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Woord van de voorzitter
Ik hoop dat je hebt genoten van een mooie zomer. Een

bedoeld om bestuur

zomer waarin je je minder zorgen hoefde te maken over

en toezicht van ver-

een mogelijke coronabesmetting, een zomer waarin je

enigingen en stichtin-

de leuke dingen van het leven weer kon vieren en je je

gen te verbeteren. Er

dierbaren en vrienden weer hebt kunnen treﬀen.

zijn regels opgesteld

Net zoals iedereen dat op zijn of haar eigen wijze zal

over taken, bevoegd-

doen, kijken we ook binnen de VEN terug op een bijzon-

heden, verplichtingen

dere periode. In maart 2020, toen COVID-19 ons land

en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voor-

veroverde, moesten we plotseling schakelen. We heb-

komen dat wanbestuur, onverantwoordelijk ﬁnancieel

ben evenementen moeten annuleren om later opnieuw

beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere

online te organiseren. Vergaderingen gingen online.

ongewenste activiteiten verenigingen en stichtin-

Commissieleden en bestuur hebben elkaar in het afgelo-

gen schaden. Om aan deze wet te voldoen, heeft het

pen anderhalf jaar nagenoeg niet in het echt gezien. Het

VEN-bestuur een stappenplan doorlopen en procedures

betekent niet dat alles stil kwam te liggen, integendeel.

en verantwoordelijkheden doorgesproken. Denk hierbij

Er is ontzettend hard gewerkt binnen de commissies, er

aan een vier-ogenbeleid bij grote uitgaven, een zorgvul-

is een goede ﬂow en het ledenaantal neemt ﬂink toe.

dige wijze van inwerken van nieuwe bestuursleden, en

Ook stijgt het aantal én het percentage geregistreerde

afspraken om belangenverstrengeling te voorkomen.

EMDR Europe-practitioners en -consultants. In mei

Deze zaken zijn vastgelegd en de wet is besproken in de

hebben we bovendien twee nieuwe trainers mogen

ALV van juni jongstleden. Bij de eerstvolgende statuten-

verwelkomen: Tilly Koolstra en Ytje van Pelt, en binnen

wijziging zullen deze afspraken in de statuten worden

een jaar zal het trainersgilde zich waarschijnlijk verder

opgenomen. Mocht je meer willen lezen over de WBTR

hebben uitgebreid. Hier zijn we als bestuur blij mee. We

en de vastgelegde afspraken, dan kun je de documenten

vinden het belangrijk dat er voldoende EMDR-therapeu-

vinden in MijnVEN.

ten kunnen worden opgeleid, en gezien de grote vraag
binnen het veld, zijn daar meer supervisoren en trainers

Bestuurswissel

voor nodig. Elke twee jaar zal er dan ook een nieuwe

In dezelfde ALV hebben wij in juni afscheid genomen

supervisorenopleiding starten. Supervisoren die de

van bestuurslid en penningmeester Rik Knipschild. Rik,

ambitie hebben om trainer te worden, willen we hierbij

enorm bedankt voor je inzet voor de vereniging, je hel-

zoveel als mogelijk ondersteunen.

dere analytische blik en je humor! Gelukkig hebben we
Ytje van Pelt mogen verwelkomen als nieuw bestuurs-

Ledenraad

lid. Zij neemt de taken van Rik over en heeft tijdens

In de afgelopen periode heeft het bestuur ingezet op

haar kennismakingsperiode in het bestuur al laten zien

verdere professionalisering van de vereniging. We

enorm betrokken en gedreven te zijn. Van harte welkom

vinden het belangrijk dat de leden hun stem kunnen

Ytje! Voor de twee vacatures die zullen vrijkomen op de

laten horen en dat de VEN een vereniging blijft ván

ALV in 2022, hebben we inmiddels kandidaten gevon-

leden en vóór leden. Daarom onderzoekt het bestuur

den. Ronald Roskam en Jiska Weijermans, beiden reeds

de mogelijkheden van het instellen van een ledenraad,

actief binnen de VEN, zullen de komende tijd als aspi-

ter vervanging van de ALV. Een ledenraad bestaat uit

rant-bestuursleden ingewerkt gaan worden zodat zij

leden die gezamenlijk een goede representatie zijn van

zich tijdens de volgende ALV kandidaat kunnen stellen

alle leden, en die gekozen zijn door de leden. De leden-

als bestuurslid.

raad is bedoeld om de democratische besluitvorming te
bevorderen. Zijn belangrijkste taken zijn het bestuur te

Om deze interessante maar zeker ook intensieve perio-

adviseren en zijn stem te laten horen aangaande voorge-

de van vooral online contact af te kunnen sluiten, hopen

nomen verenigingsbeleid.

we de leden snel weer echt te ontmoeten. De eerstvolgende gelegenheid daarvoor is de EMDR workshopdag

WBTR

op 11 september, met een mooi inhoudelijk en verdie-

Sinds 1 juli hebben alle verenigingen en stichtingen in

pend programma. Hopelijk tot dan!

Nederland, dus ook de VEN, te maken met de WBTR
(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Deze wet is
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Annemieke Driessen, voorzitter Vereniging EMDR Nederland

INTERVIEW

EMDR in de
gesloten
jeugdzorg
TEKST: Sanneke Koekkoek

“Traumabehandeling is een noodzakelijk behandelaanbod dat binnen iedere
instelling voor gesloten jeugdzorg gerealiseerd dient te worden.” Dat vinden
Karien Stolk en Loes Jansen. Ze zijn samen pioniers op het gebied van traumabehandeling in de gesloten jeugdzorg. Vol passie vertellen zij hoe ze intensieve
EMDR-behandeling mogelijk maken voor jongeren die verblijven bij Harreveld.
Dit was ooit een jeugdgevangenis en is nu een jeugdzorg-plusinstelling in het
oosten van het land.

J

eugdzorg plus is gesloten jeugdhulp die wordt

schikbaar voor hen waren, of hen onvoldoende konden

geboden aan jeugdigen die niet bereikbaar zijn

beschermen”, zeggen Karien Stolk (EMDR-practitioner

met lichtere vormen van hulpverlening. Zonder

en -supervisor i.o.) en Loes Jansen (EMDR-practitio-

behandeling vormen zij een risico voor zichzelf

ner i.o.). “Zo zien we hier jongeren, waarbij al tijdens

of hun omgeving. Ze worden vaak geplaatst in Harreveld

de zwangerschap of in de vroege kindertijd sprake is

met een machtiging die wordt afgegeven door de kin-

geweest van zeer ernstig huiselijk geweld. Soms met

derrechter. Het gedrag van de jongeren is vaak niet te

fatale aﬂoop voor een van de ouders.”

hanteren op open reguliere behandelgroepen. Ze lopen

De jongeren die verblijven in Harreveld hebben ge-

daar weg en belanden in verkeerde circuits waar ze op-

middeld acht of meer Adverse Childhood Experiences

nieuw traumatische ervaringen meemaken. Op vrijwel

(ACE’s) meegemaakt. Ze waren slachtoﬀer van kin-

alle gebieden van hun ontwikkeling vindt een stagnatie

dermishandeling, huiselijk geweld, verwaarlozing of

plaats. Karien Stolk: “De geslotenheid is natuurlijk heel

seksueel misbruik. Bij hun ouders is vaak sprake van

moeilijk voor de jongeren, maar de meesten ervaren na

LVB, psychiatrische problematiek of verslaving of een

enige tijd dat zij gebaat zijn bij de rust en structuur die

combinatie daarvan. De jongeren zijn meestal al eerder

hier geboden wordt. Hierdoor is deze periode de uitgele-

uit huis geplaatst en hebben in verschillende pleegge-

zen kans om traumabehandeling in te zetten.”

zinnen gewoond. Ook zijn de meeste jongeren gepest,
omdat ze anders waren. Ze vertonen in toenemende

Veel traumatische gebeurtenissen

mate gedragsproblemen, gebruiken drugs of laten ander

“Bij vrijwel alle jeugdigen ligt een optelsom van zeer in-

destructief gedrag zien om hun heftige emoties te

grijpende ervaringen in de kindertijd ten grondslag aan

reguleren.

het probleemgedrag. Vaak hebben zij ouders die niet be-
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‘Wil je leven?’

vaktherapie. Voor sommige jongeren kan het nodig

De behandeling richt zich op de complexe en meervou-

te zijn om middels deze therapie hun levensverhaal te

dige emotieregulatie- en gedragsproblemen die deze

maken alvorens ze met EMDR-therapie kunnen starten.

jongeren hebben. Vaak is er bij hen ook sprake van

Karien: “De kinderen zijn soms van straat geplukt en

psychiatrische problematiek zoals PTSS of beginnende

willen vaak helemaal niets weten van psychologen. Ze

persoonlijkheidsproblematiek. De duur van de opna-

hebben door eerdere negatieve ervaringen met hulpver-

me binnen Harreveld beslaat tussen de zes en twaalf

leners vaak geen vertrouwen dat een psycholoog iets

maanden. In de behandelsessies wordt met de jongere

voor hen kan betekenen. Als er in het verleden trauma-

zelf gewerkt en als het mogelijk is wordt het gezin
betrokken. Door de klinische setting kan de traumabehandeling op maat worden aangeboden. In principe is
daarbij EMDR-therapie eerste keuze. Indien gewenst
kan er daarnaast ook imaginaire exposure, cognitieve
gedragstherapie en schematherapie worden aange-

‘Het is hakken uit,
sneakers aan en gaan’

boden. Afhankelijk van de ernst van de problematiek,
draagkracht en motivatie van de jongere worden een tot
meerdere sessies EMDR-therapie per week aangeboden.

behandeling is gedaan, dan is dat vaak te vroeg afgebro-

Zo nodig wordt EMDR aangevuld met andere protocol-

ken of EMDR-technisch niet goed uitgevoerd.

laire interventies zoals het woede-wraakprotocol of de

Loes: “We geven psycho-educatie en maken samen

verhalenmethode bij pre-verbaal trauma.

met de jongere een casusconceptualisatie. Op die

Naast traumagerichte behandeling volgen de jongeren

manier krijgen ze vaak voor het eerst inzicht in de im-

4
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pact van de traumatische ervaringen op hun gedrag,

ren twee vaste mentoren bij de behandelsessies aanwe-

emoties en cognities. Dit is vaak al voldoende om

zig. Zij hielpen hem verwoorden hoe hoog de SUD was,

hen te motiveren voor traumabehandeling. Bij ernstig

maakten lichamelijk contact met hem of gooiden een

suïcidale jongeren, die zichzelf voortdurend automu-

bal over als hij buiten zijn window of tolerance dreigde

tileren, is alleen motiveren onvoldoende. Het is dan

te gaan. Ook bij het verwoorden van de antwoorden op

nodig om ze te confronteren. We zeggen tegen ze: wil

cognitieve interweaves over bijvoorbeeld de schuld-

je leven of niet leven? Als je wilt leven, is dit wat we

vraag, ondersteunden zij hem.

gaan doen.”
Essentieel voor het verantwoord en veilig uitvoeren van

,QGUXNZHNNHQGHǉHFW

de behandeling, voor zowel de jongeren als de behan-

Om traumabehandeling mogelijk te maken binnen de

delaren is de samenwerking met het behandelteam. Bij

open en gesloten jeugdzorg zijn deskundige behande-

ernstig suïcidale jongeren overleggen Karien en Loes

laren nodig die scholing, tijd, en faciliteiten krijgen om

zelfs eerst met de directie en inspectie zodat iedereen

een specialistisch aanbod te ontwikkelen. Bovenal zijn

van tevoren instemt met de soms risicovolle behande-

er EMDR-therapeuten zoals Karien en Loes nodig die

ling.

traumabehandeling faciliteren en uitvoeren, zodat deze
getraumatiseerde kinderen de behandeling krijgen waar

Zure mat

ze recht op hebben.

De jongeren ervaren de behandeling vaak als zwaar en
vinden het eng om hun trauma’s onder ogen te zien. In
eerste instantie is er veel vermijding en hebben zij de
neiging om af te haken. Tijdens de traumabehandeling
komt iedere keer weer naar voren hoe angstig deze jongeren zijn om opnieuw in de steek gelaten, afgewezen
of opgegeven te worden. Het vraagt veel tact, geduld,
lef en motiverende technieken van de behandelaar om

‘Het is en blijft fucking
vage space shit, maar
het helpt’

de jongeren te begeleiden in dit proces. “Het is hakken
uit, sneakers aan en gaan”, zegt Loes. Het is belangrijk

Karien en Loes zien dat jongeren zich weer gaan ont-

om tijd voor ze te nemen en betrouwbaar te zijn. Later

wikkelen zodra de heftigste traumatische herinnerin-

zijn deze kinderen je enorm dankbaar dat je door bent

gen behandeld worden. De eﬀecten zijn doorgaans heel

gegaan en niet met behandelen gestopt bent.

indrukwekkend: door het behandelen van herbelevingen en intrusies nemen suïcidaliteit en automutilatie

Karien: “Er kan veel woede boven komen als de trau-

duidelijk af. Vrijwel alle jongeren geven na inzet van

ma’s worden besproken; de herbelevingen en dissocia-

de EMDR-therapie aan, dat ze geen nachtmerries meer

ties zijn vaak heftig. Van iedere behandeling leer je weer

hebben en veel beter slapen. De cognitieve en emotio-

bij. Zoals laatst bij een seksueel misbruikt meisje dat

nele ontwikkeling krijgt meer ruimte en hierdoor staan

een herbeleving kreeg in de sessie. Ze dacht dat ze weer

de behandelde jongeren meer open voor het leerpro-

op de plek van het misbruik was en de therapeut de

ces op school. In veel gevallen ontstaat een positiever

dader was. Ze ging angstig opgekruld in een hoek van de

zelfbeeld. Een jongere verwoordde zijn ervaring met de

kamer zitten. We moesten haar stap voor stap weer in

EMDR-behandeling bij Harreveld als volgt: “Het is en

het hier en nu krijgen. Om de jongere weer te bereiken,

blijft fucking vage space shit, maar het helpt.”

is soms de inzet van technieken vanuit de imaginaire
rescipting nodig, zoals bekend vanuit de schematherapie. Negeren van de dissociatie is dan geen optie, omdat
zij zichzelf of de ander ernstig kunnen verwonden.”

Meer weten? Neem contact op met Karien Stolk of
Loes Jansen: karien.stolk@horizon.eu en
loes.jansen@horizon.eu

Bij verwachte ernstige dissociatie spreken de behandelaren soms met jongeren af dat ze een zure mat krijgen,
zodat ze weer in het hier en nu komen. Bij de behandeling van een ernstig getraumatiseerde licht verstandelijk
beperkte jongen van 120 kilo met agressief gedrag, wa-

Sanneke Koekkoek is gz-psycholoog in opleiding tot specialist en EMDR-practitioner bij GGZ Noord-Holland-Noord |
Divisie Triversum, Kinder- en Jeugdpsychiatrie
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Schadefonds Geweldsmisdrijven

Erkenning voor
VODFKWRǉHUV
TEKST: Iva Bicanic

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoﬀers van misdrijven, die
hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of
hebben gehad. Slachtoﬀers kunnen bij het Schadefonds een aanvraag indienen
voor een eenmalige uitkering. Met het geldbedrag geeft het Schadefonds
erkenning aan slachtoﬀers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren.
Op deze manier willen ze bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de
maatschappij. In dit artikel kom je meer te weten over de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.
Ten eerste moet het gaan om een in Nederland opzette-

informatie, maar zelfs ook een melding kan in sommige

lijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met

gevallen belangrijk zijn bij de beoordeling of er sprake is

opzet geweld is gebruikt of hiermee is gedreigd. Denk

van slachtoﬀerschap. Ditzelfde geldt ook voor medische

hierbij aan lichamelijke mishandeling, diefstal met

informatie van artsen of gespreksverslagen van erkende

geweld, bedreiging met geweld en/of een wapen of ver-

(geregistreerde) therapeuten.

krachting. Ten tweede moet er sprake zijn van ernstig

Om een aanvraag in te dienen hoeft er geen rechtszaak

letsel. Dit kan lichamelijk en/of geestelijk (psychisch)

te zijn (geweest) of een veroordeling van een dader.

letsel zijn. Het Schadefonds vindt iets ernstig letsel als

Deze hoeft zelfs niet bekend te zijn. Ook na een sepot

de patiënt meerdere keren medisch werd behandeld,

is een aanvraag indienen mogelijk. Het is in ieder geval

het herstel lange tijd duurt of duurde, of als herstel niet

mogelijk om tot tien jaar na het gebeurde een aanvraag

mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een gebro-

in te dienen. Voorwaarde is wel dat de schade niet al is

ken been of arm waarbij operatie nodig was, blijvend

vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschap-

verlies van reuk of smaak, of een posttraumatische

pij.

stressstoornis.

Beslissing
Beoordeling

Uiterlijk binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag

Het Schadefonds beoordeelt bij een reguliere aanvraag

ontvangt het slachtoﬀer een brief met de beslissing. Als

of er sprake is van slachtoﬀerschap, niet van dader-

de aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt een eenma-

schap. Hiervoor hebben ze zoveel mogelijk objectieve

lig bedrag uitgekeerd binnen 30 dagen na verzending

informatie nodig, waaruit de toedracht, de aanleiding en

van de brief op de opgegeven rekening. Als het slacht-

de omstandigheden van het misdrijf duidelijk worden.

oﬀer een aandeel heeft in het geweldsmisdrijf is het

Zo geldt een aangifte bijvoorbeeld als waardevolle

mogelijk dat hij/zij geen of een lagere uitkering krijgt.

6
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Is het geld voor een kind jonger dan acht-

Vanaf 1 september 2020

tien, dan wordt 80 procent van de uitkering
op een beleggingsrekening gestort en komt het

geldt een extra aanvraagregeling voor alle volwassen slachtoﬀers

geld vrij op de achttiende verjaardag van het kind. De

van seksueel geweld die zich in de acute fase melden bij

overige 20 procent van de uitkering maakt het Schade-

een Centrum Seksueel Geweld. Deze tijdelijke regeling

fonds over naar de rekening van de door de wettelijk

- in de vorm van een pilot - vergoedt het verplicht eigen

vertegenwoordiger opgegeven IBAN.

risico voor zorg, de jaarlijkse bijdrage van € 385, die een
bezoek aan een Centrum Seksueel Geweld kan kosten.

Letselcategorieën

Deze regeling staat los van de hierboven beschreven

Het Schadefonds gebruikt zes letselcategorieën, waar-

reguliere aanvraag voor een tegemoetkoming vanwege

aan zes vaste bedragen zijn gekoppeld. De ernst van

een geweldsmisdrijf.

het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder
het geweldsmisdrijf is gepleegd bepalen welke letsel-

De volledige beschrijving van de voorwaarden voor een

categorie van toepassing is. Het vaste bedrag dat bij

reguliere aanvraag is te vinden op www.schadefonds.nl

die letselcategorie hoort is dan de uitkering die het
Schadefonds aan het slachtoﬀer verstrekt. Hierbij geldt
dat hoe ernstiger het letsel is, hoe hoger de letselcategorie, en de bijbehorende uitkering, is. De letsellijst is te
downloaden van www.schadefonds.nl
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INNOVATIE

Deel 2

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

In EM #23 presenteerden wij het EMDR protocol voor eetstoornissen (EMDR-ES
protocol) en illustreerden wij dat aan de hand van een behandeling die was uitgevoerd
door Danielle Jacobs. Hoe verliep deze behandeling verder en hoe zit dat met de
veronderstelling dat EMDR wellicht een gouden greep is voor deze doelgroep?

H

et EMDR-ES protocol rust op een transdi-

risch onderzoek zal moeten aantonen of EMDR-therapie

agnostische visie ten aanzien van zowel de

ook eﬀectief is bij andere stoornissen dan PTSS, waarbij

psychopathologie als de behandeling. Deze

symptomen aangestuurd worden door disfunctioneel

visie op instandhouding van eetstoornis-

opgeslagen geheugenrepresentaties. In ons artikel in EM

sen (met name anorexia nervosa, boulimia nervosa,

#23 hebben we beargumenteerd waarom het waar-

eetbui-stoornis) werd geïntroduceerd door Fairburn

schijnlijk is dat dit ook bij eetstoornissen het geval zou

e.a. (2003). Op het fundament van zijn theoretisch

kunnen zijn.

verklaringsmodel is het modulaire EMDR-ES protocol
gebouwd (zie schema). Ook in de behandeling van de

Amy

vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis – in

In EM #23 rapporteerden we over het begin van de

de DSM-5 toegevoegd aan de categorie eetstoornissen

behandeling van Amy, een 16-jarige adolescente die

- kan EMDR-therapie worden ingezet met speciﬁeke

hulp vroeg bij het loskomen van haar anorexia nervosa

modules uit het EMDR-ES protocol, afgestemd op de

en van haar nare herinneringen. Zij werd behandeld

casusconceptualisatie.

met het EMDR-ES protocol, naast een gezinsgerichte

Aan EMDR-therapie zelf ligt eveneens een transdiagnos-

behandeling. In de eerste drie modules werkten we aan

tische visie ten grondslag, namelijk het Adaptive Infor-

reductie van PTSS-symptomen (module 1), aan haar ang-

mation Processing model. Shapiro’s uitgangspunt was

sten gerelateerd aan eten, gewicht en uiterlijk (module

dat EMDR-therapie in aanmerking komt voor behan-

2) en aan haar onbedwingbare eetstoornis-symptomen:

deling van alle vormen van psychopathologie, waarbij

vasten en overeten (module 3). Na elke module stelden

symptomen worden aangestuurd door niet-adaptief

we een reductie van de betreﬀende symptomen vast.

opgeslagen, intrusieve en ontregelende geheugenrepre-

Inmiddels zijn ook de resterende modules aan bod

sentaties. Immers, de EMDR-procedure bewerkstelligt

gekomen in de behandeling. Zoals beloofd doen we

reconsolidatie van deze geheugenrepresentaties, zodat

daarover hier verslag. In module 4 hebben we aandacht

ze adaptief getransformeerd worden opgeslagen. Empi-

besteed aan haar beschadigde zelfbeeld. Amy’s belang-

8
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EMDR-ES protocol in schema

RS=Rechtstreeks=Intrusieroute, LO=Linksom=Tijdlijnroute, RO=Rechtsom=Opvattingenroute, FF=Flashforwardroute, PT=Positieve targets (Markus &
Hornsveld, 2015), RD=Rechtdoor=Emotieroute. KO=Disfunctionele kernopvatting

rijkste kernovertuiging was: ‘Ik ben niet goed genoeg’.

daarvoor. Nog steeds hunkerde zij voortdurend naar

We verzamelden herinneringen die het sterkste ‘bewijs’

dergelijke blikken en het voelde alsof ze alsmaar meer

leverden voor deze kernovertuiging en bewerkten die

en beter moest presteren om goedkeuring bij iemand

met het standaardprotocol om ruimte te maken voor

te vinden. Een volgende reeks relevante targetbeelden

het ontkiemen van de alternatieve overtuiging: ‘Ik ben

werd vastgesteld met de positieve targets-route waarin

goed zoals ik ben’. De sterkste bewijzen bleken binnen

vragen aan de orde kwamen als: wat zie je in het beeld

het archief ‘mama’, te liggen. Dit verbaasde haar, omdat

dat maximaal de aandrang oproept om goed te willen

ze voor haar gevoel dat archief na module 1 al had leeg-

presteren? Wat voel je daarbij?

geruimd.

Na toepassing van het standaard protocol hierop groeide het besef dat ze deze goedkeuring meer bij zichzelf

In module 5 stond het klinisch perfectionisme centraal.

moest gaan zoeken in plaats van alleen bij anderen.

Amy gaf aan dat haar vaak op het hart gedrukt wordt

Op school oefende ze met minder hard leren voor haar

dat ze de lat minder hoog mag leggen. Maar voorals-

proefwerken en thuis met minder hard zorgen voor

nog lukte dit haar niet, en we zochten samen uit wat

vader en zus. Bij afronding van deze module merkte ze

dit zo moeilijk maakte. Verschillende zoekstrategieën

op dat ze het uitblijven van een goedkeuring van een

kwamen hier in aanmerking om de nodige relevante

ander inmiddels niet meer automatisch interpreteerde

herinneringen te kunnen tackelen. Haar credo was:

als een afwijzing of een afkeuring.

‘Als ik perfect presteer, dan doe ik ertoe’. Via de opvattingenroute kwam Amy op herinneringen in verschil-

Daarna waren we toe aan module 6, waarin intrusieve

lende archieven: ‘mama’, ‘school’ en ‘scheiding’. Na

en ontregelende beelden met betrekking tot de negatie-

verwerking van een aantal herinneringen begon haar

ve lichaamsbeleving centraal staan. Amy gaf aan, dat ze

overtuiging te wankelen en ging ze zich realiseren dat

inmiddels haar lichaam was gaan ervaren als sterk en er

zij altijd op zoek is geweest naar een goedkeurende blik

zelfs trots op was dat het dit al deze negatieve leven-

van haar moeder, wat haar aanzette tot hard werken

servaringen had kunnen doorstaan. We checkten voor
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de zekerheid of er niet toch nog relevante geheugenre-

wezig zijn, nadat alle modules zijn doorlopen (Tabel 1).

presentaties waren voor aansturing van een negatieve

Dit komt overeen met de observaties van haar vader die

lichaamsbeleving. Dit bleek niet meer het geval.

zegt dat hij ziet dat ze met het gezin mee eet, zonder

De scores van de ingevulde vragenlijsten (zie EM#23

angst of tegenzin. Haar lichaamswaardering is verbe-

voor een toelichting op deze lijst) laten zien dat Amy

terd. Amy vertelt dat het haar, in gesprekken met vrien-

geen last meer heeft van nare herinneringen en dat de

dinnen over het uiterlijk, opvalt dat ook zij lichaams-

eetstoornissymptomen nauwelijks tot niet meer aan-

delen hebben waarover zij onzeker of ontevreden zijn.
Ze piekert minder over eten, gewicht of uiterlijk en vermijdt minder de confrontatie met haar lichaam. Amy’s

Tabel 1 | Overzicht totaal- en subschaalscores
pre-post behandeling

vraag was hulp om los te komen van haar eetstoornis en
van haar belastende herinneringen aan negatieve erva-

pre

post

PCL-5

56

0

EDE-Q totaal

4,9

0,9

Lijnen

5

0,4

Piekeren over eten

3,4

0,4

Piekeren over gewicht

5,4

1

Piekeren over lichaam

5,6

1,9

LAV

71

28

Waardering lichaamsomvang

3,1

1,3

Vertrouwdheid met lichaam

2,7

0

5

2,8

Confrontatie met lichaam vermijden

PCL-5=PTSS Checklist voor DSM-5, EDE-Q=Eating Disorder
Questionnaire, LAV= Lichaamsattitude Vragenlijst

ringen. Dat is haar gelukt. Zij staat voor het eindexamen
VWO en verwacht daarna te starten met een volgende
fase in een nieuw leven.

EMDR-ES protocol
Het EMDR-ES protocol biedt een kader voor de casusconceptualisatie en een leidraad om gestructureerd te
blijven werken in de behandeling van patiënten zoals
Amy. Zij worden doorgaans gekenmerkt door een grote
hoeveelheid en verscheidenheid aan ernstig invaliderende symptomen. Het modulair werken helpt de
therapeut om relevante symptomen en onderhoudende
factoren systematisch te behandelen. De zoekstrategieën helpen de relevante geheugenrepresentaties
op het spoor te komen die op verschillende manieren

10
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‘Het EMDR-ES protocol geeft
structuur bij het behandelen
van de grote hoeveelheid en
verscheidenheid aan ernstig
invaliderende symptomen’

Met scholing van therapeuten in Nederland en andere
landen hopen Ankie Roedelof en Renée Beer voorwaarden te creëren om onderzoek mogelijk te maken naar
de eﬀectiviteit van het EMDR-ES protocol. Daarvoor
zijn goed opgeleide behandelaren nodig, die treatment
integrity kunnen garanderen. Daarnaast hebben deze
inspanningen tot doel onderzoek te stimuleren in verschillende landen zodat cross-cultureel gezocht wordt
naar empirische evidentie voor de vraag of EMDR-thera-

probleemgedrag in stand kunnen houden. Aan klinische

pie inderdaad een gouden greep is voor deze populatie.

evidentie voor de potentiële waarde van EMDR-therapie

Met collega’s in Engeland, Israël en Duitsland is overleg

voor deze patiëntengroep ontbreekt het niet, maar aan

gaande over mogelijk onderzoek aldaar.

empirische evidentie (nog) wel. Dit laatste is een voorwaarde voor implementatie in eetstoornissen-centra en
vereist goed opgeleide behandelaren en onderzoekers:
goudzoekers, kortom.

De toekomst
In Nederland bekijken momenteel enkele GIOS-en mogelijkheden voor onderzoek naar de werkzaamheid van

Referenties
Fairburn CG, Cooper Z, & Shafran R. (2003). Cognitive
behaviour therapy for eating disorders: a ‘transdiagnostic’
theory and treatment. Behaviour Research Therapy, 41(5):
509-28. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12711261/
Markus, W. & Hornsveld, H. (2015). Protocol EMDR bij
verslaving. EMDR Magazine, 3 (7), 30-33.
https://emdr-magazine.nl/emdr-magazine-2015-7/

het EMDR-ES protocol als verbetering van of aanvulling
op treatment as usual. Daarnaast zijn er voornemens
om te onderzoeken of het EMDR-ES protocol ingebed
zou kunnen worden in een programma voor Intensieve
Trauma Behandeling (ITB) om daarmee behandeling in

Renée Beer is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en
EMDR-trainer K&J.
Danielle Jacobs is gz-psycholoog i.o.t. klinisch psycholoog, GGzE (Team
eetstoornissen).

een dag-klinische setting wellicht een boost te geven.
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RESEARCH

Klinische intensieve
traumabehandeling
voor adolescenten
TEKST: Ytje van Pelt en Petra Fokkema

Intensieve traumabehandeling is hot in Nederland. In het hele land ontstaan
initiatieven om het intensieve aanbod voor traumagerichte behandelingen uit
te breiden. Studies naar het intensiveren van traumabehandeling geven aan
dat dit eﬀectief is, dat het de drop-out reduceert en dat het veilig toegepast kan
worden. Maar geldt dit ook voor jongeren die te maken hebben met veelvuldig
interpersoonlijk trauma?
Vanwege de veelbelovende onderzoeksresultaten bij

van mishandeling, verwaarlozing of het getuige zijn

volwassenen hebben wij bij Accare kinder- en jeugdpsy-

geweest van huiselijk geweld (Alink et al., 2017). Deze

chiatrie Intensieve Zorg in 2018 een soortgelijk klinisch

kinderen blijken at risk te zijn voor de ontwikkeling van

behandelprogramma voor adolescenten van 12 tot 18 jaar

PTSS. Een adequate traumagerichte behandeling voor

opgezet. In samenwerking met Ad de Jongh en Carlijn

kinderen en adolescenten met PTSS is dan ook belangrijk,

de Roos is daar tevens wetenschappelijk onderzoek aan

waarbij de huidige internationale behandelrichtlijnen

gekoppeld. Het doel van dit onderzoek was om te be-

de toepassing van traumagerichte cognitieve gedrags-

palen of dit korte, traumagerichte behandelprogramma

therapie of EMDR-therapie aanbevelen. Een belangrijke

eﬀectief zou kunnen zijn voor adolescenten met (zeer)

complicatie bij de behandeling van kinderen met ernstige

ernstige PTSS na interpersoonlijk trauma.

PTSS, die interpersoonlijk trauma hebben meegemaakt,
is het hoge uitvalspercentage (Ragsdale et al., 2020).

Achtergrond
De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinde-

Methode

ren en Jongeren geeft aan dat in 2017 per 1000 kinderen

Het behandelprogramma bestond uit dagelijkse sessies

in Nederland bij ergens tussen de 26 en 37 sprake was

imaginaire exposure-therapie, exposure in vivo en EMDR-therapie, aangevuld met sport. De gemiddelde opna-

‘Het lage uitvalpercentage
staat in schril contrast
met reguliere behandelprogramma’s’
12
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meduur was 13 dagen. Alle patiënten (N = 27; 96,3% vrouwen, gemiddelde leeftijd = 16,1 jaar) waren blootgesteld
aan één of meer (interpersoonlijke) traumatische gebeurtenissen. Tweeëntwintig van hen (81,5%) voldeden tevens
aan de diagnostische criteria van een co-morbide psychiatrische stoornis (gemiddeld aantal comorbide stoornissen
was 2,22; zie Tabel 1). De adolescenten werden doorver-

wezen omdat eerdere behandeling voortijdig was stopge-

100

ling werden verwacht. De ernst van PTSS-symptomen, en
aanwezigheid van een PTSS-diagnose, werden bij aanvang
(pre), aan het einde van de behandeling (post), en bij
drie-maanden follow-up beoordeeld met behulp van de
Nederlandse versie van de CAPS- CA IV.
Variabele

%

CAPS-CA gemiddelde

zet, of omdat er complicaties tijdens de traumabehande75

84,85

50
42,59

42,19

Post-test

Follow-up

25

n
0

Traumatische gebeurtenissen

Pre-test

Huiselijk geweld

51,9

14

Mishandeling

40,7

11

Seksueel misbruik

40,7

11

Traumatische rouw

7,4

2

sport een veilige en eﬀectieve behandeling kan zijn voor

Medisch trauma

3,7

1

adolescenten die lijden aan (zeer) ernstige PTSS met

Comorbide stoornissen

Figuur 1. Totale gemiddelde scores van de CAPS-CA IV bij pre-test,
post-test en bij FU.

co-morbide stoornissen. Om de eﬀecten geheel aan ITB

Stemmingsstoornissen

44,4

12

te kunnen toeschrijven is het nog te vroeg, daarvoor is

Ontwikkelingsstoornissen

29,6

8

gecontroleerd onderzoek in de toekomst nodig.

Angststoornissen

18,5

5

Persoonlijkheidsstoornissen

18,5

5

Take home message

Reactieve hechtingsstoornissen

7,4

2

Last but not least enkele uitspraken van de adolescen-

Tabel 1. Kenmerken van de participanten (N = 27)

Resultaten
De CAPS-CA IV scores daalden signiﬁcant van pre- naar
post-behandeling (Cohen’s d = 1,39). Van de 27 patiënten vertoonde 81,5% (n = 22) een klinisch betekenisvolle respons, van wie 63% (n = 17) niet langer voldeed aan
de diagnostische criteria van PTSS bij post-meting zoals
vastgesteld met de CAPS-CA IV (zie Figuur 1). Deze resultaten bleven gehandhaafd bij 3-maanden follow-up.
Tijdens de behandeling deden zich geen negatieve

ten: ‘ITB voor iedereen met een complex dossier’ en
‘ITB, zoiets eﬀectiefs maak je niet vaak mee’!

Referenties
Van Pelt, Y.T., Fokkema, P.J., De Roos, C., de Jongh, A.
 (ʏHFWLYHQHVVRIDQLQWHQVLYHWUHDWPHQWSURJUDPme combining prolonged exposure and EMDR therapy
IRUDGROHVFHQWVVXʏHULQJIURPVHYHUHSRVWWUDXPDWLF
stress disorder, European Journal of Psychotraumatology,
12:1, 1917876. https://doi.org/10.1080/20008198.202
1.1917876
Alink, L.R.A., Prevoo, M.J.L., van Berkel, S.R., Linting, M &
Pannebakker, F. (2017). De Nationale Prevalentiestudies
Mishandeling van kinderen en jeugd: slotwoord. Kind en
Adolescent 38, 271–272. https://link.springer.com/article/10.1007/s12453-017-0161-8

bijwerkingen voor. De resultaten ondersteunen onze
hypothese dat de uitval ook bij adolescenten laag zou
zijn. Dit staat in schril contrast met reguliere ambulante
traumagerichte behandelprogramma’s (Ragsdale et al.,
2020; variërend van 30% tot 62%). Het lage uitvalpercentage kan het gevolg zijn van het intensieve format
(van Woudenberg et al., 2018). Wij veronderstellen dat
ook het traumasensitieve klimaat op de behandelafdeling een belangrijke factor is die heeft bijgedragen aan

Ragsdale, K. A., Watkins, L. E., Sherrill, A. M., Zwiebach, L.,
& Rothbaum, B. O. (2020). Advances in PTSD treatment
delivery: Evidence base and future directions for intensive outpatient programs. Current Treatment Options in
Psychiatry, 7, 291–300. https://doi.org/10.1007/s40501020-00219-7
Woudenberg, van., C., Voorendonk, E.M., Bongaerts, H.,
Zoet, H.A., Verhaan intensive treatment programme
combining prolonged exposure and eye movement desensitization and reprocessing for severe post-traumatic
stress disorder. European Journal of Psychotraumatology,
9:1, 1487225. https://doi.org/10.1080/20008198.201
8.1487225

de lage drop out.

Conclusie
De resultaten van dit eerste onderzoek bij adolescenten
ondersteunen de hypothese dat een intensief klinisch
behandelprogramma met een combinatie van imaginaire exposure, exposure in vivo, EMDR-therapie en

Petra Fokkema is orthopedagoog bij TrivioCare, generalist NVO, cognitief
gedragstherapeut, supervisor en opleider VGCt, EMDR European-practitioner en -supervisor.
Ytje van Pelt is gz-psycholoog bij Psy-zo! Onderwijs en zorg, orthopedagoog generalist NVO, cognitief gedragstherapeut, supervisor en opleider
VGCt, EMDR European-practitioner, -supervisor en EMDR-trainer volwassenen en Kind en Jeugd.
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BEROEPSETHIEK

Opgeroepen als
disclosure-getuige

Wat nu?
TEKST: Iva Bicanic en Richard Korver

Ons vakgebied schuurt soms aan tegen het forensisch/juridische veld en dat kan spanning geven aan de kant van de therapeut. Deels heeft dit te maken met onbekendheid.
Deze rubriek poogt hierin tegemoet te komen door informatie te geven over situaties
waarin de therapeut te maken krijgt met de politie, het Openbaar Ministerie of een
advocaat. In deze eerste aﬂevering gaat het over situaties waarin een therapeut wordt
opgeroepen als disclosure-getuige. Dat is de persoon aan wie het slachtoﬀer als een van
de eersten heeft verteld wat hem of haar is overkomen. Ook een hulpverlener kan een
disclosure-getuige zijn. In dat geval is de hulpverlener iemand die de politie heel graag
wil spreken. Want juist omdat het bewijs in zedenzaken zo lastig is, heeft de politie
baat bij een goede disclosure-getuige. Hoe gaat dat in de praktijk?

E

lke therapeut heeft wel ervaring met patiënten

zijn minstens twee bewijsmiddelen nodig, bij voorkeur

die een onthulling doen over een zedendelict

afkomstig uit verschillende bronnen. Dat is de kern van

en daarbij aangeven dat jij de eerste bent aan

de moeilijkheid van het bewijzen van zedenzaken.

wie ze het vertellen. Het is mogelijk dat een

Toch zijn er heel wat voorbeelden waarin het de politie

patiënt daarna besluit om contact te zoeken met de

uiteindelijk wel is gelukt, ook bij een één-tegen-éénver-

politie, al dan niet aangespoord door de therapeut. Die

haal, om tot een ronde zaak te komen. Een belangrijk

therapeut moet dan niet gek staan kijken als de politie

aspect van zo’n onderzoek is de disclosure-getuige. Dat

hem/haar belt of een brief stuurt met het verzoek een

is de persoon aan wie het slachtoﬀer als eerste heeft

verklaring af te geven. Immers, bij een zedendelict zijn

verteld wat hem of haar is overkomen. Die heeft dus als

meestal maar twee mensen aanwezig: het slachtoﬀer

eerste het pure verhaal van het slachtoﬀer. Dat helpt

en de verdachte. En ondanks dat de politie tegenwoor-

sterk mee in alle bewijsmiddelen die de politie heeft.

dig steeds meer mogelijkheden heeft om (digitaal)

Zo’n disclosure-getuige kan natuurlijk niets zeggen

bewijs te verzamelen, zijn ze sterk aangewezen op de

over of het waar is of niet. Maar dat maakt niet uit. Voor

verklaringen van het slachtoﬀer en de verdachte zelf.

de politie gaat het erom hoe de disclosure tot stand is

Als dat het enige is wat de politie heeft, kan dat nooit

gekomen. Kwam het uit de lucht vallen, of was er een

leiden tot een veroordeling. Want voor een veroordeling

aanleiding? Hoe was het slachtoﬀer eronder toen hij of

14
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‘Het is altijd
goed advies te
vragen aan een
raadsman, want
de tuchtklachten
liggen op de loer’
zij dat vertelde? Heb je bepaalde (verdiepings-)vragen gesteld? En wat was precies het
antwoord?
Omdat de verklaring van een
disclosure-getuige zo belangrijk
kan zijn om een zaak te bewijzen raden we therapeuten

Niet verplicht

sterk aan om in geval van een disclosure in de therapie

Als psycholoog heb je een wettelijk verankerd beroeps-

direct een zo uitgebreid mogelijk, liefst zo woordelijk

geheim en je kunt dus niet verplicht worden om ant-

mogelijk, verslag te maken. Vermeld daarin hoe de

woord te geven. Als je patiënt akkoord gaat dat je wel

disclosure tot stand kwam, wat je hebt gevraagd en wat

antwoord geeft, is het verstandig dat schriftelijk vast te

de reacties van cliënt (ook non-verbaal) waren. Dateer

leggen, liefst met een handtekening van je patiënt dat

je stuk. Dat kan later cruciaal blijken te zijn voor de

hij of zij akkoord is dat je vragen beantwoordt. Samen-

waarheidsvinding.

gevat, je bent in beginsel verplicht te antwoorden, maar
omdat je vanwege je beroep een geheimhoudingsplicht

De politie denkt graag mee wat de hulpverlener helpt

hebt kun je je verschonen (juridische taal voor het recht

om het verhoor op een prettige manier te kunnen laten

om te zwijgen vanwege je beroep). Als de politie vraagt

verlopen. Je kunt schriftelijk of telefonisch worden

of je wilt komen, ben je dat niet verplicht. Je bent wel

benaderd door de politie, maar ook kan de uitnodiging

wettelijk verplicht naar de rechtbank of bij de rech-

via je patiënt verlopen; die vraagt dan of je bereid bent

ter-commissaris te komen als je bent gedagvaard.

voor de politie een verklaring af te leggen. Het is zelfs

Het is altijd goed advies te vragen aan een raadsman,

mogelijk dat je wordt opgeroepen door de advocaat van

want de tuchtklachten liggen op de loer. Niet alleen van

de verdachte, die vraagt dat dan aan bij de rechtbank

je eigen patiënt, maar vooral ook van de verdachte. Wat

of de rechter-commissaris die daarover beslist. Als die

daarin een grote rol speelt is de stelligheid waarmee je

positief beslist, vindt zo’n verhoor plaats in het kabinet

iets zegt of opschrijft. Als therapeut kun je niet zeggen

(kantoor) van de rechter-commissaris.

‘mijn patiënt is misbruikt’, want dat weet je simpelweg

Het verhoor op verzoek van de politie vindt meestal

niet behalve als je zelf getuige bent van dat feit. Je kunt

plaats op het politiebureau, en wordt opgenomen zodat

wel zeggen wat je zelf van de patiënt hebt gezien of ge-

later kan worden terug geluisterd, bijvoorbeeld door de

hoord en welke diagnose je hebt gesteld. Houd het dus

rechter of advocaat. Dat verhoor werkt de politie uit op

bij je objectieve observaties.

papier en gaat mee in het dossier. Bij het kiezen van je
domicilie bestaat de mogelijkheid om het adres van het
politiebureau of je werkgever aan te houden, en niet je
eigen privé-adres. Het dossier met al het bewijsmateriaal gaat mee naar het Openbaar Ministerie. De Oﬃcier
van Justitie besluit dan of het een voldoende sterke
zaak is om te gaan vervolgen.

Iva Bicanic is klinisch psycholoog en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld.
Advocaat Richard Korver is gespecialiseerd in zedenzaken en is voorzitter
van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden SlachtRǉHUV /$1*=6 +LMYHUZLHUIODQGHOLMNHEHNHQGKHLGGRRUGH$PVWHUGDPVH
zedenzaak, en zorgde ervoor dat ouders in de rechtszaak mochten spreken.
+LMLVDXWHXUYDQ5HFKWYDQVSUHNHQ  6DPHQPHW,YDVFKUHHIKLM'LFKW
ELMKXLV  YRRURXGHUVYHU]RUJHUVGLHJHFRQIURQWHHUGZRUGHQPHW
seksueel misbruik van hun kind.
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BEROEPSETHIEK

Reactie op de therapeut als disclosure-getuige

Een brug te ver
TEKST: Leo de Nobel

Eerst maar even door de open deur. Alles dat ook door therapeuten kan worden ondernomen in de strijd tegen seksueel misbruik is het ernstig overwegen waard. Het voorstel
van Iva Bicanic en Richard Korver, inzet van therapeuten als
disclosure-getuige, verdient dan ook zorgvuldige bestudering.
Deze reactie is bedoeld om daarin te voorzien.
De vraag is dan of de aanbeveling van de auteurs in lijn is met
de voor therapeuten (daaronder worden hier in elk geval
psychotherapeuten en behandelende psychologen begrepen)
geldende gedragsregels, of daarmee in strijd.
Van die strijdigheid is helaas sprake.

In deze reactie dient als uitgangspunt de voor het
beschreven pleidooi meest relevante professionele
richtlijnen, zoals die van kracht zijn voor de genoemde
vakgroepen. Dat zijn: de geheimhoudingsplicht en het
toestemmingsvereiste.
Collega’s worden door Bicanic en Korver sterk aangemoedigd om bereid te zijn informatie te verschaﬀen

schrijvend dat ‘het optreden van de psychotherapeut in

aan de politie als, tijdens de behandeling, slachtoﬀers

de relatie tot zijn cliënt geen ander doel dient dan dat

van een zedendelict vertellen wat hem of haar is over-

van de behandeling’.

komen. Door dit zo te stellen wordt al een essentiële

Daarmee is stevig gemarkeerd dat de therapeut al

drempel overgegaan. De praktijk is immers de volgende.

hetgeen de cliënt vertelt dient te hanteren als materi-

In de therapie brengt de cliënt zijn/haar verhaal. Het is

aal voor de behandeling. Het waarheidsgehalte is niet

dan aan de therapeut om hiermee om te gaan als thera-

relevant. Een cliënt die vertelt slachtoﬀer te zijn van

peut, in uitsluitend die hoedanigheid en geen andere,

een zedendelict is niet zonder meer slachtoﬀer. Het kan

zich richtend op de hulpvraag van de cliënt. En daarbij

waar zijn, of niet waar. Een strafrechtelijke benadering

met de cliënt om te gaan in diens hoedanigheid van

valt buiten de kaders van een behandelplan. De behan-

hulpvrager. En geen andere.

delaar richt zich met een therapeutisch doel op het
verhaal van de cliënt.

Niet voor niets accentueren bepalingen in codes en

Hiermee is de meest categorische opdracht aan thera-

andere richtlijnen de exclusiviteit van de therapeuti-

peuten benoemd. Strijdig hiermee is de sterke aanbeve-

sche relatie. Met zoveel woorden ook neergelegd in de

ling om, in geval van disclosure door een cliënt, direct

beroepscode van de NVP, art. II.1.1., onder meer voor-

een zo uitgebreid mogelijk, liefst woordelijk, verslag
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te maken van wat de cliënt vertelt. Inclusief, de cliënt
grondig bevragend –als in een verhoor-, een reeks concrete speciﬁcaties betreﬀende die verslaglegging.
Waarom dat de meest aangewezen therapeutische -dat

‘Wat mag van de cliënt moet
de therapeut nog niet’

moet immers het perspectief zijn van een therapeutbenadering is van de disclosure wordt niet gemotiveerd.

de toestemming moet, onder meer, ‘vrijelijk’ worden
gegeven. Het afhankelijkheidsaspect dat altijd in meer-

Verschoningsrecht als plicht

dere of mindere mate de positie van de cliënt in een

Dan nu een nadere belichting van de geheimhou-

therapeutisch contact kenmerkt, laat de cliënt maar een

dingsplicht en het toestemmingsvereiste. In het voor-

beperkte ruimte voor een geheel onbelemmerde reactie

stel worden therapeuten uitgenodigd hun geheimhou-

op een verzoek van de therapeut, zonder acht te slaan

dingsplicht te schenden door geen gebruik te maken

op de consequenties voor de relatie.

van het verschoningsrecht. Volledigheidshalve wordt
vermeld dat de therapeut niet verplicht is om een ver-

Eens temeer omdat het verhaal van de cliënt uit han-

klaring af te leggen, maar de auteurs roepen op dat wel

den wordt gegeven aan een derde partij, die het buiten

te doen.

bereik van de cliënt zal gebruiken in een strafrechtelijk

Het NIP, art. 77, en de NVP, artt. III.2.2 en 2.4 zijn duide-

kader, kan het niet verbazen dat therapeuten terughou-

lijk in hun beroepscodes: psychologen en psychothera-

dend zullen zijn bij het baseren van hun besluiten louter

peuten zijn verplicht zich in voorkomende gevallen te

op de toestemming van de cliënt. Therapeuten kunnen

beroepen op hun verschoningsrecht als het aﬂeggen van

niet op voorhand onbezorgd zijn bij het aanleveren

een getuigenis hen in strijd brengt met hun geheimhou-

aan de de politie van hun getuigenis, waar vervolgens

dingsplicht. Dat de rechter kan besluiten aan een thera-

een opname van wordt gemaakt, die schriftelijk wordt

peut dat recht te ontzeggen betekent geen verzwakking

uitgewerkt, opgeslagen in een dossier en later weer

van die verplichting.

geopenbaard tijdens een strafproces.

Mogelijkerwijs denken de auteurs aan nog een andere

De relatie therapeut-politie is per deﬁnitie precair. De

uitzonderingsgrond voor doorbreking van de geheim-

afstand tussen de verantwoordelijkheid van de thera-

houdingsplicht, te weten het ‘conﬂict van plichten’. Dat

peut, bewaker van de interne veiligheid en privacy in

kan echter in de geschetste context niet van toepas-

een behandelrelatie, en die van de politie, verantwoor-

sing worden verklaard. De betreﬀende door een cliënt

delijk voor externe opsporing en waarheidvinding, is nu

gerapporteerde ervaring vond al eerder plaats, kan niet

eenmaal groot.

meer voorkomen worden. De anderhalve keer dat een
disclosure-getuigenis preventieve werking heeft wordt

Kortom, het voorstel lijkt echt een brug te ver. Er zijn

hier alleen volledigheidshalve genoteerd.

niet te miskennen belemmeringen. Het doel is lofwaardig, maar wordt op het verkeerde speelveld gezet.

Toestemmingsvereiste

Waar zou eventueel nog een opening gevonden kunnen

Nu over het toestemmingsvereiste. Inderdaad is toestem-

worden?

ming van de cliënt een van de gronden die doorbreking

De enige voor ondergetekende voorstelbare ‘beroeps-

van de geheimhoudingsplicht kunnen rechtvaardigen.

ethisch veilige’ casus is dan die waarin een strafrech-

Maar, zoals breed uitgestald in het gezondheidsrecht,

telijke benadering vanaf het begin onderdeel uitmaakt

en bijvoorbeeld ook in de code van de NVP (art. III.2.4.)

van de hulpvraag. In die situatie zou de therapeut de bij-

opgenomen: wat ‘mag’ van de cliënt ‘moet’ de thera-

drage kunnen leveren zoals door Iva Bicanic en Richard

peut nog niet. Een goed hulpverlener (WGBO art. 453)

Korver bepleit. De marges zullen nog steeds smal zijn,

bewaakt dat een cliënt door het geven van zijn/haar

zie boven, maar wel kan het optreden van de therapeut

toestemming om de geheimhouding te mogen doorbre-

als disclosure-getuige dan in een aanvaardbaar verleng-

ken zijn/haar belang niet schaadt.

de worden geplaatst van de hulp waar de cliënt voor

Het geven van toestemming aan de therapeut in de

komt.

bedoelde situaties om de geheimhouding opzij te zetten
is dus noodzakelijk, maar lang niet altijd voldoende.
De AVG scherpt de voorwaarden nog eens extra aan:

Leo de Nobel, gz-psycholoog en psychotherapeut, is docent beroepsethiek
en was lange tijd als lid-beroepsgenoot verbonden aan Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.
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CASUS

Unlimited EMDR

Online EMDR-therapie met
een blinde, half dove patiënt
TEKST: Kim Bemelmans

Marloes is een 40-jarige vrouw die sinds haar geboorte blind en aan een oor doof
is. Ze wordt aangemeld bij een intensief behandelprogramma voor PTSS, waar
ze geïndiceerd wordt om vier dagen op locatie te komen, gevolgd door een
traject van vier dagen thuis online. Zij is echter niet in staat zelfstandig voor
zichzelf te zorgen op een voor haar onbekende locatie. Daarom wordt in overleg met haar besloten de 8-daagse behandeling geheel online te doen, waarbij
zij bij haar ouders zal verblijven. Ik zie Marloes op de eerste behandeldag voor
een EMDR sessie in het kader van het therapeutenrotatiesysteem dat we in onze
instelling hanteren. Op het moment dat ik tijdens de lunch in het MDO te horen
krijg dat ik diezelfde middag online EMDR moet doen met een blinde vrouw die
ook doof is aan een oor, bekruipt mij een licht gevoel van angst. Want: hoe kan
je EMDR online doen met iemand die blind is en tevens niet goed hoort?

E

r wordt PTSS vastgesteld bij Marloes ten gevol-

Werkgeheugenbelastende taken

ge van seksueel geweld, getuige van overlijden

Ik start met een werkgeheugenbelasting van tappen op het

van diverse naasten en het ondergaan van vele

ritme van het nummer We will rock you van Queen, waarbij

operaties waarbij zij doodsangst heeft ervaren. Marloes is

ik hard op een ander ritme er doorheen klap. Ik vraag haar

alleenstaand, woont zelfstandig en werkt niet. Haar blind-

te tappen op haar knieën en dit te combineren met een

heid is een belemmering in haar sollicitaties. Hierdoor

klap in haar handen, waar de muziek zich goed voor leent.

heeft zij weinig vertrouwen in zichzelf en anderen. Zij is

Dit lukt goed en het klappen er doorheen is eﬀectief als

weinig actief en ligt veel in bed. In mijn eerste ontmoeting

aﬂeiding. Het ontregelt haar waardoor ze het beeld waar-

met Marloes zie ik haar moeder, die de Zoomsessie heeft

mee we startten niet kan vasthouden. De spanning zakt

opgestart, nog net uit beeld verdwijnen. Het trauma be-

langzaam maar zeker. Om de aﬂeiding wel uitdagend te

treft seksueel geweld. Marloes vertelt dat zij beschikking

houden wissel ik deze taak steeds af met andere taken. Ik

heeft over trillers, via iemand in haar sociale netwerk. Ze

vraag haar te luisteren naar pianomuziek (waar ze erg van

heeft geoefend deze te bedienen. Ik vraag haar deze in

houdt) en noem dan een woord, waar ze zo snel mogelijk

haar sokken te doen, zodat ze haar handen vrij heeft om

een associatie bij moet noemen, terwijl ze om en om tapt

te bewegen. Dit heeft enige voeten in aarde, omdat ze één

met haar handen op haar knieën. Daarna vraag ik haar be-

uiteinde niet kan vinden. Uiteindelijk vraag ik haar het

laden woorden als seksueel geweld, sperma, verkrachting

bij die ene triller te houden, omdat het teveel sessietijd

op en neer te spellen, terwijl ze blijft tappen op het ritme

kost de andere te vinden. Daarnaast weet ik vanuit het

van We will rock you. Na een vijftal sets op die manier,

intakeverslag dat zelfstandigheid voor haar van belang is,

wissel ik weer van taak. Wel blijf ik steeds verschillende

dus moeder er opnieuw bij betrekken vind ik geen goede

muziekstukken afspelen en blijft ze tappen, omdat het ho-

optie. De rationale van EMDR-therapie is helder en kan ze

ren iets is, wat ze wel kan en waar ze zich toch voor moet

goed uitleggen. We kunnen dus snel opstarten.

inspannen, omdat ze slechts aan een oor hoort. Ik vraag
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haar daarnaast bij 1000 te beginnen en er steeds 3 vanaf te

Resultaten in de tweede week van de behandeling

trekken, de tafel van 7 vanaf 70 naar beneden af te tellen

In de tweede week (vijfde dag) van de behandeling zie

of variaties hierin. Ook zeg ik af en toe onverwacht een

ik Marloes opnieuw voor EMDR-therapie. Ze rapporteert

woord of woorden die niet logisch zijn (blauw gras) of klap

dat ze geen last meer heeft gehad van nachtmerries of

ik hard in mijn handen, om een verrassingseﬀect te creë-

herbelevingen over de trauma’s die in de eerste week zijn

ren. We zijn lekker bezig als ze tijdens het tappen ineens op

behandeld. Dit keer betreft het trauma ‘confrontatie met

de muteknop drukt. Dit blijkt per ongeluk te zijn gebeurd.

dood’ . We starten met wat minder werkgeheugenbelas-

Eerst probeert ze zelf dit te herstellen, maar ze moet de

ting dan de vorige sessie en dit blijkt voldoende te zijn.

spatiebalk ingedrukt houden zodat ik haar goed kan blijven

Ik laat haar om en om tappen, gecombineerd met reke-

horen. Omdat ik wil dat ze haar handen vrij houdt vraag ik

nen of spellen en muziek. Cognitive interweaves als “hoe

haar haar moeder te bellen om dit te herstellen. Het lukt

is het afgelopen?” en “ben je toen dood gegaan? ” blijken

haar niet zelf, dus uiteindelijk bel ik moeder en vraag haar

erg eﬀectief in het versneld laten zakken van de span-

te komen. Ik vraag moeder meteen om de andere triller in

ning. Ver voor de sessie is afgelopen is de SUD 0. Ook de

haar sok te doen. Dan verlaat haar moeder weer de ruimte

hele ﬁlm doorlopen roept geen spanning meer op. Mar-

en hervatten we onze sessie.

loes geeft blij aan: “het laatje is nu leeg!!!”. Omdat we tijd
over hebben vraag ik haar het beeld waar we vorige keer

Aanvullende interventies

aan hebben gewerkt weer op te roepen. Dit was toen nog

Na verschillende malen back to target te zijn gegaan (er

0.5 bij het einde van de sessie. Ze geeft aan dat het haar

komen niet heel veel associaties op) zakt de spanning

helemaal niets meer doet. Ze sluit positief af met: “ik

van 9 naar een “niet noemenswaardig niveau”. Wat met

mag meer op mezelf vertrouwen, mijn angst is niet altijd

name hielp in de daling van de spanning was een serie

terecht”.

van interweaves waarin ze haar boosheid uitte op de
dader en de vrouw van toen kon troosten. Daarnaast was

Evaluatie van de behandeling

het bij back to target behulpzaam te werken met een

Twee weken na de behandeling spreek ik haar aan de

eigen metafoor. Zo stelde ze zich voor dat haar herinne-

telefoon om te vragen hoe zij de therapie heeft ervaren.

ringen in een ladekast zaten en ze steeds het laatje open

Ze rapporteert dat online EMDR ook voor haar gewoon

deed waar het beeld in zat waarmee we die dag werkten.

heeft gewerkt, maar dat haar voorkeur uitgaat naar de

Hierdoor was ze goed in staat steeds terug te gaan naar

face to face variant, omdat haar beperkte gehoor het

het beeld hoe het in haar hoofd was opgeslagen. Helaas

proces bemoeilijkte. Intussen heeft ze meer energie,

hadden we onvoldoende tijd om echt te checken of het

onderneemt meer, voelt zich rustiger en heeft minder

beeld helemaal neutraal was geworden en om de body

frequente nachtmerries. Maar ze is er nog niet. Ze geeft

scan te doen. Het lukte wel om positief af te sluiten met

aan zichzelf te verwijten niet alles te hebben verteld in

haar uitspraak: “ik kan nu in gedachten de jonge vrouw

de therapie. Het is dus niet ondenkbaar dat dit haar voor-

van toen troosten. Dat doet me heel goed”.

uitgang (een afname van de CAPS score van 10 punten)
heeft beperkt omdat de meest schaamtevolle beelden

Het verdere verloop van de behandeling

wellicht nog niet zijn bewerkt. Ze begrijpt dat echt alles

Een dag later blijkt dat Marloes toch belemmerd wordt

op tafel leggen in haar nazorgtraject, van belang is om

door het verblijf bij haar ouders waardoor ze somber is en

een meer drastische verandering in klachten te kunnen

twijfelt of ze verder wil gaan met behandeling. Ze voelt

bewerkstelligen. Ze geeft tegelijkertijd aan dat het traject

zich afhankelijk en geremd in het uiten van emoties. Ook

dat ze nu heeft gedaan er wel voor heeft gezorgd dat

is ze bang dat haar ouders horen waar het over gaat, iets

ze ook de resterende traumaherinneringen aan durft te

dat ze niet wil. Ze besluit uiteindelijk terug naar haar

gaan.

eigen huis te gaan. Moeder gaat met haar mee om de

De conclusie is dus: online EMDR kan, zelfs bij mensen

Zoomsessies te kunnen opstarten. In de dagen die volgen

met een visuele beperking. Een face to face behandeling

is in de exposuresessie in de ochtend nog wel veel sprake

heeft echter wellicht de voorkeur, zeker als ook een audi-

van vermijding, maar daalt de SUD, tijdens de EMDR

tieve beperking aanwezig is.

sessies in de middag, steeds opnieuw naar 0.
Kim Bemelmans is GZ psycholoog en werkt bij PSYTREC en in haar eigen
praktijk.
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INNOVATIE

Spellen als werkgeheugenbelasting én als cognitieve
interweave
TEKST: Hermanja Hage-Kok

Sinds de coronapandemie ons heeft genoodzaakt tot online werken, leerde ik een nieuwe
techniek om het werkgeheugen te belasten: het toepassen van een spellingstaak, zoals
die binnen EMDR 2.0 wordt gebruikt. Wat bleek dat een nuttige toevoeging, voor zowel
on- als oﬄine gesprekken! Ik kreeg er plezier in om steeds weer nieuwe woorden en
zinnen te bedenken die mensen kunnen spellen. Soms moeten mensen ondanks de
heftigheid van het trauma toch lachen om het woord dat ze nu weer uit mijn mond
horen komen, en alleen dat ontregelt al - en heeft dus een functie.

T

ot op heden vielen de te spellen woorden bij

verliefdheid, ze had intens ﬁjne gevoelens voor een

mij uiteen in twee categorieën. Allereerst de

vrouw. Niet dat dat voor haarzelf als een verrassing

neutrale categorie met -afhankelijk van de

kwam, Mila wist al heel lang dat ze gevoelens koestert

vermogens van de patiënt- simpele woorden

voor vrouwen. Maar gezien haar geloof, de cultuur en de

danwel ingewikkelde woorden of zinnen. Ten tweede,

zeer negatieve uitspraken van haar ouders over homo-

de categorie van trauma-gerelateerde woorden, die

seksualiteit, plaatste dit haar voor grote existentiële

binnen EMDR 2.0 als trigger kunnen worden ingezet om

vragen met thema’s als identiteit, jezelf mogen zijn en

activering van de herinnering te versterken.

loyaliteit naar haar ouders, land en cultuur. Vooral ook
gingen de verliefdheidsgevoelens gepaard met heel veel

Verliefd op een vrouw

angst. Ze heeft ruime ervaring met de verbaal en soms

Recent stuitte ik op iets dat voor mij nieuw was –ik

non-verbaal agressieve bejegening van haar vader en

denk via intuïtie; zoals die dingen soms gaan- en kwam

met kritische en beschuldigende uitspraken van haar

de vraag bij mij op: is de spellingstaak ook ten posi-

moeder. Aangaande de homoseksualiteit vreest ze dat

tieve in te zetten om positieve of helpende informatie

vader haar tot moes slaat of zelfs vermoordt, en moeder

beschikbaar te krijgen? Laat me jullie meenemen in wat

heeft al tegen haar gezegd dat zijzelf en vader zich gaan

er gebeurde. Het begon allemaal met een verliefde

verhangen als ze ooit lesbisch zou blijken te zijn. Zo

patiënte, Mila. So far, so good. Alleen,

verwordt verliefdheid tot (zelf)moord.

de verliefdheid was niet zomaar
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impulsief vraag ik haar weer verder te gaan door nu als

Ik behandel haar al een tijd met een combinatie van

werkgeheugenbelastende taak het zinnetje ‘Lief klein

EMDR-therapie en schematherapie. Er is sprake van een

kind’ te spellen. Ze doet dat en begint onmiddellijk heel

goede therapeutische relatie. Mila vraagt me of we

hard te huilen. Tijdens de daaropvolgende set vraag ik

EMDR-therapie zouden kunnen doen voor de angstbeel-

haar om de zin ‘Ik ben goed zoals ik ben’ te spellen. Ook

den die zich opdringen en haar nu van haar werk en uit

dat roept veel op en ondanks (of dankzij?) de moeite

haar slaap houden. In deze ﬂashforward ziet ze voor zich

om het te spellen, gebeurt er zichtbaar veel reproces-

dat vader haar in elkaar slaat, als ze hem vertelt dat ze ge-

sing. Ze wordt rustiger en de SUD gaat sterk omlaag.

voelens heeft voor een vrouw. Ik twijfel. Moeten we hierover überhaupt EMDR-therapie doen, gegeven de zo te

Evaluatie

horen reële kans op deze gebeurtenis? Ik kan mijn vragen

Bij de nabespreking vraag ik Mila wat het spellen van

samen met haar goed tegen het licht houden. Ze heeft

deze woorden voor haar deed. Ze vertelt dat juist die

veel ervaring met EMDR, weet wat er wel en niet kan. Ze

woorden haar toegang verschaften tot haar ‘kwetsbare

weet dat we vaders gedrag er niet door gaan veranderen,

kind’. Ik vraag haar hoe het was en of ze mij zou advise-

maar dat het wel haar voortdurende machteloosmaken-

ren om een dergelijke spellingstaak nog eens te geven.

de angst in het heden, terwijl hij van niets weet én in een

Haar reactie was instemmend: “Het hielp me echt om

ander land woont, kan temperen. Ze realiseert zich dat

bij die helpende informatie te komen, het opende als

er daarna nog wel meer actie nodig zal zijn, en dat we als-

het ware de poort.” Ze wees me zelfs op een onbedoeld

nog na moeten denken over hoe haar veiligheid te borgen

positieve spellingstaak daarna. Het woord ‘voorjaars-

mocht ze dit ooit werkelijk gaan zeggen.

bloemen’ opende een ander archief, namelijk dat van de
schoonheid van het leven en het besef dat er ook veel

Spellen als interweave

mooie dingen zijn. Ook dat was helpend.

Zo gezegd, zo gedaan en we beginnen aan de EMDR-sessie voor de ﬂashforward van het scenario waarin zij

Food for thought

haar vader vertelt dat ze verliefd is op een vrouw. Het

Bij een spellingstaak maak je gebruik van taal en taal

target betreft het moment dat vader haar in elkaar slaat,

is per deﬁnitie niet neutraal. Dat weten we natuurlijk,

terwijl hij verbaal zeer agressief is (SUD = 9; NC = ‘Ik

dat verschaft ons de mogelijkheid om met trauma-ge-

ben in gevaar’; deze geeft meer lading dan ‘Ik ben mach-

relateerde woorden de activering van de herinnering

teloos’). Al na een paar sets verschuift de angst naar

te vergroten. Collega’s, ik ben benieuwd naar jullie kijk

verdriet. Ik zie de tranen stromen en haar gezichtsex-

hierop. Mijn vraag is: zou taal ook het zelfherstellend

pressie veranderen. Als we back to target gaan, zegt ze

vermogen kunnen activeren en de reprocessing kunnen

al uit zichzelf dat ze wat tegen zichzelf in het beeld wil

ondersteunen? Hoe is dit te duiden? Ik gebruikte een

zeggen. Ze kent inmiddels cognitieve interweaves als:

spellingstaak als werkgeheugenbelastende taak, niet

‘Wat zou je tegen haar/je kleine zelf willen zeggen? Wat

om tegelijkertijd de herinnering te activeren, maar het

zou je willen doen?’. Ik spoor haar aan om dat te doen.

had wel degelijk het eﬀect van een extra cognitieve

Toch merk ik na de volgende set dat ze hapert. Vrij

interweave. Is dit iets waar anderen ook ervaring mee
hebben, of zijn er ook valkuilen? Wat zouden hier do’s

‘Ik vraag haar als werkgeheugenbelastende taak ‘Lief klein kind’
te spellen. Ze doet dat en begint
onmiddellijk heel hard te huilen’

en don’ts kunnen zijn? Ik hoor graag of er collega’s zijn
die hierover met mij van gedachten willen wisselen. Het
lijkt mij food for thought!
+HUPDQMD+DJH.RNLVJ]SV\FKRORRJ(0'5SUDFWLWLRQHUHQVXSHUYLVRU
VGCT. Ze biedt GB-GGZ- behandelingen in haar eigen praktijk in Amsterdam en werkt bij Psychotraumacentrum ARQ IVP te Diemen. E-mailadres:
psycholoog@hermanja.nl
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ESTAFETTE INTERVIEW

Vijf vragen aan...

Inge Siebe
TEKST: Trudy de Vos en Sanneke Koekkoek

FOTO: Nienke Hofstede

In het Estafette interview stellen we een meer of minder bekend VEN-lid aan u voor. Neuropsycholoog en EMDR-practitioner Inge Siebe werkte afwisselend in de GGZ en de ouderenzorg. Begin 2021 startte ze met de opleiding tot klinisch neuropsycholoog bij GGZ Centraal,
locatie Juliana-Oord. Dit is een centrum voor psychiatrie, verslaving en neuropsychiatrie
(niet-aangeboren hersenletsel, NAH).
Een neuropsycholoog die ook EMDR-practitioner
is, die combinatie hoor je niet vaak. Hoe is dat bij
jou gegaan?

‘Je bent nooit te oud voor behandeling’

“Toen ik in een centrum voor ouderenpsychiatrie werkte tijdens mijn GZ-opleiding, kreeg ik in 2012 de kans

Je geeft het blok ‘Ouderen’ aan psychologen die
de gz-opleiding doen. Wat leer je hen?

om de basiscursus EMDR te doen. Er ging een wereld

“Ouderen worden vaak gezien als een stoﬃge doel-

voor me open. ‘Met deze problemen ben je niet geboren,

groep. Ook wordt vaak getwijfeld aan de behandelmo-

toch?’, die vraag bleef in mijn hoofd zitten. Ik ging op

gelijkheden bij ouderen. Het is dan mooi om te laten

een andere manier naar de problematiek van patiënten

zien dat er wetenschappelijk bezien goede eﬀecten

kijken, meer puzzelen wat er onderliggend speelde. De

worden behaald en dat er hooguit aanpassingen nodig

casusconceptualisatie was een handige diagnostische

zijn wat betreft herhaald aanbieden, meer tijd geven

tool die meer diepgang gaf. Dat ik simpelweg het pro-

tijdens de sessies en aanpassing van het taalgebruik.

tocol erbij mocht houden gaf de veiligheid om het veel

Eén van de opdrachten die ik vaak geef, is: interview

toe te passen. Ik werd steeds enthousiaster. Mijn eerste

een ouder familielid. Cursisten krijgen vaak mooie

patiënte van ongeveer 65 jaar had een visusbeperking.

antwoorden en merken ineens dat intergenerationele

Toch probeerden we EMDR-therapie op het nare beeld

trauma’s bestaan in de familie én dat die bespreekbaar

dat ze na een aanrijding op de ﬁets op de grond lag en

worden. Het opent ze vaak de ogen.”

iedereen naar haar keek. Het eﬀect was er razendsnel. Ik

overigens iets dat ik vaak bij oudere mensen zie: je hebt

Je spreekt vol passie over de ouderenzorg. Wat
maakte dat je de overstap maakte naar de verslaving en neuropsychiatrie?

geduld en verwachtingsmanagement nodig.

“Het brein, in relatie tot gedrag, heb ik altijd al een inte-

Een ander voorbeeld uit het verpleeghuis betreft een

ressant onderwerp gevonden. Cognitief functioneren,

bewoonster die in het verleden veelvuldig kampte met

trauma, psychiatrische problematiek en hoe dat interac-

depressies, somatisch lijden en probleemgedrag. Ze

teert met elkaar, vind ik razend interessant. Fascinerend

vroeg bijvoorbeeld continu om een sigaret, drukte op

bij ouderen vind ik bijvoorbeeld wat er gebeurt als het

de alarmbel en liep de hele dag door het verpleeghuis.

inhibitievermogen op latere leeftijd vermindert en nare

Onderliggend bleek sprake te zijn van een oorlogstrau-

gebeurtenissen of trauma’s die de persoon eerst goed

ma dat zij als jong kind meemaakte. Met EMDR-therapie

kon hanteren of kon wegdrukken, dan toch naar voren

lukte het om targets uit die tijd te behandelen, waar-

komen. Met EMDR-therapie kunnen we die lijdensdruk

door zij minder probleemgedrag vertoonde en zij beter

verminderen of wegnemen. Ook al is iemand 80 jaar

hanteerbaar was.”

oud en cognitief minder snel, dan nog kunnen we van

had meer sessies nodig om haar te motiveren dan dat zij
sessies nodig had om van het trauma af te komen. Dat is
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alles met dat brein. Het heeft genoeg plasticiteit. Je

nen zorginstellingen. Vaak is er bij ouderen sprake van

bent nooit te oud om te worden behandeld.

multimorbiditeit, zoals somatisch lijden, neurocognitie-

Ook bij patiënten met een verslaving, neurocognitieve

ve stoornissen, probleemgedrag en persoonlijkheidspro-

stoornissen en/of niet aangeboren hersenletsel durf ik

blematiek. Een onderliggend trauma wordt niet altijd

de traumabehandeling aan te gaan, zelfs in de korte pe-

herkend. Mede daarom zijn we in de SIG Ouderen bezig

riode dat ze in onze kliniek zijn opgenomen: maximaal

om te bekijken welke DSM-5 traumalijsten kunnen wor-

tien weken voor detox, voortgezette klinische behande-

den toegepast bij ouderen met cognitieve problemen.

ling en cognitieve diagnostiek. We hebben patiënten die

In de GGZ wordt de casuïstiek je als therapeut aange-

naast hun verslaving veel psychiatrische problematiek

reikt. De cognitieve problemen zorgen voor een andere

hebben. Vaak zijn er onderliggende trauma’s. Laatst was

dynamiek. Per persoon is het verschillend wat je kunt

er iemand die ’s nachts niet kon slapen vanwege zich op-

inzetten. Bij sommige patiënten gebruik ik het EMDR

dringende herinneringen aan traumatische gebeurtenis-

Kind- en Jeugdprotocol, omdat de instructies eenvou-

sen. Na EMDR-therapie verminderden de herbelevingen

diger zijn weergegeven. Soms kunnen patiënten geen
onderscheid maken in chronologie; dan focus ik hele-

‘EMDR-therapie bij mensen met een
beperkte of uitgebreide cognitieve
stoornis; ik zou het willen aanmoedigen.
Wees niet bang en durf het aan’

maal op wat nú het naarste plaatje is. Over de oogbewegingen zegt iemand wel eens ‘Ik word duizelig’ of ‘Ik heb
slechte ogen’, maar meestal lukt het wel om dat te tackelen. De SUD aangeven is wel eens te abstract. Daarom
gebruik ik de kaarten waarop ik SUD en VOC laat zien.
Als dat niet lukt, vraag ik alleen waar de spanning in het

en het nachtelijk zweten, waardoor dag- en nachtritme

lijf zit. Het is dus per patiënt kijken wat haalbaar is.

verbeterden. Dat maakte dat de detox en het dagpro-

Ik heb wel eens een patiënt met een alcoholverslaving

gramma beter te volgen waren. De patiënt ging ambu-

behandeld, die een CVA had doorgemaakt. Thuis had ze

lant verder met de traumabehandeling. Door een begin

urenlang op de vloer gelegen, wat door haar als trauma-

te maken met de traumabehandeling geef je mensen

tisch was ervaren. Ze kon niet geloven dat EMDR-thera-

hoop. In onze kliniek hebben we patiënten die EMDR-

pie haar ooit van de nachtmerries zou kunnen afhelpen.

therapie niet meer dan 30-45 minuten volhouden.

We probeerden het toch; na twee sessies had ze geen

Maar met kleine stapjes kom je er ook. Het is heel goed

nachtmerries meer. Overigens kan het vaak helpend zijn

mogelijk om EMDR-therapie toe te passen bij mensen

om het systeem te betrekken, zowel voor als na de

met een beperkte of uitgebreide cognitieve stoornis. Ik

EMDR-behandeling. De patiënten merken misschien

zou het willen aanmoedigen. Probeer het uit! Wees niet

niet altijd dat EMDR-therapie eﬀect heeft, maar het

bang en durf het aan. EMDR kan worden toegepast bij

systeem kan wel opmerken dat de gedragsproblemen

zoveel doelgroepen. Zo heb ik het uitgevoerd bij dove

verminderen. Ook kan het voor het systeem helpend

patiënten in de aanwezigheid van een doventolk en een

zijn als ze de samenhang van de klachten met de ge-

relaytolk (dove gebarentolk, red.) en bij patiënten met

beurtenissen beter begrijpen.”

gehoorproblemen met of zonder tinnitus, maar ook bij
mensen met LVB en meervoudige trauma’s. Mensen
hebben veel veerkracht, er is zoveel mogelijk.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord laten
in deze rubriek en wat is je vraag?
“Ik wil het stokje doorgeven aan Elseline Scherpenisse.

In het vorige EMDR Magazine stelde Ellen Gielkens jou de volgende vraag: wat is de plaats
van traumabehandeling en EMDR-therapie bij
cognitieve stoornissen op de twee verschillende
werkplekken als cognitieve problemen op de
voorgrond staan?”

Zij is GZ-psycholoog en teamcoördinator bij Youz- ipsy
Jeugd en EMDR-supervisor K&J i.o. Ik zou haar willen
vragen wat van belang is bij de toepassing van EMDRtherapie binnen de transculturele psychiatrie en hoe
EMDR zich verhoudt ten opzichte van andere traumabehandelingen bij deze doelgroep.”

“Het blijft lastig om gz-psychologen in de ouderenzorg
te krijgen, waarbij de registratie tot EMDR-practitioner
helemaal een uitdaging is. Dat komt mede doordat het
moeilijk kan zijn om geschikte casuïstiek te vinden bin-
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Werk je als EMDR-therapeut of EMDR-practitioner ook met patiënten met
QHXURFRJQLWLHYHVWRRUQLVVHQHQRI1$+"1HHPJHUXVWFRQWDFWRSPHW,QJH
Siebe via i.siebe@ggzcentraal.nl. Ook wil Inge graag inventariseren of er
EHKRHIWHLVDDQHHQ6,*1$+

COLUMN

Shark attack
Arianne Struik
$ULDQQH6WUXLN(0'5VXSHUYLVRUZRRQWHQZHUNWVLQGVLQ$XVWUDOLHQLVGLUHFWHXUYDQKHW
Institute for Chronically Traumatized Children (ICTC) Agnes Water, QLD, Australië, een instituut dat
gespecialiseerd is in de behandeling van getraumatiseerde kinderen en hun families.

Op vijf kwartier varen met onze boot ligt een koraalei-

tijgerhaai die de laatste keer dat we er waren onder de

landengroep waar David Attenborough zijn onderwater

boot hing toen ik met mijn slaperige hoofd het water in

QDWXXUʐOPVKHHIWJHʐOPG:LMJDDQPHHVWDOPHWGH

wilde duiken. We hebben nieuwe harpoenen gekocht

boot naar een eiland daar vlakbij, waar het wat rustiger

en ik kon niet wachten die uit te proberen. Ik surf elke

is. Maar een jaar geleden werden we ineens opge-

dag, is dat dan nog wel veilig?

schrikt door het nieuws dat in die buurt een man was
doodgebeten door een haai. Na een dag hard werken
op de boot ging hij zwemmen om af te koelen toen

+HWVODFKWRʏHUZDVHUQVWLJJHZRQGJHUDDNWHQKDGYHHO

hij ineens werd gegrepen. Binnen een paar uur is hij

bloed verloren. Het is een wonder dat hij nog een paar

overleden. Nu hoor je in Nederland wel over haaiaan-

uur heeft geleefd. De omstanders hadden tourniquets

vallen in Australië, maar dat is altijd in het wat koudere

aangelegd en hielden deze op z’n plek. Het wachten

zuiden. We waren verbijsterd.

was op de helikopter. Ze hebben allemaal bewondeULQJYRRUKHWVODFKWRʏHUGLH]HOIV]ZDUWJDOOLJHJUDSSHQ
maakte. Sean durft het water niet meer in. De kans op

Het personeel dat bij de casus was betrokken had het

een auto-ongeluk is veel groter dan door een haai te

HUPRHLOLMNPHHHQ]HNUHJHQHHQVRRUWVODFKWRʏHUKXOS

worden gebeten, zegt hij, maar toch, het idee dat er op

'HJHRUJDQLVHHUGHGHEULHʐQJVVHVVLHVOLHSHQXLWRS

je gejaagd wordt is zoveel enger. Daniel was er niet bij,

een drama en na een jaar worstelden ze vrijwel alle-

maar werd gebeld om de reddingsoperatie te coördine-

maal nog met forse posttraumatische stressklachten.

ren. Hij slaapt slecht en kan het geluid van de telefoon

Nu vroegen ze mij om intensieve EMDR te komen doen

niet verdragen. Ik bijt door, maar aan het einde van de

voor het hele team.

twee dagen kan ik wel huilen. EMDR is zoveel moeilijker als het gaat om trauma’s die jou zelf ook kunnen
overkomen.

Ik boek hen in voor twee dagen en met lood in mijn
schoenen kom ik binnen. Ik zie de bui al hangen, ik wil
dit allemaal niet weten. Beurtelings komen de verhalen

Kort daarna praat ik met Iva Bicanic en Sander van

YRRUELM'HPDQGLHKHWVODFKWRʏHUXUHQODQJKHHIWJH

$UXPRYHUYLFWLPEODPLQJ+HWVODFKWRʏHUGHVFKXOG

rustgesteld en de wanhopige, smekende ogen vol pijn

geven van seksueel misbruik is zo’n natuurlijke reactie

in zijn dromen ziet. De zeventienjarige jongen, die vlak

van ons, want daardoor voelen we ons zelf veiliger. Dat

YRRUKHWVODFKWRʏHUKHWZDWHULQZDVJHGRNHQYHUWHOW

zal mij niet gebeuren, is de gedachte.

dat hij er net weer wilde inspringen toen hij het gegil
hoorde. Hij ziet steeds de vin van de haai in het water

Als ik aan het einde van ons overleg zeg dat ik ga sur-

en terwijl hij dat vertelt kijkt hij naar zijn armen en be-

fen, vraagt Iva of ik niet bang ben. Ze heeft net gele-

nen, alsof hij niet kan geloven dat ze er nog aan zitten.

zen dat er weer een shark attack was. Weer voel ik de
misselijkheid opkomen en begin snel uit te leggen dat
het ook wel heel dom van die surfer was om met sche-

Ik merk dat ik misselijk word. Ik probeer me te concen-

mering te gaan surfen, iedereen weet dat dat risicovol

treren op de verhalen, maar mijn gedachten dwalen

is. Dat zal mij niet gebeuren…. Dan begint Sander te

af naar onze tripjes met de boot. Hoe vaak heb ik daar

lachen. “Haha Arianne, nou doe je het zelf ook, victim

niet gezwommen? Ik denk aan de drie meter lange

blaming.”
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JONGE ONDERZOEKERS

EMDR voor medisch trauma bij kinderen en jongeren

Behandelen van
onzichtbare littekens
TEKST: Yanda van Rood en Suzanne van Veen

FOTO:+HUPDQ)RWRJUDǊH

Maya Meentken verdedigde op 24 juni 2021 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam haar proefschrift Treating Invisible Scars. Psychological outcomes and eﬀectiveness of EMDR after pediatric
hospitalization. Ze groeide op in Duitsland en studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht.
Aansluitend werkte ze kort bij het Landelijk Psychotraumacentrum en Centrum Seksueel Geweld
in Utrecht, totdat ze in 2016 haar promotieplaats verwierf. Wij gingen met haar in gesprek over de
belangrijkste bevindingen van haar proefschrift.
In jouw proefschrift beschrijf je de psychologische gevolgen van pediatrische ziekenhuisopQDPHVHQKHWHǉHFWYDQ(0'5ELMNLQGHUHQHQ
adolescenten met medisch gerelateerde partiële
PTSS. Kun je ons eerst eens meenemen naar de
start van dit project. Wat maakte dat je hier onderzoek naar wilde doen?

van ouders, vrienden, en/of beangstigende omgevingen.”

Wat waren de voornaamste traumatische gebeurtenissen waar EMDR-therapie op werd verricht?
“Een speciﬁeke ingreep, het wakker worden erna, de
pijn en niet weten waar je bent. Daarnaast was voor

“Mijn vader is traumachirurg. Als kind vond ik die ver-

de kinderen die een ongeluk hadden meegemaakt het

halen best wel beangstigend. Ik kan me daarom goed

ongeluk zelf vaak een target voor behandeling.”

inleven in de stress die kinderen en ouders kunnen
me. Tijdens mijn studie, mijn stage bij het Wilhelmina

Hoeveel ontwikkelen PTSS en hoeveel partiële
PTSS?

kinderziekenhuis en mijn werk bij het Landelijk Psy-

“Een review laat zien dat gemiddeld 25-38% van alle

chotraumacentrum en Centrum Seksueel Geweld ben ik

zieke of gewonde kinderen partiële PTSS ontwikke-

echt door het traumawerk gegrepen. Het sprak me aan

len en gemiddeld 12-20% PTSS. Bij kinderen met een

om voor langere tijd aan een project te werken. In dit

hartafwijking heeft 12-31% PTSS en 12-14% partiële PTSS.

onderzoeksproject kwam alles samen.”

In onze steekproef vonden we dat rond 26% verhoogde

ervaren tijdens en na een medische ingreep of opna-

PTSS-klachten had gebaseerd op ouder en kind rappor-

Je beschrijft dat jaarlijks 1.4 miljoen kinderen
in Nederland een ziekenhuisbehandeling ondergaan en 400.000 pediatrisch worden opgenomen. Wat voor traumatische ervaringen kunnen
deze kinderen meemaken?

tages.”

“In het ziekenhuis kunnen kinderen verschillende

“Er is binnen het Erasmus MC Sophia Kinderzieken-

stressvolle ervaringen meemaken. Denk hierbij aan

huis een afdeling psychosociale zorg, die op verzoek

bijvoorbeeld medische ingrepen, scans, gescheiden zijn

verschillende afdelingen bedient. Deze professionals
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Welke psychologische hulp krijgen deze kinderen normaal gesproken aangeboden door het
ziekenhuis?

doen geweldig werk. Daarnaast zijn kinderziekenhuizen
steeds kind- en oudervriendelijker geworden. Dit neemt
echter niet weg dat een prik krijgen of een operatie ondergaan een nare ervaring kan zijn voor kinderen en hun
ouders. Gelukkig zijn de meeste kinderen en gezinnen
heel veerkrachtig. Voor de kinderen die problemen ontwikkelen is het belangrijk dat deze tijdig gesignaleerd
worden. Hier mag tijdens de medische consulten meer
aandacht voor komen.”

Horen dat je kind een aangeboren hartafwijking
heeft kan behoorlijk stressvol zijn. Hoeveel ouders hebben hier last van?
“Uit ons review blijkt dat tot 88% van de ouders van
kinderen met een hartaandoening na het horen van de
diagnose last heeft van PTSS-klachten en tot 40% van
de ouders ontwikkelt PTSS-klachten nadat hun kind
een operatie heeft gehad.”

Wanneer ouders veel stress ervaren rondom de
medische behandelingen van hun kind, zie je dan
ook meer stress bij de kinderen?
“In ons onderzoek hebben we PTSS-klachten van ouders helaas niet onderzocht. Wel hebben we ouderlijke
stress gemeten. Ouders met meer stress rapporteerden
meer PTSS-symptomen bij hun kind, maar ook voor
kinderrapportage van PTSS was ouderlijke stress een
risicofactor. Andere risicofactoren die we hebben gevonden voor ouderrapportage van PTSS bij het kind zijn
laag opleidingsniveau van ouders en het gegeven dat
het kind meerdere ingrepen moet ondergaan.”

Voor jouw randomized controlled trial werden
kinderen tussen 4-15 jaar benaderd die tot maximaal 5 jaar geleden een eenmalige of herhaalde
ziekenhuisopname hadden ondergaan. Kinderen
met partiële PTSS werden toebedeeld aan EMDRtherapie(n = 37) dan wel reguliere medische
zorg (n = 37). Wat waren de belangrijkste bevindingen?
“We vonden bij deze kinderen niet alleen meer
PTSS-klachten, maar ook meer angst en depressie. Deze
kinderen ontwikkelen dus op meerdere gebieden problemen. Daarnaast vonden we dat EMDR-therapie op
de korte en lange termijn eﬀectiever was dan reguliere
(medische) zorg voor kinderen met een medische fobie.
Een medische fobie kan bijvoorbeeld extreme prikangst
zijn, maar ook een buitenproportionele angst voor de
dokter. Eerdere studies bij volwassenen met tandarts-
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fobie door onder andere Ad de Jongh laten vergelijkbare

belangrijk om te doen, maar om te weten of dat vol-

resultaten zien. Dat EMDR-therapie op dit domein goed

doende eﬀectief is, is meer onderzoek nodig.”

werkt is een belangrijke klinische bevinding, vooral voor
ten ondergaan. Het zou mooi zijn als EMDR-therapie in

Als je de studie nog eens over zou mogen doen,
wat zou je dan anders doen?

die gevallen vaker ingezet kan worden, zodat kinderen

“Ik denk dat we de huidige studie goed hebben uitge-

bereid zijn de interventies te ondergaan en niet met

voerd. We wilden ons speciﬁek richten op een minder

dwang erheen gebracht hoeven te worden. Tot slot

onderzochte groep met partiële PTSS, ook met het

vonden we dat EMDR voor partiële PTSS niet eﬀectiever

oog op preventie. Als ik hier echter nog verder onder-

was dan reguliere (medische) zorg. Voor ‘EMDR-fans’

zoek naar zou gaan doen, dan zou ik vooral ook naar

wellicht minder positief nieuws, maar wel een belangrij-

de ernst van de symptomen kijken en zowel kinderen

ke bevinding.”

met partiële als volledige PTSS meenemen. Een volgens

kinderen die herhaaldelijk een medische ingreep moe-

mij interessante onderzoeksvraag is om te achterhalen

Hoe verklaar je dit resultaat?

voor welke kinderen EMDR-therapie nodig is en voor

“Dat er geen verschil tussen de condities werd gevon-

welke kinderen een minder intensieve benadering, zoals

den zou toegeschreven kunnen worden aan de informa-

psycho-educatie, volstaat. Daarnaast zou ik zeker ook

tie die deelnemers vooraf kregen over medisch trauma

PTSS-klachten van ouders willen meenemen. Als ouders

en de ruimte die er was om vragen te stellen. Ook werd

de opname als heel stressvol ervaren, dan kan dat het

er een gestructureerd klinisch interview afgenomen en

kind ook stress geven. Ook zou je kunnen nagaan wat

besproken of er sprake was van PTSS of partiële PTSS.

het eﬀect is van behandeling van ouders met partiële

De verschijnselen werden daarmee genormaliseerd.

PTSS en/of PTSS na een ziekenhuisopname van hun

Vaak was dat voor gezinnen een opluchting. Het kan

kind. Ouders zijn nu eenmaal een belangrijke steunfac-

zijn dat deze onderdelen van de studie, die we niet be-

tor voor kinderen in het ziekenhuis. We moeten dus ook

dacht hadden als interventies, wel tot een afname van

aandacht schenken aan hun welzijn.”

de klachten hebben geleid. We kunnen dat echter niet
met zekerheid zeggen.”

Zou de screening zoveel verbetering kunnen
hebben gegeven dat er geen verdere daling mogelijk was?

Je werkt nu voor Hulphond Nederland als behandelaar en onderzoeker. Met welke onderzoeksvraag houd je je nu bezig?
“Het Domingo House (www.domingohouse.nl) is eind
vorig jaar geopend. Dit is het Nederlandse instituut

“Dat is een interessante vraag. Wij hebben de klachten

voor dierondersteunde therapie, waar we onder ande-

vooraf gemeten. Daarna hebben we het interview ge-

re aanvullende therapie bieden aan volwassenen met

daan en werd er gestart met de interventie. We hebben

traumaklachten. We zien zeer positieve eﬀecten, maar

niet gemeten wat het eﬀect is geweest van dat inter-

het onderzoek naar dierondersteunde therapie bij trau-

view. Het zou kunnen dat de klachten toen al gedaald

maklachten staat nog in de kinderschoenen. Daar wil ik

waren, maar dat weten we niet.”

graag verandering in brengen door bij te dragen aan het
opzetten van goed, degelijk onderzoek naar de eﬀectivi-

Zou je adviseren om psycho-educatie en screening op PTSS standaard als nazorg aan te bieden
of denk je meer aan gerichte nazorg?

teit van dit type interventie. Naast mijn werk als onder-

“Het beantwoorden van deze vraag was niet het doel

aandoeningen zoals ASS en ADHD.”

zoeker werk ik bij het Domingo House grotendeels als
therapeut voor kinderen en jongeren met verschillende

van ons onderzoek, dus ben ik voorzichtig me daarover
uit te spreken. Wat we vonden, is dat EMDR-therapie
mogelijk niet nodig is om in te zetten bij partiële PTSS
na het hebben meegemaakt van medisch trauma. Kinderen met partiële PTSS hebben klachten, maar deze
zijn niet zo ernstig dat ouders er hulp voor zoeken. Het
is belangrijk om na te gaan wat deze kinderen speciﬁek
nodig hebben. Screenen en psycho-educatie zijn zeker

28

EMDR MAGAZINE 26

+HWRQGHU]RHNGDWEHVFKUHYHQVWDDWLQKHWSURHIVFKULIWYDQ0D\DLVPHGH
mogelijk gemaakt door subsidies van Innovatiefonds Zorgverzekeraars,
6WLFKWLQJ+DUWHNLQGHQGH9(1
Maya Meentken heeft (kind- en jeugd) psychologie aan de Universiteit
8WUHFKWJHVWXGHHUG,QLV]HEHJRQQHQDDQKDDUSURPRWLHWUDMHFWELM
KHW(UDVPXV0&6RSKLDNLQGHU]LHNHQKXLVLQ5RWWHUGDP6LQGVZHUNW
]LMDOVWKHUDSHXWHQRQGHU]RHNHUYRRU+XOSKRQG1HGHUODQG
Dr. Yanda van Rood is klinisch psycholoog bij de afdeling Psychiatrie van
het LUMC.
Dr. Suzanne van Veen is gz-psycholoog bij de Care-Express in Amsterdam.

COLUMN

Hoe dieren helpen
ELMǋDVKIRUZDUG
Carien Karsten
Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner.
+DDUVSHFLDOLVDWLHLVVWUHVVHQEXUQRXWNODFKWHQ

Vanwege sociale angst trok de Japanse Naomi Osaka

terwijl zij haar geheugen belast via oogbewegingen,

(23) zich dit jaar terug van het grand slam tennistoer-

tapping en het van achteren naar voren spellen van het

nooi Roland Garros. Ze is nummer 2 op de wereldrang-

woord ‘klas’. Dat helpt om de angst voor het beeld naar

lijst. Maar dat doet niets tegen haar angst voor mogelijk

beneden te brengen.

kritische vragen van journalisten.
Ik vraag haar waardoor die angst naar beneden is
‘Iedereen die mij kent weet dat ik introvert ben’, laat ze

gegaan. Het achterstevoren spellen van klas deed haar

weten via sociale media, ‘en iedereen die me op toer-

aan slakken denken, zegt ze. Ze focust op de slakken, ik

nooien heeft gezien, weet dat ik vaak een headphone

herhaal de oogbewegingen en het tappen. De spanning

draag, omdat dat me helpt met mijn sociale angsten.’

is helemaal weg.

Dit jaar besloot ze daarom de pers niet te woord te

Het is me vaker opgevallen dat positieve dierbeelden

staan. Daarvoor kreeg ze een boete van ruim 12.000

goed helpen om angst te verminderen. Komt misschien

euro. De vragen van de journalisten zorgen naar haar

door de evolutionaire functie van ons stresssyteem.

eigen zeggen voor twijfels in haar hoofd. Dat maakt

In de oertijd waren we bang voor tijgers en leeuwen.

haar depressief. Daar heeft ze geen zin meer in. Uit-

Als je het object van angst van een dreigend beest tot

eindelijk heeft zij zich helemaal teruggetrokken uit het

een dier maakt dat je kunt liefkozen of waar je om kunt

toernooi.

lachen, dan lost de anders zo moeilijk te behandelen
angst zomaar op.

De prijs van sociale angst is niet altijd zo hoog, maar
het kan je zo een jaar van je leven kosten. Zoals bij de

:LHZHHWGDWLHPDQGELM1DRPL2VDNDHHQʑDVKIRUZDUG

veertienjarige Debbie die dit jaar dreigt te blijven zit-

zou kunnen doen, waarin de journalisten stokstaartjes

ten door haar sociale angst. Ze is voortdurend op haar

worden, die grappige beesten die je in Artis kunt zien,

hoede voor nare reacties van klasgenoten en docenten.

met hun grote donker omrande ogen en hun lange

Haar angst om iets verkeerds te doen in de ogen van

staart. Ze wegen hooguit een kilo en worden niet groter

anderen verlamt haar als ze toetsen moet maken, waar-

dan 35 cm. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn.

door ze slechte cijfers haalt.
Deze column is ook als animatie te zien:
Ik behandel haar met EMDR-therapie gericht op haar
ʑDVKIRUZDUGHQYUDDJKDDUZDWHUNDQJHEHXUHQDOV]H
een vraag krijgt in de klas, en wat ze dan voor zich ziet.
‘Dat iedereen naar me kijkt’, antwoordt ze. Dan vraag ik
KDDUGHJHEHXUWHQLVVHQDOVHHQʐOPDIWHODWHQVSHOHQ
Wat ziet ze?
‘Dat mijn antwoord goed of fout is’, zegt ze, en als het
fout is dat de leraar dan een stomme opmerking maakt
- dat maakt haar angstig. De levendigheid van dat beeld
scoort ze op 78 en de spanning op 89. Dan laat ik haar
focussen op het beeld dat die angst bij haar oproept,

EMDR MAGAZINE 26

29

INGEZONDEN BRIEF

Geraldine en de vrouwen deel 2

Nieuwe kwesties en
een korte reactie op
een reactie
TEKST: Steven Meijer en Erik ten Broeke

In EM #25 stelden wij een aantal vragen bij de wijze waarop de in Geraldine
en de vrouwen getoonde intensieve traumabehandeling vorm wordt
gegeven aan de aldaar toegepaste imaginaire exposure. In hetzelfde
nummer reageren Agnes van Minnen en Sjef Berendsen op onze vragen
en overwegingen. Hieronder reageren wij eerst kort op deze reactie.
Daarna vervolgen wij met onze overwegingen met betrekking tot de
wijze waarop imaginaire exposure en EMDR-therapie binnen PSYTREC
wordt vormgegeven.
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‘Niet alleen de therapeuten
geloven dat vermijding in de
kiem moet worden gesmoord,
ook de patiënten worden
onderwezen in die aanname.
Ze worden dan ook cursisten
genoemd’
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bij stil te staan om dan zo snel mogelijk door de
werkgeheugenbelasting er weer bij weggeleid te
worden. Het is immers niet goed mogelijk om de
aandacht volledig bij de herinnering te houden
terwijl, bijvoorbeeld, de snelle handbewegingen
gevolgd moeten worden. Ook de therapeuten van
PSYTREC zetten bij EMDR-therapie in op stevige
werkgeheugenbelasting. Zo maken zij niet alleen
gebruik van de klassieke oogbewegingen (horizontaal), maar ook van allerlei andere meer ingewikkelde patronen. De therapeuten die zijn gericht
op het optimaliseren van de werkgeheugenbelasting lijken minder bezorgd over het gegeven dat
zij daarmee de patiënte juist van de herinnering
afleiden.

‘Duidelijker moet worden
wanneer het op die manier
nodig is en wanneer niet’
Onze conclusies
Rekening houdend met de mogelijkheid dat onze
inspanningen eigenlijk gezien moeten worden als
het vermijden van ‘ongemak in de therapiekamer’
blijven wij bij onze zorgen. Een van de argumenten
was dat als de premisse dat vermijding koste wat
het kost doorbroken moet worden juist is, EMDR
minder effectief zou moeten zijn. Imaginaire exposure en EMDR zijn echter even effectief bij PTSS.
Alleen dat al roept vragen op bij de noodzaak van
de – wat onaardig gezegd – soms brute aanpak.
Daarbij komt dat moeilijk te begrijpen is dat de
getoonde onverbiddelijke exposure noodzakelijk is
bij emoties als schuldgevoel of schaamte. Duidelijker moet worden wanneer het op die manier nodig
is en wanneer niet. Het is goed om in gedachten
te houden dat het gegeven dat onnodig zachte
heelmeesters soms stinkende wonden maken
niet vanzelfsprekend betekent dat harde genezers
altijd de beste resultaten boeken.
Referenties zijn op te vragen bij de auteurs via
info@steven-meijer.nl
6WHYHQ0HLMHUHQ(ULNWHQ%URHNH]LMQNOLQLVFKSV\FKRORRJJHGUDJV
therapeut en EMDR Europe-trainer. Zij werken beiden in een eigen
praktijk in Deventer.
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CLIENT’S PERSPECTIVE

De rubriek Client’s perspective is voor mooie, aangrijpende,interessante of enthousiaste uitingen van cliënten.
Het kan gaan om een omschrijving van hoe iemand de EMDR-sessie heeft beleefd, of om een kunstige uiting.
Wil je iets van jouw cliënt(e) in deze rubriek zien?
Neem dan contact op met Femke van de Linde (lindepraktijk@gmail.com).
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Blogserie CSG
Op de site van Centrum Seksueel Geweld staat de blogserie van
Ilonka (32), die werd misbruikt door haar atletiektrainer. Haar
beschrijving van haar herstelproces is interessant voor zowel
patiënten als hulpverleners. Zo schrijft ze in blog #4 over EMDR.
In blog #9 gaat ze met hulp van Perspectief Herstelbemiddeling op een veilige manier in gesprek met de trainer. Ze vertelt
wat de afspraken zijn, hoe het gesprek loopt en wat het haar
oplevert.

The Me
You Can’t See
Prins Harry die EMDR-therapie krijgt, daar dook
de pers bovenop. En dan doet hij het ook nog op
een manier die wij niet in de EMDR-cursus hebben geleerd (met gesloten ogen, butterﬂy taps
en terug naar target met een NC). Het fragment
komt uit de documentaireserie The Me You Can’t
See. Hierin vertelt de prins over het verlies van
zijn moeder, zijn machteloosheidsgevoelens

Amira
stoot
door

en paniekaanvallen, en zijn frustraties over het
stilzwijgen door zijn familie.

Prins Harry die EMDR
doet met gesloten
RJHQHQEXWWHUǋ\
taps
Ook Oprah Winfrey, Lady Gaga, Glenn Close en

Na haar artikel over bokstherapie in het vorige EMDR

vele anderen vertellen hoe zij dagelijks worste-

Magazine stoot Amira door. Ze maakte een ﬁlmpje

len met hun trauma’s. Boodschap is dat mentale

voor Arkin Preventie Jeugd. Zo hoopt ze tieners te

problemen geen taboe horen te zijn, en dat

motiveren om ook te gaan boksen: “Na aﬂoop is het

mensen elkaar met wijsheid en compassie ver-

nare gevoel echt uit je lijf en voel je je zeker weten

der kunnen helpen. Het team van Oprah maakte

trots.”

de vijf uur durende serie en dan weet je wat je
krijgt: goed geﬁlmde, ontroerende
en uplifting televisie. The Me You
Can’t See is te zien op AppleTV+.
De QR-code leidt naar de trailer.
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A

$ǋHLGLQJV
manoeuvres
Ben je helemaal uitge-V-stept? Dringend inspiratie
nodig voor je volgende 2.0-sessie? Probeer dit eens.
- Het dierenalfabet: De A is van Alpaca, De B is van
Beer, de C is van Cavia, enzovoort. Oh ja, en de Q is
Quokka; weet je die alvast.
- Noem 5 dingen die bij het Eurovisie Songfestival
horen (hysterische outﬁts, tenenkrommende grapjes, Cornald Maas, dure lichtshows, meer glitter dan
je aan kan, valse noten, nog valsere commentaren
op Twitter, douze points, landen die áltijd op elkaar
stemmen… die 5 haal je echt wel).
- Of doe de Hand Jive! Op YouTube vind je volop instructieﬁlmpjes met bijvoorbeeld de zoekterm Basic
Moves Hand Jive Dance. Of check de QR-code.

Verhalen
achter

DSM-5

Psychotherapeut Catheleyne van der Laan schreef
‘Ongemerkt verder’. Het boek vertelt vier verhalen van
mensen die vallen in de categorie depressie, borderline,
PTSS en gegeneraliseerde angst. In één van de verhalen
krijgt de hoofdpersoon EMDR-therapie en kan ze eindelijk de donkere dagen uit haar jeugd achter zich laten.

In deze nieuwe rubriek besteden we aandacht aan allerlei wetenswaardigheden rondom EMDR-therapie.
Tips of ideeën? Mail ze naar tdevos@ﬁer.nl
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INTERVIEW

Wat kan werkgeheugenbelasting nog méér betekenen
voor patiënten met PTSS?
TEKST: Nadia Thiel

Prof. dr. Arie Dijkstra promoveerde dertig jaar geleden op
onderzoek naar gedragsverandering. Wat mensen drijft
interesseert hem. Hoe lukt het de ene persoon om ongezond
gedrag aan te passen en de ander niet? Vorig jaar publiceerde
hij onderzoek waarin hij aantoont dat mensen door het aanbieden van oogbewegingen zich makkelijker laten overreden.
Deze kennis zou hij graag benutten voor meer gerichte traumabehandeling.

“Om te beginnen nemen we aan dat de voornaamste
werking van EMDR-therapie gevonden wordt in de
zogeheten werkgeheugenhypothese”, stelt prof. Arie
Dijkstra. Hij verwijst naar onderzoek van onder andere

‘Werkgeheugenbelasting middels
oogbewegingen vermindert de
psychologische afweer’

Gunter en Bodner (2008) en Van den Hout (2010) dat
aantoont dat mentale beelden minder beladen en levendig worden wanneer ze in het werkgeheugen worden

bijvoorbeeld over wegrationaliseren, of het probleem

gecombineerd met een andere belastende taak. “Het

ontkennen, vermijden of bagatelliseren. Het gaat om

uitgangspunt is dat het werkgeheugen een beperkte

bewuste en onbewuste probleemoplossingsstrategieën

capaciteit heeft en dat geïnduceerde oogbewegingen

die bedoeld zijn om het negatieve aﬀect te verminde-

capaciteit vergen”, legt Dijkstra uit. Als onderzoeker

ren. In verschillende studies heb ik gevonden dat het

richt hij zich op gedragsverandering bij mensen. In zijn

aanbieden van oogbewegingen deze defensieve reacties

laatste studies toonde hij aan dat geïnduceerde oog-

vermindert.”

bewegingen rechtstreeks ingrijpen op de reacties van

Ook bij trauma’s doen oogbewegingen hoogstwaar-

mensen. Om welke reacties gaat het dan?

schijnlijk méér in het werkgeheugen dan alleen het
verminderen van de lading van het mentale beeld”,

Defensieve reacties

aldus prof. Dijkstra. “Ik ben geen trauma-onderzoeker,

“Wat doet iemand die zich rot of angstig voelt? Ver-

maar ik heb wel ideeën die traumabehandeling kunnen

mijden of actie ondernemen. Juist. Een veel gebruikte

verrijken. Zo leerden we uit een drietal studies naar het

oplossing, die niemand ziet, die redelijk eﬀectief is –

overtuigen van mensen, dat de negatieve werking van

althans op korte termijn – en die ook nog eens weinig

psychologische afweer bij mensen afneemt door ze oog-

moeite kost, is defensief reageren. Dan heb ik het

bewegingen aan te bieden tijdens het luisteren naar een
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overtuigende boodschap. In verschillende studies werd

Oogbewegingen en gedrag

gekeken naar de reacties van mensen op een gesproken

Samen met een team onderzoekers van de Rijks-

overtuigende boodschap over de waarde van het eten

universiteit van Groningen, publiceerde prof. Arie

van groente en fruit. Deze boodschap, onder andere

Dijkstra de afgelopen jaren over zijn onderzoek naar

over de kans op kanker, leidt tot mentale beelden over

de rol van geïnduceerde oogbewegingen bij het

de negatieve gevolgen van een lage consumptie. Die

beïnvloeden van cognitieve reacties op overtuigende

beelden leiden tot negatieve emoties, zoals angst en

informatie. In verschillende studies werd onderzocht

negatieve zelf-evaluatie, die gedragsverandering sterk

wat de reacties van mensen waren op een gesproken

kunnen motiveren. Maar bij veel mensen leiden ze juist

overtuigende boodschap over de waarde van het eten

tot defensieve reacties. Kortom, we vonden dat de

van groente en fruit. Deze boodschap, onder andere

groep respondenten die het meest defensief reageert als

over de kans op kanker, leidt tot mentale beelden

je ze probeert te overtuigen, de sterkste gedragsveran-

over de negatieve gevolgen van een verkeerde

dering liet zien na blootstelling aan de conditie met de

consumptie. Die induceren negatieve emoties, zoals

oogbewegingen. Werkgeheugenbelasting middels oog-

angst en negatieve zelf-evaluatie, die gedragsver-

bewegingen vermindert dus de psychologische afweer.

andering kunnen motiveren. Maar als er informatie

Hierdoor zijn ze eerder geneigd om nieuw gedrag aan te

in het werkgeheugen binnenkomt die als een be-

nemen naar aanleiding van die boodschap.”

dreiging wordt gezien, dan reageert een deel van de
mensen defensief. Korte metingen kunnen inmid-

EMDR-therapie

dels redelijk voorspellen wie dat zijn, bijvoorbeeld

Dijkstra gaat ervan uit dat afweer ook een rol speelt bij

mensen die laag scoren op de neiging tot cognitieve

patiënten tijdens de EMDR-behandeling. “We weten

zelfbevestiging. Hoe sterker die neiging tot het com-

nog niet genoeg over hoe de oogbewegingen precies

penseren van bedreigende informatie is, hoe groter

in het werkgeheugen ingrijpen. Mijn onderzoek laat in

de psychologische afweer en hoe sterker de eﬀecten

ieder geval zien dat de oogbewegingen ook ingrijpen op

van oogbewegingen op het gedrag.

de zelfregulerende reactie op beelden. Als er informatie
in het werkgeheugen binnenkomt die als een bedreiging
wordt gezien, dan reageert een deel van de mensen
defensief. Hoe sterker die neiging tot het compenseren
van bedreigende informatie is, hoe sterker de eﬀecten
van oogbewegingen zijn op het gedrag. Het lijkt me
interessant om te kijken welke soort psychologische
afweer patiënten gebruiken om te kunnen leven met
hun trauma. Met oogbewegingen interfereer je met de
werkgeheugencapaciteit die de afweer nodig heeft, zo
creëer je een mooi blootstellingeﬀect aan het trauma.
Dat is volgens mij het belangrijkste mechanisme bij
genezing van angst en trauma’s.”

3URIGU$ULH'LMNVWUD MDDU LVKRRJOHUDDU6RFLDOH3V\FKRORJLHYDQ
*H]RQGKHLGHQ=LHNWHDDQGH5LMNVXQLYHUVLWHLW*URQLQJHQ+LMLVJHVSH
FLDOLVHHUGLQGHSV\FKRORJLHYDQJH]RQGKHLGVJHGUDJHQYHUVODYLQJHQ+LM
SXEOLFHHUWKLHURYHURQGHUPHHULQWRSWLMGVFKULIWHQDOV$GGLFWLRQHQ+HDOWK
Psychology.

Referenties

Van den Hout, M.A., Engelhard, I.M., Rijkeboer, M., KoekeEDNNHU-+RUQVYHOG+/HHU$7RʏROR0%- $NVH1
(2010). EMDR: Eye movements superior to bilateral beeps
in taxing working memory and reducing vividness of recollections. Behaviour Research and Therapy, 49 (2), 92-98.
Dijkstra, A & Elbert, S (2019): Eye movement inductiRQVLQʑXHQFHKHDOWKEHKDYLRXUWKHZRUNLQJPHPR
ry account of persuasion, Psychology & Health, DOI:
10.1080/08870446.2019.1609678
Gunter, R. W., & Bodner, G. E. (2008). How eye movements
DʏHFWXQSOHDVDQWPHPRULHV6XSSRUWIRUDZRUNLQJPH
mory account. Behaviour Research and Therapy, 46 (8),
913-931.
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INNOVATIE

Toepassen van fysieke interweaves met boksen als werkgeheugenbelastende taak

‘Mijn handen jeuken’
TEKST: Sanneke Koekkoek en Suzanne Knol

De talentvolle scholiere Amira Yehya schreef in de vorige uitgave van EMDR Magazine
over de meerwaarde van bokstherapie als aanvulling op EMDR-therapie. In deze
reactie willen wij onze ervaringen delen met boksen tijdens EMDR-sessies met
kinderen en jongeren. Het enige dat hiervoor nodig is in de behandelkamer is een
stevige bokspaal en een paar goede bokshandschoenen.

N

a een positieve ervaring met boksen tijdens

Boksen

de EMDR met een jongen van elf (EM #17), is

Als de jongere de boosheid fysiek ervaart en zegt boos-

boksen als variant op de werkgeheugenbe-

heid te voelen: ‘Mijn handen jeuken’, stelt de thera-

lastende taak opgenomen in de EMDR-ses-

peut voor om in actie te komen. Ze begeven zich naar

sies van een intensief en kortdurend traumabehandel-

de bokspaal waar de jongere de bokshandschoenen

programma voor adolescenten met PTSS (EM #21, #23).

aandoet. Vervolgens zijn de instructies die de thera-

De jongeren die voor dit programma worden aangemeld

peut geeft als volgt: ‘Sluit je ogen en kijk goed naar het

ervaren in eerste instantie vooral gevoelens van angst,

beeld. Waar in je lijf voel je de boosheid nu het sterkst

machteloosheid, schuld en schaamte. Onze ervaring is

als je naar het beeld kijkt? Voel wat je lijf nu wil doen

dat als in de EMDR-sessies deze gevoelens afnemen,

of zeggen en doe dat.’ Vervolgens is er een set van 20

er vaak gevoelens opkomen van irritatie, boosheid of

tot 30 seconden boksen, gevolgd door de vragen zoals

woede, die gericht zijn op de persoon die hen iets heeft

we die kennen uit het EMDR-standaardprotocol: ‘Wat

aangedaan. Speciﬁeke cognitieve interweaves zoals:

komt er op’, ‘Wat voel je nu’, ‘Wat merk je nu in je lijf’,

‘Wat zou je nu tegen de persoon in het beeld willen zeg-

waarna weer diverse sets boksen volgen. Als de jongere

gen?’ en ‘Wat zou je nu met hem of haar willen doen?’,

aangeeft dat de boosheid afneemt vraagt de therapeut:

kunnen ingezet worden en in de verbeelding worden

‘Kijk nog even goed naar het plaatje, en ga je lijf van top

uitgevoerd.

tot teen na. Komt er dan nu nog ergens boosheid op bij

Het is van meerwaarde gebleken deze interweaves

het kijken naar dit plaatje?’ Als er geen boosheid meer

fysiek uit te laten voeren door op dat moment jongeren

opkomt, wordt de EMDR-sessie vervolgd met reguliere

te laten boksen. Enerzijds is het doel hiervan de woede

werkgeheugenbelastende taken.

fysiek te verwerken en deze emotionele lading te doen
zakken, anderzijds fungeert het boksen als een vari-

Fucking niet ok

ant op de werkgeheugenbelastende taak waardoor de

Target: binnendringen met vingers in vagina door een

levendigheid van het beeld verder afneemt.

vriendin tijdens een feestje.
T: Neem het beeld voor je en voel maar wat je lijf nu
wil doen.

‘Ik merk echt adrenaline in mijn
lijf. Een soort van grrrrrr naar hem’
38
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Set boksen.
T: Wat gaat er door je heen?
C: Boosheid.

T: Wat zie je in het beeld dat je boos maakt?
C: Dat ze haar vingers naar binnen doet, terwijl ik het
echt niet wil en dat ook heb aangegeven.
T: Oké, concentreer je daar maar op.
Set boksen
T: Wat zou je vanuit het hier en nu tegen haar willen
zeggen?
C: Ik zou haar willen zeggen dat wat ze heeft gedaan
fucking niet ok was. Ik was dronken en stoned op
mijn eigen verjaardagsfeestje in mijn eigen huis en
dacht dat ik veilig was.
T: Zeg het haar maar tegen haar.
C: Je hebt misbruik gemaakt van de situatie en mij
misbruikt.
Set boksen.
T: Wat komt erop?
C: Ik voel woede.
T: Oké, doe maar wat je lijf wil doen.
C: Ik wil schoppen.
T: Doe dat maar.
Set boksen en schoppen tegen bokspaal.
T: Wat komt erop?
C: Ik ben moe en verdrietig.
Back to target en vervolgen met oogbewegingen.

Vieze klootzak
Target: mishandeling door ex-vriendje.
C: Ik merk echt adrenaline in mijn lijf. Een soort van
‘grrrrrr’ naar hem.
T: Ok, ga door.
Set boksen.
T: Wat komt erop?
C: Dat het een vieze klootzak is!
T: Ja! Zeg hem dat maar.

Interventies tijdens het boksen
Werkgeheugenbelasting vergroten
Als de jongere het beeld steeds voor zich blijft zien
tijdens een set boksen, kan de variatie en moeilijkheid
van het boksen worden aangepast. De therapeut kan de
jongere vragen om in een ritme te boksen, te variëren in
snelheid of tijdens het boksen een spellings- of rekentaak te geven.
Omgaan met angst en machteloosheid
Soms komt het voor dat de jongeren opnieuw machteloosheid ervaren tijdens het boksen (‘Hij lacht me
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nu uit’). We vragen dan wie (een persoon) of wat (een
voorwerp) ze nu, op dit moment, nodig hebben om zich
weer veilig en krachtig te voelen, zodat zij hun boosheid

‘Ik zou haar willen zeggen dat wat
ze heeft gedaan fucking niet ok was’

weer kunnen voelen en uiten.
Sommige jongeren hebben stimulans en aanmoediging

Actie

nodig om hun boosheid te voelen, uit te spreken en te

In actie komen tijdens de behandelsessie door te staan

tonen. Het kan dan helpen om boksen als werkgeheu-

en te boksen wordt door de jongeren erg positief geëva-

genbelasting in te zetten om de boosheid te activeren.

lueerd. Amira Yehya schrijft treﬀend in haar artikel: “Dat

Hierdoor komen associaties vaak wel op gang met

met boksen het gevoel ook echt uit je lichaam gaat. Niet

stimulans van de behandelaar: ‘Je hebt alle recht om

alleen de spanning gaat weg als je denkt aan de gebeur-

boos te zijn’.

tenis, maar ook die boosheid die nog altijd in je zat.”
Jongeren geven vaak aan dat ze hierna opluchting voelen

Zelfhaat

en dat het meer rust geeft. Een zestienjarige adolescen-

Het komt regelmatig voor dat getraumatiseerde jonge-

te zei dat ze door het boksen eindelijk met een soort

ren gevoelens van boosheid op zichzelf richten en dat

toestemming mocht slaan en haar boosheid eruit kon

deze zelfhaat tot automutilatie en suïcidaal gedrag leidt.

gooien: ‘Het voelt lekker om te doen’. Andere jongeren

Tijdens het boksen stimuleren we hen de boosheid te

geven aan dat het als een soort overwinning kan voelen

richten op de persoon waar het hoort.

en dat hun lijf nu wat kan doen in plaats van dat het
verstijfd is. Een jongere die regelmatig getuige was van
huiselijk geweld als achtjarig meisje zei na een aantal

Het moet naar hem

sets boksen: ‘Dit was altijd een manier waarop hij mijn

Target: misbruik door jongen op 13-jarige leeftijd.

stiefmoeder sloeg. Dat voelt goed om nu zelf te doen.’

C: Mijn lijf, ik voel heel veel adrenaline.
T: Ok, voel die adrenaline door je lijf gaan. Volg wat je

Tot slot

lijf nu wil doen en doe dat.

We zijn benieuwd of ook andere behandelaren, in zowel

Set boksen.

de kind- en jeugdzorg als volwassenzorg, boksen inzet-

T: Wat komt erop?

ten tijdens een EMDR-sessie en hoe de ervaringen zijn.

C: Ik voel boosheid naar hem.

Reacties zijn welkom en kunnen naar een van onder-

T: Goed zo, zorg dat de boosheid nu naar hem toe

staande emailadressen worden gestuurd.

gaat en niet meer naar jezelf.
Set boksen.
T: Wat komt erop?
C: Ja, daar ga ik echt mee kappen.
Set boksen.
T: Wat komt erop?
C: Het moet naar hem!

Agressie
Indien bij jongeren agressie als klacht het meeste op de
voorgrond staat, dan kan boksen al direct bij aanvang
van de EMDR-sessie worden ingezet. Via de emotieroute zoeken jongere en therapeut het targetbeeld door
middel van de vraag: ‘Welke herinnering moet jij oproe-

Sanneke Koekkoek is EMDR practitioner en gz-psycholoog in opleiding tot
specialist. Suzanne Knol is EMDR practitioner en gz-psycholoog. Beiden
]LMQZHUN]DDPELM**=1RRUG+ROODQG1RRUGGLYLVLH7ULYHUVXP.LQGHU
en Jeugdpsychiatrie. Correspondentie: s.koekkoek@ggz-nhn.nl;
s.knol@ggz-nhn.nl
Referenties
Yehya, A (2021). De meerwaarde van bokstherapie als
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EM25_Research_Meerwaarde_bokstherapie_aanvulling_
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pen zodat jij die woede het sterkst voelt?’ Vervolgens
volgt de therapeut het EMDR-standaardprotocol waarbij boksen wordt ingezet als werkgeheugenbelastende
taak en als manier om de woede te uiten en uiteindelijk
het agressieve gedrag te verminderen.
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COLUMN

Allemaal niet waar
Hans-Jaap Oppenheim
+DQV-DDS2SSHQKHLP(0'5WUDLQHUHQ(0'5VXSHUYLVRUZHUNWELM**=GH:DDJORFDWLH/HLGHQ
is mederedacteur van de beide Praktijkboeken EMDR.

Als je van metaforen houdt en liefhebber bent van de

Metamorphosen). De man was in zijn beleving gewoon

*ULHNVHP\WKHQHQVDJHQGDQKHEMHKHWJHWURʏHQ=H

verliefd op een ander. Hij was helemaal geen narcist! Maar

zitten er vol mee. Zo heb je bijvoorbeeld het gevecht

niemand protesteert tegen deze onterechte beeldvorming.

van Herakles tegen Hydra, de negenkoppige draak. Het

Zo zijn er meerdere ingesleten zaken die niet waar of op

verhaal moge bekend zijn: bij elke kop die Herakles eraf

zijn minst onwaarschijnlijk zijn. Iedereen die het over de

hakte, kwamen er twee voor terug. Het beeld dat er na een

hemel heeft, wijst bijvoorbeeld recht omhoog, alsof de he-

geslaagde klief twee koppen ontspruiten, oftewel een stap

mel (nog even los van de vraag of die überhaupt bestaat)

voorwaarts doen om er twee achteruit te gaan, is metafo-

precies boven ons zou zijn (“Het is een realiteit die we

risch gezien van grote schoonheid.

dagelijks zien door naar boven te kijken”, Bijbel online).

Maar, zo vroeg ik me laatst af, was het eigenlijk wel een ne-

Maar statistisch gezien is de kans dat de hemel zich daar

genkoppige draak? Het gekke is dat dat beest de enige in

bevindt ongeveer nul procent. Deze kans is zelfs nog veel

zijn soort lijkt te zijn. Nergens in de literatuur of geschied-

kleiner dan dat je komt te overlijden aan het AstraZeneca

schrijving wordt er gerept van bijvoorbeeld een nest met

vaccin, terwijl die kans al niet serieus genomen moet

negenkoppige draakjes. Het beest lijkt ook geen ouders te

worden. Maar waarom reageert niemand, als er weer naar

hebben gehad of te hokken met een koppig scharreltje om

boven wordt gewezen, met dat de hemel misschien wel

zich voort te kunnen planten. Het enige dat we weten is

juist onder ons ligt, bijvoorbeeld aan de andere kant van

dat Herakles dit beest met negen koppen heeft bevochten.

de aarde?

Statistisch gezien is het zeer waarschijnlijk dat er al velen

Natuurlijk, mocht de hemel inderdaad bestaan, dan is

vóór Herakles de strijd met dit beest zijn aangegaan maar

die natuurlijk wel érgens boven de aarde. En als dat nou

jammerlijk het loodje hebben moeten leggen. Nooit gedo-

net toevallig precies boven ons zou zijn, dan hoor je niet

cumenteerd natuurlijk, want over mislukte strijders worden

zelden: “Dat is geen toeval.” Maar ook dat is niet waar!!

nou eenmaal geen mythen of sagen geschreven. Maar als

Dat is dan juist wél toeval. Er is geen enkele reden waarom

dat het geval is geweest dan lijkt het me niet onaanneme-

die wel boven de een zou hangen en niet boven de ander.

lijk dat het eerdere strijders misschien wel is gelukt om

Toeval is de uitzonderlijke uitzondering op het gebruike-

één of twee koppen af te hakken voor ze het onderspit

lijke. Het betreft een kans die, hoe klein dan ook, we niet

delfden. Hun schrik moet enorm zijn geweest toen ze

kunnen uitsluiten. Als je een graai doet in de spreekwoor-

zagen dat er telkens twee voor in de plaats kwamen. Maar

delijke hooiberg, kunnen we de kans niet uitsluiten dat je

dat betekent dus dat dat beest oorspronkelijk maar zes of

je prikt aan de verborgen naald. Als 10 miljoen mensen

vijf koppen moet hebben gehad, of misschien wel nog veel

op hetzelfde moment een graai doen in de hooiberg is de

PLQGHU+HWJHNNHLVGDWQLHPDQGGDWOLMNWWHEHVHʏHQ

kans zelfs heel groot dat een van hen zich zal prikken. Dat

2RNRYHUHHQDQGHUHP\WKLVFKHʐJXXU1DUFLVVXVGLH

iémand zich dus zal prikken is geen toeval, maar dat jij het

dankzij Freud als metafoor in de psychiatrie enorm aan-

zal zijn, ga daar maar niet van uit, dat zou te toevallig zijn.

zien heeft gekregen, lijkt niemand vragen te stellen. En
dat terwijl de metafoor niet juist is. Freud lijkt de clou van
het verhaal, ter meerdere glorie voor zichzelf, te heb-

Bijbel online
https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/hemel-wat-de-bijbelerover-zegt

ben verdraaid. Over narcisme gesproken! Narcissus zou
verliefd zijn geweest op zijn spiegelbeeld, waarmee Freud
suggereerde dat hij verliefd was op zichzelf. Maar dat is

Ovidius. Metamorphosen. Boek III, blz 82.
https://www.bol.com/nl/f/metamorphosen/30009959/

helemaal niet waar! Narcissus boog zich over het water
om, dorstig als hij was, er wat van te drinken. Toen zag hij
een gezicht van ultieme schoonheid. Hij wilde het kussen
maar dat lukte niet en toen hij zijn armen uitstrekte greep
hij ernaast. “Hij wil zichzelf maar weet dat niet” (Ovidius,
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CASUS

Flash 2.0 bij
iemand als EMDR
onvoldoende aanslaat
TEKST: Karlijn Norg en Ad de Jongh

Frederique is verwezen naar een gespecialiseerd centrum voor traumabehandeling vanwege een
ernstige posttraumatische stressstoornis. Het verloop van de behandeling blijkt echter te worden
gehinderd door boosheid die telkens opkomt bij het ervaren van spanning. De behandeling slaat
niet aan en de SUD daalt niet. Daarom wordt besloten het over een andere boeg te gooien en de
Flash 2.0 in te zetten. Juist omdat dit voor mensen met therapieresistente herinneringen soms een
behulpzaam behandelalternatief blijkt te zijn. En ook in dit geval is het een schot in de roos.

Gedurende haar jeugd en jongvolwassenheid heeft

De behandeling

Frederique te maken gehad met structureel fysiek en

Frederique krijgt een intensief traject voor traumabe-

seksueel geweld door haar vader. Ze kreeg geregeld van

handeling van twee keer vier dagen aangeboden, dat be-

hem te horen dat hij niet om haar gaf en dat haar zus zijn

staat uit een combinatie van zes uur sport en beweging,

favoriete dochter was. Thuis deed Frederique er alles aan

dagelijkse sessies psycho-educatie en tweemaal per dag

om de vrede te bewaren, maar ze werd enorm voor het

traumagerichte therapie. In de ochtend krijgt ze ander-

blok gezet. Ze kreeg de keuze: jij of je moeder. Het was

half uur imaginaire exposure en in de middag anderhalf

kiezen tussen de twee ergst denkbare kwaden. Frede-

uur EMDR-therapie. Het uitgangspunt is het behandelen

rique besloot haar moeder te beschermen en zichzelf

van één trauma per dag; gestart wordt met het trauma

op te oﬀeren, waardoor zij zelf het slachtoﬀer werd

waar ze het meeste last van heeft. Voor Frederique

van fysiek en seksueel geweld. Na het overlijden van

betekent dit dat tijdens de eerste behandeldagen het

haar moeder ontdekte Frederique dat zij al die tijd op

misbruik in haar kindertijd aan bod komt.

de hoogte was geweest van het misbruik. Er kwam een
verwarrende schep aan emoties bovenop de al bestaan-

Tijdens exposure-sessies lukt het Frederique meerdere

de pijn van het verleden: ‘Ik heb altijd alles voor haar

keren om een maximaal spanningsniveau te bereiken

gedaan, terwijl zij wist wat er speelde.’ Frederique leeft

en te verdragen, zonder te dissociëren of haar spanning

continu in angst en kent niet anders dan haar voortdu-

in agressie om te zetten. Langzamerhand merkt ze dat

rende waakzaamheid in anticipatie op potentieel gevaar.

haar angstige verwachtingen (‘als ik maximale spanning

Om minder in beslag te worden genomen door de angst,

ervaar en kwetsbaar ben, wordt er opnieuw misbruik

reageert ze haar spanningen af met agressie en zelfbe-

van me gemaakt’) bijgesteld worden.

schadiging. Het feit dat ze is uitgevallen op haar werk

De EMDR-sessies zijn echter een ander verhaal. Deze

waardoor ze haar rol als moeder en partner niet meer

worden voortijdig afgebroken of eindigen op een andere

goed kan vervullen, versterkt haar schaamte- en schuld-

manier ongewenst, als Frederique met haar hoofd tegen

gevoelens. Het voelt voor Frederique alsof ze overal in is

de muur bonkt of met een stoel gooit. Ondanks ﬂinke

mislukt. Ze is (nog steeds) bezig met overleven.

verhoging van de werkgeheugenbelasting, toevoeging

42

EMDR MAGAZINE 26

zit ontzettend veel
verdriet verscholen.
De overtuigingen en
gevoelens zijn dermate hardnekkig, dat Frederique niet in staat
is om compassie te voelen voor haar jongere
zelf en zichzelf te ontschuldigen, zelfs niet
een beetje. In het overleg zijn alle collega’s het
erover eens dat doorgaan met hetzelfde waarschijnlijk niet tot betere resultaten zal leiden, of
erger nog: misschien raakt Frederique volledig gedemoraliseerd. Baat het niet, dan schaadt het mogelijk
wel. Uiteindelijk wordt besloten te starten met de Flash
2.0, in de hoop dat een ander soort benadering toch een
ingang biedt voor traumaverwerking.

De Flash 2.0
De Flash-techniek is een relatief nieuwe interventie die,
binnen het repertoire van EMDR 2.0 technieken, vooral
geschikt lijkt om te worden ingezet indien andere trauma-gerichte therapeutische invalshoeken ineﬀectief blijken. We spreken in dat geval van therapieresistente herinneringen (Doornhein-Semmelink & De Jongh, 2020;
Koopmans & De Jongh, 2020). In zijn eerste paper over
de Flash schreef de ontwikkelaar van deze methode,
Philip Manﬁeld, over een manier om het arousalniveau
van een herinnering te verminderen ter voorbereiding op
van beweging, verschillende cognitieve interweaves,

standaard EMDR (Manﬁeld e.a., 2017). Door middel van

ruimte voor het uiten van emoties, positieve aanmoe-

een stappenplan werden patiënten geïnstrueerd om kort

diging en een dosis creativiteit van vier behandelaren,

aan de traumatische herinnering te denken, maar wel zo

dalen de SUD’s niet verder dan 6.

kort dat de patiënt geen echte toegang zou hebben tot
beelden uit de herinnering of de bijbehorende emotie

In het multidisciplinaire overleg buigen alle betrokken

zou voelen. Analogieën werden gebruikt om de beknopt-

collega’s zich over het verloop van Frederiques behande-

heid van de connectie met de traumaherinnering over te

ling. Een optie is om de EMDR te richten op haar angsti-

brengen, zoals een hand snel door een kaarsvlam halen

ge verwachting dat er opnieuw misbruik van haar wordt

of met de ogen knipperen. Op deze manier werd de kans

gemaakt wanneer ze een hoge spanning ervaart of heel

dat patiënten overspoeld zouden raken geminimaliseerd,

kwetsbaar is. Frederique heeft echter aangegeven geen

waardoor de toepassing van de daarop volgende EMDR-

spanning te ervaren bij het in gedachten nemen van

therapie makkelijker zou worden.

deze ﬂashforward. De boosheid lijkt samen te hangen
met een bijzonder sterk gevoel van zelfverwijt om-

Twee jaar geleden verscheen een nieuwe variant van

trent de gebeurtenissen (‘had ik maar…’) en met woede

de Flash. Ook die kapitaliseert op het starten met een

vanwege een ernstig tekort aan emotionele steun en

resource state, een activiteit, een herinnering aan een

veiligheid in haar jeugd. Achter de muur van boosheid

dierbaar persoon, een bijzonder prettig moment, of
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‘Doorgaan met hetzelfde leidt waarschijnlijk niet tot betere resultaten,
of erger: baat het niet, dan schaadt
het mogelijk wel’

Voor Frederique voelt dit als een kantelpunt. “Ik vind
het een heel rare gewaarwording dat iets leuks vertellen
je van slechte herinneringen kan afhelpen”, vertelt ze.
“Dit is de eerste behandeling waarbij ik voor mijn gevoel
iets heb doorbroken, een echte stap vooruit dus.” Stralend verlaat ze de therapieruimte.

zelfs een liedje dat sterke positieve gevoelens oproept.
Als mensen sterk zijn verbonden met de positieve
toestand waarin de patiënt verkeert vraagt de thera-

Het vervolg

peut aan de patiënt om een aantal malen met de ogen

De dagen hierna komt er tijdens de behandelsessies

te knipperen. Wat betreft de targetherinnering blijven

meer ruimte voor haar verdriet, dat tot dusver achter

patiënten ontmoedigd om die opzettelijk in gedach-

een dikke laag boosheid verscholen had gezeten. Met

ten te houden. Wel wordt geregeld gevraagd om (qua

het toelaten van het verdriet komt er ook meer ruimte

SUD-niveau) kort aan de traumaherinnering te denken

voor een positieve verandering van haar (onterechte)

met als doel het eﬀect van de Flash op deze herinnering

schuldgevoelens. Frederique had vroeger nooit durven

te beoordelen. Voor een beschrijving van de procedure

denken dat ze mogelijk niet volledig schuldig is, maar

zie EM#23 (Doornhein-Semmelink & De Jongh, 2020).

nu beginnen haar starre overtuigingen te wankelen. Aan

Een onlangs in Nederland uitgevoerde gerandomiseerde

het eind van de behandeling heeft Frederique nog een

studie onder 60 mensen zonder ernstige klachten liet

weg te gaan: ze is nog niet van haar PTSS af. Wel heeft

zien dat de Flash even eﬀectief was als EMDR-therapie,

ze enorme stappen gezet op emotioneel gebied, in het

maar door de proefpersonen als prettiger werd ervaren.

doorbreken van vermijdingsgedrag en in het reguleren

Inmiddels bestaat er ook een groepsprotocol van de

van spanning.

Flash waarmee in een kleine patiëntenstudie goede

Drie maanden later is er nog even contact met Frederi-

resultaten werden bereikt, met name ten aanzien van

que en vertelt ze dat het haar nog altijd is bijgebleven

hun dissociatieve klachten (Wong, 2019).

hoe verbaasd ze was met het vlotte resultaat van de
Flash.

Frederiques behandeling met de Flash 2.0
Bij binnenkomst is Frederique behoorlijk gespannen. Haar
vuisten gebald, heen en weer wiegend en knarsetandend,
vermijdt ze oogcontact met ons als de twee behandelaren. Als we de techniek van de Flash 2.0 aan haar uitleggen is er enige scepsis zichtbaar, maar ze zegt alle kansen
te willen grijpen. Het targetbeeld van de traumatische
herinnering wordt in algemene termen benoemd en hierbij wordt de SUD bepaald. Bij aanvang is deze 10. Frederique kiest ervoor om te vertellen over een kampioenschap
van haar favoriete voetbalclub. Waar ze in het begin een
beetje onwennig begint te vertellen, lichten haar ogen al
gauw op en maakt ze ons vol enthousiasme deelgenoot
van haar prachtige ervaring. De SUD daalt gestaag, en
naarmate het nulpunt nadert, oogt Frederique meer en
meer ontspannen. Ze begint verbaasd te lachen als ze
merkt dat het targetbeeld haar weinig meer doet. Bij de
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Doornhein-Semmelink, P. & De Jongh, A. (2020). Flash
2.0 bij een therapieresistente patiënt. EMDR Magazine,
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laatste SUD-vraag durft Frederique uit ongeloof bijna
geen ‘0’ te zeggen, maar ze voelt toch echt geen spanning meer. Frederique kan het aan om naar het plaatje te
kijken. Zonder te hoeven worstelen met haar boosheid,
heeft ze de traumatische herinnering verwerkt.
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Karlijn Norg werkt als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog in een
gespecialiseerd centrum voor traumabehandeling.
Ad de Jongh is GZ-psycholoog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en aan PSYTREC.

CLIENT’S PERSPECTIVE

In de zomer van 1964 is mijn leven gestopt. Ik praatte nergens over, bestond alleen in de wetenschap dat ik er niet toe
deed. Mijn grote groep vrienden wist van niets. Ik vertelde hen niets over mijn vader. Ik durfde niet want schaamde
mij diep. Bang dat zij mij niet zouden geloven. Ook mijn vele broers en zussen wisten van niets. De buitenwereld
beangstigde mij steeds meer. Ik ging in behandeling bij een psychiater. Na ruim vier jaar nauwelijks gepraat te hebben
stelde hij mij een vraag die ik beantwoordde met: “Dat weet ik niet meer.” Ik was er nogal van in de war. Er ging een
luikje open, maar meer ook niet. Een tijdje later werd ik opgenomen op de PAAZ. Daarna volgde ik 2 jaar
dagbehandeling. Het woord trauma is nooit gevallen. Ik was nog geen stap verder. Na twee jaar zonder hulp
kwam ik bij een vrijgevestigd psycholoog terecht die mij twaalf jaar heeft vastgehouden. Ook zij heeft het woord
trauma nooit genoemd. De woede die ik voelde liep hoog op, en begon zich te richten op mezelf. Ik vroeg opnieuw
om hulp en kwam terecht bij een psycholoog die het woord ‘trauma’ gebruikte, met als gevolg PTSS. Toen wist ik dat
ik goed zat. Door drie sessies met EMDR werd mijn woede beheersbaar. Zij wees mij op intensieve traumabehandeling
bij Psytrec. Ik heb daar wel even over na moeten denken en besloot om het te doen. Achteraf gezien was het zwaar,
maar bevrijdend. Dat trauma beheerst mijn leven niet meer. Ik ben er nog niet, ik heb nog meer om aan te werken.
Maar het komt goed: daar ben ik van overtuigd. Ik wil graag afsluiten met de volgende woorden:
Stil lig ik op het strand
Na teruggeworpen te zijn door de zee,
Deinend in en op de golven
Geschud en geslingerd
Heb het schudden en slingeren
Nauwelijks gevoeld
Alleen de rust van de overgave
Terug op het strand
Legde de zee mij
En zij trok zich terug.
De zon droogde mij.
Ik sta op
En loop
Gezuiverd
Hanneke
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RESEARCH

Is een intensieve traumaEHKDQGHOLQJHǉHFWLHIELM
somatoforme dissociatie?
TEKST: Harmen Zoet

Al jaren is een debat gaande of mensen met PTSS die tevens last hebben van dissociatieve
klachten een aangepaste behandeling nodig hebben, of dat directe traumagerichte
behandeling volstaat. Maar in de meeste onderzoeken die op dit gebied zijn gedaan is
uitsluitend gekeken naar psychologische dissociatie, niet naar somatoforme dissociatie.
Een belangrijke vraag is of PTSS-patiënten met somatoforme dissociatieve klachten even
goed proﬁteren van een (intensieve) traumagerichte behandeling als patiënten die
dergelijke klachten niet hebben. Somatoforme dissociatieve klachten komen regelmatig
voor onder PTSS-patiënten en het beantwoorden van deze vraag kan bijdragen aan een
goede indicatiestelling voor deze groep.
Dissociatie is een breed begrip dat verwijst naar uiteen-

dissociatieve klachten. Bovendien wilden we weten of

lopende fenomenen, waarbij depersonalisatie en derea-

de aanwezigheid van somatoforme dissociatie een nega-

lisatie misschien wel de meest bekende zijn. Dissociatie

tief eﬀect heeft op het resultaat van een traumagerichte

kan zich echter ook meer in lichamelijke klachten uiten,

behandelaanpak.

zoals verstoringen in lichaamsfuncties, pijn of juist
verminderde gevoeligheid voor pijn, en pseudo-epilepti-

Methode

sche insulten. Dit wordt ook wel somatoforme disso-

Aan dit onderzoek namen 219 patiënten deel die een

ciatie genoemd. Neurologisch blijken psychologische

achtdaagse intensieve traumagerichte behandeling

en somatoforme dissociatie verschillende fenomenen

volgden. In dit programma worden psycho-educatie,

te zijn, maar de functie verschilt meestal niet. Er wordt

exposure, EMDR-therapie, en lichamelijke activiteiten

wel gesuggereerd dat directe traumagerichte behande-

gecombineerd. De PTSS-diagnose werd van tevoren

ling in het geval van somatoforme dissociatie te over-

vastgesteld met de Clinician Administered PTSD Scale

weldigend zou kunnen zijn en daarom niet zo maar zou

for DSM-5 (CAPS-5) en de ernst van de somatoforme

kunnen worden toegepast (Hyland e.a., 2020; Ellen e.a.,

dissociatieve klachten werd vastgesteld met de So-

2014).

matoform Dissociation Questionnaire-20 (SDQ-20),

Het doel van dit onderzoek was dan ook om vast te

waarbij een totaalscore boven de 35 werd gezien als

stellen in welke mate PTSS-patiënten met somatoforme

hoge mate van somatoforme dissociatie, hetgeen in

dissociatie proﬁteren van een intensieve traumage-

het algemeen wordt beschouwd als predictief voor de

richte behandeling. Ook waren we benieuwd naar een

aanwezigheid van een dissociatieve stoornis.

eventuele verandering in de ernst van de somatoforme
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Resultaten
Van de 219 patiënten die deelnamen aan de studie, had
13,2% in hoge mate last van somatoforme dissociatieve
klachten. Zowel de patiënten met somatoforme dissociatie als diegenen zonder somatoforme dissociatie proﬁteerden in sterke mate van de intensieve traumagerichte behandeling (zie Figuur 1). Ook was er geen verschil
in de afname van PTSS-symptomen tussen patiënten
met sterke somatoforme dissociatieve klachten en patienten zonder deze klachten. De ernst van somatoforme
dissociatieve klachten verminderde signiﬁcant in beide
groepen (Figuur 2).
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CASUS

Traumabehandeling bij door hun eigen delict getraumatiseerde daders

Wat als je patiënt
dader is?
TEKST: Annemieke van Vark, Ellen van der Vorst, Kasja Woicik, Maartje Flooren en Niki Kuin

In de praktijk krijg je als traumabehandelaar regelmatig te maken met slachtoﬀers of
getuigen van ernstige misdrijven. Het is welbekend dat deze groep bij uitstek kwetsbaar
is voor het ontwikkelen van traumagerelateerde klachten. Maar wat als de dader van
het misdrijf zelf klachten ontwikkelt ten gevolge van zijn of haar delictgedrag? Hoe
moeten deze klachten geduid worden; zijn deze functioneel of niet? Immers, schuldgevoel kan heel adequaat en zelfs gewenst zijn, en soms draagt het bij aan genoegdoening
naar slachtoﬀers en de maatschappij. Maar welk eﬀect heeft behandeling van traumaklachten op de dader en (waarom) moeten we dat willen?

In de forensische zorg wordt steeds vaker traumabe-

en 12 tot 38% voor vrouwelijke gedetineerden (Baranyi

handeling ingezet gericht op het delict. Afwegingen

et al., 2018). Van deze PTSS-klachten zou 21 tot 70%

zijn daarbij veelal complex, bijvoorbeeld omdat meer-

ten gevolge van het delict zijn ontstaan (Fleurkens et

dere belangen kunnen meespelen (het welzijn van de

al., 2018). Er zijn aanwijzingen dat PTSS door het delict

dader, de invloed van de behandeling op het forensi-

vaker voorkomt na geweldsdelicten dan na zedendelic-

sche traject en het recidivegevaar, de rechtsgang en de

ten (Gray et al., 2011), en wanneer het slachtoﬀer een

slachtoﬀers/nabestaanden). Daarnaast is er vaak sprake

familielid of vriend was (Ternes et al., 2019; Papana-

van uitgebreide comorbide problematiek en, ook niet

stassiou et al., 2007). Enkele studies wijzen hiernaast

ongebruikelijk, een beperkte behandelmotivatie. Litera-

uit dat PTSS in forensische populaties het risico op het

tuur over de eﬀecten van traumabehandeling bij daders

plegen van nieuwe delicten vergroot en succesvolle be-

is zeer beperkt en er zijn geen speciﬁeke of alternatieve

handeling voor andere psychopathologie in de weg staat

richtlijnen voor. In dit artikel pogen wij daarom aan de

(Sadeh & McNiel, 2014; Kubiak, 2004). Dit onderstreept

hand van beschikbare literatuur, casuïstiek én erva-

het belang van behandeling van PTSS in forensische

ring uit de eigen praktijk, enkele belangrijke vragen en

populaties. Tot op heden zijn er weinig eﬀectiviteitsstu-

dilemma’s uiteen te zetten met voorlopige suggesties

dies gedaan onder forensische patiënten (Every-Palmer

voor behandelaars die met daders werken. Wij richten

et al., 2019), al zijn er wel enkele single case studies

ons hier uitsluitend op overwegingen in de indicatie

gepubliceerd, allen met positieve resultaten en zonder

voor een EMDR-behandeling van trauma-gerelateerde

toename van agressie of adverse events (Fleurkens,

klachten ten gevolge van het gepleegde delict.

Hendriks, & van Minnen, 2018; Clark, Tyler, & Gannon,
2014; Pollock, 2010). EMDR-therapie middels het stan-

Wat zegt de literatuur?

daard protocol bleek succesvol om de delictgerelateer-

Internationale prevalentiecijfers voor PTSS in gevange-

de PTSS te behandelen. Vermijding om over het delict

nispopulaties variëren van 0.1 tot 27% voor mannelijke

te praten werd doorbroken, waardoor de forensische
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behandeling vervolgens gerichter ingezet kon worden

deling aangevraagd. Klaas rapporteerde terugkerende

(Fleurkens, Hendriks & van Minnen, 2018). Bovendien

beelden van delicten en zelfverwonding, slaap- en

steeg het vertrouwen van een dader dat deze voortaan

spanningsklachten, vermijding en suïcidaliteit. De

in staat zou zijn zich te kunnen beheersen (Clark, Tyler

lijdensdruk was echter niet zichtbaar op de afdeling

& Gannon, 2014).

en ook niet in de sessies, ondanks dat hij hoge SUD’s
rapporteerde.

‘Juist vanwege de mogelijk gunstige
gevolgen voor de verdere
(forensische) behandeling:
ga traumabehandelingen aan!’

Dilemma’s in de behandeling
• Verstoort de behandeling de rechtsgang? Mag in dit
stadium al op het delict behandeld worden? Klaas
was nog verdachte, dus het stond niet vast dat hij de
delicten begaan had. Ben je als therapeut niet suggestief als je wel op de (her-)beleving van de delicten
ingaat? Misschien gaat de behandeling de presentatie
op zitting en/of de rechtsgang beïnvloeden, doordat

Aan de hand van casuïstiek delen wij hier enkele erva-

hij een andere betekenis gaat geven aan de herinnerin-

ringen, overdenkingen, dilemma’s, tips en tricks om-

gen/delicten door de behandeling.

trent de behandeling van daders die delictgerelateerde
PTSS klachten rapporteren.

• Wat als de patiënt de behandeling/lijdensdruk deels
voorwendt en gebruikt in de rechtbank om strafvermindering te krijgen? Of om op een zorgafdeling te

Casus Klaas

kunnen blijven, waar een meer open, prettiger leefkli-

Klaas is gedetineerd in afwachting van zijn rechtszaak

maat is en de patiënten minder ‘hoeven’ (bijvoorbeeld

en wordt verdacht van het plegen van meerdere ern-

ten aanzien van werk) dan in een regulier gevangenis-

stige geweldsdelicten, waarbij hij ook zichzelf ernstig

regime.

verwond heeft. De (auto-)agressieve gedragingen zijn
vermoedelijk allemaal begaan tijdens en (deels) onder

Overwegingen

invloed van psychose. Medicamenteuze behandeling

• Het is onethisch en druist in tegen onze beroepscode

heeft de psychotische symptomen gestabiliseerd, maar

om iemand bovenop de detentie extra/onnodig te

wegens aanhoudende PTSS-klachten is traumabehan-

laten lijden en klachten niet aan te pakken.

EMDR MAGAZINE 26

49

• Op het moment dat PTSS-klachten verminderen, de
machteloosheid ten aanzien van de beelden afneemt en

Overwegingen
• Blijf je bewust dat een gesloten kader en de rechts-

de patiënt niet meer door emoties/angst wordt be-

gang traumatisch op zichzelf kunnen zijn en kunnen

heerst, kan hij juist beter reﬂecteren op zichzelf en op

zorgen voor lijdensdruk. Het blijft belangrijk om

hetgeen waarvan hij verdacht wordt. Dit doet niets af

scherp te blijven op de EMDR-indicatie (hoe duidelijk

aan het hebben van spijt of schuldgevoelens. In die zin

de vraagstelling/klacht ook lijkt). Vertrouw niet blind

kan hij dus helderder en meer aandachtig terecht staan.

op wat de patiënt zegt, maar blijf scherp op de etio-

• Het maakt voor de behandeling niet uit of hij het delict

logie van de klachten. Als je merkt dat spanning niet

gepleegd heeft en of hij veroordeeld is. Het gaat bij

enkel door de herinnering wordt veroorzaakt, herhaal

EMDR immers niet om wat er feitelijk gebeurd is, maar

dan de uitleg voor de patiënt dat EMDR-behandeling

om het verband tussen de klachten en de herinnering/

zich richt op de spanning die hoort bij een her-

betekenisgeving van de patiënt.

inneringsbeeld en niet op algemene lijdensdruk

• In eerste instantie gaan we niet uit van ziektewinst
wanneer een patiënt PTSS-klachten rapporteert, tenzij

(bijvoorbeeld door detentie).
• Indien er speciﬁeke nare herinneringen zijn rondom

we een speciﬁeke aanleiding hebben om dat te

arrestatie/rechtsgang/opsluiting behandel deze dan

vermoeden. Indien middels behandeling onvoldoen-

als separaat target.

de progressie wordt geboekt en er na het hebben van
intervisie of supervisie geen klachtenafname is, dan

Slotwoord

pas wordt de hypothese malingeren/simuleren serieus

In dit eerste artikel hebben we gepoogd het belang te

overwogen.

onderbouwen van delictgerichte EMDR bij forensische
patiënten en vanuit onze eigen ervaringen enkele hand-

Casus Tom

vatten te geven bij overwegingen hiervoor. Ondanks dat

Tom wordt verdacht van ernstige geweldpleging en is

de behandeling van daders op het eigen delict extra aan-

in afwachting van de rechtszaak. Hij geeft aan tijdens

dachtspunten met zich meebrengt, willen wij uitdragen

zijn delict zelf bedreigd te zijn en vanuit angst en paniek

dat er zeker mogelijkheden voor traumabehandeling

het slachtoﬀer meermaals te hebben gestoken, waar-

zijn en collega-EMDR-therapeuten aanmoedigen om dit

door deze ernstig gewond is geraakt. Tom rapporteerde

aan te gaan, juist vanwege de mogelijk gunstige gevol-

klachten als nachtmerries, ﬂashbacks, piekeren, slaap-

gen voor de verdere (forensische) behandeling. We zien

en spanningsklachten. Op zijn verzoek is behandeling

veel meerwaarde in intercollegiaal overleg en supervisie

aangevraagd, waarbij de klachten ten tijde van de intake

gezien de moeilijkheden en dilemma’s die het behande-

duidelijk zichtbaar waren (emotionaliteit, vermoeidheid

len van daders kan oproepen. We realiseren ons dat op

en vermijdingsgedrag). Er waren verder geen aanwij-

veel dilemma’s niet één passend antwoord is en elke ca-

zingen voor psychiatrische problematiek. Tijdens de

sus en behandelsetting weer nieuwe uitdagingen kent.

EMDR-behandeling daalden de hoge SUD’s nauwelijks
en was de spanning niet zichtbaar.

We zijn benieuwd naar ervaringen van lezers die met daders werken en horen graag jullie tips en tricks rond de

Dilemma’s in de behandeling

behandeling van daders op het eigen delict. Dit willen

• Naast de gebruikelijke overwegingen als therapeut

we als input meenemen voor een artikel in een volgend

wanneer de SUD niet daalt, speelde bij deze casus het

nummer van dit magazine, dat gericht is op de uitvoe-

dilemma dat Tom ﬁrst-oﬀender was, het delict kort

ring van een EMDR-behandeling van delictgerelateerde

geleden had plaatsgevonden en hij zeer aangedaan

klachten. Schroom niet om bij vragen, opmerkingen of

was door het gedetineerd zijn. Zijn klachten waren

feedback contact op te nemen. We zijn bereid tot mee-

mogelijk meer te verklaren vanuit het opgesloten zit-

denken bij deze complexe, maar boeiende, casuïstiek.

ten, familie missen, en een gevoel van falen, dan vanuit
het delict zelf. In hoeverre veroorzaakt het speciﬁeke
delict het trauma? Of is het überhaupt gedetineerd zijn
een trauma op zich? Omdat van al deze factoren sprake kan zijn, was het voor Tom zelf ook niet meer goed
te onderscheiden welke klacht waaruit voortkwam.
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FILM EN TRAUMA

TEKST: Hayo Lasschuijt

The master, Lancaster Dodd,

The Master
Trauma en werkelijkheid

minzaam en charmant,
We kijken naar beneden en zien de hekgolven van een schip op zee.

oprichter van The Cause…
schrijver, arts, atoomgeleerde

Dan een soldaat met helm. Verschanst. Hij tuurt. Z’n ogen vallen
dicht. We zien de soldaat in een palmboom kokosnoten loshakken.
Hij gebruikt een kokosnoot om drank te bereiden. Z’n medesolda-

en theoretisch ﬁlosoof…

ten stoeien op het tropisch eiland. Ze maken een grote vrouw van

bovenal mens... een hope-

vloedlijn en masturbeert. De soldaat ligt in de armen van de grote

zand. De soldaat duikt erop en verricht een paring. Hij loopt naar de
zandvrouw. De soldaat is op een oorlogsschip. In de machinekamer.

loos nieuwsgierig mens… als
Freddie, de getraumatiseerde
veteraan die toevallig Dodd’s

De overgave van Japan wordt bekendgemaakt. De soldaat gebruikt
torpedo-brandstof om drank te bereiden. De soldaat-nu-veteraan
wordt opgenomen in een militair ziekenhuis. Traumabehandeling.
Bij thuiskomst blijft de veteraan drinken, zich misdragen. Vijf jaar
lang, tot…

leven binnen komt wandelen… Dodd heeft Freddie
eerder ontmoet... in een
vroeger leven… Dodd vindt

Werkelijkheid
Regisseur Paul Thomas Anderson creëert in The Master een werkelijkheid. Wij, als toeschouwer, kijken. We gaan ervan uit dat we
allemaal dezelfde werkelijkheid zien. Soldaat Freddie. Een ‘vreemde’
soldaat. We proberen Freddie te begrijpen. Dodd noemt Freddie

Freddie ‘aberrated’, de weg

aberrated. Wij noemen hem getraumatiseerd, verslaafd. Ziekte als

kwijt. The master biedt

werkelijkheid. Voelen is ook een werkelijkheid. We voelen de wer-

Freddie een nieuw perspectief, een nieuwe
werkelijkheid…

werkelijkheid. Die we niet zien. Freddie wordt patiënt. Een sociale
king van ons lichaam (homeostatische gevoelens). En we voelen de
inwerking van de wereld op ons lichaam (emotieve gevoelens), stelt
Damasio in The Strange Order of Things (EM21). Lisa Feldman Barrett
beschrijft in How emotions are made hoe we proberen deze gevoelens in het hier en nu te duiden, door op basis van onze kennis en
ervaringen ideeën te genereren en voorspellingen te doen. Gevoel als
informatie. Ter overleving in een werkelijkheid. Leidend tot verklarende as-if-constructies (het als-ob van de Duitse ﬁlosoof Vaihinger).
Meestal beleefd als dé werkelijkheid. Damasio noemt deze conceptualisering van gevoelens the intellectualization of feelings. Hij stelt
dat gevoel tevens een ervaring is. En valence de inherente kwaliteit
van die ervaring. Een evaluatieve meta-werkelijkheid. Geruisloos.
Luid en duidelijk in ons lijden, onze ‘klachten’. Informatief begrepen
als go or no-go. Als ervaring strange and new (EM13).
Impulsief stapt Freddie op een feestend schip. Hier ontmoet hij the
master die hem een plek op het schip aanbiedt dat naar New York
vaart als tegenprestatie voor Freddie’s miraculeuze brouwsels. Dodd
blijkt een theorie over de werkelijkheid te hebben. Iedere geest
reïncarneert zich al vele biljoenen jaren van lichaam naar lichaam.
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Door tijdreizen (via Einsteins time holes) kunnen we

dat ook niet voor ons ziektemodel? Heeft u ooit een

contact maken met onze vorige levens en oude trauma’s

PTSS of een hechtingsstoornis gezien? Misschien niet

verwerken. De draak temmen, noemt Dodd dat. Dodd

bizar, maar hoe werkelijk zijn ze? Hier stuiten we op ‘de

dresseert de draak door een niet-alledaagse vragen-

grens’ van onze vermogens. We kunnen nu eenmaal niet

techniek, processing genoemd, waarbij hij indringend

buiten onze concrete, zintuiglijke werkelijkheid treden

pijnlijke vragen blijft herhalen, terwijl de persoon niet

en zien wat er werkelijk is, zoals de knielende (ontdek-

met de ogen mag knipperen. Alles wordt opgenomen en

kings-)reiziger op de gravure tracht te doen. We noemen

‘wetenschappelijk’ beschreven. In een proeﬁntake met

dat zelf-referentie. We zien altijd onszelf als op de Pren-

Freddie blijkt dat Freddies jonge jaren zijn getekend

tententoonstelling van Escher. We kunnen niet denken

door een alcoholische vader, een chronisch psychoti-

wat niet gedacht kan worden, zei Wittgenstein. Wel

sche moeder, tante Bertie – ‘met wie hij het drie keer

voelen…, zei Schopenhauer, leermeester van Nietzsche.

heeft gedaan’, en de liefde en onschuld van Doris - die

Onmiskenbaar kunnen we ons lichamelijk apparaat op

hij heeft laten zitten. Dodd blijkt gefascineerd en ont-

de Baconiaanse pijnbank leggen en antwoorden van de

roerd door de niet-problematiserende eerlijkheid van

natuur afdwingen, onze natuurwetten. Maar door ons

Freddie. Een beest… Geen hulpvraag, zouden wij zeggen.

lichaam te voelen zijn we natuur. Inside-information.
We worden even de reiziger. Schopenhauer voelde in
zijn door driften beheerste lichaam de natuur als een

Zelf-referentie

blinde, genadeloze kracht, der Wille; de rouwende

Freddie leeft zijn voor anderen problematisch bestaan in

vrouw voelde in Antichris de natuur als Satan’s church

een werkelijkheid die er simpelweg is - en anders zoekt

(EM25). Verbeeldingen van een (niet-)relatie. Ook hier

hij gewoon een andere. De vergezichten van the master

ver-taling. Wel anders. Geen erklärende metaforen als

zijn aan hem niet besteed. Freddie vertelt Dodd dat hij

bij as-if-constructies, maar verstehende, poëtische

hen allemaal ‘fools’ vindt. Hij ziet nuchter wat Dodd’s

metaforen. Beide type metaforen gebruiken we om ons

werkelijkheid is: een bizarre constructie. Maar geldt

verhaal te vertellen. Metaforen worden frames, scripts.
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Zo begrijpen we situaties. We zien drama. Good guys

de wagenmenner er niets van en introduceert Appelo

and bad guys. Ons verhaal heeft door gebruik van beide

een tweede wagenmenner, een neocorticale dr. Spock.

metaforen altijd een functioneel-inhouds- en een relati-

Niets emoties. Zinloos, en willen ze toch niet – net als

oneel-betekenisniveau. Dit kunnen we leren horen door

traumatherapie. Deze rationele wagenmenner creëert

deze metaforen te herkennen. Soms is er sprake van

rust (door ontspanningsoefeningen, voeding – meestal

betekenisverlies. De confrontatie met de genadeloze

medicatie), bepaalt de toekomst (piketpaaltjes), stelt

natuur. Demoralisatie. Wanhoop. Als het langer duurt:

leefregels vast, evalueert, stelt bij – eventueel, en, eist

angst, depressie. Niet-complexe patiënten zijn degenen

eerlijkheid - ook naar de ander. Want kapot blijft kapot.

die ons desondanks een door basic trust gevoed verhaal

Appelo is meesterlijk in zijn beschrijving van de werke-

kunnen vertellen. Een veilig huis, een warme familie,

lijkheid van de hechtingsgehandicapte. Wanneer een

een steunende gemeenschap. De basis van een gezonde

(biologisch gevoelig) kind in een ongevoelige wereld

‘mythe’, stelt psycholoog Rollo May in The Cry for Myth.

ter wereld komt. Soms samengaand met misbruik en

De verweesden zullen zelf een ‘mythe’ dienen te con-

mishandeling en ‘stille traumatisering’, the still face(s)

strueren. Een zware taak sinds, zoals Nietzsche stelde,

van een toekijkende, passieve verzorger(s). We zijn

ons cultureel verlies van een mythische moederschoot

als therapeuten naïef-optimistisch, stelt Appelo, als

(EM25). God is dood. Mythes zijn illusies geworden. De

wij geloven dat wij dit kunnen repareren. Appelo is

verweesden staan er werkelijk alleen voor…

realistisch-pessimistisch. Kapot is kapot. Deze vaststelling is mogelijk door zijn as-if-constructie. Laten we

Freddie wordt opgenomen in de familie Dodd. Een rond-

de patiënt eens bekijken als een hechtingsapparaat…

trekkend circus. Dodd heeft zijn guinee pig en Freddie

apparaten kunnen kapotgaan… Mutatis mutandis Dodd.

zijn vader. Maar is Freddie The Cause werkelijk toege-

Het verschil is eﬀectiviteit. Daarom meten we. Met een

daan, vragen de bigotte familieleden. Freddie moet

kanttekening: we meten binnen de werkelijkheid van

eraan geloven. Freddie krijgt therapie. En warempel. Het

een as-if-constructie. Maar zeggen we dat tegen onze

werkt... Freddie wordt een model-discipel. De draak is

patiënten, dat we gebruik maken van een as-if-con-

getemd...

structie? Een erklärende (wetenschappelijk gevalideerde) as-if-constructie kan algauw een verstehende metafoor worden. Mijn ziel is een kapot apparaat… Appelo

(H)Echt niet

maakt zijn verweesde patiënten duidelijk dat een ziel

Onwillekeurig moest ik bij Freddie denken aan het dap-

geen apparaat kan zijn. Door zelf een ziel te zijn. Door

pere verhaal van Martin Appelo op ons recente EMDR-

eerlijk te zijn. Er is weliswaar iets kapot (as-if)… maar ik

congres. Hoopvol is zijn boodschap niet in (H)Echt niet,

ben je broeder… ik ben hier ook geweest (self-disclosu-

zijn vorig jaar verschenen boek over de ‘hechtingshan-

re)… en ik weet de weg… De voorgeleefde mythe van

dicap’, gedesorganiseerde hechting. De draak is in de

de betrouwbare gids. Dante’s Vergilius in de Goddelijke

beschrijving van Appelo een chronisch ontregeld brein

Komedie. Als een tijdelijk exo-skelet voor de patiënt.

door een ratjetoe aan hormonen en neurotransmitters

Om uiteindelijk weer te kunnen steunen op het eigen

en genadeloze conditioneringen. Een getormenteerd

skelet, een eigen ‘mythe’… maar helaas nooit, nooit echt

limbisch- en reptielenbrein, smekend om verdoving:

thuis…

endorﬁne, drugs, alcohol. Therapieën werken niet. Het
is een handicap. Aan de enkeling die de draak wil leren

Freddie ging in therapie. Waarom? In ieder geval niet

temmen schenkt Appelo poëtisch-mythische metafo-

door een aha-erlebnis over de bizarre werkelijkheids-be-

ren. Zoals de ziel als een gevleugeld paardenspan met

leving van the master. De therapie leidde tot oppervlak-

zijn wagenmenner: in Plato’s Phaedrus spreekt Socrates

kige aanpassing, niet tot verandering. Maar wie weet…

over twee paarden waarvan de een de ziel omhoog,

Wie weet wat er was gebeurd als Freddie op de boot bij

de ander de diepte in wil trekken. Een sociaal en een

Appelo was gestapt…

autonoom paard. Freuds Eros en Thanatos. Onze likes
& drives. Veilige hechting leidt volgens Appelo tot een
harmonieuze stijl van mennen van dit (tegen)strijdig
paar. Tot een goed functionerend innerlijk werkmodel
voor hechting. Bij gedesorganiseerde hechting bakt
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ONTWIKKELING

TEKST: Iva Bicanic

Victim
blaming

Slachtoﬀers van seksueel misbruik die hierover onthullen krijgen opvallend vaak te
maken met negatieve of beschuldigende reacties uit hun directe omgeving, of van
professionals zoals politie en hulpverlening. Dit fenomeen, dat bekend staat als victim
blaming, kan nadelig zijn voor traumaverwerking vanwege het induceren of versterken
van schuldgevoelens. EMDR-therapeuten zijn getraind om hardnekkige schuld te
bewerken met cognitieve interweaves gericht op de pleger. De voorbeelden van victim
blaming in dit artikel nodigen uit tot het uitbreiden van deze interweaves naar personen
die zich schuldig hebben gemaakt aan victim blaming.

Veel patiënten met misbruikervaringen worstelen met

dan …’) of misleiding (’jij wilt dit toch ook’, ‘dit is ons

schuldgevoelens. Ook al weten ze dat ze geen schuld

geheimpje’) dat het slachtoﬀer zich verantwoordelijk

dragen, toch voelt het zo. Hoe werkt dat? Self blaming

voelt voor de seks en voor de gevolgen als het uitkomt.

geeft slachtoﬀers het gevoel dat ze controle hebben

De pleger blijkt hier ‘baat’ bij te hebben; een op de drie

over wat hun is overkomen. En daarmee het idee dat

mannelijke slachtoﬀers en een op de vier vrouwelij-

ze het in de toekomst kunnen voorkomen. Een andere

ke slachtoﬀers heeft het misbruik nooit aan iemand

uitleg is dat als je de schuld bij jezelf legt, je als kind

verteld (de Graaf & Wijsen, 2017), en degenen die wel

je ouders/pleger kunt blijven zien als goede ouders/

onthullen doen dat vaak pas in de volwassenheid.

persoon en dat is prettig, want je hebt ze nog heel hard
nodig.

Just-world-theorie
Niet alleen de pleger schuift de schuld in de schoe-

‘Victim blaming kan meer
schade doen dan de gebeurtenis
zelf en wordt daarom ook wel
second rape genoemd’

nen van het slachtoﬀer. Ook omstanders zijn daartoe
geneigd. Zo blijkt uit onderzoek dat 75% van de slachtoﬀers tenminste één negatieve of beschuldigende
reactie krijgt na onthulling (Morris & Quevillon, 2018).
De suggestie wordt gewekt dat het slachtoﬀer enkel en
alleen verantwoordelijk is. Omstanders zetten slachtoffers weg als naïef of dom. Waarom doen mensen –zelfs

Maar vaker zijn schuldgevoelens het resultaat van de

je naasten– dit? De neiging tot victim blaming komt

inzet van de pleger, die het slachtoﬀer wil laten zwij-

deels voort uit de ‘just-world-theorie’. We hebben een

gen. De pleger is namelijk bang dat het slachtoﬀer gaat

rotsvast geloof in een rechtvaardige wereld, waarin de

praten en geloofd wordt. Daarom zorgt hij/zij er met be-

dingen gebeuren met een reden. Als je je best doet,

hulp van verbale dreigementen voor (‘als je het vertelt,

word je beloond. Als je er met de pet naar gooit, ben
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1. Moeders

meer schade doen dan de gebeurtenis zelf en wordt

“Mij is het ook overkomen, ik heb er toch ook geen last

daarom ook wel second rape genoemd. Een selectie van

van?“
“Je weet wel wiens schuld dit is, he?
Dit heb jij veroorzaakt!”

de inzendingen lees je in dit artikel, verdeeld over tien
categorieën die ik zelf een titel toebedeelde. Victim
blaming neemt namelijk vele gedaanten aan.

“Ik krijg grijze haren van jou”
“Je loopt ook veel te veel uit te dagen”

Cognitieve interweaves

“Wat ontzettend smerig, ik word er misselijk van”

Als behandelaars zijn we minder gewend om te inventa-

“Eigen schuld”

riseren welke anderen buiten de pleger hebben bijge-

š$OOHPDDOǋDXZHNXOŢ

dragen aan het ontstaan van schuldgevoelens of lage
eigenwaarde. Slachtoﬀers zullen het zelf niet snel noe-

je de klos. In zo’n wereld moeten de slachtoﬀers het

men, omdat het voelt als een bevestiging van wat ze zelf

onheil wel over zichzelf hebben afgeroepen. Daarnaast

al voelen en denken. De vele verschillende voorbeelden

willen mensen hun eigen beeld van een veilige wereld

in de kaders rechtvaardigen het standaard uitvragen van

overeind houden. Als ons veiligheids- en rechtvaardig-

potentiële ervaringen met victim blaming. Als dit het

heidsgevoel wordt getart door een gruwelijke gebeurtenis zoals een verkrachting, proberen we dat gevoel te
herstellen door de oorzaak van de gebeurtenis bij het

3. De waaromvrager

slachtoﬀer te leggen. Dat maakt dat we weer controle

“Waarom heb je je niet verweerd?”

hebben: ‘het slachtoﬀer deed iets doms, wij zouden zo-

“Waarom ging je steeds terug?”

iets nooit doen, dus ons gebeurt dat niet.’ De realiteit is

“Waarom heb je niks gezegd?”

dat iedereen slachtoﬀer kan worden van seksueel mis-

“Waarom ging je daar dan ook elke keer heen?”

bruik. Victim blaming zegt dus vooral iets over degene

“Waarom ben je bij hem in de auto gestapt?”

die het doet, zijn of haar angsten, behoefte aan controle

“Waarom vertel je het nu pas?”

en een illusie van een veilige wereld.

“Waarom zat je dan ook in je eentje in de trein?”
“Waarom heb je niets gedaan?”

Oproep op social media
In november 2020 deed ik op LinkedIn een oproep
aan slachtoﬀers van seksueel misbruik die met victim
blaming te maken hebben gehad: ‘stuur (via een direct
message) de reactie van je (professionele) omgeving op
jouw onthulling van misbruik’. Binnen 48 uur ontving
ik bijna 1000 inzendingen, de een nog pijnlijker dan
de andere. Ik ben altijd onder de indruk hoe sterk en
moedig deze mensen zijn, die steeds weer een manier
vinden om te bestaan en te verdragen. De persoonlijke
verhalen over de impact van die ene opmerking van een
vriend, familie, hulpverlening of politie sluit aan bij wat
uit onderzoek bekend is over victim blaming: het kan

2. Familie
“Je had het voor je moeten houden. Nu maak je de
familie stuk”.
“Niemand mag dit weten, anders kun je nooit meer
trouwen”.
“Hoe denk je dat dit voor ons is?”
“Door jou is de familie uit elkaar gevallen”
“Je maakt onze familie ten schande”
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geval is, en als dit een bron lijkt te zijn voor de aanhou-

6. De ongelovigen

dende gevoelens van schuld of insuﬃciëntie die het

“Heb je het je niet ingebeeld?”

proces belemmeren, kan de patiënt in de EMDR-thera-

“Weet je het wel zeker?”
“Is het echt wel zo zoals je vertelt?”

4. De betweters

“Ik ken hem, dat zou hij nooit doen”

“Ik snap niet dat je bent ingestapt in zijn auto“

“Ik geloof het niet, anders had ik het toch wel aan je

“Je bent zelf bij hem in bed gaan liggen. Wat verwacht je
dan?”

gemerkt”
“Het is niet waar, anders had je wel aangifte gedaan”

“Ik had het wel geweten”
“Je had hem gewoon in zijn kruis moeten schoppen!”

maar voor’. Dit moedigt aan om over te stappen van een

“Dat zou mij nooit zijn overkomen”

passieve en machteloze naar een actieve en keuzevrije

“Je moet ook niet met vreemden meegaan”

houding.

‘Wist je dit niet van tevoren dan?’
“Je was toen 15? Dan WEET je toch dat het niet ok is?”

7. De afzwakkers
pie worden uitgenodigd om (imaginair of in het echt)

“Was het nou wel zo erg?”

onuitgesproken woorden te verbaliseren en/of onafge-

“Gelukkig heeft hij je niet verkracht”

maakte acties af te maken gericht op de victim blamers.

“Het is niet zo erg wat er gebeurd is”

Bijvoorbeeld: ‘Wat wil je nu tegen hem of haar zeggen

“Het was vast niet zo bedoeld”

of doen dat je toen niet kon zeggen of doen? Stel het je

“Iedereen heeft wel iets meegemaakt wat niet zo leuk is”
“Hij heeft je toch niet ontmaagd? Wat zeur je dan?

5. De ongedurigen
“Je moet niet zo in het verleden blijven hangen”
“Is het nu nog niet over?”
“Doe je wel genoeg je best in therapie?”
“Het is zo lang geleden, je bent er nu toch wel klaar mee?”
“Je moet een keer verder hoor, het is zo lang geleden”
“Je moet het achter je laten”
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“Je maakt het groter dan het is”

Samengevat

een persoonlijke inzending heeft ingestuurd en daar-

Victim blaming komt vaker voor dan gedacht. Daarnaast

mee heeft bijgedragen aan het beter begrijpen van het

heeft het een negatieve invloed op de verwerking van

fenomeen victim blaming.

seksueel misbruik. EMDR-therapeuten doen er goed
aan bij hun patiënten te inventariseren of er sprake is

Referenties
De Graaf, H. & Wijsen, C. (2017). Seksuele gezondheid in
Nederland. Uitgeverij Eburon.

8. De scherpschutters
“Jij bent ook niet zo makkelijk hoor”
“Jij hebt ook altijd van die rare dingen”
“Jij was vast zo’n naïef meisje”
“Je moet op een vechtsport gaan, dan kan je je verweren”
“Je bent zo intelligent, hoe is dit jou overkomen?!”

Morris, J. & Quevillon, R. (2018). Social Reactions to Sexual
Assault Disclosure: The Role of Posttraumatic Cognitions.
https://doi.org/10.1177/0886260518801940
Iva Bicanic is psycholoog en directeur-bestuurder van het
Centrum Seksueel Geweld

geweest van negatieve of beschuldigende reacties door

10. Politie

de omgeving en/of professionals op de onthulling van

“Niet slim van je om met hem mee te gaan”

seksueel misbruik, en zo ja, de cognitieve interweaves

“Niet handig om een naaktfoto van jezelf weg te sturen”

binnen de EMDR-behandeling ook hierop in te zetten.

“Weet je zeker dat je aangifte wilt doen, iedereen gaat

De actie op LinkedIn heeft mij veel nieuwe inzichten

het dan weten”.

gebracht over hoe wijdverbreid en schadelijk victim

“Ben je wel eerlijk over je eigen aandeel?”

blaming is en hoe cruciaal het is dat dit stopt. Daarom

”Als u hem moest pijpen, waarom deed u dan niet

wil ik op deze plek mijn dank betuigen aan iedereen die

gewoon uw tanden op elkaar?
“Je weet toch wel dat het doen van valse aangifte

9. De ruimdenkers

strafbaar is?”

“Je moet ook aan zijn gezin denken”
“Weet je het wel zeker? Het is zo’n aardige man...”
“Weet je wel wat dat met iemand doet, zo’n
beschuldiging?”
“Je gaat wel veel overhoopgooien in zijn leven”
“Maar je wilt toch geen onrust in de buurt veroorzaken?”
“Hij ligt al in scheiding en dit kan zijn leven nog erger
voor hem maken, he”
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CASUS

EMDR 2.0 bij een kleine
window of tolerance
TEKST: Roy Kerner

Amélie is een 23-jarige adolescente met een autismespectrumstoornis. In haar jeugd
deed zij herhaaldelijk traumatische ervaringen op met hulpverleners. Zij worstelde
toen met anorexia nervosa en recidiverende depressieve episodes met ernstige zelfbeschadiging en suïcidaliteit. Ze lag periodes vast in zogenoemde Zweedse banden
en kreeg dwangvoeding toegediend. Amélie ontwikkelde in de kliniek waar zij onder
behandeling was PNEA’s (Psychogene Niet Epileptische Aanvallen) als reactie op
ambulances, politie en piepers. Deze PNEA’s vormden een belemmering voor exposuretherapie. Amélie raakte telkens uit het contact, dissocieerde en kreeg een PNEA.
De therapeut kwam niet tot traumaverwerking. Zou EMDR 2.0 haar kunnen helpen?

J

e zou kunnen zeggen dat Amélie heeft geleerd vanuit zelfbescherming uit haar window of tolerance te gaan zodra er
gevaar wordt gesignaleerd. Met de EMDR 2.0
cursus nog vers in het geheugen wilde ik de
uitdaging aangaan om Amélie binnen haar

window of tolerance te houden. Het werd een lang en
intensief traject met pittige EMDR-sessies.
Als tiener had Amélie al een aantal EMDR-sessies
gehad met als werkgeheugenbelasting enkel oogbewegingen. EMDR met alleen oogbewegingen lijkt
voor te weinig werkgeheugenbelasting te hebben
gezorgd, want Amélie raakte telkens uit haar
window of tolerance. Dat resulteerde in herbelevingen, vaak gevolgd door PNEA’s.
Na zo’n PNEA werd de sessie
gestopt en kreeg Amélie te
horen dat zij het niet
goed deed en dat
EMDR-therapie bij
haar niet werkte.
EMDR en ik stonden
met 1-0 achter.
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De ratjes van Amélie

De angsten voor geluiden van ambulances, politieauto’s

Direct bij de kennismaking merkte ik dat deze behande-

en piepers hadden elk hun eigen opbouw en de casus-

ling andere koek was dan eerdere EMDR-behandelingen

conceptualisatie vond ‘linksom’ (tijdlijnroute) plaats,

die ik had gedaan. Niet zozeer vanwege haar trauma’s,

immers ‘met de angst voor ambulances, politieauto’s en

maar vooral vanwege de moeite die ze had om haar

piepers word je niet geboren’. De angst voor ambulan-

spanning te reguleren. Amélie zat namelijk vrijwel

ces was op jonge leeftijd begonnen toen ziekenauto’s

voortdurend te trillen, knakte met haar lichaamsdelen

kwamen vanwege hartproblemen van vader. Amélie

en had veel last van verbale en fysieke tics. Ze was bang

kreeg onvoldoende uitleg wat die ambulances kwamen

om fouten te maken en legde de lat voor zichzelf heel

doen. De angst werd vergroot door een succesvolle

hoog. Ze ervoer vrijwel de hele dag een basisspanning

suïcide van een groepsgenoot én gedwongen overplaat-

rond de 5 (schaal 0-10). Verder kon ze haar trauma’s

singen in de ambulance. Amélie lag daar vastgebonden,

moeilijk onder woorden brengen en vermeed ze trau-

omdat zij geen veiligheidsafspraken kon maken. De

ma-gerelateerde woorden. Gesprekken waren door-

angst voor politie kwam voort uit nare en kwetsende

gaans van korte duur vanwege haar snel oplopende

opmerkingen die agenten maakten op momenten dat

spanning. Het eerste gesprek duurde dan ook maar 15

Amélie suïcidaal was (“Je kan beter in de lengte snijden,

minuten. Toen werd de spanning zo hoog dat Amélie

meisje”). De angst voor piepers ontstond toen Amélie

steeds meer verbale en fysieke tics kreeg en bang was

in de gesloten jeugdzorg en diverse behandelklinieken

een PNEA te krijgen. We besloten dat ze de keer erna

terecht kwam.

haar huisdieren (twee ratjes) zou meenemen.
Vanaf het tweede gesprek tot aan de daadwerkelijke
EMDR-sessies kwam Amélie samen met haar ratjes

Moed

naar de therapie. De beweging van de ratjes zorgde voor

Nu de targetherinneringen waren bepaald maakten we

aﬂeiding en hielp de spanningsopbouw te vertragen.

een keuze voor de werkgeheugenbelastende taken die

Een goede zet; de ratjes kropen in haar nek en onder

we zouden toepassen. Het inzetten van V-steps klonk

haar shirt en hielpen haar om in het hier en nu te blijven.

voor Amélie logisch omdat ze zelden een PNEA kreeg

Het lukte Amélie om 30 minuten in gesprek te blijven

als ze in beweging was, maar pas wanneer ze stopte

en zo konden we starten met psycho-educatie over de

met bewegen. We besloten tegelijkertijd met de V-steps

relatie tussen PNEA’s en de window of tolerance, EMDR

de oogbewegingen en klikjes in te zetten en deze aan

2.0 en het belang van hoge werkgeheugenbelasting. Dit

te vullen met de buzzers om haar in het hier en nu te

maakte voor haar inzichtelijk waarom EMDR de vorige

houden, onder andere met het positieve eﬀect van de

keer niet werkte. Het vertrouwen in deze EMDR-behan-

ratjes in het achterhoofd. Als gevolg van dyscalculie en

deling begon te groeien. Tot slot spraken we duidelijk

dyslexie vielen enkele gangbare extra werkgeheugen-

af dat we na een PNEA zouden doorgaan met EMDR, in

taken af, waaronder het spellen van woorden en maken

tegenstelling tot de eerdere behandelingen.

van rekensommen. Amélie bleek echter een ster in
rijmen en we besloten tijdens de EMDR beurtelings een
rijmwoord te noemen.

Casusconceptualisatie
Het doel van Amélie was om op straat te kunnen lopen

Middels een RDI zochten we naar eigenschappen die

zonder elke keer om te vallen bij het zien of horen van

Amélie nodig zou hebben om de EMDR-behandeling aan

de sirenes van hulpdiensten. Vanuit de casusconceptua-

te kunnen en ondertussen zocht ik zelf ook naar moed

lisatie ‘rechtstreeks’ (intrusieroute) kon maar een enkel

om te starten. Zeker na enkele waarschuwingen van

target worden gevonden en dat was het vastgebonden

sociotherapeuten om eerst maar even te kijken hoe een

liggen in Zweedse banden, een hulpmiddel dat tijdens

PNEA er uitziet, zodat ik zelf geen trauma aan de be-

de behandeling van haar eetstoornis was gebruikt

handeling zou overhouden. Na de succesvolle RDI ging

om haar te ﬁxeren wanneer ze dwangvoeding kreeg.

Amélie de EMDR-behandeling in met de mantra ‘Ik ga

Simpelweg het uitspreken van het woord ﬁxatie of de

het potverdorie gewoon doen’. Ik besloot voor mijzelf

woorden Zweedse band zorgden voor een paniekaanval

datzelfde mantra te herhalen.

of een PNEA.
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On top of the world

den we nog een set. Het bleek de doorbraak te zijn op

De eerste sessie startten we met EMDR-therapie gericht

het eerste target en de SUD zakte naar 0. Het was hartje

op de herinnering dat ze zichzelf vastgebonden zag

zomer, 35 graden en onze t-shirts waren doorweekt.

liggen in de Zweedse banden. De NC lag binnen het

Amélie durfde een week later pas te geloven dat de

controledomein, want Amélie kon het nauwelijks aan

spanning écht was gezakt.

om naar het plaatje te kijken. We startten met V-steps,
buzzers, afwisselende varianten van oogbewegingen
en klikjes via de koptelefoon. De eerste twee sets kon

EMD-knaller

Amélie erbij blijven, maar tijdens de derde set stopte

Het ijs bleek gebroken en de mantra ‘Ik ga dit potver-

ze met de V-step en kreeg ze een PNEA. Ik kon haar

dorie gewoon doen’ werd steeds geloofwaardiger, niet

armen vastpakken om een harde val te voorkomen. Een

alleen voor Amélie maar ook voor mij. Twee keer per

sociotherapeut kwam erbij en speelde On top of the

week gingen we verder met haar angst voor ambulan-

world van Imagine Dragons af, ironisch genoeg een van

ces, later gevolgd door EMDR-therapie gericht op haar

Amélie’s favoriete nummers. Snel kwam zij uit de PNEA.

angst voor de politie. Zo werkten we de traumaplanning

Zoals afgesproken gingen we door en ik besloot haar

af, telkens gebruikmakend van een maximale werkge-

vrijwel de hele sessie te coachen. Ik benoemde telkens

heugenbelasting, conform EMDR 2.0. Haar vermijding

waar ze was, dat ze veilig was, bleef haar herinneren om

in het begin van de sessie, als Amélie aangaf dat haar

te bewegen en voerde de werkgeheugenbelasting op:

‘sluisje’ naar de herinneringen niet open ging, werd

onze rijmwedstrijd begon. Beurtelings noemden we een

doorbroken met de EMD-knaller, waarna verdere desen-

rijmwoord. Dit bleek te helpen! Amélie bleef binnen

sitisatie plaatsvond. Sirenes werden toegevoegd om de

haar window of tolerance, kreeg geen PNEA meer en de

spanning op te voeren en Amélie werkte hard om haar

SUD zakte van 10 naar 6.

klachten te verminderen. Tussen de sessies door moest
Amélie herstellen van het harde werk en moest ik mijn
arsenaal aan rijmwoorden vergroten om tegengas te

Hand, krant, Zweedse band

kunnen bieden aan haar rijmtalent.

De volgende sessie gingen we met dezelfde herinnering op dezelfde voet verder. De SUD zakte van 6 naar
3. Ik besloot een extra element aan onze rijmwedstrijd

Doorzetten

toe te voegen door trauma-gerelateerde woorden erin

Niet alleen binnen de EMDR-sessies bleek de spanning

te gooien, omdat ik maximale blootstelling wilde aan

te zakken, maar ook hierbuiten lukte het Amélie steeds

haar trauma. Tijd om de vermijding te doorbreken. Ik

vaker om in het hier-en-nu te blijven en haar spanning

startte met de woorden: hand, gevolgd door tand, krant,

te reguleren. Een ambulance kon voorbijrijden zonder

want en strand. Daarop sprak ik de woorden Zweedse

dat ze een PNEA kreeg en sirenes zorgden er niet meer

band uit. Ze schrok, begon te huilen en bleef stilstaan.

direct voor dat ze omviel. Desondanks bleef Amélie

Spontaan besloot ik haar handen vast te nemen, haar

PNEA’s houden, bijvoorbeeld wanneer meerdere dienst-

in beweging te brengen en ervoor te zorgen dat ze de

wagens kort na elkaar langsreden.

V-step bleef maken. Ik benoemde dat ze met mijn fysie-

Ook gebeurde het dat Amélie een PNEA kreeg toen ze

ke begeleiding door moest gaan met de V-step, terwijl

onder begeleiding van een sociotherapeut naar Delft

ik links-rechts, links-rechts, links-rechts zei. Ik coachte

ging. Ondanks aanwijzingen van de sociotherapeut om

haar om de V-step zonder begeleiding voort te zetten,

geen alarmdiensten te bellen, besloten omstanders dat

en links-rechts mee te zeggen. Dit lukte en langzaam

wel te doen. De sociotherapeut werd overruled door de

kon ik haar weer loslaten en de oogbewegingen voort-

politie en Amélie werd zonder de sociotherapeut door

zetten.

de ambulance meegenomen en kreeg een injectie met

Amélie’s angst maakte plaats voor boosheid die gericht

anti-epileptica. Momenten waarop Amélie wilde opge-

was op mij: “Waarom doe je dit nou, je weet toch dat ik

ven, maar toch bleef doorzetten.

daar niet tegen kan!” Ik gaf een korte uitleg en zei dat
we het nog eens gingen doen. Ondanks haar angst deed
Amélie mee. De set erna gaf ik haar de opdracht om zelf

Stichting Ambulance Wens

de woorden Zweedse band uit te spreken en dit herhaal-

Na afronding van de EMDR-therapie gingen we verder
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met exposurebehandeling. Amélie kon de plaatjes

Waarom het lukte

binnen de EMDR-therapie aan, maar generalisatie naar

Liggend op de brancard keek ik vol trots naar deze jonge

de praktijk was nog lastig. Ze wilde controle ervaren

vrouw die na jarenlange trajecten binnen de jeugdzorg

zonder hoge werkgeheugenbelasting. Ook wilde ze met

en de GGZ eindelijk tot traumaverwerking was geko-

ambulancebroeders en agenten in gesprek om de mens

men. Waardoor lukte het dit keer wel? In het evaluatie-

achter het uniform te ontmoeten. Er werden speelgoed-

gesprek vertelde Amélie dat het een combinatie was

auto’s besteld en twee maal per dag luisterde Amélie

van factoren. Heldere psycho-educatie, hoge werkge-

samen met sociotherapeuten naar sirenes, keek ze naar

heugenbelasting, creativiteit, een veilige behandelre-

plaatjes van ambulances of politie auto’s en werd met

latie en doorzettingsvermogen maakten de behande-

de speelgoedauto’s gespeeld. Later ging ze dagelijks

ling succesvol. Het vastpakken van Amélie en haar in

tv-series over hulpdiensten kijken en naar podcasts

beweging brengen wanneer ze stil bleef staan, voorkwa-

luisteren over de geschiedenis van ambulances, de

men PNEA’s wanneer dit toch dreigde te gebeuren. De

kleuren op de auto’s en de sirenes die haar zo lang angst

aanvulling met exposuretherapie was noodzakelijk om

inboezemden. Terwijl Amélie dit deed, gebruikte ze de

de resultaten uit de EMDR-behandeling te generaliseren

speelgoedauto’s als stressballen die ze van hand naar

en haar vertrouwen in hulpverleners terug te brengen.

hand gooide. Zo werkten we toe naar kennismakin-

De combinatie van EMDR-therapie en exposure kan dus

gen met een agent en met ambulancebroeders, eerst

voor een succesvolle integratieve behandeling belang-

in burgerkleding en vervolgens in uniform als extra

rijk zijn. En Amélie, zij heeft het potverdorie gewoon

blootstelling. Stichting Ambulance Wens bleek bereid

gedaan. Wat was vooraf eigenlijk mijn eigen angstige

mee te werken. Zij namen alle tijd om Amélie’s vragen

verwachting? Dat ze een PNEA zou krijgen? Daar had ze

te beantwoorden, uitleg te geven over haar ervaringen

toch al dagelijks last van. Ook ik dien regelmatig mijn

met ambulances en hielpen haar angst voor de unifor-

eigen angstige verwachtingen te toetsen.

men en de ambulances verder af te bouwen. Amélie
kreeg de kans om zelf controle te ervaren in een ambulance en mocht de sirene aan- en uitzetten. We sloten
de exposuresessie af met een ritje in de ambulance. We

Roy Kerner is GZ-psycholoog en EMDR-practitioner en is werkzaam bij
de Fjord, onderdeel van Youz in Capelle aan den IJssel. De Fjord is een
kliniek orthopsychiatrie en forensische jeugdpsychiatrie voor jongeren
WXVVHQGHHQMDDUPHWHUQVWLJHJHGUDJVSUREOHPHQHQSV\FKLDWULVFKH
problematiek.

namen samen achterin plaats, zij zittend op de stoel en
ik liggend op de brancard.
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CASUS

Tekenen helpt bij
EMDR-therapie
TEKST: Roos Kuiper

Na het meemaken van een ernstig auto-ongeluk met het hele gezin heeft de achtjarige
Daan moeite met het reguleren van zijn emoties. Hij laat boos en opstandig gedrag zien en
is angstig voor bijvoorbeeld het donker en de dood. Daarnaast heeft hij sinds het ongeluk
moeite om zich te concentreren op zijn schoolwerk. In de eerste maanden na het ongeluk
had Daan ook last van nachtmerries en bedplassen. Traumabehandeling is geïndiceerd,
maar het proces loopt vast tijdens de behandeling.
Daan is opgegroeid bij ouders en een oudere zus die

Behandeling

bekend is met een autismespectrumstoornis (ASS). Ook

Na de voorbereiding starten we met het EMDR stan-

bij Daan worden enkele ASS-kenmerken gezien. Zowel

daardprotocol gericht op het auto-ongeluk. Daan vindt

Daan als zijn zus zijn nu, bijna een jaar na het meema-

het lastig om te vertellen over zijn nare herinnering

ken van het auto-ongeluk, voor traumabehandeling

aan het auto-ongeluk en bij de targetselectie loopt het

aangemeld. Beiden worden gelijktijdig behandeld door

proces vast. Daan vindt namelijk nu niets spannend of

twee verschillende behandelaren.

naar. Daarnaast benoemt hij het lastig te vinden om te
vertellen over de nare herinnering, omdat hij zich er nu

Voorbereidingsfase

nog maar weinig van kan herinneren, en omdat hij niet

Bij Daans ouders is geïnventariseerd wat er gebeurde

goed weet hoe hij zich er nu bij voelt. Daan wordt zicht-

tijdens het auto-ongeluk en de dagen erna. Om Daan

baar onrustig, hij wiebelt op zijn stoel en kijkt onrustig

uitleg te geven over de EMDR-behandeling starten

om zich heen. De behandelaar probeert Daan gerust te

we met het lezen van het boek Tim en het wonder

stellen en legt hem nogmaals uit dat het er om gaat wat

EMDR (Konings & Bakker, 2013). Dit zorgt voor veel

er nu nog in zijn hoofd zit, niet om wat er toen precies is

herkenning, omdat de hoofdpersoon in het boek ook

gebeurd. Ondanks meerdere pogingen laat Daan weten

een auto-ongeluk heeft meegemaakt. Ook nemen we

dat hij niet verder wil met de behandeling. De behande-

de stappen in de EMDR-behandeling door, met behulp

laar onderbreekt het EMDR standaard protocol om te

van de illustratie met de berg uit het Handboek EMDR

kijken of de nare herinneringen aan het auto-ongeluk op

bij kinderen en jongeren (Beer & De Roos, 2017). Als

een andere manier geactiveerd kunnen worden.

werkgeheugentaak introduceren we de lichtbalk. Maar
het lukt Daan onvoldoende om de lichtbalk goed te

Eerste tekening

volgen. Hij lijkt sterk gefocust op een bepaald onderdeel

Daan beschrijft vier herinneringen die de behandelaar

van de lichtbalk en is niet te motiveren om de lampjes

op het whiteboard tekent (auto-ongeluk, ambulance,

te volgen. Ter vervanging kiezen we voor tappen en een

helikopter en ziekenhuis). Hierna zoomt de behandelaar

koptelefoon met klikjes. Samen met Daan maken we

verder in op deze herinneringen en vraagt de behande-

een korte tijdlijn om de te bewerken herinneringen vast

laar opnieuw aan Daan naar belangrijke herinneringen.

te stellen. Daan benoemt het auto-ongeluk en de opera-

Daan omschrijft bij het auto-ongeluk bijvoorbeeld de

tie in het ziekenhuis.

botsing, en hij vertelt dat hij zag dat iedereen pijn had
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en dat de nieuwe smartphone van zijn zus kapot was.

Beschouwing

De herinneringen aan het moment van het ongeluk

Het lukte Daan in eerste instantie niet om de nare

lijken vooral dingen te zijn die hij toen erg naar vond.

herinnering aan het auto-ongeluk op te halen en aan te

Het blijft echter onduidelijk of dit voor hem ook nu

geven wat hij hier nu nog zo naar aan vindt. Hierdoor

nog naar is om naar te kijken. Wat opvalt tijdens het

leek hij onrustig te worden en wilde hij niet verder met

tekenen van de verschillende herinneringen is dat

de EMDR-behandeling. Vermijding van de nare herin-

Daan, in tegenstelling tot eerder in de sessie, goed in

neringen en het nare gevoel spelen hierbij mogelijk een

staat lijkt om te vertellen over zijn nare herinneringen.

rol. Daarnaast zijn er ook enkele ASS-kenmerken die

Daarnaast oogt hij rustiger en meer op zijn gemak.

een rol kunnen spelen bij de moeilijkheden in het op-

Daan geeft desgevraagd aan het goed te vinden om

halen van de nare herinnering en het nare gevoel. In de

volgende keer weer verder te gaan met het EMDR

behandeling lijkt het gebruik van tekeningen, zowel bij

standaardprotocol.

de activering van het geheugennetwerk als bij de uitleg
over de koppeling tussen het ongeluk en de huidige

De tweede tekening

klachten, een positieve bijdrage te hebben geleverd aan

In de volgende sessie bespreekt de behandelaar met

het verdere beloop van de EMDR-behandeling. Daan

Daan de vorige sessie. Met behulp van een nieuwe teke-

kan na het gebruik van de tekeningen goed aangeven bij

ning geeft de behandelaar extra uitleg over het doel van

welke nare herinneringen hij nu nog spanning ervaart.

de behandeling. In deze tekening koppelt de behande-

Daarnaast kan hij bij de targetselectie met behulp van

laar het ongeluk aan de huidige klachten. Dit doet de

een eigen tekening ook goed aangeven wat hij nu nog

behandelaar door uit te leggen dat het belangrijk is om

het naarste vindt om naar te kijken.

de herinnering aan het ongeluk (verleden) – zoals die
nu in zijn hoofd zit opgeslagen - te bespreken, omdat
daarmee de klachten (heden) verminderd kunnen wor-

Het nut van tekeningen

den. De behandelaar koppelt de uitleg ook aan wat ze

Als bij kinderen de EMDR-behandeling vastloopt bij

gelezen hebben in het boek Tim en het wonder EMDR.

het ophalen van de nare herinnering of de target-

Daan begrijpt de uitleg en we starten opnieuw met het

selectie, kan het inzetten van tekeningen helpen.

standaardprotocol.

Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van

Dit keer met succes. Vooral de herinneringen in het

tekeningen bij het activeren van het geheugennet-

ziekenhuis na het ongeluk roepen nu veel spanning op.

werk en bij de uitleg over de inzet van de EMDR-

Daan benoemt een nare herinnering waarin hij lange

behandeling (koppeling gebeurtenis en huidige

tijd alleen op een ziekenhuisbed lag en een nare herin-

klachten).

nering waarin hij een prik kreeg van een dokter.
Na het desensitiseren van beide herinneringen zijn
Daans angsten sterk verminderd. Daarnaast heeft hij
minder last van nachtmerries en kan hij zich beter concentreren op zijn schoolwerk.
Verdere EMDR-behandeling blijkt niet meer nodig,

Referenties
• Beer, R. & De Roos, C. (2017). Handboek EMDR bij kinderen en
jongeren. Houten: Lannoo Campus.
• Konings, T. & Bakker, S. (2013). Tim en het wonder EMDR.
Tilburg: Silverkit.
5RRV.XLSHULVSV\FKRORRJHQZHUNWELM**='HOǋDQG

omdat de klachten voldoende zijn verminderd en Daan
geen spanning meer ervaart bij het terugdenken
aan het ongeluk. In het follow-upgesprek
vertellen ouders dat zij met Daan na de
behandeling de plek van het ongeluk en
het ziekenhuis hebben bezocht. Hoewel
Daan dit even spannend vond is het goed
verlopen. De behandeling wordt met een
positief resultaat afgesloten.
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SUPERVISIEVRAAG

Behandeling van
trauma bij ouders op
een jeugdafdeling
TEKST: Wieke Visser

In ons Jeugd-GGZ-team lopen we aan tegen verschillende opvattingen over EMDR-therapie
bij de ouders van onze patiënten. Ik wil je graag een casus voorleggen van mijzelf en zou
ook graag van je willen weten wat je op een jeugdafdeling wel en niet met EMDR-therapie
voor ouders kunt doen. De jonge moeder die nu bij mij in behandeling is, is erg onzeker
over zichzelf als moeder, zozeer dat ze lijkt te bevriezen als ze haar kind moet begrenzen.
Het lukt ons niet, met alle intensieve opvoedondersteuning en ouderbehandeling die we
geven, om haar in beweging te krijgen. Er is een heel verleden met een gewelddadige
ex-vriend en we hebben de indruk dat haar welwillende eigen moeder, die vroeger geregeld
ingegrepen heeft in het gezin van haar dochter, haar onzeker maakt. Vind jij dat we haar
moeten doorverwijzen voor eigen hulp of kunnen we hier zelf aan de gang?

Antwoord
Dit is zeker een behandeling die je op een
jeugdafdeling kunt doen. Als je merkt dat ouders
vastlopen in hun ouderschap door trauma, dan
is het belangrijk daarop in te grijpen. Eindeloos
doorgaan met pedagogische ondersteuning
maakt ouders - in het geval van onderliggend
trauma - alleen maar machtelozer en onzekerder.
Als het gaat om een langdurige behandeling, en
er is sprake van persoonlijkheidsproblematiek,
dan is het verstandig om óók door te verwijzen
voor eigen behandeling. Maar vaak kun je het
deel van de traumaproblematiek dat direct over
het ouderschap gaat, zelf behandelen. Het is
wel zaak dat je een goede casusconceptualisatie
maakt.
Deze jonge vrouw voelt zich kennelijk machteloos en incompetent als moeder, waardoor je
pedagogische inzet vastloopt. Het lijkt erop dat je
casusconceptualisatie gaat over enerzijds intrusies, die je via de intrusieroute kunt inventariseren
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en anderzijds zou het heel goed kunnen dat er bij
haar sprake is van een negatieve kernopvatting in
de zin van ‘Ik ben een slechte moeder’, die maakt
dat ze zich onzeker blijft voelen. Dan zou je met
haar kunnen uitzoeken, met behulp van de opvattingenroute, welke bewijzen er voor haar gevoel
zijn voor de opvatting dat ze een slechte moeder
is. Zou je dat verder bij haar willen uitvragen?

Reactie
Dank je wel! Ik ben blij dat ik met haar verder kan want
de machteloosheid begon mij ook te besmetten: zoveel
inzet zonder resultaat en een moeder die alleen maar
onzekerder wordt. Toen ik verder ging uitvragen bleek
uit haar verhaal dat ze blokkeert en herbelevingen
krijgt als haar kind het bijvoorbeeld op een gillen zet
als ze iets niet mag. Ik heb daarom toch eerst voor de
intrusieroute gekozen. Haar herbelevingen blijken over
situaties met haar ex-vriend te gaan die haar dochtertje
in dat soort situaties mishandelde. Zelf liep ze dan soms

weg en liet haar dochtertje bij de ex-vriend. Ook liet ze
haar kind soms lang huilen, omdat ze het geluid
daarvan niet aankon. Haar moeder greep
verschillende keren in en noemde haar
een slechte moeder. Via de deze casusconceptualisatie (intrusieroute) komen
we op een tweetal targets die gaan
over een gebeurtenis dat ze ziet dat
haar dochtertje door haar ex-vriend wordt
geslagen en over de gebeurtenis dat haar
gewonde dochtertje haar aantreft als ze thuiskomt.
Het was indrukwekkend om te zien hoeveel moeite
het haar kostte om hierover te vertellen. Daarnaast
blijkt er inderdaad een behoorlijk stevige negatieve
kernopvatting te zijn over haar moederschap. De bewijzen daarvoor liggen deels bij het weglopen als haar
ex-vriend haar dochtertje mishandelde en bij het laten
huilen van haar kind, maar ook bij situaties waarin haar

Reactie

moeder ingreep en tegen haar zei dat haar kind een

Ik ben zo enthousiast over deze behandeling dat ik

betere moeder verdiende. Genoeg materiaal dus om

je nog even wil laten weten hoe het verlopen is. We

mee aan de slag te gaan. Ik ben alleen bang dat deze

hebben eerst de intrusies behandeld en de rampfantasie

moeder onzeker zal blijven, omdat haar eigen moeder

die ze had over het begrenzen van haar dochtertje. Dat

nog steeds zo kritisch is. Wat denk je van mijn casuscon-

maakte dat haar herbelevingen verdwenen maar ook dat

ceptualisatie? En kunnen we nog iets met de kritische

ze beter sliep, dat haar stemming verbeterde, én dat ze

grootmoeder?

haar dochtertje op een rustige en duidelijke manier kon
begrenzen. Het maakte ook dat ze zich beter over zichzelf als moeder ging voelen. Daar staat tegenover dat

Antwoord

haar overtuiging dat ze een slechte moeder was, op de

Heel helder, deze casusconceptualisaties! Je kunt
nu eerst met haar intrusies aan de gang. Dat zal al
heel wat opluchting geven, verwacht ik. Wat ik me
nog wel afvraag, is of er ook sprake is van rampfantasieën bij deze moeder. Wat gebeurt er als ze haar
dochtertje wel begrenst? Is ze bang dat ze het kind
zelf zal mishandelen? En misschien heeft ze bij haar
moederschap wel een rampfantasie dat haar kind
niet bij haar, maar bij haar moeder of in een kindertehuis zal opgroeien? Dat zou ik zeker nog uitvragen. Ten aanzien van de aanpak van haar opvatting
een slechte moeder te zijn, zou ik haar moeder
betrekken. Waarschijnlijk wil deze grootmoeder ook
alleen maar dat haar dochter zich competent voelt
als moeder. Als haar moeder aanwezig kan zijn bij
deze behandeling en haar dochter op een positieve manier kan ondersteunen, dan kan dat heel
helpend zijn. Hiermee krijgt niet alleen de moeder
haar vertrouwen weer terug, maar krijgt ook de
grootmoeder het vertrouwen in haar dochter terug,
en hoeft ze minder kritisch te zijn.

achtergrond een rol bleef spelen en dat maakte haar nog
kwetsbaar op momenten dat ze moe was, of als er iets
tegenzat. Daarom hebben we ook de bewijzen voor haar
kernopvatting met EMDR-therapie behandeld, inderdaad
met hulp van haar moeder, die bij alle sessies aanwezig
was. Op moeilijke momenten legde haar moeder, op mijn
verzoek, een hand op haar schouder en hielp haar er op
deze manier doorheen. Het was ontroerend om te zien
hoe haar moeder haar nu kon helpen om zich een betere
moeder te voelen, in plaats van haar te bekritiseren of
het van haar over te nemen.

Naschrift
Het gaat nu veel beter met deze jonge moeder. Ze kan
haar kind begrenzen en de andere pedagogische adviezen toepassen. Haar moeder kan haar nu ondersteunen
op een helpende manier die haar niet meer onzeker
maakt. Binnenkort gaan we de behandeling, met vertrouwen voor de toekomst, afsluiten!
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Nieuwe practitioners
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34719
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32016
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35471
35247
31954
36470
33829
32799
35252
35544
35302
36099
32111
32657
33565
33685
32376
35237
36319
33108
36307
35577
31518
32698
34049
36871
32684
36845
34714
35765
36277
35964
32461
34951
34699
32852
31975
32307
34539
35774
32192
33897
33785
34972
35758
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Mw. D. Broeken
Mw. M.J. Willemse
Mw. S.M.L. Berndsen-Grijsen
Mw. R. de Jong
Mw. F. van Tienen-de Poorter
Dhr. B. Wilhelmus
Mw. Y.K. Walinga
Mw. I.A.E. Bicanic
Mw. M.E. van Keulen-Prins
Mw. P. Foekens
Mw. A.B.H. Suttorp-Polman
Mw. S.W.M. Toll
Mw. R.T.E. van Empel
Mw. S.D. de Wilde
Mw. E. Beverloo
Mw. K.M. Sloot
Mw. S. van Lenthe
Mw. M.M.W. Basten
Mw. S. van Vliet
Mw. R.M. Rosenbrand
Mw. M.P. Lambregtse-van den Berg
Dhr. V.E. Hol
Mw. A. van Daatselaar
Mw. A.P.H. van Bilderbeek
Mw. A. Loth
Mw. I.M. Vitali-de Jong
Mw. E.F. Dijk
Mw. G.A.M. Koertshuis
Dhr. P. Paridaen
Mw. E.N. Mulders
Mw. T.van Raalten
Mw. S. van der Neut
Mw. I.J.M. Martens
Mw. J.W. Barendsen
Mw. E. Jansen
Mw. Y. Peters
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PLAATS
TERNEUZEN
TERNEUZEN
GRONINGEN
KOCKENGEN
TILBURG
UTRECHT
BREDA
EINDHOVEN
ROOSENDAAL
EEFDE
SCHIEDAM
EINDHOVEN
NIEUW ANNERVEEN
AMSTERDAM
AMSTERDAM
BILTHOVEN
HELLEVOETSLUIS
ENSCHEDE
SITTARD-GELEEN
GRONINGEN
ZWOLLE
AMSTERDAM
HELMOND
VLISSINGEN
HAARLEM
LEIDEN
ZWOLLE
HEEMSKERK
APELDOORN
BREDA
GRONINGEN
DOETINCHEM
LEEUWARDEN
UTRECHT
DEN HAAG
EPE
UTRECHT
VLISSINGEN
AMSTERDAM
ZALTBOMMEL
ARNHEM
BERKEL-ENSCHOT
ROSMALEN
GOUDA
ZAANDAM
ASSEN
MEIJEL
UTRECHT
GOUDA
ROTTERDAM
DEN HAAG
BREDA
BEEK-UBBERGEN
LEEUWARDEN
WIJK AAN ZEE
ASSEN
DONGEN
GORINCHEM
EINDHOVEN
UTRECHT
DEN HAAG
OEGSTGEEST
WEHL
EINDHOVEN
OLDENZAAL

E-MAIL
ilsdeost@telenet.be
maartje.saelman.89@gmail.com
annekethybaut@psy-zo.nl
hanneliesbongaerts@xs4all.nl
lisette.visser@visser-vantilborg.nl
jacomien.vdlinden@zonnet.nl
estherklerx@yahoo.com
Manouvandenberg@gmail.com
moniquesmeekens@home.nl
manonapenhorst@hotmail.com
QVFKLSSHU#JJ]GHOʑDQGQO
tinekevanderlinden@gmail.com
therese81@hotmail.nl
elsbeth@psycholoog-oudwest.nl
mlrosso@gmail.com
sietsche@matterofpeople.nl
cynthiadewit@live.nl
info@leoniestokkentre.nl
cvan.cruchten@home.nl
e.inberg@outlook.com
marloesagten@gmail.com
willemijnkuhne@hotmail.com
annemarieke.de.haan@hotmail.com
marlies@guuszeeland.nl
helene.bulte@praktijkvoorhoofdzaken.nl
jmverver@gmail.com
karina.lap@12move.nl
merijnvandevliet@kenterjeugdhulp.nl
eva@de-jeugdpsycholoog.nl
denice_broeken@hotmail.com
mjwillemse@protonmail.com
sandragrijsen@hotmail.com
rosadejong@hotmail.com
fraukjevantienen@hotmail.com
bobbiewilhelmus@hotmail.com
walingapsychotherapie@kpnmail.nl
i.a.e.bicanic@umcutrecht.nl
marlous_prins@hotmail.com
paulienfoekens@gmail.com
abh.suttorp@kpnplanet.nl
sylketoll@gmail.com
radna@pro-be.nl
sddewilde@hotmail.com
info@rondommensengezin.nl
carolinesloot@kpnplanet.nl
salinavanlenthe@hotmail.com
mmwbasten@gmail.com
sanne.vanvliet@hotmail.com
ruthrosenbrand@gmail.com
info@praktijklambregtse.nl
esmoreith.hol@gmail.com
psychologenpraktijk@casema.nl
anouk@doppnijmegen.nl
annechienl@hotmail.com
ilse_dejong58@hotmail.com
ef.dijk@live.nl
greetje.koertshuis@gmail.com
paulparidaen@gmail.com
e.n.mulders@hotmail.com
tamar.vanraalten@gmail.com
saskiavanderneut@gmail.com
irenemartens@hotmail.com
jose@psychologenpraktijkkansrijk.nl
elke.jansen30@gmail.com
yvette.peters1981@gmail.com

OPLEIDING-ID
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner K&J

LID-ID
34328
31016
35229
34883
33729
31905
34956
35323
33608
34989
32279
35497
35920
36069
31775
35997
35948
36126
31755
33347
31884
35291
35818
36034
35218
31742
33692
35775
31422
36365
35282
31337
32614
32313
30108
35296
32624
34841
32489
31401
35402
36492
30835
34821
33975
32822
31781
37009
36609
35132
36268
36222
34834
34502

NAAM
Mw. D.H. van Dort
Mw. K.M. van den Berg
Mw. H.C. Zandvoort-Zeinstra
Mw. E. van der Vorst
Mw. L. Wolfs-Gortworst
Dhr. D. van Witzenburg
Mw. T. Mous
Mw. J. Grootveld
Mw. H. Giesen
Mw. J.E. Hogendoorn-Waagmeester
Mw. R.A. van der Vliet
Mw. S.L.D. Jansen
Mw. J.S. van Melick
Mw. A. Algra
Mw. K.M. de Swart-de Lange
Mw. C.E.M. Wijering-Snippert
Mw. M. Feenstra
Mw. G. van der Baaren
Mw. A.M.E. de Jonge
Mw. N. Fazili
Mw. K.S. Beekman
Mw. F.M. Ponte
Mw. S. van Kampen
Mw. K. Visser
Mw. V.A. Waskowskij
Dhr. R.H.G. Walboomers
Dhr. V. van Bruggen
Mw. I.J. Willemsen
Mw. C.M. Mettler
Mw. M. Panhuijsen
Mw. N. Vossen
Mw. C.P.P. Kersten
Dhr. R. Ringrose
Dhr. R.J.M. de Reus
Mw. J.M.C.Gerits
Mw. C.T. Luijnenburg
Mw. S. de Gijsel
Mw. M.M.D. de Smit
Mw. J.J. Vencken
Dhr. A.L.J. van Veenschoten
Mw. V.M.T. Renema-van Berkel
Mw. W. van Duinhoven
Mw. I.L. Hendriks
Mw. C.M. Hardeman
Mw. S.C.H.M. Houdijk
Mw. T. de Vries
Mw. N.M. Bossenbroek-Kerkhoven
Mw. J.A. Hogeweg
Mw. S. Verveda
Mw. J.L.M. Versteege
Mw. C.A. Riekert
Mw. C. Smallegange
Mw. E.W.J. de Groot
Dhr. Q. van Dieren

PLAATS
DALFSEN
RHEDEN
GRONINGEN
VUGHT
ALKMAAR
ZWOLLE
ALKMAAR
GOES
ZEIST
BUSSUM
ZWOLLE
AMSTERDAM
GOUDA
RAERD
EINDHOVEN
ENSCHEDE
AMSTERDAM
GULPEN
HAARLEM
AMSTERDAM
BREDA
UTRECHT
HAARLEM
LEUSDEN
MALDEN
ROSMALEN
HARDENBERG
WOERDEN
DORDRECHT
ROTTERDAM
WEESP
GROESBEEK
EINDHOVEN
VELSEN
VALKENSWAARD
BOXMEER
UTRECHT
HOUTEN
AMERSFOORT
NIJMEGEN
HERPT
MAASTRICHT
UTRECHT
AMSTELVEEN
NIJMEGEN
DEN HAAG
VLEUTEN
HAARLEM
NIEUWEGEIN
UTRECHT
LEIDERDORP
OOSTBURG
WOERDEN
BREDA

E-MAIL
d.vandort@viedrus.nl
kvandenbergqp3@gmail.com
hzandvoort@gmail.com
ellenvandervorst@hotmail.com
lot.wolfs@kpnmail.nl
daniel.van.witzenburg@ggzdrenthe.nl
thessamous@gmail.com
joellegrootveld@yahoo.com
hanneke_g@hotmail.com
Jewaagmeester@hotmail.com
r.v.d.vliet6@kpnplanet.nl
movingfrominsight@gmail.com
info@jolandavanmelick.nl
praktijkalgra@gmail.com
kirsadeswart@gmail.com
corinesnippert@gmail.com
marijefeenstra@hotmail.com
gbaaren@gmail.com
amedejonge@gmail.com
n.fazili@debascule.com
ksbeekman@hotmail.com
fmponte@hotmail.com
sabinevkampen@hotmail.com
kim_c_visser@hotmail.com
v.waskowskij@live.nl
ronald.walboomers@hetnet.nl
vanbruggen@solconmail.nl
ijda.willemsen@basictrust.com
cynthiamettler@hotmail.com
marleenpanhuijsen@hotmail.com
niqee@vossen.info
carola.kersten@upcmail.nl
rik.ringrose@gmail.com
robdereus@tiscali.nl
a.m.gerits@planet.nl
ctluijnenburg@gmail.com
sdegijsel@casema.nl
mmddesmit@gmail.com
jjvencken@hotmail.com
veenschoten@hotmail.com
van.berkel.vera@gmail.com
w_vanduinhoven@hotmail.com
i.hendriks@vansettenonline.nl
clarahardeman@gmail.com
suzanne_houdijk@hotmail.com
info@psycholoog-tjimke.nl
n.kerkhoven@altrecht.nl
judithhogeweg@gmail.com
sverveda@intermetzo.nl
jversteege@willemijnzorg.nl
cynthiariekert@hotmail.com
carliensmallegange@hotmail.com
esther_degroot@live.nl
quincy@onepsy.nl

OPLEIDING-ID
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J en Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J en Volw
Practitoner Volw
Practitoner Volw
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw
Practitioner K&J
Practitioner Volw

E-MAIL
tirtsaehrlich@gmail.com
a.hooijschuur@home.nl
praktijkvolentia@gmail.com
praktijkthielen@gmail.com

OPLEIDING-ID
Practitioner K&J en Volw
Supervisor Volw
Practitioner K&J en Volw
Supervisor K&J

Nieuwe supervisoren
LID-ID
32540
31002
31444
31970

NAAM
Mw. T.R. Ehrlich
Dhr. A. Hooijschuur
Mw. S.E.A. de Vreede
Mw. M.P.H. Thielen

PLAATS
AMSTERDAM
GRONINGEN
MAASTRICHT
DEN HAAG
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Agenda Vereniging EMDR Nederland
door de VEN geaccrediteerd - KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR ACTURELE ONTWIKKELINGEN RONDOM HET CORONAVIRUS!
02-09-2021
Vervolgcursus TF CBT (behandeling van
psychotrauma bij kinderen en adolescenten
met TF CBT (traumagerichte Cognitieve
gedragstherapie) en/of andere CGT-technieken
Levvel
opleidingkjpsychiater@debascule.com
06-09-2021
Stabilisatieprogramma voor traumabehandeling
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
07-09-2021
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen Train-de-trainer
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com
08-09-2021
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus
(25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
08-09-2021
Imaginaire exposurebehandeling van PTSS
Rino Zuid
nascholing@rinozuid.nl
09-09-2021
Update werken met de verhalenmethode
EMDR Kind en Jeugd
info@emdrkindenjeugd.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
10-09-2021
Train-de-trainer Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com
11-09-2021
Workshopdag Refreshing and Updates
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl
13-09-2021
Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
13-09-2021
WRITEjunior
UvA minds, Academisch Behandelcentrum
aanmeldingen@uvaminds.nl
14-09-2021
Narratieve Exposure TherapieBasisopleiding (NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
15-09-2021
Webinar ‘EMDR 2.0’ (ENG)
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
info@psycho-trauma.nl
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15-09-2021
Tweedaagse cursus EMDR en eetstoornissen
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

27-09-2021
Behandeling van PTSS met IE & iMRS
Rino Zuid
nascholing@rinozuid.nl

16-09-2021
Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.)
ARQ Academy
info@academy.arq.org

28-09-2021
Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling
PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR
(inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC)
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl

16-09-2021
Schematherapie; de uitdagende cliënt en
gezonde volwassene van de therapeut |
Vierdaagse vervolgcursus (25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
16-09-2021
Slapende Honden Behandelmethode voor
chronisch getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

29-09-2021
Beknopte Eclectische Psychotherapie voor
PTSS
Abate B.V. expertisecentrum angst en trauma
info@abate.nl
29-09-2021
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

16-09-2021
Imaginatie en Rescripting met kinderen,
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

30-09-2021
Trauma bij mensen met een verstandelijke
beperking
Medilex BV
l.noorlander@medilex.nl

17-09-2021
EMDR bij preverbaal trauma
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

01-10-2021
Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

18-09-2021
Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
info@psycho-trauma.nl

01-10-2021
Schematherapie en EMDR: Combinatie bij
de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

20-09-2021
Vierdaagse opleiding ‘(Imaginaire)
Exposure behandeling bij PTSS’
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
22-09-2021
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en
Wraak
Buvoo BV
info@buvoo.nl
23-09-2021
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen Train-de-trainer
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com
24-09-2021
Traumatische rouw
ARQ Academy
info@academy.arq.org
24-09-2021
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com
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

04-10-2021
WRITEjunior
UvA minds, Academisch Behandelcentrum
aanmeldingen@uvaminds.nl
06-10-2021
EMDR bij ouderen
GERION VUmc
gerion@amsterdamumc.nl
08-10-2021
Narratieve Exposure TherapieBasisopleiding (NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
09-10-2021
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
info@psycho-trauma.nl
11-10-2021
Beknopt Eclectische Psychotherapie bij
PTSS (BEPP)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
11-10-2021
Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
info@psycho-trauma.nl
13-10-2021
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en
Wraak
Buvoo BV
info@buvoo.nl

13-10-2021
Stabilisatiecursus complexe PTSS
RINO Amsterdam
info@rino.nl
14-10-2021
Driedaagse cursus Hechting en trauma
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
15-10-2021
Training diagnosticeren van trauma m.b.v.
DITS-LVB
Accare Opleidingen
opleidingen@accare.nl
15-10-2021
Traumaverwerkingsverhaal
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com
15-10-2021
Voorbereidingsverhaal Traumaverwerking
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com
15-10-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
15-10-2021
EMDR bij ouderen
RINO Zuid
nascholing@rinozuid.nl
03-11-2021
Train-de-trainer Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com
10-11-2021
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus
(25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
10-11-2021
Trauma en Systeem
PAO Psychologie
info@pao.nl
11-11-2021
Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org
13-11-2021
Update werken met de verhalenmethode
EMDR Kind en Jeugd
info@emdrkindenjeugd.nl
13-11-2021
Opfriscursus Vervolgtraining EMDR
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com
16-11-2021
Intensieve trauma behandeling: doe het
met lef (ITB)
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
17-11-2021
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

17-11-2021
EMDR binnen de forensische psychiatrie:
net even anders
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
22-11-2021
Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com
23-11-2021
Eendaagse workshop Storytelling, basis en
verdieping
Emdr Zuid
info@emdrzuid.nl
23-11-2021
Terugkomdag Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde
kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com
24-11-2021
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus
(25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
25-11-2021
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
25-11-2021
Imaginatie en Rescripting met kinderen,
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
26-11-2021
Eendaagse workshop Schematherapie en
EMDR
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl
29-11-2021
Masterclass imaginaire exposure &
exposure in vivo bij PTSS
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
30-11-2021
TRAP Training
Karakter Academie
academie@karakter.com
03-12-2021
Opfriscursus EMDR Basistraining
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com
04-12-2021
Workshop Angststoornissen en EMDR
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
info@psycho-trauma.nl
06-12-2021
Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
09-12-2021
Terugkomdag Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde
kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

10-12-2021
PSYTREC Nascholingsdag
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl
10-12-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
11-12-2021
Workshop EMDR bij SOLK
van Rood Training & Supervisie
info@gevolgenmodel.nl
15-12-2021
EMDR en Schematherapie:
goed te combineren!
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
10-01-2022
Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com
17-01-2022
Vierdaagse opleiding ‘(Imaginaire) Exposure
behandeling bij PTSS’
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl
20-01-2022
Imaginatie en Rescripting met kinderen,
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
21-01-2022
Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
info@psycho-trauma.nl
22-01-2022
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
info@psycho-trauma.nl
25-01-2022
Vervolgcursus TF CBT (behandeling van
psychotrauma bij kinderen en adolescenten
met TF CBT (traumagerichte Cognitieve
gedragstherapie) en/of andere CGTtechnieken
Levvel
opleidingkjpsychiater@debascule.com
04-02-2022
Verdiepingscursus traumadiagnostiek en
EMDR therapie bij mensen met een
verstandelijke beperking
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
16-03-2022
Train-de-trainer Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com
17-03-2022
Imaginatie en Rescripting met kinderen,
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
18-03-2022
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl
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Meer informatie en inschrijven: www.emdrcongres.nl

