dan behandelaren die niet deelnamen. 

Verder vulden veel behandelaren de nameting niet in. 

In de toekomst is meer onderzoek nodig om de attitude 

maar ook de eff ecten van attitude te meten bij zowel 

therapeuten als ook patiënten op de toepasbaarheid en 

eff ectiviteit van online EMDR-behandeling. 

Tjeu Theunissen is psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog en oprichter van 
SilVRmind. Hij werkt huidig bij Adelante Zorggroep, en werkt bij Moovd 
aan doorontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Emilie van Tetering is orthopedagoog en promovenda. Ze is werkzaam 
bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Radboud UMC.

Suzy Matthijssen PhD. is klinisch psycholoog en senior onderzoeker. 
Ze is werkzaam bij het Altrecht Academisch Angstcentrum en de Univer-
siteit Utrecht. Ze is bestuurslid van de VEN, werkzaam als docent bij de 
RINO groep en rapporteert voor justitie

Tabel 2. De meest genoemde te verwachten voor- en nadelen

Voormeting: Verwachte nadelen Percentage

Technische problemen op het gebied van verbinding/installatie/downloaden/opstart 87%

Problemen in gebruiksgemak 8%

Niet goed kunnen lezen van lichaamssignalen 7%

Nameting: Voordelen

Veel en goede mogelijkheden tot werkgeheugenbelasting 51%

Gebruiksvriendelijkheid  32%

Professionaliteit en vormgeving van de applicatie 22%

Nameting: Nadelen

Technische problemen op het gebied van verbinding/techniek/installatie onvoldoende beeldkwaliteit 42%

Het niet bruikbaar zijn van de applicatie op Mac/tablet 40%

Problemen in gebruiksvriendelijkheid van de applicatie 23%
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Antwoorden op vragen 
en antwoorden die 
vragen oproepen
TEKST: Steven Meijer en Erik ten Broeke

Geraldine en de vrouwen

In Geraldine en de Vrouwen, een RTL-serie van afgelopen najaar, neemt Geraldine 

Kemper zes vrouwen mee naar Kroatië waar zij middels intensieve therapie 

behandeld worden voor hun PTSS. Een team van PSYTREC is ter plaatse om 

een lightversie van hun behandelprogramma aan te bieden. De kijker wordt 

deelgenoot van hoe de therapeuten de PTSS te lijf gaan. De serie roept  ont-

zag en bewondering op, maar wellicht ook vragen of de onorthodoxe, en

vaak ook wel harde aanpak altijd gerechtvaardigd is. Daarbij is het feit dat

het werkt een sterk argument, maar niet op voorhand volledig overtuigend.
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wordt alles uit de kast 
gehaald om de patiënten 
in een staat van terror 
te brengen’
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Over het 
optimaliseren 
van exposure
TEKST: Agnes van Minnen en Sjef Berendsen

Reactie

We kunnen ons goed voorstellen dat 

het tv-programma Geraldine en de 

vrouwen veel vragen oproept. 

Belangrijk om te beseff en is dat 

deze televisieserie niet als doel had 

om het behandelprogramma van 

PSYTREC uitvoerig in beeld te 

brengen en uit te leggen, maar 

om seksueel geweld onder de 

aandacht te brengen, en te 

laten zien dat (kortdurende) trauma-

behandeling succesvol kan zijn. 

De intensieve behandeling wordt 

geïllustreerd met behandel-

fragmenten die uit de context zijn 

gehaald. We zullen deze behandeling 

verder toelichten, zonder overigens de 

pretentie te hebben dat we dat perfect 

hebben gedaan.

De schrijvers van Antwoorden op vragen en ant-

woorden die vragen oproepen presenteren exposure 

naar ons idee als een (gesimplifi ceerd en cognitief) 

gedragsexperiment; als de verwachte US (ik word 

gek van angst) na presentatie van de CS (herinne-

ring van het trauma) uitblijft, is het doel bereikt. 

Echter, we weten uit onderzoek (zie Craske et al., 

2014) dat de bestaande relatie tussen de CS en US 

blijft bestaan, en als de CS opnieuw wordt aange-

boden ontstaat er dus interne competitie: CS  US 
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(gevaar) of CS  niet US (veilig). Om die competitie 

te winnen is het van belang dat deze leerervaringen 

zo sterk mogelijk worden, zodat deze gegeneraliseerd 

wordt naar zoveel mogelijk verschillende situaties. 

Daarmee wordt terugval na de behandeling voorko-

men, bijvoorbeeld in de vorm van renewal, of return 

of fear. 

Door exposure aan de traumatische herinnering 

(imaginaire exposure) kan de patiënt leren dat deze 

niet gek wordt en de herinnering aankan (de CS 

leidt niet tot de gevreesde US) . Dat is een nuttige 

leerervaring, maar de vraag is of deze sterk genoeg 

is om de competitie in alle situaties en op lange 

termijn te winnen van de eerdere gevormde leerer-

varing tussen de oorspronkelijke CS en US. Dat geldt 

zeker bij PTSS-patiënten die doorgaans minder goed 

zijn in inhibitieleren en het generaliseren van hun 

leerervaringen, en die veel (subtiel) vermijdings-

gedrag vertonen. Inhibitieleren is daarom gericht 

op het versterken van die relatie, en gaat verder 

dan een gedragsexperiment. Kort gezegd wordt bij 

inhibitieleren de relatie tussen de CS en de US niet 

alleen ontkracht, maar wordt de relatie tussen de 

CS en niet-US ook verstevigd. Om dat te bereiken 

wordt de kans dat de US optreedt tijdens de exposu-

re gemaximaliseerd. 

Veiligheidsgedrag
Normaal gesproken zullen angstige patiënten bij de 

presentatie van de CS (herinnering van het trauma) 

alles op alles zetten om de kans op US (‘ik word gek 

van angst’) juist te minimaliseren. Dat doen ze door 

bijvoorbeeld veiligheidsgedrag in te zetten, of de 

aandacht af te wenden van de CS. Ook de (ongeoe-

fende) therapeut zal die neiging hebben door bijvoor-

beeld de patiënt gerust te stellen, het angstniveau 

behapbaar te maken, cognitieve herstructurering 

of ademhalingsoefeningen te doen. In theoretische 

termen wordt echter daardoor de kans op de US 

geminimaliseerd. 

Bij inhibitieleren wordt die kans juist gemaximali-

seerd met behulp van verschillende procedures: zo 

worden bijvoorbeeld meerdere CS-en in combinatie 

met elkaar ingezet om een dieper niveau van extinc-

tie te bereiken (deepened extinction). Ook wordt va-

riatie aangebracht, bijvoorbeeld in het angstniveau 

(waardoor dus ook een hoge SUD bereikt wordt), of 

er worden meerdere contexten gebruikt (bijvoor-

beeld binnen en buiten, verschillende therapeuten). 

Zelfs wordt er gestreefd naar het incidenteel be-

krachtigen van de CS-US relatie. Bij al deze technie-

ken is maximale angst inderdaad geen doel op zich, 

maar meer een ‘signaal’ dat de kans op de US groot 

is, en de exposure-oefening optimaal wordt uitge-

voerd. Het dalen van de angst (zoals gebruikelijk bij 

habituatie) wordt gezien als een veiligheidssignaal, 

context-cue of verminderde aandacht voor de CS en 

wordt om die reden niet nagestreefd. 

Lynn en het mes
Th erapeut Nick stelde Lynn bloot aan een mes 

(CS), en varieerde de CS door het mes te laten zien, 

te laten horen, en het te gebruiken als dagelijks 

gebruiksvoorwerp. Hij voorkwam dat Lynn veilig-

heidsgedrag kon uitvoeren (alles in de gaten hou-

den), door het achter haar rug te doen. Hij combi-

neerde vervolgens verschillende CS-en met elkaar 

(door Lynn bloot te stellen aan het mes tijdens de 

imaginaire exposure). Door eerst de CS-en afzonder-

lijk aan te bieden, en daarna pas gezamenlijk, treedt 

er hernieuwde aandacht op voor de CS, en zal dat de 

leerervaring versterken. 

De schrijvers van het voorgaande artikel nemen 

abusievelijk aan dat er in elke angstige situatie 

slechts één angstige verwachting is, dat zij die 

bovendien van te voren al weten, en dat deze altijd 

cognitief is, als ware het een lab-experiment. In het 

geval van Lynn was zij bang dat als zij de herinnering 

op zou halen, zij gillend van angst weg zou rennen. 

De kans op de US werd voor haar verhoogd als die 

herinnering heel levendig zou zijn. De sensorische 

details van het mes maakten de herinnering leven-

diger, en verhoogde dus de kans op de US. Maar het 

mes riep ook de verwachting op dat er nieuw gevaar 

dreigt. En die kans op de US werd weer verhoogd als 

de herinnering levendig werd opgehaald. 

Het is in dit kader zinvol op te merken dat niet 

elke toegevoegde prikkel per defi nitie en exclusief 

exposure in vivo in strikte zin (een CS) is. Prikkels 

‘De angst is geen doel op zich, 
maar een teken dat de kans op 
de US gemaximaliseerd wordt’
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kunnen worden toegevoegd aan de imaginaire 

exposure om het inhibitieleren te maximaliseren, 

bijvoorbeeld door het toevoegen van een onver-

wacht verrassingselement, om de opvallendheid van 

de CS (herinnering aan het trauma) te vergroten, 

een andere context aan te brengen, of variabiliteit te 

bewerkstelligen. Lynn werd overigens in het res-

taurant eveneens geconfronteerd met het normale 

gebruik van messen. 

Loïs en haar kleding
Bij Loïs was de verwachting dat therapeut Sjef 

haar iets aan zou doen, en de kans op de US werd 

verhoogd als ze make-up en geen wijde truien zou 

dragen, en als Sjef haar zou aanraken. De ‘weinig 

verhullende kleding’ die zij droeg was overigens 

een normale zomerse vakantie-outfi t. Over de 

aanraking door Sjef kunnen we kort zijn: in dit 

geval verhoogt het de kans op de US, en paste het 

goed in het behandelmodel. Maar de critici hebben 

gelijk dat dit grensoverschrijdend kan zijn. We zijn 

doorgaans terughoudend met aanraking, en doen 

dit alleen als het de US duidelijk verhoogt, én als 

er anderen bij aanwezig zijn (zoals een co-thera-

peut of camera’s). De auteurs suggereren dat Sjef 

had moeten vragen of de US al was gebeurd (heb 

ik je iets aangedaan?), maar zo’n vraag op dat 

moment kan de kans op de US juist minimalise-

ren. Sjef vroeg daarom juist: wat kan ik nog meer 

doen om de kans te vergroten dat ik je iets aan zal 

doen (denk aan: oogcontact maken, achter je gaan 

staan)? De vraag of het angstniveau moet oplopen 

moet ook in dat kader worden bezien: hoe groter 

de kans dat de US zal volgen, hoe hoger de angst. 

De angst is geen doel op zich, maar een teken dat 

de kans op de US gemaximaliseerd wordt. 

Na deze scene is Sjef met Loïs naar buiten gegaan 

om te onderzoeken of het dragen van dergelijke 

kleding zou leiden tot grensoverschrijdend gedrag 

van mannen. De mannen die voorbij kwamen 

besteedden nauwelijks aandacht aan Loïs. In het 

tv-programma is te zien dat zij daarna vaker zomer-

se kleding aan durfde te doen, bijvoorbeeld bij het 

zwemmen en kanoën, hetgeen zij eerder vermeed. 

Ongemak is geen excuus
Kortom, de gehanteerde exposure-strategieën in 

dit tv-programma sluiten goed aan bij het wer-

kingsmechanisme vanuit de inhibitietheorie, en is 

gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Van de 

zes deelnemers waren er na afl oop vier PTSS-diag-

nosevrij, een persoon had een klinisch relevante 

daling in PTSS-klachten en een persoon heeft 

daarna nog een regulier PSYTREC-behandelingstra-

ject doorlopen waarna geen sprake meer was van 

PTSS. We kunnen ons voorstellen dat het vanaf de 

bank ongemakkelijk voelt om te kijken naar men-

sen die zichtbaar zeer angstig zijn. Wij denken dat 

dat ongemak te maken heeft met het feit dat wij 

die angst veroorzaken én moeten aanzien. Zonder 

blikken of blozen sturen we paniekpatiënten naar 

de supermarkt en hebben geen problemen met de 

heftige paniekgevoelens die ze daar ervaren, uit 

ons zicht. Als we echter angst in de therapiekamer 

zien, geven we liever de patiënt een glaasje water 

en stellen we hem gerust. Het helpt om te beden-

ken dat deze patiënten deze angsten al jarenlang 

dag en nacht ervaren zonder onze interventie. Een 

tweede reden voor het ongemak heeft mogelijk te 

maken met de CS (in dit geval seksueel geweld). De 

angst die mensen met een lieveheersbeestjesfobie 

hebben als ze van jou dat lieveheersbeestje (CS) 

moeten laten kruipen over hun vinger is echter de-

zelfde angst als de angst die PTSS-patiënten voelen 

bij het ophalen van hun herinneringen aan seksu-

eel geweld. Het ongemak is begrijpelijk en men-

selijk, maar geen reden om PTSS-patiënten vanuit 

mededogen een optimaal uitgevoerde behandeling 

te ontzeggen.

Referenties
Craske, M.G., Treanor, M., Conway, C.C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. 
(2014), Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning ap-
proach. Behaviour Research and Therapy, 58,10-23.

Agnes van Minnen is klinisch psycholoog/psychotherapeut/super-
visor VGCT, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en 
directeur behandelprogramma van PSYTREC.

Sjef Berendsen is klinisch psycholoog/psychotherapeut/supervisor 
VGCt, EMDR trainer en algemeen directeur van PSYTREC.
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IN MEMORIAM

In de tweede week van februari 

ontvingen we bericht dat Arnold J. 

Popky is overleden aan de gevolgen 

van COVID. Veel van onze leden 

zullen hem kennen als pionier op het 

gebied van EMDR gericht op versla-

ving en zijn inzet bij de behandeling 

van oorlogstrauma bij militairen en 

veteranen. Arnold - die zichzelf A.J. 

noemde - werd geboren in Wilkes-Barre (Pennsylvania) in de 

Verenigde Staten als jongste van een gezin met drie kinde-

ren. Een van de centrale thema’s in zijn leven was het leger. 

Zijn vader diende in de eerste wereldoorlog in Frankrijk. 

Hoewel hij het toen niet besefte, begreep A.J. later dat zijn 

vader teruggekomen was met PTSS, zijn eerste ervaring met 

dit ziektebeeld. Een ander thema in zijn leven was dat er pas 

op volwassen leven duidelijk werd dat hij een leerstoornis 

had. Tekenend is dat hem dat nooit heeft weerhouden om te 

vechten voor wat hij wilde bereiken. 

In 1956 werd hij marinier. Hij bleek uiteindelijk te jong 

toen de Korea-oorlog speelde en te oud voor de oorlog in 

Vietnam. Daarna heeft hij verschillende werkzaamheden 

opgepakt als technicus. Vanaf 1976 raakte hij steeds meer 

onder andere in NLP als Master Practitioner en in Ericksoni-

aanse Hypnose. Tijdens een hypnoseseminar ontmoette hij 

Francine Shapiro die op dat moment haar dissertatie schreef. 

Ze raakten bevriend. Francine schreef zelfs het artikel, waar-

mee EMD(R) op de kaart gezet werd, op zijn computer. Ook 

ontwierp A.J. de software database voor het EMDR-instituut 

van waaruit de EMDR-trainingen werden georganiseerd. A.J. 

raakte opnieuw geïnspireerd om een opleiding te volgen 

nadat duidelijk werd dat Francine eisen stelde aan wie 

getraind kon worden in EMDR-therapie. Elke keer als hij in 

de buurt van zijn studieboeken kwam, kreeg hij echter een 

paniekaanval. Hij realiseerde zich dat dit zijn oorsprong had 

in een incident waarbij hij als kind van school getrapt werd. 

niet goed. Op 58-jarige leeftijd werd vastgesteld dat hij 

dyslectisch was, ADHD had en moeite met het verwerken van 

auditieve informatie. Hij werd ingesteld op ADHD-medicatie 

en in januari 1994 behaalde hij een master in psychologie. 

Later schreef hij zelfs een dissertatie over het door hem 

ontwikkelde verslavingsprotocol en bekwaamde hij zich als 

relatie- en systeemtherapeut.

Door zijn werk met hypnose had A.J. al ervaring met de be-

handeling van roken. Hij had een patiënt die wilde stoppen 

met roken maar ze gebruikte ook valium, cannabis en cocaï-

ne. Hij had toen al gewerkt aan een EMDR-protocol voor het 

stoppen met roken, en gebruikte dat om haar te behandelen. 

Tien dagen na de eerste sessie maakte ze een nieuwe af-

spraak. Ze rookte nog steeds evenveel, maar gaf wel aan dat 

haar verlangen om heroïne te roken was verdwenen. A.J. wist 

niet dat ze (ook) heroïne rookte. Hij realiseerde zich dat toen 

hij het stoppen-met-rokenprotocol toegepast had, hij nooit 

expliciet had gemaakt dat hij doelde op de sigaretten en de 

vrouw had ‘roken’ in haar hoofd vertaald naar het roken van 

heroïne. Hij schreef voor het eerst over zijn stoppen-met-ro-

kenprotocol in de EMDR Network nieuwsbrief van december 

1992 en presenteerde het daarna op de EMDR-conferentie 

in 1993 in de Verenigde Staten. In de periode daarna ontwik-

kelde hij dit door tot een EMDR-protocol voor verslaving in 

het algemeen, het DeTUR-protocol wat staat voor Desensiti-

zation of Triggers and Urge Reprocessing.

Over zijn werk met militairen en veteranen zei hij onder ande-

re: “We have got to clean up from Vietnam, Iraq and Afghani-

stan. We owe it to these military people to do our best to help 

them heal. … since we are exposing them to horrible expe-

riences that they have not been trained to handle... We are 

pushing them past health and there are not enough therapists 

out there trained to work with this population… As a MARINE, 

I feel that it is my obligation.” A.J. Popky’s leven kende allerlei 

obstakels. Zijn doorzettingsvermogen, humor en toewijding 

maken hem tot een bijzondere man die zeer veel betekend 

heeft voor de EMDR-gemeenschap. Ik heb het geluk gehad 

hem te ontmoeten in 2010 op het EMDR Europe congres in 

Hamburg. Een zeer warme, bevlogen man met een missie. 

Semper Fi.

Wiebren Markus is GZ-psycholoog en onderzoeker bij Iris Zorg en 
voorzitter van de SIG EMDR en verslaving

 Deze informatie is een bewerking van A Community of Heart 
 A. J. Popky. Francine Shapiro Library.

Arnold Jay (A.J.) Popky  1935-2021
TEKST: Wiebren Markus
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Met preverbaal trauma bedoel ik beschadigende ervarin-

gen die niet zijn opgeslagen in je bewuste herinnering, 

maar zich wel manifesteren middels zintuiglijke sensa-

ties, zoals plotse angst bij een geur (bijvoorbeeld van 

bloed), het huilen van een baby, of niet durven slikken. 

Het zijn triggers die veelal verwijzen naar onverwerkte 

traumatische ervaringen. De patiënt heeft geen idee 

waar het naar verwijst, omdat de herinnering niet be-

wust is opgeslagen. Preverbaal trauma vindt zijn wortels 

voornamelijk in medische trauma’s zoals vroeggeboor-

tes, medische complicaties en daarnaast in relationele 

problematiek van ouders waaronder huiselijk geweld, 

adoptie-en verwaarlozingsproblematiek. Incidenteel ligt 

seksueel misbruik aan de klachten ten grondslag.

Verkrachting door Napoleon
Het lijkt er echter op dat preverbaal trauma in ons 

vakgebied geassocieerd wordt met vroegkinderlijk mis-

bruik en/of de false memory-discussie. Deze discussie 

gaat over de bezorgdheid dat patiënten herinnerin-

gen zelf fantaseren of aangepraat zouden kun-

nen krijgen in therapie en op basis van deze 

onware overtuiging aangifte doen. Dat is 

een terecht punt van zorg als iemand ju-

ridische stappen zet. Maar in de GGZ 

gaat het om de beleving van de patiënt, en niet zozeer 

over de waarheid. Aansluiten bij de beleving van de pati-

ent en daar de emotionele lading van afhalen is ons vak. 

Of het nu wel of niet gebeurd is, is dan minder relevant.

De lezing van David van den Berg op de jaarlijkse super-

visorendag van de VEN gaf mij een nieuwe ingang om 

mijn standpunt te belichten, namelijk dat we dienen aan 

te sluiten bij de beleving van de patiënt en dat waar-

heidsvinding een taak van politie en justitie is. Op de 

vraag of we EMDR-therapie kunnen doen bij een floride 

psychose kwam het antwoord van David dat we kunnen 

blijven aansluiten op de beleving van de patiënt. In de 

casus van David ging het over een verkrachting door Na-

poleon, wat natuurlijk als voordeel heeft dat het misdrijf 

verjaard is en Napoleon niet meer vervolgbaar is… Ons 

vak heeft dus weinig van doen met de strafrechtelijke 

wereld, omdat het zich inderdaad hoort te richten op de 

klachten en de daaraan verbonden beleving van patiën-

ten, net zoals we bijvoorbeeld doen met de flashforward. 

Geboortetrauma
In mijn werk bij de jeugd-GGZ heeft de klachtgerichte 

strategie, in dit geval de tijdlijnroute, mij af en toe geleid 

naar vroegkinderlijke problematiek. Zo zette een meisje 

van tien jaar, dat vele doodsangsten kende, mij weer op 

het spoor van preverbaal trauma. Na jaren therapie werd 

gevraagd of EMDR-therapie wellicht kon helpen. Haar 

angsten in de vorm van angst voor oorlog en ziekte bracht 

ik in kaart. Op school verdroeg ze lessen over de tweede 

wereldoorlog niet. Ze liep dan in paniek weg, evenals bij 

lessen over kanker. Er was een familiefoto waarop een 

Meer aandacht voor 
preverbaal
TEKST: Marijke Feijtel

Tijdens de supervisorendag kreeg ik te horen dat we moeten oppassen met het focussen op pre-

verbaal trauma omdat dit gevaarlijk zou kunnen zijn. Mijn klinische ervaringen sluiten daar niet bij 

aan. Preverbaal trauma bestaat en kan de onderliggende uitlokkende ervaring zijn van de aanmeld-

klachten. Volgens mij bestaat er binnen ons vak onnodige afweer tegen het onderwerp preverbaal 

trauma. In deze bijdrage probeer ik daarom een ander licht op deze materie te laten schijnen.

trauma
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overleden opa stond. Er waren nachtmerries over soldaten 

die haar slaapkamer binnenkwamen. 

Omdat ik geen onderliggende uitlokkende ervaringen 

vond, ging ik de ervaringen en nachtmerries zelf maar 

desensitiseren. Dit bracht nog geen wezenlijke verbete-

ringen van haar paniekklachten, maar leidde wel tot iets 

minder vermijding van bepaalde situaties. In het evaluatie-

gesprek met beide ouders benoemde ik dat ze waarschijn-

lijk niet angstig geboren was en vroeg de ouders nogmaals 

gericht wanneer zij hun kind voor het eerst angstig 

hadden gezien. Toen zei de moeder plots: “Ze lag al met 

opengesperde ogen en een stijf lijfje in haar wiegje vanaf 

de eerste geboortedag”. Verbaasd keek ik op en kreeg toen 

het verhaal te horen over een heftig geboortetrauma waar-

bij zowel de moeder als haar dochter in levensgevaar zijn 

geweest. Moeder had hiervoor al therapie gehad. 

We gingen aan de slag met het geboortetrauma volgens 

de Lovett-methode. Hierbij vertelde moeder vanuit het 

mogelijk perspectief van haar dochter het geboortever-

haal. Het meisje, dat toch al frêle en wit was, zat tijdens 

de sessie te rillen op haar stoel. Natuurlijk hoopte ik dat 

de klachten nu wel zouden oplossen toen de SUD naar 0 

zakte. Maar al gauw bleek dat de angstige ervaringen die 

de oorspronkelijke doodsangst na de geboorte hadden 

bekrachtigd, nog steeds invloed hadden. Pas toen we er 

daar een aantal van hadden gedesensitiseerd zagen we 

de klachten oplossen. 

Angst voor baby’s
Een ander kindje, drie jaar oud, was zo bang voor baby’s 

dat hij wegviel, ging slapen onder stoelen of banken zodra 

hij er één zag. Dit jongetje was ernstig prematuur geweest 

(28 weken) en had in de tweede week van zijn bestaan 

twee hersenbloedingen gehad met bijbehorende medische 

ingrepen, waarbij de eigen ouders, beiden arts, hadden 

geassisteerd. Met EMDR-therapie konden we de dissoci-

atie opheffen. Toen ouders het geboorteverhaal, inclusief 

de hersenbloedingen en de medische ingrepen vertelden 

(volgens de Lovett methode) reageerde hij eerst door ook 

in de therapie weg te vallen. Na enkele keren kon hij het 

wel horen zonder weg te vallen maar legde hij zijn handen 

op zijn oren. Toen ik als target een plaatje van een baby 

gebruikte en het babygehuil nadeed sloeg de paniek toe. Hij 

werd heel angstig en wilde weg. Een cognitive interweave 

‘wie kan er harder huilen: jij of de baby’s?’ haalde hem uit 

de machteloze freeze-toestand en hij liet ons horen wie het 

hardst kon huilen! Hij zette het zodanig op een krijsen dat 

collega’s kwamen vragen of het wel goed ging. Vanaf dat 

moment 

was er geen dissociatie meer nodig en nam hij zelf het heft 

in handen door weg te gaan uit de situatie als het kon, te 

verdragen, afleiding te zoeken of zelf lawaai maken. Ouders 

hebben met hem en zijn fotoboeken heel zijn geboortever-

haal kunnen doornemen. De angst voor baby’s bleef echter 

bestaan en ging meer en meer gepaard met vermijdingsge-

drag, waar ouders in meegingen. De angst was niet meer zo 

heftig dat hij dissocieerde maar er bleef wel sprake van ver-

mijdingsgedrag waar ik niet meer doorheen kwam. Zodra 

hij mij zag werd hij heel gespannen, en was er veel afweer.

Een collega psychotherapeut, gespecialiseerd in het jon-

ge kind, deed daarom de vervolgbehandeling. Middels 

speltherapie kon hij zijn onderliggende, nog steeds aan-

wezige angsten doorwerken in de zandbak. Daar kwam 

heel veel oorlog en andere bedreigende uitspeelsituaties 

aan te pas. Inmiddels is de behandeling afgerond en is 

hij blij met zijn babybroertje.

Conclusie
Laten we aandacht hebben voor de vroege voorgeschie-

denis van onze patiënten, omdat de oorsprong van de 

angst daar kan liggen en het zo jammer is als we dit niet 

aanpakken. Bij de tijdlijnroute als zoekstrategie zien we 

wel vaker dat er al sprake was van een lichte angst voor 

de uitlokkende beschadigende ervaring. In dat geval is 

het raadzaam om goed de geschiedenis van de vroege 

ontwikkeling in kaart te brengen. Bij kinderen beschik-

ken we vaak over het verhaal van de ouders, bij volwas-

senen ligt dat anders en moeten we het doen met de 

beleving van de patiënt. Door de beleving van de patiënt 

als ingang te nemen, net als de ingebeelde verkrachting 

door Napoleon, kun je jouw patiënt verder helpen. 

Ter afsluiting, mocht je interesse hebben in het effect 

van pre- en perinatale ervaringen op onze ontwikkeling, 

dan adviseer ik de website van Anna Verwaal te bezoe-

ken: http://www.fromwombtoworld.com. Zij heeft 

zich gespecialiseerd in de betekenis van prenatale en 

geboorte-ervaringen voor de persoonlijkheidsontwikke-

ling. Ik raad je ook aan om een lezing bij haar te volgen. 

Je kan je ook aanmelden voor de SIG preverbaal trauma 

van de VEN, bij Jacqueline Janssen, jjanssen@psycho-

therapiemalden.nl

 

Marijke Feijtel is psychotherapeut, supervisor en leertherapeut.
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aren geleden gingen wij aan de slag met EMDR-

therapie voor doven en slechthorenden en voor 

kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. 

Over de effecten zijn we enorm enthousiast, 

omdat het op zo’n andere manier werkt dan 

veel andere (talige!) behandelingen. Wel vergt dit aan-

passingen en specifieke deskundigheid. Jammer genoeg 

is het EMDR-voorlichtingsmateriaal, met name de 

filmpjes, niet toegankelijk voor deze doelgroepen. Het 

VEN-bestuur, Kentalis en Stichting Doof & Co hebben 

de handen ineen geslagen om deze klus te klaren.

Subtiel
Nu is dat uitdagender dan wellicht op het eerste oog 

lijkt. Een voor de hand liggende oplossing lijkt het on-

dertitelen van de filmpjes. Hoewel met name sommige 

slechthorenden gebaat zijn bij ondertiteling, voldoet dit 

niet voor dove mensen die aangewezen zijn op geba-

rentaal. Om dat enigszins te begrijpen is het belangrijk 

meer over de gebarentaal te weten. 

NGT heeft als echte taal een eigen grammatica en 

woordenschat. Gebarentaal is echter geen universele 

taal, maar verschilt per land en heeft zelfs regionale 

verschillen . NGT gebruikt naast de handgebaren en de 

eigen grammatica nog een aantal andere belangrijke 

elementen om zich te uiten zoals mimiek, mondbeeld, 

handvorm en beweegrichting. Zelfs de plaats van een 

gebaar in de ruimte (‘in de lucht’) zorgt voor nuances die 

niet-gebarentaalvaardige personen snel missen. Grada-

ties en nuanceringen worden nog extra uitgedrukt via 

lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. 

EMDR in Nederlandse 
gebarentaal
TEKST: Jeannette Wieten, Jeantine Janse en Lieke Doornkate

The making of… 

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor de ongeveer 1,5 miljoen kinderen en 
volwassenen in Nederland die doof en slechthorend zijn. Zo is in 2020 niet alleen de 
Nederlandse gebarentaal (NGT) eindelijk als officiële taal erkend, maar heeft door de 
corona-persconferenties gebarentaaltolk Irma een onuitwisbare indruk achtergelaten. 
Daarmee is de Nederlandse gebarentaal voor altijd onder de aandacht gebracht. 
Het toeval wil, dat binnen de VEN in hetzelfde jaar gewerkt is aan EMDR-voorlichtings-
filmpjes in Nederlandse gebarentaal. 

J

Cliënt/acteur vertelt de gebeurtenis aan de therapeut/acteur met op de 
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Ook mensen met een taalontwikkelingsstoornis of 

verstandelijke beperking gebruiken soms deze taal. 

Dan wordt meestal het gewone gesproken Nederlands 

gebruikt, ondersteund met enkele gebaren. 

Er spelen dus veel subtiele factoren een rol. Inhoudelijke 

informatie over EMDR-therapie komt voor de doelgroep 

in Nederlandse gebarentaal al met al veel beter tot zijn 

recht en helpt cliënten om goed te profiteren van de 

behandeling.

Bij het aanpassen van het beeldmateriaal voor volwas-

senen hebben wij de vertaling goed gescreend op de 

juiste termen in gebarentaal en EMDR-inhoudelijke as-

pecten. Een ander belangrijk aspect is dat de tolk schuin 

staat voor het beeld zodat de dove kijker ook een indruk 

krijgt van de spreker. De prachtige animatiefilmpjes 

van een therapeutische sessie met flashbacks, wilden 

we zoveel mogelijk intact houden. Als we een of twee 

tolken in de animatie zouden zetten zou het verwarrend 

worden en bovendien visueel te complex. Daarom is 

ervoor gekozen om dove acteurs vóór de animatie te 

plaatsen. Om het verhaal geloofwaardig te maken voor 

de doelgroep heeft een jonge dove acteur de rol van het 

kind op zich genomen. 

Op deze manier lijkt het alsof de animatie, die op de 

achtergrond te zien is, ons een inkijkje geeft in het 

hoofd van patiënt. De acteur die de therapeut speelt, 

hebben wij gecoacht op het inhoudelijk juist gebruiken 

van de termen, volgorde van het protocol en het verkla-

ringsmodel. Hiermee zijn de filmpjes ook een document 

geworden waar therapeuten die in gebarentaal met 

dove cliënten werken, zich aan kunnen spiegelen.

Hans Otermann van Multimedia Kentalis, heeft alles tot 

een fraai geheel weten te smeden door mee te denken 

over de mogelijkheden en het audiospoor en de geba-

rentaal zoveel mogelijk te synchroniseren. Hierdoor krij-

gen dove kinderen en jongeren dezelfde informatie als 

hun ouders. Dat helpt bij de gezamenlijke voorbereiding 

op de EMDR-behandeling. Al met al een heel intensief 

traject, maar met een mooi resultaat! 

Tot slot is het leuk om te vermelden dat recent ook de 

SIG Beperkt in communicatie: door doofheid, slechtho-

rendheid of een taalstoornis is erkend door het bestuur. 

Nu kunnen we onze expertise en ervaringen uit het lan-

delijke werkveld bundelen. Inspiratie zat, zo is gebleken 

tijdens bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. 

Referentie
 Onno Crasborn: Waarom is er niet één universele gebarentaal?  

 https://www.youtube.com/watch?v=oewqQ6RkNT8
 

https://www.emdr.nl/emdr-in-beeld/#EMDR-in-beeld-tolk-gebarentaal
 

Jeannette Gerarda Wieten is GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycho-
loog Specialist en EMDR practitioner, werkzaam bij Kentalis Ambulante 
Zorg Utrecht.
Jeantine Janse is Cognitief Gedragstherapeut en EMDR practitioner, 
werkzaam bij St. Doof & Co.
Lieke Doornkate, is GZ-psycholoog, Psychotherapeut, supervisor VGCt 
en EMDR, werkzaam bij St. Doof & Co.
Alle drie zijn lid van de SIG Beperkt in communicatie: door doofheid, 
slechthorendheid of een taalstoornis

Montage van de 2 camerabeelden tijdens de opname; de groene achter-
grond wordt later vervangen door de oorspronkelijke animatie.
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Antichris     is een Griekse tragedie. Antichrist als Dionysos - halfbroer van Apollo. In de 

Proloog zien we een man en een vrouw. Ze krijgen geen naam - we zullen hen man en 

vrouw noemen. Man en vrouw versmelten in slow motion in dionysische seks op de 

prachtige, tragische klanken van Händels Lascia ch’io pianga: laat mij wenen over mijn 

wrede lot… Tijdens hun extatisch genot weet hun kindje Nic het veiligheidsslot van 

zijn ledikant te openen. Hij valt door het niet goed gesloten raam te pletter. De muziek 

zwijgt. Begrafenis. Vrouw stort in. Ziekenhuisopname. De jonge dokter Wayne noemt 

de rouwreactie van vrouw atypisch en drogeert haar. Man bezoekt vrouw. Vrouw zegt 

dat het haar schuld was… Man zegt dat hij er ook bij was… Man blijkt cognitief-gedrags-

therapeut. Man wijst de behandeling van dokter Wayne af. Rouw is een natuurlijk, 

gezond proces. Geen ziekte.  Man besluit de regie over te nemen. Vrouw is weer thuis. 

Spoelt pillen door het toilet. Man blijkt een realistisch en optimistisch therapeut: “Th ere 

is no way around it… it will change…” Kalm. Beschermend. Stopt autopsierapport weg. 

Teder, ondanks verwijten van vrouw dat hij altijd zo afstandelijk was naar haar en Nic... 

nooit in haar geïnteresseerd tot nu… nu ze zijn patiënt is... Man vraagt professioneel om 

voorbeelden. De laatste zomer met Nic in Eden (hun boshuisje), om haar proefschrift 

Gynocide af te maken (en haar these een leugen bleek...). Hij liet hen zo makkelijk gaan… 

De pijn van vrouw wordt ondragelijk. Er ontstaan paniekaanvallen (“a new phase”). 

Man start een angstpiramide: “What are you afraid of?” Vrouw weet het niet… “Can’t 

I be afraid without a defi nite object?” Bovenaan komt Eden. Ze gaan naar Eden… Voor 

man is natuur een speeltuin. Voor vrouw de hel. “Th e ground is burning.” Vrouw vlucht 

Eden binnen. Man stuit op een hert dat een half geboren, dode foetus meedraagt. De 

volgende dag exposure-oefeningen. Gras, de brug... het werkt. Vrouw is blij. Roofvogel 

pakt voor hun ogen een kuiken dat uit het nest is gevallen. Eet het levend op. Man troost 

vrouw. Vrouw vertelt dat ze hier eerder bang is geweest… ze hoorde een kind huilen… het 

bleek niet Nic… het was Eden… Man legt uit dat haar angst irrationeel was. Net als haar 

paniekaanvallen. “Th e scream wasn’t real.” Vrouw vertelt dat het huilen de schreeuw 

was van alles wat leeft… en dat moet sterven... net als de acorns die eindeloos op hun 

dak vallen. “Nature is Satan’s church.” Man vindt het mooi voor een kinderboek. “Acorns 

don’t cry… your thoughts distort reality... that’s what fear is…” De volgende morgen stuit 

man op een vos die als ouroboros het eigen lichaam verscheurt. Man deinst terug. De vos 

spreekt: “Chaos reigns…” Man vindt polaroids van vrouw met Nic in Eden. Ziet tot zijn 

verbazing dat vrouw de schoentjes van Nic heeft verwisseld... Man betreedt het zoldertje 

van Eden. Aan de muur gruwelijke, historische taferelen van gynocide. Man vindt het 

proefschrift. Man slaat het knipboek-achtige werk open en ziet dat gaandeweg de letters 

kinderlijker worden, overgaan in krabbels en dan niets meer... Man wekt vrouw en stelt 

voor een rollenspel te doen. Vrouw is ratio, man natuur. Vrouw vraagt welke natuur: “Th e 

kind of nature that causes people to do evil things… against… women?” Vrouw vertelt 

dat ze iets anders in haar proefschrift ontdekte dan verwacht… als de natuur van de mens 

slecht is… geldt dat ook voor vrouwen... Man verliest geduld. Vrouw ziet het… “Forget 

it.” Man wil stoppen met therapie als vrouw niet luistert... “Evil and good has nothing to 

do with therapy!” “Sorry, sometimes I forget…” “Th e evil you talk about is an obsession… 

obsessions never materialize… this is a scientifi c fact!” Vrouw ziet hoe Nic op de tafel bij 

het raam klautert en valt… en ze niets doet… Vrouw vindt autopsierapport. Man vertelt 

dat bij onderzoek sprake bleek van vervorming van de voetbotjes... Man ziet een verband 

met de polaroids... Man confronteert vrouw. Vrouw ontwijkt… man loopt weg… vrouw 

komt hem achterna…”Bastard. You’re leaving me!” Metamorfose… vrouw wordt heks... 

gruwelijk gevecht… man doodt vrouw… man verbrandt vrouw op brandstapel… 

Trauma en 
natuurAntichris

TEKST: Hayo Lasschuijt
FOTO: September Film

De regisseur Lars von Trier 

gebruikt voor zijn fi lm 

Antichris    de titel van het 

van woede doortrokken 

boek van de late Nietzsche: 

Antichrist. Nietzsche en Von 

Trier. Beiden provocateur. 

Beiden gedreven door de wil 

tot waarheid. Uitvoerders 

van een grimmig experiment: 

hoeveel waarheid kan een 

mens verdragen, hoeveel 

illusies verliezen, zonder 

zichzelf te verliezen? 

Ze verkennen de wereld 

van trauma. Een blik in de 

afgrond van de natuur, 

onze natuur…

FILM EN TRAUMA
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Apollo en Dionysos
Nietzsche begreep tragedie, volgens fi losoof Safranski in Niet-

zsche, als een ritueel om vanuit de dionysische roes weer een 

individu, een apollinisch ik te worden. De klassieke tragedie 

bracht balans. De balans tussen het dionysische en het apolli-

nische. Metafysische levensmachten. Grofweg chaos (natuur) 

en orde (cultuur). Tot Socrates... ons bracht tot intellectualise-

ring van onze diepste bronnen. Muziek werd taal... We werden 

apollinische optimisten: “Het mechanisme van oorzaak en 

gevolg verdringt de samenhang van schuld en boete… De wil 

tot weten overweldigt de levensmachten van mythe, religie 

en kunst. Het menselijk leven scheurt zich los uit de duistere 

wortelgrond van zijn instincten en hartstochten.” De mens 

werd objectief waarnemer van de natuur.  De prijs voor deze 

apollinische overwinning op de dionysische werkelijkheid 

was vervreemding van deze natuur, die wreed en gevaar-

lijk is - niet redelijk (als dr. Jekyll), wel vitaal (als mr Hyde). 

Dionysos brengt chaos, maar ook levenslust. Mr. Hyde geniet 

van zijn amoreel-zijn. Maar hoeveel dionysische waarheid kan 

de idealistische dokter Jekyll verdragen als hij weer tot z’n 

zinnen komt? Als hij weer bewust-wordt. Dan wil hij gekend 

worden door een ander bewustzijn. Getroost. Niet alleen door 

zijn geliefde maar ook door een zinrijke kosmos, zijn weten-

schappelijke idealen. De walging, de absurditeit, hij moet het 

verdragen als hij naast dr. Jekyll ook mr. Hyde wil zijn. Anders 

resteert niets anders dan anhedonie of de permanente roes, 

de verslaving - mr. Hyde. Deze condition humaine vraagt ook 

om metafysische troost. We hebben nieuwe mythes nodig, 

zei Nietzsche. Hij vond ze in de muziek van Wagner. Mythes 

als pogingen met de natuur, onze natuur in gesprek te komen. 

Voor vrouw is dit noodzakelijk (Satan’s church). Man vindt het 

een kinderboek. 

Orde en chaos
Ook de Canadese hoogleraar psychologie Jordan Peterson 

stelt in Maps of Meaning dat we naast wetenschap mythes 

nodig hebben. We beschouwen mythes echter als kinder-

boeken omdat we mythes, zoals het scheppingsverhaal, als 

protowetenschap zien. Peterson stelt dat de mythologie van 

‘primitieve’ samenlevingen helemaal niet ging over dingen als 

object, om verklaringen. Het ging om handelen. Niet over het 

objectieve ‘is’ maar over het aff ectieve ‘is’ en hoe we van het 

aff ectieve ‘is’ naar het ideale ‘ought’ kunnen komen. Hoe we 

een succesvol mens worden. Ook in onze opvoeding leren we 

hoe van ‘is’ naar ‘ought’ te komen. We zijn geboren idealisten. 

Zo ontwikkelen we een wereldbeeld dat ons helpt de wereld 

te begrijpen en ons daarin te bewegen. Orde. Een veilig eiland 

in een zee van chaos, the unknown - niet alleen buiten ons 

maar ook in onze binnenwereld (zoals onze oude trau-

ma’s, onze ongekende verlangens en ambivalenties). Soms 

overspoelt deze zee ons vertrouwde eiland. Verlies. Trauma. 

Angst. Paniek. Daderschap. Schuld. Ons wereldbeeld biedt 

geen oriëntatie meer. De wereld (of jijzelf) blijkt essentieel 

anders dan gedacht. Dit besef is wezenlijk. Anders is niet je 

representatie van de wereld het probleem maar de wereld 

zelf (of jijzelf). Woede. Wraak. (Zelfhaat). Men begrijpt niet 

dat men onbekend terrein moet gaan verkennen. Een betere 

oriëntatiekaart (map of meaning) moet gaan vormen die 

beter past bij de nieuwe realiteit. Th erapie ondersteunt dit 

proces. En mythes…?

Orde en chaos en onze vitale levensdrang die steeds opnieuw 

van chaos naar orde wil gaan, geven in mythologische termen 

onze ervaringsgebieden van (on)voorspelbaarheid en (on)

beheersbaarheid weer. Wonderwel aansluitend bij onze 

biologische make-up. Bij het stress-model. Het homeosta-

tisch imperatief van Damasio: Th ou shall endure and prevail 

(EM21). En ook bij het metaforisch brein, zoals beschreven 

door de linguïst Lakoff  (EM18). We maken verhalen gebaseerd 

op dit biologische basisschema. We framen, maken onze 

eigen mythes. Met hetzelfde schema als in onze overgele-

verde mythes en religies: paradijs, val en verlossing. Mythes 

zijn onze gecondenseerde, aff ectieve kennis van tientallen 

eeuwen. Wetenschap kan dit kader niet bieden. Ons medisch 

model blijft hier verstandig genoeg dan ook buiten door af-

fectief lijden als medische klacht te benaderen, als het objec-

tieve, meetbare ‘is’ - en wie wil niet beter worden? Von Trier, 

die zelf meerdere keren ernstig angstig-depressief is geweest 

en CGT heeft ‘genoten’ (en Antichris    zijn meest persoonlij-

ke fi lm noemt), lijkt in Antichris  , nog middenin zijn herstel, 

te suggereren dat het medisch model iets ontbeert. Dat een 

meer hybride vorm van therapie is aangewezen. In wezen 

beschrijven wetenschap en mythe hetzelfde - alleen op een 

andere manier. De natuur laat zich nou eenmaal niet overtui-

gen door een theorie over de natuur - zoals man verwachtte...

https://septemberfi lm.nl/fi lms/43-Antichrist
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Evelien Speel-Flierman werkt in haar eigen praktijk 

met gezinnen en jonge kinderen. Ze merkte dat ouders 

het vaak lastig vinden om signalen van spanning bij 

kinderen op tijd te zien. Ouders reageren vaak pas op 

hun kind als het echt boos wordt. Vervolgens ontstaan 

tussen ouders ruzies en confl icten over de opvoeding. 

Evelien miste een hulpmiddel om hier met ouders en 

jonge kinderen over in gesprek te gaan. Ze besloot daar-

om een boek te schrijven en vroeg Christiaan Helmig 

om de illustraties te verzorgen. 

Evelien: “Het idee voor Oskar kwam tijdens mijn vakan-

tie in Ierland. Ik had al langere tijd het idee om een boek 

te schrijven. We reden langs bossen en toen wist ik 

ineens: het moet gaan over een hertje. Oskar heeft alle 

stressreacties in zich: een hert is echt een vluchtdier, 

kan bevriezen en onderling kunnen ze ook vechten.”

Het verhaal
De verhaallijn van Oskar is voor alle ouders herkenbaar. 

Moeder heeft haast en verheft ongeduldig haar stem. 

Oskar wil niet mee en roept boos “NEE”. Hij rent het 

bos in, weg van zijn moeder. Dan staat hij stil en schrikt 

van geluiden in het bos. Uil vliegt met Oskar mee en 

helpt hem zijn mama weer te vinden. Onderweg komen 

Oskar en Uil een egel tegen. Oskar bevriest als hij Egel 

hoort ritselen. En op zijn beurt schrikt Egel van Oskar 

en zet zijn stekels op. Uil helpt Egel en Oskar om weer 

te kalmeren, en dan vinden ze de mama van Oskar weer. 

Oskar is even bang dat zijn mama boos is, maar mama is 

opgelucht en blij dat Oskar terug is. Ze maken het samen 

goed en Oskar stelt zijn nieuwe vrienden aan haar voor. 

De dieren hebben ieder hun eigen rol in het verhaal. De 

uil deint mee op de emoties van Oskar en helpt hem zijn 

emoties te reguleren. De egel verstopt zich actief, steekt 

zijn stekels uit, kinderen zullen dit snel herkennen. 

Evelien: “Wat ik zelf heel leuk vind is het eekhoorntje, 

die is spontaan ontstaan tijdens het schrijf- en teken-

proces. Het eekhoorntje verliest van schrik steeds zijn 

eikeltjes, aan het eind vindt hij ze allemaal weer.”

Therapeutisch
In de therapie is het boek op verschillende manieren 

Oskar
TEKST: Elseline Scherpenisse

Oskar is een hertje dat de hoofdrol speelt in een prachtig vormgegeven prentenboek 

geschreven door Evelien Speel-Flierman. Het boek helpt ouders en kinderen om woorden 

te vinden voor gevoelens van angst en spanning. De kracht van de eenvoud van Oskar 

maakt het een must-have voor EMDR-therapeuten die werken met jonge kinderen.
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te gebruiken. Je kunt het als therapeut samen met het 

kind lezen en observeren wat het verhaal met het kind 

doet. Waar reageert het kind op, wat wordt herkend? 

In de ouderbegeleiding kun je het gebruiken om psy-

cho-educatie te geven over stress en spanning bij kinde-

ren. Het boekje is geschikt voor kinderen in de leeftijd 

van ongeveer 2 tot 8 jaar. In deze fase zijn kinderen nog 

te jong voor cognitieve gedragstherapie, maar is het wel 

belangrijk om het thema spanning en emoties bespreek-

baar te maken. 

Oskar is een therapeutisch boek maar het is ook goed te 

gebruiken in gezinnen waar niet direct grote issues zijn. 

Door de eenvoud en herkenbaarheid van het thema is 

het toegankelijk voor iedereen die met jonge kinderen 

werkt. Leerkrachten zouden het bijvoorbeeld ook kun-

nen gebruiken in de laagste groepen van de basisschool. 

De illustraties maken het een aantrekkelijk en speels 

prentenboek. 

Sensitieve ouders
Evelien hoopt dat ouders en kinderen het boekje ge-

bruiken om meer te gaan praten over spanning en er een 

eigen taal voor te krijgen. Waar voel je de spanning in je 

lichaam, waar begint dat gevoel en hoe bouwt het op? 

De metafoor van Oskar helpt om woorden te geven aan 

wat nog niet bespreekbaar was in het gezin. Het helpt 

kinderen en ouders begrijpen dat het heel normaal is 

om zo te reageren bij spanning. Als ouders meer begrip 

krijgen voor wat het kind dwars zit, dan kunnen ze ook 

beter op hun kind reageren. Zo kan Oskar een hulpmid-

del zijn om ouders te leren mentaliseren, zodat ze beter 

op hun kind kunnen afstemmen. Als ouders dit lukt, 

zijn ze beter in staat om de relatie met hun kind weer 

te herstellen na een confl ict. Dit prentenboek is kort-

om een mooie aanvulling voor EMDR-therapeuten die 

werken met jonge kinderen en hun ouders. Ik ben nu al 

nieuwsgierig naar deel twee. 

Evelien: “Oskar is het eerste deel van een kleine serie 

prentenboeken. In het volgende deel zal het thema ver-

lies en verdriet centraal staan. Een toepasselijk thema in 

deze coronatijd, met meer stress en ook meer verliezen 

in het leven van kinderen.” 

 Speel-Flierman, E. & Helmig, C. (2021). Oskar. 
 Uitgave in eigen beheer. ISBN 9789083126609
 www.oskar4kids.nl

Elseline Scherpenisse is GZ-psycholoog kind en jeugd, IMH-specialist en 
EMDR-supervisor in opleiding. Ze werkt bij de Parnassia groep, locatie 
i-psy Jeugd in Zaandam.
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Moreel trauma is een begrip dat de afgelopen jaren 

steeds meer in de belangstelling is komen te staan en 

dat verwijst naar psychosociaal lijden als gevolg van 

het begaan of niet voorkómen van handelingen die in 

tegenstrijd zijn met de eigen morele overtuigingen en 

waardoor de persoon zelf of een ander ernstig geschaad 

wordt. Te denken valt aan militairen die mensen neer-

schieten die burgers blijken te zijn, politiemensen die 

tevergeefs iemand proberen te redden van de dood, of 

slachtoffers van seksueel geweld die naderhand be-

schuldigd worden er zelf toe aangezet te hebben. 

De afgelopen jaren heeft de onderzoeksgroep van Jacob 

Farnsworth, werkzaam bij het U.S. Department of 

Veterans Affairs, meerdere artikelen gepubliceerd over 

het ontstaan en de behandeling van moreel trauma. Tot 

voor kort moesten de door hen voorgestelde interven-

ties afgeleid worden uit deze artikelen, maar daar is nu 

verandering in gekomen met het verschijnen van het 

Moral injury workbook. 

Alle interventies zijn gebaseerd op de principes van Ac-

ceptance and Commitment Therapie (ACT) en vormen 

daarmee een welkome aanvulling op reguliere trauma-

gerichte interventies zoals EMDR-therapie of imaginaire 

exposure (IE). Bij EMDR-therapie of IE gaat het immers 

om het wegnemen van pijn, maar bij ACT voor moreel 

trauma gaat het om het begrijpen van de pijn, en van 

daaruit komen tot een hernieuwde verbinding met je 

eigen morele normen en waarden. 

Het boek kan ingezet worden als volledige behandelmo-

dule voor moral injury, maar ook in aanvulling op een 

trauma-focused therapie (TFT), bijvoorbeeld wanneer 

TFT onvoldoende effect heeft of stagneert, én ook 

wanneer TFT effect heeft gehad en de patiënt vervolg-

stappen wil nemen in het vormgeven van een moreel 

geëngageerd leven. En dit, kan ik mij voorstellen, niet 

alleen binnen psychotrauma-instellingen maar ook 

bijvoorbeeld binnen de forensische psychiatrie.

Het boek bestaat uit elf hoofdstukken met psycho-edu-

catie en oefeningen. En ik kan niet anders zeggen: die 

zijn gewoon verschrikkelijk goed geschreven. De eerste 

drie hoofdstukken bevatten vooral informatie over 

moreel belastende ervaringen, hoe die kunnen leiden 

BOEKRECENSIE

The Moral Injury 
Workbook
TEKST: Jackie June ter Heide

Ik word weleens narrig van het zelfvertrouwen waarmee Amerikaanse onder-

zoekers presenteren en schrijven: alsof iedereen op hun kennis zit te wachten 

en alsof die kennis op iedereen toepasbaar is. Maar soms kan ik niet anders dan 

deemoedig erkennen dat dat zelfvertrouwen volkomen terecht is. Dat is het geval 

bij dit werkboek voor de behandeling van moral injury, oftewel moreel trauma.
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tot moreel trauma, en de sociale inbedding van morele 

overtuigingen. De volgende vijf hoofdstukken gaan over 

de principes van ACT: dat mensen meer zijn dan hun ge-

dachtes, dat je met afstand naar je eigen oordelen kunt 

kijken, het herontdekken van je waarden, het accepte-

ren van morele pijn zodat je weer deel kunt nemen aan 

het leven, en het toepassen van mindfulness. De laatste 

drie hoofdstukken gaan over het ondernemen van actie: 

om jezelf en anderen te vergeven (een mooie aanvulling 

op het Woede Wrok Wraak protocol, lijkt mij), om com-

passie te hebben en verbinding te zoeken en om daar 

vooral nú mee te beginnen.

Voor brede groepen patiënten
Het mooie van dit boek is dat het het hele terrein van 

moreel trauma bestrijkt. Het gaat over moreel grens-

overschrijdende daden (doen), het falen in het helpen 

van anderen (laten) én het slachtoffer zijn van morele 

grensoverschrijdingen (ook wel betrayal trauma of 

verraadtrauma genoemd). Het behandelt casuïstiek van 

militairen, hulpverleners en burgers. Daarmee heeft het 

brede groepen moreel getraumatiseerde patiënten wat 

te bieden.

Is er dan niks aan te merken op dit boek? Jawel, toch 

één ding. Het boek heeft als doel vermijding op te 

heffen, morele pijn te accepteren en je hernieuwd in te 

zetten voor je eigen waarden. Over de traumagerichte 

technieken die beschikbaar zijn om moreel trauma te 

verwerken, wordt niet gerept. Dat is jammer, want met 

dergelijke technieken, 

zoals EMDR-therapie of 

IE, kan moreel trauma 

wel degelijk verlicht 

worden. Gelukkig wis-

ten we dat al en voorziet 

dit boek vooral in wat 

we nog niet wisten: hoe 

we patiënten kunnen 

voorlichten over moreel 

trauma en hoe we hen 

weer op het moreel ge-

engageerde pad kunnen 

zetten. 

Evans, W. R., Walser, R. D., 
Drescher, K. D., & Farnsworth, J. 
K. (2019). The moral injury work-

-
ment Therapy skills for moving 
beyond shame, anger & trauma 
to reclaim your values. New 
Harbinger. 184 pagina’s.

Jackie June ter Heide is klinisch 
psycholoog en senior onder-
zoeker bij ARQ Centrum’45.
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Ik sta tegelijk op met mijn jongste kinderen. Ook mijn 

man en oudste dochter zijn deze ochtend al vroeg 

wakker, waardoor we gezellig met het hele gezin aan het 

ontbijt zitten. Vervolgens fi ets ik naar mijn praktijk, om 

in alle rust via Zoom de supervisorendag te kunnen vol-

gen. Ik ervaar dat het weer niet aan corona doet: deze dag 

heeft net als andere jaren een winters tintje. Tot twee-

maal toe glijdt mijn achterband in een bocht onder mij 

vandaan. Ik kan me nog net staande houden. Voorzichtig 

fi ets ik verder en net iets te laat kom ik aan op mijn be-

stemming. Vijf minuten later dan gepland log ik in. 

Ochtendprogramma 
We kregen een goed gevuld programma, waarbij Merlijn 

van Eijk als dagvoorzitter de dag op een geweldige manier 

leidde. Allereerst werden we bijgepraat door Annemieke 

Driessen met mededelingen vanuit het bestuur, en Char-

lotte van der Wall over activiteiten vanuit de congrescom-

missie. Ze benadrukte dat nieuwe leden voor de congres-

commissie altijd welkom zijn. Vervolgens verleidde onze 

dagvoorzitter Merlijn ons tot het doen van een energizer, 

die wellicht ook gebruikt kan worden als werkgeheugen-

belasting (scan de eerste QR-code*). Haar opa heeft haar 

hier als kind al kennis mee laten maken en wederom werd 

duidelijk dat het gezegde jong geleerd, oud gedaan ook 

hier van toepassing is. Vol energie werd het programma 

vervolgd door Liesbeth Mevissen en Marjolein Evers, die 

ons uitleg gaven over mensen met een licht verstandelij-

ke beperking, zodat we deze problematiek beter kunnen 

herkennen bij onze patiënten en bij de inbreng van super-

visanten. Ook werd de DITS-LVB als diagnostisch instru-

ment besproken. Jaël van Bentum vertelde vervolgens 

over haar onderzoek naar EMD en suïcide, het behandelen 

van suïcidale intrusies (veelal fl ashforwards van de eigen 

suïcide of de gevolgen hiervan; zie de tweede QR-code**). 

David van de Berg ging daarna in op het belang van trau-

masensitiviteit in de zorg voor mensen met een psychose, 

en Suzy Mathijssen sloot het inhoudelijke ochtendpro-

gramma af met informatie over onderzoek naar EMDR 

2.0, Flash 2.0, VSDT en de eff ectiviteit van online inten-

sieve traumabehandelingen. Tot slot praatten verschillen-

de trainers ons bij over wijzigingen in de protocollen en 

supervisiebeoordelingsformulieren. 

Middagprogramma
Ook het middaggedeelte bleek goed gevuld. Jiska Weijer-

mans praatte ons bij over mededelingen vanuit de super-

visorencommissie, waarna Renee Beer het stokje over-

nam. Zij reikte de Bokaal 2020 uit aan Anne Vermeire voor 

Verslag van de VEN 
supervisorendag 2021
TEKST: Panka Semmelink

Het is 8 uur in de ochtend op de tweede zaterdag van januari in 2021. Net als elk jaar is dit de dag 
waarop de jaarlijkse supervisorendag van de VEN plaatsvindt. De afgelopen jaren zat ik op deze tijd 
al in de auto, samen met collega-supervisoren op weg naar het midden van het land. Ik trok dan in 
de vroege, donkere januariochtend de voordeur dicht, terwijl de rest van het huis nog op één oor 
lag. Dit jaar is alles anders, zo ook deze dag.
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haar inhoudelijke bijdrage aan het werkdocument Tips en 

tricks voor supervisoren. Anne voelde zich vereerd en gaat 

de Bokaal een mooie plek geven. Renee pleitte ervoor om 

naast inhoudelijke up-to-date kennis ook de supervisie-

vaardigheden een jaarlijks terugkerend onderdeel te laten 

zijn van de supervisorendag. Vervolgens werden we in 

groepjes van vijf in een breakout room geplaatst om met 

elkaar in gesprek te komen over succesvolle interventies 

en acties als supervisor in het afgelopen jaar. Aangezien 

het aantal supervisoren in de loop van de jaren fl ink is 

toegenomen, is het leuke aan deze breakout rooms dat 

je willekeurig wordt ingedeeld en op deze manier met 

anderen in gesprek komt. In mijn breakout room kwamen 

we, hoe kan het ook eigenlijk anders, in gesprek over het 

geven van online supervisie en wisselden we hierover tips 

met elkaar uit. Terug in de ‘grote zaal’ volgden we een drie-

tal lab pitches van respectievelijk Milou Covers over EMDR 

als vroeginterventie na verkrachting, Laurian Hafkemeijer 

over de eff ectiviteit van EMDR bij persoonlijkheidsstoor-

nissen en Ad de Jongh over de eff ectiviteit van intensieve 

varianten van behandeling van PTSS. Van Milou leerden 

we dat EMDR het niet beter doet dan watchful waiting 

in de eerste twee tot vier weken na een verkrachting. 

Laurian praatte ons bij over een nieuwe gerandomiseerde 

eff ectstudie naar de eff ectiviteit van een EMDR-behan-

deling op de persoonlijkheidsstoornis zelf. Ad de Jongh 

vertelde tot slot over de verschillende onderzoeksuitkom-

sten op het gebied van intensieve behandelvormen van 

(complexe) PTSS.

Position paper over EMDR 2.0
Na een korte pauze werd het middagprogramma vervolgd 

door Steven Meijer die een toelichting gaf op de posi-

tion paper van EMDR-trainers over EMDR 2.0, die in de 

vorige editie van EMDR Magazine is gepubliceerd. In zijn 

uitleg maakte Steven Meijer onderscheid tussen twee 

typen herinneringsbeelden: intrinsiek aversieve beel-

den en intrusieve betekenisvolle beelden. Volgens Steven 

vereisen beide type herinneringen mogelijk een andere 

behandelaanpak. EMDR 2.0 zou dan vooral goed kunnen 

werken in het geval er sprake is van intrinsieke aversieve 

beelden. Suzy Matthijssen gaf aan het niet eens te zijn 

met dit onderscheid. EMDR 2.0 zou volgens haar geïn-

diceerd zijn bij therapieresistente patiënten bij wie het 

reguliere EMDR-standaardprotocol niet of onvoldoende 

(snel) werkt. Kennis en ervaring met EMDR zoals dat in de 

trainingen wordt gedoceerd ziet zij evenwel als voorwaar-

de om EMDR 2.0 toe te kunnen passen. Ad de Jongh legde 

uit dat EMDR 2.0 anders dan de reguliere EMDR, die in-

ternationaal gezien uitgaat van Shapiro’s bilaterale-stimu-

latiegedachte, kapitaliseert op de werkgeheugentheorie, 

de theorie met de meeste wetenschappelijke evidentie, 

en de eff ecten van EMDR het best verklaart. De term 2.0 

refereert in dit verband naar dit nieuwe ‘besturingssys-

teem’ van EMDR en is vooral bedoeld om de meerwaar-

de van de werkgeheugentheorie – met aandacht voor 

een optimale werkgeheugenbelasting activatie van de 

herinnering - internationaal op de kaart te zetten. In de 

chat-discussie werd hierover door diverse supervisoren 

aangegeven dat de naam EMDR 2.0 voor de Nederlandse 

cursisten en therapeuten voor verwarring zorgt; alsof het 

over een verbeterde versie zou gaan met het risico dat 

standaard EMDR onbedoeld - en ongewenst - uit de gratie 

raakt. Duidelijk werd dat het einde van deze discussie nog 

niet in zicht is. Onze dagvoorzitter Merlijn werd na afl oop 

uitgebreid bedankt en geprezen voor haar energieke en 

goede voorzittersvaardigheden. Een carrièreswitch naar 

het NOS Journaal werd gesuggereerd. Mocht ze hier vol-

gend jaar gehoor aan hebben gegeven, dan ligt de lat voor 

de dagvoorzitter dat jaar in ieder geval erg hoog!

Ik sluit mijn laptop af en stap op de fi ets. De gladheid is 

inmiddels verdwenen en ik kan met mijn hernieuwde 

kennis in een fl ink tempo de bochten door richting huis, 

waar ik aansluit bij het avondmaal met mijn gezin.

*  **

Panka Semmelink is BIG-geregistreerd Orthopedagoog-Generalist, Psy-
chotraumatherapeut NtVP, Supervisor VGCt en Supervisor EMDR (K&J en 
Volwassenen) en werkt in haar eigen Praktijk Psychotrauma Groningen.

‘Als supervisor-in-opleiding beschouw ik 
deze supervisorendag echt als een kers 

op de taart. Geweldig om zo weer 
helemaal up-to-date te worden gebracht!’ 

Danielle Oprel
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De commissies 
van de VEN 
TEKST: Annemieke Driessen, Carien Karsten, Deana de Zwart, Rob de Blok en Trudy de Vos

Supervisorencommissie
De Supervisorencommissie is er voor de 104 supervisoren die 

de VEN rijk is. Binnenkort starten weer 24 EMDR practitioners 

hun opleiding tot supervisor. Samen met de trainers orga-

niseert de Supervisorencommissie de sollicitatieprocedure, 

met ondersteuning van het VEN-secretariaat. Ook daarna 

blijft deze commissie de aankomend supervisoren volgen 

en waar nodig ondersteunen. Vanwege corona gingen de 

sollicitaties online, net als de jaarlijkse Supervisorendag (zie 

pagina 58 in dit nummer voor een verslag). “Daar bespreken 

we de nieuwste ontwikkelingen op EMDR-gebied, en wordt 

Meijerink-Miedema van de commissie. Interim voorzitter Jiska 

Weijermans: “Belangrijk doel voor nu is het bewaken van de 

kwaliteit van het supervisorschap. Binnen onze commissie 

de supervisiebeoordelingsformulieren aangescherpt. “Deze 

moeten natuurlijk passen bij de meest recente protocollen. 

Ook waren we druk met de gratis online supervisie-sessies 

van de VEN, over online EMDR-therapie. Verder plaatsten we 

een lijst op de website waarop supervisanten zien hoe lang 

de wachttijd bij iedere supervisor is. Komende tijd ontwikke-

len we een klachtenprocedure.” Jiska en Marieke omschrijven 

de commissie als energiek en enthousiast. Nieuwe leden zijn 

van harte welkom. Voor meer informatie: vereniging@emdr.nl

Registratiecommissie
Wil je lid worden van de VEN, de basis- of vervolg-

training volgen, of je laten (her-)registreren als 

EMDR practitioner of consultant? De Registratie-

commissie bekijkt dan of je aan alle eisen voldoet. 

Deze commissie bestaat uit vijf leden. De voorzit-

ter neemt ook deel aan de Opleidingscommissie 

en vergadert met het VEN-bestuur. Twee deelne-

mers hebben de portefeuille toelating leden tot de 

VEN en toeleiding naar de basis- en vervolgoplei-

ding. Twee deelnemers houden zich bezig met de 

registratie van EMDR practitioners. Dan is er nog 

een portefeuille herregistratie EMDR practitioners 

en EMDR consultants. Ook worden punten toege-

kend aan wetenschappelijke artikelen, die worden 

opgevoerd als nascholingsactiviteiten. “Bij ons 

veelal uitvoerende werk is het Regionaal Oplei-

dings Reglement (ROR) leidend”, vertelt voorzitter 

Jacqueline Okkes. “De kwaliteit van de VEN blijft 

hiermee gewaarborgd. Natuurlijk is het nodig om 

maximaal eens per jaar door de Opleidingscom-

missie via het bestuur gedaan. We blijven kijken of 

het PE-online dossier zo eenduidig mogelijk is en 

of hierin nog aanpassingen nodig zijn.”

Commissie van beroep en 
bemiddeling
Deze commissie behandelt klachten van EMDR-therapeuten over de opleiding, de oplei-

dingscommissie, een lid van de vereniging of over een supervisor. De afgelopen jaren zijn 

er geen klachten binnengekomen. Mocht dat wel gebeuren, dan wordt de klacht behandeld 

door de voorzitter die zo nodig advies uitbrengt aan de betrokkenen. Commissielid Jan van 

voor de commissie ben gevraagd”, zegt Van Trier. “Het laat zien dat ik iemand ben van onbe-

sproken gedrag. Ook stel ik het op prijs dat de vereniging ieder jaar een blijk van erkenning 

geeft in de vorm van een kerstpakket.”
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Congrescommissie
“De congrescommissie bestaat uit Anne Vollbehr, Anne-

mieke van Vark, Lucinda Meijhuizen, Nicole Timmermans, 

en ikzelf natuurlijk”, zegt voorzitter Charlotte van der 

Wall. “Tot eind vorig jaar waren ook Jory Schoondermark 

en Hanneke Nielsen bij de commissie betrokken. Met 

dat team hebben we het eerste hybride EMDR-congres 

gedraaid. We organiseren de netwerkavonden en het 

congres. Echt teamwerk en een leuk en creatief proces: 

van bloemen op het podium en de lunch tot en met het 

regelen van de sprekers. Het is ons doel om alle stemmen 

in de vereniging te vertegenwoordigen. We hebben korte 

lijnen met andere commissies voor input en afstemming. 

Met het hybride congres hebben we zoveel mogelijk het 

fysieke congres willen benaderen; dus óók met het fees-

telijke gevoel, het verzorgd worden en het ontmoeten van 

collega’s. Omdat twee dagen online erg veel is, wordt de 

preconference omgezet in een workshop-dag, dit jaar op 

11 september. We ontdekken steeds nieuwe features in 

de online congresomgeving. Zo is het dit jaar mogelijk om 

tijdens het congres te speeddaten met collega’s!”

Accreditatiecommissie
De Accreditatiecommissie beoordeelt cursussen, congressen, trainingen en opleidingen: zijn ze geschikt voor de 

VEN? En hoeveel punten zijn ze waard? De vier commissieleden vergaderen vier keer per jaar. De aanvragen verdelen 

ze onderling ter beoordeling. “Het accreditatieproces is niet zwart-wit”, vertelt voorzitter Kim Bemelmans. “Natuurlijk 

kijken we eerst of een cursus traumagerelateerd en evidence-based is. Dan heb je de discussie of het om trauma-

breed gaat of om smal, dus alleen EMDR-therapie. En tot slot beoordelen we of we een cursus helemaal of deels 

accrediteren.” De commissie wil het accreditatieproces transparanter maken. “Voor onszelf én voor de aanmelders.” 

Mede daarom boog een taskforce zich over het Regionaal Opleidings Reglement. De nieuwe versie is net uit. Komend 

jaar werkt de commissie aan het online aanmeldformulier. “We willen dat standaardiseren, zodat we meer informatie 

binnenkrijgen en alle aanmeldingen op dezelfde manier kunnen afhandelen. Idealiter komen dan alle commissiele-

den bij een aanvraag tot dezelfde conclusie. Ook hopen we de beoordelingstermijn te verkorten.”

PR-commissie
“De PR-commissie bestaat uit een enthousiaste club mensen: Tamara Konings, Ayla Jitske Dur, Marieke van Ooste-

ren-Reeuwijk, Linda Ermers, Marike van de Hel, Eva Pilarczyk en ik”, zegt Birgit Booij, sinds een half jaar voorzitter. 

“Met zijn allen zijn we voortdurend gericht op de actualiteit met betrekking tot trauma en EMDR-therapie en de 

mogelijkheden om die naar buiten te brengen. Ons doel is dat meer mensen goede behandeling krijgen bij traumage-

relateerde klachten. Veel informatie komt op de website of wordt gedeeld via social media. De diversiteit maakt het 

werken in de PR-commissie erg leuk. Zo zijn we vertegenwoordigd in diverse overlegorganen zoals P3NL, KEP (Koepel 

samen met andere commissies en met de SIG’s, die we bijvoorbeeld gevraagd hebben factsheets te maken die we 

-

Opleidingscommissie
De Opleidingscommissie (OC) bestaat uit voorzitter 

Ronald Roskam, een onafhankelijk trainer (Erik Ten 

Broeke) en de voorzitters van de commissies registra-

tie (Jacqueline Okkes), accreditatie (Kim Bemelmans) 

en supervisoren (Jiska Weijermans). Gevraagd en 

ongevraagd adviseren ze het bestuur over de kwa-

liteit van EMDR-beoefening in Nederland. Dat doen 

ze aan de hand van het Reglement Opleidingen en 

Registraties (ROR). Veel input voor hun werk komt 

van de leden, landelijke trends en maatschappelijke 

behoeftes. De OC vergadert vier keer per jaar. 

Ronald Roskam ziet de OC als een denktank voor de 

kwaliteit van EMDR-beoefening in Nederland, die zich 

buigt over vragen als: mag een in het buitenland op-

geleide supervisor hier ook supervisor zijn? Kunnen 

ook leden van andere beroepsgroepen, zoals een sek-

suoloog NVVS, toetreden tot de vereniging? Ronald 

Roskam vindt het dynamisch werk, wat ook al blijkt 

uit het feit dat hij recentelijk met plezier is begonnen 

aan zijn tweede termijn van vier jaar.

Lees verder op pagina 62
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VEN bestuur
Het VEN bestuur bestaat uit vijf mensen die, in nauwe 

samenwerking met directeur Nicole Timmermans, en 

ondersteund door het secretariaat van Desiree van 

Balen, het verenigingsbeleid uitstippelen. De be-

stuursleden zijn op dit moment: Annemieke Driessen 

(voorzitter), Rik Knipschild (penningmeester), Iva 

Bicanic (portefeuille Leden), Tilly Koolstra (porte-

feuille Kwaliteit en opleiding) en Suzy Matthijssen 

(vice-voorzitter en portefeuille Wetenschap). Tijdens 

de aankomende ALV zal Rik aftreden en stelt Ytje 

van Pelt zich verkiesbaar als bestuurslid. “Als bestuur 

houden we ons bezig met de grote lijnen en de koers 

van de vereniging”, zegt Annemieke Driessen. “We 

bepalen de speerpunten, zetten acties uit in het jaar-

plan en we betrekken de commissies bij de uitvoering 

daarvan. De portefeuillehouders houden daarbij 

nauw contact met ‘hun’ commissies. Als voorzitter 

vertegenwoordig ik de VEN in verschillende gremia; 

denk aan EMDR Europe, P3NL en de Koepel voor 

-

werking met de VGCt en de VSt).”

Redactie EMDR Magazine
Onder de bezielende leiding van hoofdredacteuren Iva Bicanic en Ad de Jongh maken de zeven redacteuren van EM 

iedere vier maanden een nieuwe editie van de VEN-glossy. Naast de bijdragen van schrijvende leden en de vaste ru-

brieken, dragen zij ideeën aan voor spannende artikelen. En ja, zoals dat meestal gaat, leidt een goed idee er meestal 

toe dat de inbrenger het ook mag schrijven. Een redactievergadering is vrijwel altijd een inspirerende bijeenkomst 

van negen generalisten (op EMDR-gebied) plus een beeldredacteur en een eindredacteur. Er wordt gebrainstormd 

over trends, over spraakmakend nieuws en over al dan niet hoog oplopende discussies. Het vorige nummer wordt 

besproken en meestal leidt dat tot complimenten aan de beeldredacteur, de vormgevers en drukkers. Nieuwigheden 

(QR-codes! Nog strakkere vormgeving!) worden verwelkomd en de inspiratie knettert door de lucht (dan wel uit de 

beeldschermen).

Wetenschapscommissie
Suzanne van Veen en Wiebren Markus zijn duo-voorzit-

ters van de acht leden sterke wetenschapscommissie, die 

wetenschappelijk onderzoek naar EMDR stimuleert. Menig 

VEN-lid kent de commissie van de succesvolle lab pitches 

op het EMDR-congres. “We begeleiden de presenteren-

de onderzoekers naar het congres toe”, vertelt Suzanne. 

“Daarnaast helpen we mee met het beoordelen van alle 

congresbijdragen.” Ook houdt de commissie jaarlijks een 

subsidieronde, waarin ze bijdragen van maximaal 5.000 

euro schenkt. “We denken kritisch mee met de onderzoe-

kers. Overigens kunnen niet alleen subsidieaanvragers 

ons consulteren, ook mensen in het veld mogen ons 

altijd inschakelen. Vaak zijn clinici druk, maar met slimme 

designs kun je al vrij vlot waardevol onderzoek opzetten.” 

Om de wetenschappelijke kennis verder te verspreiden 

onder de leden, draagt de commissie bij aan dit magazine, 

ondersteunt ze een podcast, en wil ze jaarlijks een work-

shop organiseren. “Onze vereniging heeft wetenschap van 

oudsher hoog in het vaandel”, zegt Suzanne. “Wetenschap 

is leuk, is ons motto. We willen eruit blijven springen in 

Europa met veel en kwalitatief hoogstaand onderzoek.”
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PR
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Nieuwe practitioners
LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
32745 Mw. L. Reins-Jalink ZUTPHEN jalinkje@hotmail.com Practitioner Volw
35636 Mw. E.J. Bakker STROE ej_bakker@hetnet.nl Practitioner K&J
34094 Mw. E. Lie AMERSFOORT ernilie@hotmail.com Practitioner Volw
35562 Dhr. M.B.A. Kemna AMSTERDAM contact@praktijkkemna.nl Practitioner K&J
31511 Mw. F.M. van Baarle UTRECHT femkevbaarle@hotmail.com Practitioner K&J
34216 Mw. M. Douari-Nabili NIEUWEGEIN Nabili-M@outlook.com Practitioner Volw
34086 Mw. D.E.J.M. Dragt BORNE desireedragt@live.nl Practitioner Volw
34469 Dhr. G.R. Wieringa AMSTERDAM gertjanwieringa@hotmail.com Practitioner Volw
32885 Mw. S.M. Geurts HEERLEN s.geurts1963@gmail.com Practitioner Volw
33619 Mw. J. van den Heuvel LEIDEN josjevandenheuvel@gmail.com Practitioner Volw
34081 Mw. T. Evers GRONINGEN tessaevers76@gmail.com Practitioner K&J en Volw
35481 Mw. C. Hooijmans LEIDEN info@carolienhooijmans.nl Practitioner K&J
32148 Mw. D.C.J. Jansen BREDA mailjacq@gmail.com Practitioner K&J
35926 Mw. N. Arnold DELFT nienke.arnold@gmail.com Practitioner Volw
35213 Mw. J.C. van Houts UTRECHT janneke_van_houts@hotmail.com Practitioner Volw
35472 Dhr. R.A.H. Coolen EINDHOVEN coolenrob@gmail.com Practitioner K&J en Volw
33613 Mw. M.E. Noppen APELDOORN maritnoppen@hotmail.com Practitioner Volw
35660 Mw. A. Bossink OOTMARSUM annebossink@gmail.com Practitioner K&J
36116 Mw. L. Nordman LEIDEN loesnordmann01@gmail.com Practitioner Volw
33919 Mw. L.D. Vlutters ENSCHEDE leonivlutters@hotmail.com Practitioner Volw
33874 Mw. M.M. v.d. Reijden-Hoogeveen VOORSCHOTEN martie.vanderreijden@basictrust.com Practitioner K&J
34796 Mw. C.C.E.M. Baltussen-v.d. Groenendaal DUIVEN baltussen.praktijk@gmail.com Practitioner K&J
3517 Mw. H. de Lange KLOETINGE hinde_de_lange@hotmail.com Practitioner Volw
35059 Mw. M.E. Kruithof UTRECHT kruithofmarleen@gmail.com Practitioner Volw
33633 Mw. R. Semeijn UTRECHT rsemeijn@hotmail.com Practitioner K&J
34869 Mw. R.C. Penninx Quevedo HELMOND rositapenninxquevedo@hotmail.com Practitioner Volw
34143 Mw. E.D. Jansen-Winnubst DEN DOLDER esenpep@gmail.com Practitioner Volw
32981 Mw. C.J.M. Jessen MAASTRICHT c.jessen@xonar.nl Practitioner K&J
34892 Mw. V.S. Pengel AMSTERDAM vspengel@yahoo.com Practitioner Volw
33005 Mw. G.C.T. Oosterhuis-Hovenga DELFZIJL geahovenga@gmail.com Practitioner Volw
36150 Mw. C.C.A. van Es-Westdijk WASSENAAR info@praktijkvanes.nl Practitioner Volw
35825 Mw. K. van Vliet ROTTERDAM kim_vanvliet@hotmail.com Practitioner Volw
33481 Mw. E.F. Mainhard-Verwijnen DRIEBERGEN eva_verwijnen@hotmail.com Practitioner K&J
31897 Mw. M. Walbeek LOCHEM marjoleinwalbeek@kickmail.nl Practitioner Volw
34035 Mw. M.Evertse ALKMAAR merelevertse@hotmail.com Practitioner K&J
35823 Mw. D. Verkaik AMERSFOORT arie.zeven@outlook.com Practitioner Volw
35174 Mw. M.C. Albert UTRECHT mcalbert@casema.nl Practitioner Volw
36139 Dhr. C.N. Laats AMSTERDAM nicolaats@hotmail.com Practitioner K&J
35984 Mw. B. Damstra GRONINGEN berberdamstra@gmail.com Practitioner Volw
35852 Mw. D.A.M. Boone GOES / LEMBEKE (B) boone.delphine@gmail.com Practitioner K&J en Volw
31394 Mw. J. Duinker-Bouma NOORDLAREN a.duinker@praktijkdebongerd.nl Practitioner K&J en Volw
32962 Mw. D.E. Schoeber AMSTERDAM daphne@adagioamsterdam.nl Practitioner Volw
34801 Mw. T.C.E. de Bruijn BREDA t.c.e.debruijn@gmail.com Practitioner Volw
34881 Mw. J.Oostelbos NIJMEGEN jetske@psychotherapiepraktijkopweg.nl Practitioner Volw
31363 Mw. M. Meijer DEN HAAG meijer@scopedenhaag.nl Practitioner K&J en Volw
35620 Mw. S. Barros da Silva DEN DUNGEN s.barrosdasilva@hotmail.com Practitioner K&J
35363 Mw. C. de Wit KEYENBORG info@ppdewit.nl Practitioner K&J
31529 Mw. R. de Bas APELDOORN rowinad@hotmail.com Practitioner Volw
35461 Mw. P.C.M. Buijs BEVERWIJK petra_buijs@hotmail.com Practitioner K&J
32172 Mw. I.E. Visser UITGEEST ingeborgvisser@hotmail.com Practitioner K&J
30967 Mw. S.H. Krijgsveld JOPPE shkrijgsveld@hotmail.com Practitioner Volw
34942 Mw. A.J.B. van Duijvebode AMERSFOORT astridjbvanduijvenbode@gmail.com Practitioner K&J
32596 Mw. J.A.J. Rovers ROSMALEN judithrovers@planet.nl Practitioner K&J
32464 Mw. M. de Boer GROOTEGAST margrietdeboer@psy-praktijk.com Practitioner K&J
34868 Mw. C.E. Franken NIJMEGEN cathelijne@vankraaikamp.nl Practitioner K&J
35169 Mw. A.L. Roemer AMSTERDAM annieappel@hotmail.com Practitioner Volw
35257 Mw. E. Pander LEEUWARDEN epander@hotmail.com Practitioner K&J
32223 Mw. C. Mul-van der Veen TILBURG caroveen@hotmail.com Practitioner Volw
34893 Mw. D. Halman DRIEBERGEN daphnehalman@hotmail.com Practitioner Volw
33904 Mw. N.C.P. Swinkels-Kuijpers DEN BOSCH neeltjeswinkels@hotmail.com Practitioner K&J
33254 Mw. M. Akerboom ARNHEM marieke_akerboom@hotmail.com Practitioner Volw
35523 Mw. A.S.J. Kloes HEEMSKERK anouskakloes@hotmail.com Practitioner K&J
35041 Mw. I. Schaap-Haenen BUNSCHOTEN inge.haenen@gmail.com Practitioner Volw
35690 Mw. E. Velthuis AMSTERDAM evelthuis@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
35109 Mw. K. Woudstra-Brunekreef GELDROP karin.woudstrabrunekreef@gmail.com Practitioner Volw
31201 Mw. P.A.G. Broersma DE WIJK stehos@online.nl Practitioner K&J
31226 Mw. A.T.F. Cuijpers ROTTERDAM atf.cuijpers@gmail.com Practitioner Volw
35838 Mw. M. Takens DE MEERN mashatakens@hotmail.com Practitioner Volw
35929 Mw. N. Arendse AMERSFOORT nadinearendse@hotmail.com Practitioner Volw
35374 Mw. T.G. Kelder ROTTERDAM tg.kelder@gmail.com Practitioner Volw
34520 Mw. M.J.W. van Geel STEENBERGEN info@marciakjpsychologie.nl Practitioner K&J
34868 Mw. C.E. Franken NIJMEGEN cathelijne@vankraaikamp.nl Practitioner K&J
35169 Mw. A.L. Roemer AMSTERDAM annieappel@hotmail.com Practitioner Volw
33589 Mw. E.A. Leemhuis EINDHOVEN eva1leemhuis@gmail.com Practitioner Volw
35992 Mw. G.M.J. Swinkels NIJMEGEN g_swinkels@hotmail.com Practitioner Volw
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Nieuwe practitioners (vervolg)

Nieuwe supervisoren

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
35808 Mw. ZOETERMEER daniellakruik@gmail.com Practitioner Volw
35613 Mw. A.L. den Hamer PRINSENBEEK riannedenhamer74@gmail.com Practitioner Volw
33386 Mw. N.A.M. Mathijssen BREDA natasjamathijssen@gmail.com Practitioner Volw
36112 Mw. M. van den Elsen-van Lijssel GEMERT m.elsenlijssel@gmail.com Practitioner Volw
35595 Mw. L.S. de Vrijer ALMERE mkroes@xs4all.nl Practitioner K&J
34280 Mw. E.R. Dieleman-Caneel HOOGEZAND e.dieleman@ppnn.nl Practitioner Volw
33380 Mw. A.M. Kornet BILTHOVEN info@alicekornet.nl Practitioner Volw
35692 Mw. K.R. Jansen s HERTOGENBOSCH karlijnjansen87@gmail.com Practitioner Volw
33732 Mw. R. Prickaerts EINDHOVEN r.m.w.prickaerts@gmail.com Practitioner Volw
31507 Mw. D. de Zwart GROESBEEK ddezwart.kp@gmail.com Practitioner Volw
33901 Mw. M.K. van Dijk DEVENTER mkvandijk@gmail.com Practitioner Volw
34859 Mw. I. Achterberg SLIEDRECHT iris_achterberg@hotmail.com Practitioner K&J
32250 Mw. J.M. Terwel DELFT marieketerwel@gmail.com Practitioner Volw
34040 Mw. M.C.G. Koole DELFT marianne_koole@hotmail.com Practitioner K&J
34157 Mw. J.A. Koopmans UTRECHT judith.koopmans@live.nl Practitioner Volw
34281 Dhr. G.Ulrich NIJMEGEN info@nijmegen-psychotherapie.nl Practitioner Volw
32432 Mw. J. Vochteloo BRUCHTERVELD ymotion@ymotion.info Practitioner Volw
33080 Mw. R. de Graaf DRIEBERGEN r.degraaf@psynova.nl Practitioner K&J
34772 Mw. M, de Boer EINDHOVEN marion_de_boer@hotmail.com Practitioner Volw
35108 Mw. S. Beuman ZAANSTAD susanne@praktijkspb.nl Practitioner K&J
33505 Mw. M.J.A. Stronks ARNHEM marion@marionstronks.nl Practitioner Volw
32881 Mw. J. de Best KATWIJK ingedebest@outlook.com Practitioner Volw
34757 Mw. I. Coomans-van Loo CULEMBORG ingecoomans@gmail.com Practitioner Volw
35784 Mw. A.M. Terpstra LEEUWARDEN annemarie_terpstra@hotmail.com Practitioner Volw
32555 Mw. S.B. Duynstee-Ruyling DELFT Practitioner K&J
31580 Mw. S.C.J. Helwegen ZUTPHEN sonja_helwegen@hotmail.com Practitioner K&J
34305 Mw. E.F. van den Bosch DRIEBERGEN efploegh@gmail.com Practitioner K&J en Volw
32978 Mw. A.J.M. Wiltink NIJMEGEN Ajmwiltink@hotmail.com Practitioner K&J
32055 Mw. E. Ensink NIJMEGEN elske.ensink@gmail.com Practitioner K&J
35898 Dhr.  P.P. van Duijn BARNEVELD info@praktijkvanduijn.nl Practitioner Volw
35469 Mw. A.E.M. Visser TILBURG visser.aem@gmail.com Practitioner Volw
35113 Mw. C.M.N. Stavel, van LEIDEN chantalvanstavel@hotmail.com Practitioner Volw
34422 Mw. M.A. van der Velden HELLEVOETSLUIS mariellevandervelden7@gmail.com Practitioner K&J
36043 Mw. C.A.M. van der Koppel KOEKANGE vanderkoppel81@gmail.com Practitioner K&J en Volw
33401 Mw. V.S. Ploegaert DEN HAAG hoogploeg@hotmail.com Practitioner Volw
33411 Mw. A.M.W. Kunnen HEERLEN info@psychologiepraktijkkunnen.nl Practitioner Volw
35285 Mw. C. van der Burg HOOGEVEEN cvdburg32@hotmail.com Practitioner K&J
31007 Mw. J. Eland HILVERSUM j.eland@kpnmail.nl Practitioner Volw
31046 Mw. M.M. Jonkman APELDOORN m.jonkman@hetnet.nl Practitioner Volw
34968 Mw. M..J. van Duijn BARNEVELD info@praktijkdekajuit.nl Practitioner K&J
32637 Mw. A.A.J.J. Frankort UTRECHT s.frankort@psychologiepraktijkfrankort.nl Practitioner Volw
35210 Mw. E.C.M. Haacke DEURNE esmayhaacke@hotmail.com Practitioner Volw
30940 Dhr. M.L.J. van As HAVELTE m.vanas@educareonline.nl Practitioner Volw
33591 Mw. A. Versteege UTRECHT annaversteege@hotmail.com Practitioner K&J
33155 Mw. M.M. Jonkers AMSTERDAM mirjam-jonkers@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
34986 Dhr.  A. Engeltjes UTRECHT a.engeltjes@gmail.com Practitioner K&J
36213 Mw. A.M. Dekker UTRECHT martruydekker@gmail.com Practitioner K&J
32364 Mw. L.S. Reich AMSTERDAM lsreich@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
31991 Mw. M. Ploeg DELFT mootjeploeg@gmail.com Practitioner K&J en Volw
32498 Mw. E.M.Verstappen HEERLEN emverstappen@kpnmail.nl Practitioner Volw
33073 Mw. A.G.M. Woutersen RIEL anne-geertje@psychologenpraktijk-in-balans.nl Practitioner Volw
35228 Mw. D.C.Otten GROESBEEK info@psychologenpraktijkdieuwertjeotten.nl Practitioner Volw
33102 Mw. J.A. Koudstaal DEN HOORN agaathkoudstaal@gmail.com Practitioner Volw
32229 Mw. A. de Heus ZEIST annemiekdeheus@gmail.com Practitioner Volw
33101 Mw. C.M. Tiebout UTRECHT c.m.tiebout@hotmail.com Practitioner Volw
31508 Mw. M.N. de Zeeuw ARNHEM marilenedezeeuw@gmail.com Practitioner K&J
36130 Mw. J. van Nes HOOFDDORP jolandavannes@gmail.com Practitioner K&J
36272 Mw. A.E. Ausems-Kramer HOUTEN guus.ausems@gmail.com Practitioner K&J
35888 Mw. W. Kroese ZWOLLE wendykroese78@gmail.com Practitioner K&J
35502 Mw. E.A.M. Kroese DEN BOSCH dijkmaneva@hotmail.com Practitioner Volw
36428 Mw. L. Cloudt BOXMEER larissacloudt@hotmail.com Practitioner Volw
35779 Mw. J. Jongerius PURMEREND joske_jongerius@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
35175 Mw. J.M. Afman DEN HAAG j.afman@basaltrevalidatie.nl Practitioner K&J
31399 Mw. S.E.Huber AMSTERDAM s.huber@praktijkhuber.nl Practitioner K&J en Volw
31894 Mw. A.M. Ridders LAREN ridders@lindehuis.nl Practitioner K&J en Volw
34849 Mw. E.L. Sabee LEIDEN evasabee@hotmail.com Practitioner K&J
33405 Dhr.  H.PA.M. van den Broek NIJMEGEN Harmvdbroek@gmail.com Practitioner K&J
35642 Mw. M. Taekema LEEUWARDEN mtaekema@yahoo.com Practitioner K&J
33769 Dhr.  W.H. Laarman ZWOLLE wilcolaarman@me.com Practitioner Volw

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
30923 Mw. D.W. Sanders-Langendijk DEVENTER dsanders@visie-psychologie.nl Supervisor Volw
31457 Mw. L. Meihuizen GOUDA l.meihuizen@planet.nl Supervisor Volw
31206 Mw. N.M. ten Hoor AMERSFOORT ntenhoor@dewaagnederland.nl Supervisor Volw
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door de VEN geaccrediteerd - KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR ACTURELE ONTWIKKELINGEN RONDOM HET CORONAVIRUS!

04-05-2021
Feeling Safe-NL: modulaire, peer-suppor-
ted, cognitieve gedragstherapie bij over-
matige achterdocht
Scholing@Psy.Staring
Scholing@Psy.Staring
 
11-05-2021
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - 
Train-de-trainer
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com 

12-05-2021
EMDR en Systeemtherapie
King nascholing
info@kingnascholing.nl
 
12-05-2021
Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy 
(TF CBT)
Levvel
info@tfcbt.nl
 
19-05-2021
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en 
Wraak
Buvoo BV
info@buvoo.nl 

19-05-2021
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur) 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
 
19-05-2021
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl 

20-05-2021
Terugkomdag Slapende Honden Behandel-
methode voor chronisch getraumatiseerde 
kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com 

20-05-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl 

21-05-2021
Intensieve trauma behandeling: doe het 
met lef (ITB)
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl 

28-05-2021
GGZcongressen | Schematherapie
Springer Media, Events Gezondheidszorg 
manouk.mens@bsl.nl 

29-05-2021
Update werken met de verhalenmethode
EMDR Kind en Jeugd 
info@emdrkindenjeugd.nl 

02-06-2021
Opfriscursus EMDR Basistraining
Hornsveld Psychologen Praktijk 
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com 

03-06-2021
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl 

03-06-2021
Lichamelijke aspecten van trauma en 
gehechtheidsproblematiek
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl 

04-06-2021
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org 

07-06-2021
Imaginaire Exposure voor 
EMDR therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com 

07-06-2021
Masterclass imaginaire exposure & 
exposure in vivo bij PTSS
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl 

14-06-2021
Beknopt Eclectische Psychotherapie bij 
PTSS (BEPP)
ARQ Academy
info@academy.arq.org 

14-06-2021
Congres Lichaamsgericht werken bij trauma 

Psychotherapy
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
 
16-06-2021
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur) 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl 

22-06-2021
Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy 
(TF CBT)
Levvel
info@tfcbt.nl 

23-06-2021
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en 
Wraak
Buvoo BV
info@buvoo.nl
 
26-06-2021
Workshop EMDR bij SOLK
van Rood Training & Supervisie 
info@gevolgenmodel.nl 

30-06-2021
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur) 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
 
02-07-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl 

06-09-2021
Stabilisatieprogramma voor traumabehan-
deling
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
 
08-09-2021
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur) 
Cure & Care Development 
curecare@curecare.nl

09-09-2021
Lichamelijke aspecten van trauma en 
gehechtheidsproblematiek
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl
 
10-09-2021
Protocol Woede, Wrok en Wraak 
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl 

14-09-2021
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
 
15-09-2021
Tweedaagse cursus EMDR en eetstoornissen
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
 
16-09-2021
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl 

17-09-2021
EMDR bij preverbaal trauma
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com
 
22-09-2021
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en 
Wraak
Buvoo BV
info@buvoo.nl
 
24-09-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl 

27-09-2021
Cursus Hervonden herinneringen aan 
trauma - de stand van zaken 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
 
28-09-2021
Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling 
PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR 
(inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC)
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl
 
01-10-2021
Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
 
08-10-2021
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
 
15-10-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

10-11-2021
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
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KEYNOTE SPEAKERS

11 juni  Brandon Hamber

12 juni  Hee - Sup Shin
   Peter Liebermann

13 juni  Chris Lee
   Jonathan Lee

EMDR Europe  
Research & Practice 

Conference 
11 - 13 juni 2021emdr2021.com


