
Trauma 
Tapes

Proefschrift 
Carlijn 

de Roos

Debat 
over DIS

27
Magazine voor en door Vereniging EMDR Nederland Jaargang 9 | december 2021 

EMDR
 magazine



RUBRIEK 2727
In dit nummer

EMDR
 magazine

colofon
EMDR Magazine is een uitgave van 

de Vereniging EMDR Nederland

jaargang 9
December 2021 ©

hoofdredactie
Iva Bicanic en Ad de Jongh

eindredactie
Rob de Blok

beeldredactie
Marloes Verduin

redactie
Carien Karsten, Elseline Scherpenisse, 

Femke van de Linde, Nadia Thiel, 
Trudy de Vos en Sanneke Koekkoek

met bijdragen van
Annemieke Driessen, Arianne Struik, 

Arnoud Arntz, Birgit van den Brink, 
Elseline Scherpenisse, Erik ten 

Broeke, Eve Dumas, Floor Nederveen, 
Gijs van Vliet, Hans-Jaap Oppenheim, 

Hayo Lasschuijt, Hellen Hornsveld, 
Jacky June ter Heide, Judith 

Koopmans, Laurian Hafkemeijer, 
Mariëtte Groenendijk, Marleen 

Rijkeboer, Merlijn van Eijk, Rafaële 
Huntjens, Richard Korver, Ronald 

Roskam, Sander van Straten, Simone 
Reinders, Suzanne van Veen, 

Willianne Veldman, Yanda Rood, 
Ytje van Pelt en Yvonne Vermeulen

illustratie
Brandingfeather

Mark Siep, Nienke Hofstede en 
Shutterstock 

coverbeeld
Bob Zietse

vormgeving en druk
Van Engelen Communicatie

Postbus 13032
3507 LA  Utrecht

www.emdr.nl

2 Voorwoord

3 Ontwikkeling: Targetselectie

6 DIScussie

23 Recente promoties: Carlijn de Roos

26 Wat eerst: aangifte of traumabehandeling

28 Interview: Verlies en trauma

32 Casus: angst voor covid-besmetting

35 Column Arianne Struik

36 Kort & Bondig

6-22
Debat over DIS



RUBRIEK

38 Onderzoek persoonlijkheidsstoornissen

40 Discussie traumabehandeling bij daders

43 Ontwikkeling: Trauma Tapes

46 Estafette interview

49 Column Carien Karsten

50 Interview EMDR bij jonge kinderen

52 Innovatie: EMDR in de natuur

54 Werkgeheugentheorie voor kinderen

56 Casus oogpatiënt

59 Column Hans-Jaap Oppenheim

60 Supervisievraag hartpatiënt

63 Client’s perspective

64 Verslag workshopdag VEN 2021

66 Film & trauma

68 Boekbespreking: moral injury

70 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

72 Nieuwe practitioners en supervisoren

73 Agenda

23Recente promoties
Carlijn de Roos

Trauma Tapes

28Verlies
en
Trauma

64Workshopdag 
VEN 2021



EMDR MAGAZINE 272

Kleine kindjes worden groot. Een cliché natuurlijk. Maar zoals 

vaker geldt bij clichés: o zo waar. Ik zie dat bij mijn eigen 

kinderen die pasgeleden nog schattige peuters waren en als bij 

toverslag zijn veranderd in eigenwijze pubers. Hetzelfde geldt 

voor onze vereniging, de VEN. Het lijkt nog maar zo kortgele-

den dat de VEN een startende en kleine vereniging was, waar 

iedereen elkaar kende. Het is mijn persoonlijke ambitie om de 

gemoedelijke en toegankelijke sfeer van de VEN ook in de groei 

te behouden. Dat is best een uitdaging als je bedenkt dat we 

inmiddels bijna de grens van zesduizend leden zijn gepasseerd. 

Een groei van 20 procent in een jaar tijd! Alle nieuwe leden 

wil ik heel hartelijk welkom heten. Ik hoop dat je je net zo snel 

thuis gaat voelen bij de VEN als ik dat deed in 2010 toen ik lid 

werd. De grootte van de vereniging vraagt erom dat de organi-

satie anders wordt ingericht. We zijn al een paar jaren bezig met 

het maken van professionaliseringsslagen. Daar is de komst van 

de directeur een duidelijk voorbeeld van, maar ook de commis-

siestructuur is aangepast en we maken steeds meer gebruik 

van professionals om ons te ondersteunen in het vele werk, 

waar we vaak zelf de tijd en vooral ook de expertise niet voor 

hebben. Inmiddels zijn we druk met het treffen van voorberei-

dingen voor het instellen van een ledenraad. Het komende jaar 

zal je daar naar alle verwachting meer over horen.

eVENementen
Hoe fijn was het dat er in september weer een activiteit op 

locatie kon worden georganiseerd. De VEN workshopdag werd 

erg goed ontvangen door de deelnemers. Dank aan alle sprekers 

voor jullie inspirerende bijdragen. Het was prettig om elkaar 

weer te ontmoeten en bij te praten. De VEN blijft online activi-

teiten organiseren en probeert waar dat mogelijk is de voor-

delen van digitaal en die van face to face te combineren. Dat 

voordeel heeft de covid-19 pandemie met al haar maatregelen 

ons dan toch opgeleverd. Op 9 april 2022 staat het EMDR-con-

gres in theater Flint gepland, waarschijnlijk in hybride vorm. 

Houd de berichten in de gaten!

Psychologische beroepenstructuur en 
EVC-trajecten 
De afgelopen jaren is gewerkt aan een meer transparante 

beroepenstructuur voor de psychologische BIG-beroepen. Het 

advies voor de nieuwe beroepenstructuur is eerder dit jaar aan 

demissionair minister Van Ark, minister voor Medische Zorg, 

aangeboden. Een van de aanbevelingen in dit advies is om de 

basispsycholoog als beroep op te heffen en om een directe 

aansluiting te maken tussen de masteropleiding psychologie 

en de GZ-opleiding BIG. Er worden mogelijkheden onderzocht 

hoe de grote groep van huidige basispsychologen via een 

zogeheten EVC-traject (Eerder verworven competenties) een 

(gedeeltelijke) vrijstel-

ling kan krijgen voor de 

titel GZ-psycholoog. Als 

VEN-bestuur zijn we 

hierbij nauw betrokken 

en maken we ons hard 

voor de inbedding van de 

EMDR-opleiding en -registratie in dit EVC-traject.

Protocollen
Op veler verzoek wordt momenteel hard gewerkt aan een 

vertaling van het meest recente EMDR-standaardprotocol in 

diverse talen. Hiervoor is een professioneel vertaalbureau inge-

schakeld. Deze vertaling wordt vervolgens door leden die native 

speaker zijn in de betreffende taal tegengelezen. Ook toekom-

stige updates van het protocol zullen worden vertaald, zodat er 

steeds up-to-date vertaalde protocollen voorhanden zijn. Houd 

de EyeOpener en de website in de gaten voor meer informatie.

Promotie Carlijn de Roos
Op 13 oktober verdedigde oud-VEN voorzitter Carlijn de Roos 

haar proefschrift, getiteld Time limited trauma-focused treat-

ment for children and adolescents. Zij kwam onder meer tot 

de conclusie dat kortdurende traumabehandeling (maximaal 4 

uur in totaal) effectief is bij kinderen en adolescenten met PTSS 

na enkelvoudige traumatisering. Ook blijkt EMDR-therapie te 

zorgen voor een significante afname van depressie bij adoles-

centen. Carlijn heeft met haar onderzoek een belangrijke steen 

bijgedragen aan het verbeteren van de behandelmogelijkheden 

voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten. Dr. Carlijn, 

van harte gefeliciteerd met jouw bewonderenswaardige pres-

tatie! Als je meer wilt weten over het onderzoek van Carlijn de 

Roos, verwijs ik je graag naar het interview met haar verderop 

in dit EMDR Magazine.

Nieuwe trainer
Ik ben verheugd te melden dat het trainersgilde zich verder 

heeft uitgebreid: Jiska Weijermans is sinds kort EMDR-trainer 

voor volwassenen. Van harte gefeliciteerd Jiska! 

Bij deze kerstuitgave van het EMDR Magazine heb je een extra 

bijlage gevonden: de zeer gewaardeerde columns van Jacque-

line de Groot zijn gebundeld ter gelegenheid van haar afscheid 

als columnist. Jacqueline, ik wil je heel hartelijk bedanken voor 

jouw originele en verfrissende bijdragen in het Magazine!

Fijne feestdagen gewenst en op naar een mooi en gezond 2022.

Annemieke Driessen, voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van de voorzitter
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EMDR kent een specifieke manier om een traumatische 

herinnering te activeren, namelijk met een sterk accent 

op wat de herinnering in het hier-en-nu zo naar maakt. 

Dit wordt scherpstellen genoemd (De Jongh & Ten Broe-

ke, 2019). Met die werkwijze onderscheidt EMDR-the-

rapie zich van andere trauma-focused therapieën, zoals 

imaginaire exposure of imaginaire rescripting, en voor 

kinderen en adolescenten trauma focused cognitive 

behavioral therapy (TF-CBT), die de herinnering zoveel 

mogelijk activeert door in detail terug te gaan naar de 

gebeurtenis: ‘je bent daar weer, wat zie je…’

Targetselectie
Na de uitleg over de EMDR-procedure is de eerste stap 

in het standaardprotocol dat de patiënt wordt gevraagd 

de herinnering in grote lijnen te vertellen. Om ervoor 

te zorgen dat de patiënt daadwerkelijk de hele herinne-

ring vertelt – en niet stopt bij of voor het moment dat 

destijds het naarste was - vraagt de therapeut regel-

matig ‘En hoe gaat de herinnering verder?’ Dit is met 

name van belang wanneer de therapeut vermoedt dat 

mogelijk relevante details nog niet zijn verteld. Afgeslo-

ten wordt met de checkvraag: ‘Zijn er op dezelfde dag 

daarvoor of daarna nog dingen gebeurd die er voor jouw 

gevoel bij horen?’ Dit alles is erop gericht de gehele 

herinnering die duurt tot het moment dat de patiënt is 

gaan slapen, zoals deze nu in patiënts hoofd ligt opge-

slagen, inclusief de aftiteling, in kaart te brengen en te 

activeren. De tekst in het protocol is zo geformuleerd 

dat de aandacht zo veel mogelijk wordt gericht op de 

huidige herinnering en niet op de gebeurtenis van toen. 

Dit laatste blijkt in de praktijk een lastig punt. In het 

dagelijks leven praten mensen vanzelfsprekend over 

gebeurtenissen in termen van wat er destijds gebeurde. 

De patiënt denkt dan ook oprecht dat de therapeut wil 

weten wat er precies is gebeurd, en hoe hij deze ge-

beurtenis destijds heeft ervaren. De EMDR-therapeut is 

echter vooral geïnteresseerd in de vraag hoe het komt 

dat de nare gebeurtenis van toen niet goed is verwerkt; 

dus hoe het komt dat de herinnering zoals deze is opge-

slagen nog steeds bepalend is voor het dagelijks leven 

van de patiënt. 

Om deze vraag te beantwoorden is het van groot belang 

bij de volgende stappen van de targetselectie te komen 

tot – ten eerste - het target dat in het hier en nu de 

meeste spanning oproept, los van hetgeen er feitelijk 

De targetselectie 
op het scherpst van 
de snede

In het EMDR-standaardprotocol blijkt ‘scherpstellen’ in de praktijk behoorlijk 

uitdagend. Daarnaast leven onder sommige EMDR-therapeuten twee misver-

standen die een en ander nog verder compliceren. Daarom een toelichting op de 

rationale die ten grondslag ligt aan scherpstellen en de daarop gebaseerde proce-

durele stappen, plus enkele voorbeelden.

TEKST: Ytje van Pelt, Erik ten Broeke en Hellen Hornsveld
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is gebeurd en destijds zo naar was en vervolgens te 

bepalen waarom juist dit target in het hier en nu nog zo 

pijnlijk is (NC-bepaling), los van wat het destijds zo naar 

maakte. Voor beide is de beleving ‘nu, hier’ bepalend en 

niet die van ‘toen, daar’. 

 

Misverstanden
Het eerste misverstand is: ‘De patiënt moet de herinne-

ring vertellen alsof hij of zij kijkt naar een film, en als dit 

niet gebeurt moet de therapeut dit stelselmatig herfor-

muleren’.

In de fase waarin de patiënt de herinnering vertelt van 

het begin tot het einde, is deze geheel vrij dit in de 

tegenwoordige of in de verleden tijd te vertellen. Wel is 

van belang dat de therapeut registreert hoe de patiënt 

spreekt; als de patiënt begint met ‘Ik ben op weg naar 

een feestje…’, dan zal de patiënt zich overwegend gaan 

herinneren hoe deze zich toen voelde. De therapeut zal 

dan bij de targetselectie extra goed het verschil moeten 

bewaken tussen wat destijds zo naar was en wat nu de 

meeste spanning oproept. Indien de patiënt het target 

beschrijft met de woorden ‘ik sta in de deuropening’, 

dan doet de therapeut er goed aan te herformuleren: 

‘dus je ziet jezelf staan in de deuropening’. Hiermee 

wordt geprobeerd te voorkomen dat de patiënt zich 

met name herinnert wat het moment van ‘toen, daar’ 

zo naar maakt in plaats van dat duidelijk wordt wat het 

desbetreffende herinneringsbeeld ‘nu, hier’ nog zo veel 

spanning doet oproepen. De patiënt mag dus het ver-

haal vertellen zoals deze in het geheugen ligt opgesla-

gen. Er is geen reden dit stelselmatig te herformuleren 

indien de patiënt het vertelt vanuit het perspectief van 

destijds. 

‘Volgens het protocol moet 
de aandacht zo veel mogelijk 
worden gericht op de huidige 
herinnering en niet op de 
gebeurtenis van toen. 
Een lastig punt’
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Het tweede misverstand luidt: ‘De patiënt dient zichzelf 

in ieder target te zien’. 

Zodra de gehele herinnering – inclusief hetgeen eventu-

eel pas later daaraan is toegevoegd - in kaart is gebracht 

volgt de targetselectie. Het target betreft het beeld van 

de herinnering dat bij de patiënt op dit moment, in het 

hier en nu de meeste spanning oproept. Daarbij wordt 

door de therapeut genoemd dat het vooral - maar niet 

exclusief - gaat om plaatjes waarin de patiënt zichzelf 

ziet. Er zijn drie opties waarin de patiënt zichzelf niet 

ziet in het beeld: 

• een beeld waarop is te zien wat de patiënt destijds 

ook zag (zoals ‘het lemmet van het mes’ of ‘de koplam-

pen’). Een voorbeeld bij een patiënte die neergestoken 

is door haar ex-partner. 

 Th: ‘Hoe ziet het plaatje eruit dat nu, op dit moment, 

de meeste spanning oproept’? 

 P: ‘Ik zie zijn pokdalige, boze gezicht met het grote 

mes in zijn hand. Het mes is rood van het bloed’ 

 Th: ‘Waar zie jij jezelf in dat plaatje?’ 

 P: ‘Huh? Niet, ik lig daar, en hij komt op me af, ik zie 

nog steeds zijn gezicht voor me.’ 

• een beeld van een traumatische situatie waar de pa-

tiënt zelf niet bij betrokken was, zoals op afstand een 

ongeluk zien gebeuren. Zo zag een patiënt een aanrij-

ding tussen een auto en een kind. 

 Th: ‘Hoe ziet het plaatje eruit dat nu, op dit moment, 

de meeste spanning oproept?’ 

 P: ‘Ik zie het bebloede kind op straat liggen, half onder 

de auto.’

• een beeld op basis van fantasie of voorstellingsvermo-

gen, bijvoorbeeld ‘wat er had kunnen gebeuren (als de 

slippende auto de andere kant was uitgegleden)’ of 

‘hoe Jan aan zijn einde is gekomen’ of - indien buiten 

bewustzijn - ‘hoe ik verkracht ben.’ Bijvoorbeeld een 

rampscenario dat is ontstaan na een overval onder 

bedreiging, die navenant veel slechter had kunnen 

aflopen. 

 Th: ‘Is er wellicht een plaatje in de film waarop te zien 

is wat er had kúnnen gebeuren, in het ergste geval?’

 P: ‘Ja, we hadden wel dood kunnen zijn!’ 

 Th: ‘Wat zie je op het beeld dat deze ramp weergeeft?’

 P. ‘Ik zie het enorme bloedbad. Het beeld waarop we 

beiden doodgestoken zijn.’ 

Het is dus een misverstand dat de patiënt zichzelf altijd 

in het beeld moet zien. Bij twijfel over het belang van 

het zichzelf zien in het beeld wordt geadviseerd nog 

even door te vragen. Bij bovengenoemd voorbeeld met 

het mes vraagt de therapeut ‘Waar zie jij jezelf in het 

plaatje?’ Wanneer de therapeut merkt dat de patiënt 

geforceerd moet uitzoomen om zichzelf in het beeld te 

zien, en de SUD daalt, dan schiet de vraag zijn doel voor-

bij. De therapeut gaat dan terug naar het eerste beeld: 

‘Oké, we nemen het beeld met het mes’. Ook waar het 

gaat om zelfverwijt speelt de kwestie rond ‘toen’ en ‘nu’ 

en het al dan niet zichzelf zien. Dit zal het onderwerp 

zijn van een volgende bijdrage in het EMDR Magazine.

Een voorbeeld
Een patiënt beschrijft zichzelf bij een pestervaring niet 

in het beeld, terwijl het wel zinvol is om hiernaar te 

vragen. Dit omdat de NC vermoedelijk in het domein 

zelfwaardering ligt. 

Th: ‘Hoe ziet het plaatje eruit dat nu, op dit moment, de 

meeste spanning oproept?’ 

P: ‘Ik zie ze staan daar op het schoolplein, dat groepje 

rotjongens. Ik zie ze schreeuwen naar mij.’

Th: ‘Waar zie je jezelf in dat plaatje?’ 

P: ‘Ik zie mezelf daar staan, ineengedoken, niets te 

doen.’

De laatste check betreft de vraag of het inderdaad gaat 

om het actueel meest spanningsvolle beeld om in het 

nu naar te kijken: ‘Even voor de zekerheid, is dit het 

beeld in je hoofd dat nu, op dit moment, de meeste 

spanning oproept als je ernaar kijkt en niet zozeer wat 

je destijds het naarste vond?’

Tot slot 
De intentie van dit artikel is bij te dragen aan het 

optimaliseren van de targetselectie in het EMDR-stan-

daardprotocol en het wegnemen van misverstanden 

daaromtrent. Met de toelichting en illustratie van de 

desbetreffende stappen en de achterliggende rationale 

kunnen therapeuten hopelijk op het scherpst van de 

snede werken om zo te komen tot optimale targetselec-

tie.

Ten Broeke, de Jongh en Hornsveld, 2021, EMDR standaardprotocol 
versie 2021. Downloaden via www.emdr.nl

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog/gedragstherapeut en EMDR Europe-
trainer. Hij heeft zijn eigen praktijk in Deventer.

Dr. Hellen Hornsveld is zelfstandig gevestigd te Utrecht als docent, 
onderzoeker en behandelaar. Zij is geregistreerd GZ-psycholoog (BIG), 
EMDR-supervisor en schematherapeut-supervisor.

Ytje van Pelt is GZ-psycholoog bij Psy-zo! Onderwijs en zorg, orthopeda-
goog generalist NVO, cognitief gedragstherapeut, supervisor en opleider 
VGCt, EMDR Europe-practitioner, -supervisor en EMDR-trainer volwasse-
nen en Kind en Jeugd.
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DISCUSSIE

Reactie op artikel Dissociatie, erken het maar versterk het niet (1)

Dissociatie: 
misverstanden 
rechtgezet

Sinds het verschijnen van de zorgstandaard voor dissocia-

tieve stoornissen eind vorig jaar horen en lezen we meer 

over deze problematiek en de behandeling ervan. Zo werd 

Rafaële Huntjens, als wetenschappelijk onderzoeker en 

werkgroeplid betrokken bij de zorgstandaard, in EM #25 

geïnterviewd (Dissociatie: erken het, maar versterk het 

niet). Helaas bevat dit artikel onjuistheden over (onder-

zoek naar) dissociatie en misverstanden over de gangbare 

behandeling. Ook omdat nog veel collega’s in het werkveld 

relatief onbekend zijn met dissociatieve stoornissen, willen 

we in deze reactie een en ander rechtzetten.

TEKST: Mariëtte Groenendijk en Simone Reinders

DISSOCIATIE DISSOC

n de weergave van het onderzoek in een hersenscanner waar Huntjens naar refereert 

staat een aantal onjuistheden. Zo vond het beschreven onderzoek niet plaats in een 

fMRI scanner, maar in een PET-scanner. Personen met DIS namen deel aan een studie 

(Reinders e.a., 2012) waarin een hersenscan werd gemaakt in twee verschillende identi-

teiten: de trauma-gerelateerde identiteit en een zogenoemde neutrale identiteit. In beide I
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CIATIE DISSOCIATIE

gevallen luisterden zij afwisselend naar beschrijvingen 

van een neutrale en een traumatische gebeurtenis uit 

het leven van de deelneemster, terwijl er hersenscans 

werden gemaakt. De resultaten van dit onderzoek 

toonden aan dat, wanneer er naar de traumatische ge-

beurtenis wordt geluisterd, het brein anders reageerde 

in de trauma-gerelateerde identiteit dan in de neutrale 

identiteit. 

Volgens Huntjens wijzen de gevonden verschillen niet 

op amnesie, omdat je niet weet wat er in de hersen-

scan gebeurt. Maar strikt genomen geldt dit voor al 
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het hersenonderzoek en experimenteel psychologisch 

onderzoek (dus ook voor het onderzoek van Huntjens 

zelf). In het betreffende onderzoek is juist maximaal 

ingezet op het controleren van de condities. Zo werd 

op verschillende manieren gecontroleerd of de deel-

neemster zich aan de onderzoeks-instructies hield.  De 

belangrijkste controle vond vooraf plaats en betrof de 

check dat de traumatische gebeurtenis wél als eigen 

werd beschouwd door de trauma-gerelateerde identi-

teit maar niet door de neutrale identiteit. Er werd zo 

specifiek gecontroleerd of deze neutrale identiteit dus 

amnesie had voor de eigen traumatische gebeurtenis 

waar ze naar ging luisteren in de scanner. Vervolgens 

werden in de tweede en derde controle-stappen bij 

de neutrale identiteit geen snellere hartslag of hogere 

bloeddruk gemeten. Evenmin toonden antwoorden op 

een vragenlijst een emotionele reactie. Dit bewijst dat 

de neutrale identiteit dus amnesie heeft voor de trau-

matische gebeurtenis, terwijl de trauma-gerelateerde 

identiteit zich die wel herinnert. Als het blaft als een 

hond en kwispelt als een hond, waarom zou het dan 

geen hond zijn? 

Voor onderzoek bij mensen met DIS is deze zelf-re-

levantie van trauma-gerelateerd materiaal van groot 

belang. Onze stelling is dan ook dat er alleen voor deze 

informatie amnesie zal zijn. Andere studies, waaronder 

ook die van Huntjens zoals benoemd in het interview, 

controleerden niet voor zelf-relevantie van traumati-

sche materiaal en vonden geen amnesie. Kort door de 

bocht gezegd: het niet vinden van amnesie houdt niet 

in dat er geen amnesie is, het zegt alleen dat de geko-

zen informatie niet persoonlijk genoeg is. 

Aliens en de amygdala
Bij de referentie naar het wetenschappelijke artikel 

over aliens (McNally e.a., 2004) moeten ook kantte-

keningen worden geplaatst. Huntjens beweert dat 

mensen die zeggen ontvoerd te zijn door aliens in 

dit onderzoek activatie van de amygdala laten zien 

bij het luisteren naar hun ontvoerings-verhaal en dat 

dit nog geen bewijs is voor het bestaan van aliens. In 

dat onderzoek is echter geen amygdala onderzocht 

want er vond helemaal geen hersenscan plaats. Verder 

zijn er in dat onderzoek meer soorten herinneringen 

onderzocht en blijkt uit de figuren in dat artikel dat 

de emotionele reactie op een stressvolle persoonlijke 

herinnering sterker was dan de reactie op de ontvoe-

rings-herinnering, en dat de emotionele reactie op de 

ontvoerings-herinnering bovendien weinig verschilde 

van de emotionele reactie op een positieve herinne-

ring. Dissociatie werd in dit onderzoek niet onder-

zocht en het is in die zin dus ook niet relevant voor de 

amnesie- en dissociatie-discussie. Als laatste is het ook 

belangrijk om te beseffen dat het feit dat er mensen 

zijn die in aliens geloven, niet hoeft te betekenen dat 

DIS niet gerelateerd is aan trauma. Die vergelijking is 

ongepast. Het is nooit vastgesteld dat mensen die in 

aliens geloven ook daadwerkelijk zijn ontvoerd. Bij DIS 

betreft het mensen die een vastgestelde dissociatieve 

stoornis hebben waarvan bewezen is dat die gerela-

teerd is aan vroegkinderlijke traumatisering (Reinders 

& Veltman, 2020). 

Dissociatie in de behandeling
In het interview wordt gezegd dat de huidige behan-

deling is gericht op langdurige stabilisatie van delen 

en dat in deze behandeling het idee dat er afgesplitste 

persoonlijkheden bestaan, wordt versterkt. De meest 

gangbare huidige behandeling (zoals opgenomen in 

de richtlijnen van de ISSTD en de ESTD) betreft echter 

een fase-gericht psychotherapeutisch behandel-model 

van dissociatieve stoornissen, en die berust op een 

geïntegreerde behandelvisie die gebaseerd is op het 

traumaperspectief, in combinatie met de leertheorie, 

de hechtings-theorie en de theorie van structurele 

dissociatie van de persoonlijkheid. Het einddoel van 

deze behandeling is niet gericht op stabilisatie van 

‘De tijd dat de meeste 
cliënten met DIS niet verder 
kwamen dan de stabilisatie-
fase ligt gelukkig al een 
poos achter ons’
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delen, maar juist op integratie van delen. Integratie 

wordt mogelijk na de tweede fase van traumaverwer-

king en deze traumaverwerking wordt voorbereid in de 

eerste (stabilisatie-) fase waarin onder andere gewerkt 

wordt aan veiligheid, aan de therapeutische (hech-

tings-)relatie, aan emotieregulatie en aan inzicht in, en 

samenwerking met de verdeelde binnenwereld. Wat 

betreft dit laatste is het de kunst om met behoud van 

het accent op de eenheid en verantwoordelijkheid van 

de persoon als geheel, ook aan te sluiten bij de ervaring 

van een binnenwereld die als verdeeld functioneert. 

De periode dat de meeste cliënten met DIS niet verder 

kwamen dan de eerste fase ligt gelukkig al een poos 

achter ons. Inmiddels profiteren vele cliënten in de 

tweede fase van de inzet van EMDR-therapie. EMDR 

heeft daarmee de lange behandelduur ook kunnen 

bekorten. Na integratie kan de diagnose DIS zelfs ge-

schrapt worden. 

Huntjens uit haar zorgen over toepassingen van EMDR-

therapie waarbij, volgens haar, bij het ontbreken van 

de herinnering aan een traumatisch voorval, de vermij-

ding wordt doorbroken en mogelijk foutieve herinne-

ringen worden geïnduceerd. De toepassingen waar ze 

naar verwijst zijn echter niet gericht op het zoeken 

of openleggen van de traumatische herinnering. De 

tip-of-the-finger-strategy (Gonzalez & Mosquera, 2012) 

kun je namelijk beschouwen als een vereenvoudigde 

EMD-techniek die zeer gedoseerd wordt gericht op de 

ervaren last in het hier en nu en waarbij nauwelijks 

ruimte is voor associaties. En de techniek waarbij de 

level of urge to avoid (uit het defense-protocol van 

Jim Knipe) wordt bepaald is niet speciaal voor deze 

doelgroep. Deze strategie is bedoeld om vermijding als 

coping-strategie aan te pakken en niet om ‘de echte 

herinnering die er onder zit’ te onthullen.

Onnodig wantrouwen
Behandeling van dissociatieve stoornissen behoort toe 

aan professionele, goed opgeleide psychotherapeuten 

binnen de specialistische ggz waarbij geen sprake kan 

zijn van het suggereren van traumatische herinnerin-

gen wanneer die ontbreken en al helemaal niet van 

induceren van foutieve herinneringen! Naast dat deze 

zorgen van Huntjens gericht zijn op technieken die zij 

blijkbaar verkeerd begrijpt, leggen ze onnodig wan-

trouwen bloot naar de klinische praktijk. Zowel in de 

behandelingen van, als in het wetenschappelijk onder-

zoek naar dissociatieve stoornissen, wordt namelijk 

gedegen werk verzet met als gemeenschappelijk eind-

doel om deze ernstige problematiek beter te begrijpen 

en de behandelmogelijkheden te verbeteren en te ver-

groten. Wij hopen middels de gecorrigeerde informatie 

in deze reactie een bijdrage te kunnen leveren aan 

beeldvorming over dissociatie in de wetenschap en in 

de behandeling, die zowel positief is als recht doet aan 

de complexiteit van deze problematiek. 

Mariëtte Groenendijk is klinisch psycholoog en EMDR-supervisor, 
heeft 30 jaar ervaring in de behandeling van dissociatieve stoornis-
sen, verzorgt een cursus voor EMDR-therapeuten hierover en schreef 
mee aan het zorgprogramma voor dissociatieve stoornissen. 

Simone Reinders (Twitter: @AATSReinders) is als neurowetenschap-
per verbonden aan King’s College London waar ze een onder-
zoeksgroep leidt die de neurobiologie en etiologie van dissociatie 
onderzoekt. Haar baanbrekend onderzoek heeft op basis van de 
neurobiologie van mensen met DIS aan kunnen tonen dat DIS is gere-
lateerd aan vroegkinderlijke traumatisering. Dit jaar ontving ze van 
de ISSTD (www.isst-d.org) de Mid-Career Achievement Award.
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Nijenhuis, E. R. (2012). Fact or factitious? A psychobio-
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493-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15200635/

Reinders A.A.T.S. & Veltman, D.J. (2020). Dissociative 
identity disorder: out of the shadows at last?  British 
Journal of Psychiatry, 7:1-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/33023686/
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Bewijs voor vroegkinderlijk trauma als oorzaak 
voor het ontstaan van DIS decennia na dato?
De data tonen een samenhang aan tussen het afspelen 

van een traumascript en verschillende lichamelijke en 

emotionele reacties in twee identiteiten. Levert dit het 

bewijs dat DIS-patiënten vroegkinderlijk trauma hebben 

meegemaakt, zoals Groenendijk en Reinders stellen? 

Naar ons idee is dat niet het geval. Immers, een associatie 

impliceert geen oorzakelijk verband, ook niet als neuro-

biologische maten (bijvoorbeeld grootte van hersenstruc-

turen of fysiologische reacties) worden gebruikt. Ook in 

de (neuro-)psychologische vakliteratuur wordt gewaar-

schuwd voor het verwarren van associatie en causatie; zie 

bijvoorbeeld Fullana et al. (2020) en het boek Gehersen-

spoeld van Satel en Lilienfeld (2013). 

Een causaliteitsvraag kan alleen worden beantwoord 

met longitudinaal onderzoek waarin wetenschappe-

lijk wordt gezocht voor het gerapporteerde trauma en 

Reactie op discussiebijdrage Groenendijk en Reinders

De interpretatie van 
correlationele data en 
de implicaties voor 
theorie en praktijk

Allereerst willen we benadrukken dat het onderzoek van Reinders en collega’s 

(2012) een waardevolle bijdrage levert aan de kennis omtrent het functioneren van 

mensen met DIS. Wij zijn het eens met de conclusie dat de 11 deelnemende DIS-

patiënten in verschillende identiteiten verschillend reageerden op een trauma-

script. In haar eerste onderzoek gebruikte Reinders een PET scan, in een latere 

studie fMRI - maar dat maakt voor de verdere argumentatie geen verschil. Maar 

welke conclusies kunnen op basis van deze data over de centrale assumpties van 

het structurele dissociatiemodel worden getrokken? Leveren deze data bewijs 

voor vroegkinderlijk trauma als oorzaak voor de ontwikkeling van DIS? Levert het 

bewijs voor afgesplitste identiteiten bij mensen met DIS? En bewijst het disso-

ciatieve amnesie? Graag willen we op deze zaken nader reageren.

TEKST: Rafaële Huntjens, Marleen Rijkeboer en Arnoud Arntz
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waarbij andere mogelijke oorzaken voor het gevonden 

verband worden uitgesloten. Redenaties zoals ‘Een hond 

blaft, dus als je een dier hoort blaffen, moet het wel een 

hond zijn’, gaan slechts op als er een één-op-éénrelatie 

is tussen oorzaak en gevolg. Dergelijke verbanden zijn 

schaars (immers, ook zeehonden blaffen). In deze context 

noemden wij ook het onderzoek van McNally en collega’s 

(2004), waarin een vergelijkbare onderzoeksopzet is 

gebruikt, maar waarbij het gerapporteerde trauma (en dus 

het gebruikte script dat werd beluisterd in de verschil-

lende condities) naar alle waarschijnlijkheid nooit heeft 

plaatsgevonden. In deze studie participeerden namelijk 

mensen die aangaven ontvoerd te zijn door buitenaardse 

wezens, waarover gedetailleerde herinneringen werden 

gerapporteerd, zoals seksuele en medische handelingen 

in het moederschip. Een belangrijke bevinding was dat 

ook zij sterke fysiologische reacties op dit traumascript 

lieten zien. 

McNally en zijn collega’s concludeerden: “The script-dri-

ven imagery protocol reflects the emotional significance 
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of a memory, not necessarily its veracity.” Groenendijk en 

Reinders baseren hun interpretatie op het bekijken van 

een plaatje in het artikel in plaats van de daadwerkelijke 

toetsgegevens. Visuele inspectie is echter speculatief; 

de vergelijking tussen de ontvoeringsconditie en de 

positieve conditie zijn niet getoetst. Overigens willen wij 

hiermee niet betogen dat mensen met DIS geen vroegkin-

derlijk trauma hebben meegemaakt; ook het door ons ge-

formuleerde modusmodel gaat uit van dergelijk trauma. 

Wij willen alleen verduidelijken dat de data van Reinders 

et al (2012) geen bewijs leveren voor de etiologie van DIS. 

Bewijs voor het bestaan van afgesplitste 
identiteiten? 
Reinders en Veltman (2020) betogen “Taken together, 

brain activation studies have validated the DSM-5 iden-

tity criterion of DID by showing the existence of two 

or more distinct personality states”. Maar is met deze 

studies daadwerkelijk aangetoond dat er afgesplitste 

identiteiten bestaan? Zou je niet vergelijkbare reacties 

krijgen als je iemand met PTSS naar het script laat luis-

teren met op het ene moment de instructie gedachten 

aan het trauma volledig toe te laten en het andere mo-

ment de herinnering te vermijden door aan iets anders 

te denken? En zou niet iets vergelijkbaars gebeuren 

wanneer je een patiënt aan deze test onderwerpt in een 

kindmodus versus de afstandelijke beschermermodus? 

Het probleem is, dat deze mogelijkheden niet zijn uit-

gesloten. Resultaten van de Reinders et al studie (2012) 

zijn daardoor evengoed consistent met bijvoorbeeld 

het modusmodel. Het is bij een dergelijk model niet 

nodig uit te gaan van afgesplitste delen, maar alleen 

van verschillende toestanden waarin een patiënt kan 

verkeren, wat een meer normaliserende interpretatie 

geeft. Immers, iedereen heeft verschillende modi/toe-

standen, alleen voor mensen met DIS zijn deze mogelijk 

verdergaand: ze zullen er verder inschieten en minder 

controle ervaren. 

Bewijs voor het bestaan van dissociatieve 
amnesie?
Groenendijk en Reinders hanteren een post-hoc defi-

nitie van dissociatieve amnesie in DIS op basis van hun 

resultaten: dit zou alleen betrekking hebben op zelf-re-

levant trauma-gerelateerd materiaal. Deze definitie sluit 

niet aan bij de DSM-4 en DSM-5 definities van dissoci-

atieve amnesie, noch bij de criteria zoals gehanteerd 

in het gouden standaard diagnostisch interview, de 

SCID-D (met vragen als ‘Heeft u ooit een periode mee-

gemaakt waarin u moeite had om u te herinneren wat 

u op een dag gedaan had?’). En spreken de auteurs ook 

niet het structurele dissociatiemodel tegen waarin ook 

amnesie wordt gehypothetiseerd tussen de ANP’s als er 

sprake is van tertiaire dissociatie zoals bij DIS? 

Maar zelfs als we deze smalle definitie hanteren, klopt 

het dan dat de data van Reinders en collega’s inderdaad 

aantonen dat er amnesie is voor het genoemde mate-

riaal? Om een conclusie te trekken over amnesie is het 

van belang dat er een geheugentaak wordt gebruikt. 

We merken op dat de scripts werden afgespeeld zonder 

verdere instructie, althans dit wordt niet vermeld in de 

artikelen. Impliceert dit dat mensen inderdaad luister-

den en/of terugdachten aan de gebeurtenis waar het 

script over verhaalde? Zou het niet evengoed kunnen 

zijn dat mensen juist aan iets anders probeerden te den-

ken? Of luisterden ze wel, dachten ze zelfs terug aan de 

gebeurtenis (met andere woorden geen amnesie), maar 

konden ze misschien hun gevoel uitschakelen (soma-

toforme dissociatie)? Groenendijk en Reinders stellen 

dat er altijd onduidelijkheid bestaat over wat er gebeurt 

tijdens het onderzoek. Echter, om meer inzicht te krij-

gen over wat er tijdens het onderzoek gebeurt, hadden 

ze een manipulatiecheck kunnen toevoegen. Je kunt 

bijvoorbeeld achteraf vragen stellen over het script, 

zodat je in ieder geval zeker weet dat deelnemers ernaar 

luisterden. Het artikel maakt hier geen melding van.

Zo’n manipulatiecheck is wel toegevoegd in de reeks 

geheugenstudies die de afgelopen 30 jaar in zes ver-

schillende labs wereldwijd zijn uitgevoerd en gerepli-

ceerd bij meer dan 100 DIS-patiënten. In deze studies 

werden zij gevraagd informatie te leren in een bepaalde 

identiteit en werd vervolgens als manipulatiecheck 

gecontroleerd of ze de informatie daadwerkelijk hadden 

geleerd. In een tweede identiteit die zelf aangaf het 

‘Geheugenonderzoek naar disso-
ciatieve amnesie is consistent en 
robuust en spreekt de structurele 
dissociatietheorie tegen’
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materiaal niet te kennen werd vervolgens het geheugen 

objectief, dus niet middels zelfrapportage, getoetst met 

een verscheidenheid aan paradigma’s, zoals interferen-

tie-paradigma’s waarop patiënten in geval van amnesie 

beter zouden moeten presteren dan mensen zonder 

DIS. De stimuli waren gekozen door behandelaars die 

werkten volgens de structurele dissociatietheorie en 

deels trauma-gerelateerd, bijvoorbeeld woorden als 

misbruik, verkrachting, vagina, pijn en angst, dit om de 

volle breedte van de DSM-5 definitie van dissociatieve 

amnesie te evalueren. Die definitie luidt: recidiverende 

hiaten in het herinneren van alledaagse gebeurtenissen, 

belangrijke persoonlijke informatie en/of psychot-

raumatische gebeurtenissen die inconsistent zijn met 

gewone vergeetachtigheid. 

Bovendien hebben de gerapporteerde resultaten betrek-

king op patiënten die zelf aangaven amnesie te ervaren 

tijdens het experiment voor wat de andere identiteit 

geleerd had. De resultaten op de objectieve taken lieten 

echter zien dat er met de werking van het geheugen 

geen problemen waren. De bevindingen uit het omvat-

tende geheugenonderzoek naar dissociatieve amnesie 

zijn consistent en robuust en spreken de structurele 

dissociatietheorie tegen. De claims van de structurele 

dissociatietheorie rondom het bestaan van afgesplitste 

identiteiten met ieder hun eigen herinneringen zijn 

uitzonderlijk en dat vraagt ook om uitzonderlijk bewijs. 

Maar zijn dergelijke verregaande claims wel nodig om 

de symptomen van mensen met DIS te verklaren? Is er 

een allesomvattende verklaring denkbaar voor zowel de 

data van Reinders en collega’s als het amnesie-onder-

zoek van Huntjens en de andere labs? 

Een mogelijke verklaring is gelegen in het concept van 

meta-cognitieve overtuigingen, oftewel (onbewus-

te) overtuigingen over hoe je geheugen werkt. Deze 

overtuigingen kunnen zijn gevoed door bijvoorbeeld de 

angst overspoeld te raken door herinneringen. Door de 

overtuiging dat herinneringen aan bepaalde trauma’s 

toebehoren aan een andere identiteit waar jij niets van 

weet, schep je afstand tot deze trauma’s; het voorkomt 

dat je je realiseert dat het jouzelf is overkomen. 

Huntjens ontwikkelde recent samen met onder an-

dere Van Minnen en Dorahy een vragenlijst om deze 

overtuigingen te meten, de Dissociation-related Beliefs 

about Memory Questionnaire (DBMQ). Deze overtui-

gingen zijn voorgelegd aan mensen met DIS en mensen 

zonder DIS en de eerste groep bleek inderdaad hoog 

te scoren op deze vragen (Huntjens et al., in druk). De 

belangrijke factor lijkt dus niet zozeer een geheugen dat 

hapert maar afwijkende overtuigingen die het geheugen 

aansturen die onder invloed van een sterke neiging tot 

vermijding het verwerken van het trauma belemme-

ren. Hoewel de overtuigingen ooit behulpzaam waren, 

hinderen ze de patiënt inmiddels om goed en gezond te 

functioneren.

Behandeling
Er is ons slechts één RCT bekend waarin er systematisch 

werd gekeken naar de effectiviteit van de in Nederland 

gebruikte fasetherapie gebaseerd op de structurele 

dissociatietheorie (Baekkelund et al., submitted). Deze 

studie werd recent in Noorwegen uitgevoerd. Negenen-

vijftig mensen met DIS of een andere gespecificeerde 

dissociatieve stoornis werden willekeurig toebedeeld 

aan een care as usual (cau) conditie (individuele be-

handeling) of een conditie waarin ze naast cau tevens 

deelnamen aan een groepsbehandeling. Deze groeps-

behandeling was gebaseerd op het structurele dissocia-

tiemodel (protocol van Boon et al., 2011) en had als doel 

stabilisatie en symptoomreductie. 

De resultaten lieten op algemeen functioneren een klei-

ne additionele verbetering zien voor de gecombineerde 

behandeling ten opzichte van de cau. Maar er was geen 

meerwaarde voor de gecombineerde behandeling als 

het gaat om reductie van dissociatieve symptomen en 

er was zelfs een slechter resultaat voor PTSS-gerelateer-

de klachten en comorbide psychopathologie. 

De auteurs concludeerden: “The treatment failed to faci-

litate change in the core features of the disorders.” 

Op basis van voortschrijdend inzicht, onder andere het 

beschreven geheugenonderzoek, zijn er diverse alter-

natieve behandelingen ontwikkeld waarvan de effecti-

viteit momenteel (verder) onderzocht wordt (zie onder 

andere Huntjens et al., 2019; Mohajerin et al., 2019; Van 

Minnen & Tibbe, 2021). 

Referenties
Referenties kunnen worden opgevraagd door een email te sturen aan: 
r.j.c.huntjens@rug.nl
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ollega Huntjes behandelt geen kinderen 

met dissociatieve stoornissen, en ik vraag 

me af waar de uitspraak dat ‘kinderen zelf 

zeggen dat ze niet zozeer afgesplitste per-

soonlijkheden hebben’ vandaan komt. In 

de casestudies die er zijn over de behandeling van deze 

kinderen wordt juist het tegendeel beschreven (bij-

voorbeeld Silberg, 2013; Waters, 2016; Wieland, 2015), 

al zeggen kinderen dat natuurlijk in andere woorden, zo-

als: “Dat deed ik niet, dat deed boze Tom”, of “Er woont 

een duivel in mijn hoofd”.

In tegendeel tot wat collega Huntjes beweert zijn er wel 

degelijk goede behandelingen voor DIS bij kinderen, 

namelijk EMDR-therapie en trauma-focused CBT. De 

Vanwaar die ondertoon?

Met verbazing las ik het interview met Rafaële Huntjes Dissociatie, erken het maar 

versterk het niet. Verbaasd ben ik over de uitspraken die zij deed over kinderen, 

zoals ‘We hebben ook geen goede behandeling’ en ‘Interessant is ook dat kinderen 

niet zozeer afgesplitste persoonlijkheden zeggen te hebben’. Dissociatieve stoor-

nissen bij kinderen zijn zeldzaam en in de afgelopen 25 jaar ben ik als behandelaar 

of supervisor slechts zo’n 60 tot 80 kinderen tegengekomen die mogelijk een 

dissociatieve stoornis hadden. Het is in Nederland vrijwel onmogelijk iemand te 

vinden die deze kinderen kan behandelen, dus op welke onderzoek of rapport zijn 

haar uitspraken dat een behandeltraject lang duurt gebaseerd?

TEKST: Arianne Struik

Reactie op artikel Dissociatie, erken het maar versterk het niet (2)

C
‘Er zijn wel degelijk goede 
behandelingen voor DIS bij 
kinderen, namelijk EMDR-therapie 
en trauma-focused CBT’
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truik verbaasde zich allereerst over de 

uitspraak dat we geen goede behandeling 

hebben voor kinderen en verwijst naar een 

drietal practice-based boeken van collega’s. 

Toen Huntjens sprak over goed, doelde zij 

op evidence-based behandeling. Wellicht was het ge-

bruik van deze laatste term duidelijker geweest. Moge-

lijk kan een of meerdere van de door Struik genoemde 

behandelingen goed blijken, maar op dit moment is daar 

niets over te zeggen. Practice-based kennis is essen-

tieel om hypothesen te vormen maar niet voldoende. 

Immers, iedereen vindt zijn eigen aanpak goed. Slechts 

met gedegen empirisch onderzoek kunnen we een 

uitspraak doen over of een behandeling goed is dan wel 

geen effect heeft of zelf schadelijk is (Lilienfeld, McKay 

& Hollon, 2018).

Indien er sprake is van een diagnose PTSS zijn we het 

met Struik eens dat, in overeenstemming met de zorg-

standaard Psychotrauma- en Stressorgerelateerde stoor-

nissen, EMDR therapie en trauma-focused CBT kunnen 

worden aangeraden. Echter, waar het gaat om additio-

ele interventies voor de diagnose en behandeling van 

dissociatieve stoornissen is het verhaal anders. Recen-

telijk werd voor de zorgstandaard dissociatieve stoor-

nissen alle kennis ten aanzien van diagnostiek en behan-

Diagnostiek en behandeling 
van kinderen met DIS
TEKST: Rafaële Huntjens, Marleen Rijkeboer en Arnoud Arntz

Reactie op discussiebijdrage Struik

S

actuele onveiligheid, hun weigering om over hun herin-

neringen te praten, wantrouwen in iedereen, hun angst 

voor de gevolgen als ze dat wel doen, gecombineerd met 

schuld en schaamte, kunnen voor deze kinderen barriè-

res vormen om te kunnen starten met EMDR-therapie, 

maar dan wordt daar eerst aan gewerkt. 

Ik ben het er helemaal eens dat je bij kinderen moet 

oppassen dat je de dissociatieve deling niet versterkt. 

Maar als die deling er is, zal een behandelaar zich daar 

wel degelijk op moeten richten om de herinneringen 

toegankelijk te maken voor verwerking met EMDR-the-

rapie. En dat kunnen behandelaren ook doen zonder de 

dissociatieve deling te versterken. 

De uitspraak “laten we maar eerst onderzoek doen 

om te kijken wat er aan de hand is” suggereert dat 

behandelaren in Nederland geen goede diagnostiek 

doen, klakkeloos kinderen diagnosticeren met DIS, de 

deling versterken en eindeloos lang behandelen. Dat 

beeld herken ik helemaal niet vanuit de praktijk. Ik, 

en velen met mij, juich alle onderzoek, diagnostische 

instrumenten, snellere en betere behandelvormen voor 

kinderen met DIS toe. Maar waarom moet het zo, met 

deze denigrerende, suggestieve, aanvallende ondertoon 

naar anderen? Je zou veel meer bereiken met wat meer 

respectvolle houding, want zo versterk je alleen maar 

de deling binnen de EMDR-vereniging.

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

Referenties
• Silberg, J. L. (2013). The child survivor: Healing developmental trauma 

and dissociation. 2013. New York, NY: Routledge/Taylor & Francis 
Group; US.

• Waters, F. S. (2016). Healing the fractured child. Diagnosis and treat-
ment of youth with dissociation. New York, NY: Springer Publishing.

• Wieland, S. (Ed.) (2015). Dissociation in traumatized children and 
adolescents: Theory and clinical interventions. Routledge psychosocial 
stress series (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
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deling bij jeugd op een rij gezet. De conclusies in deze 

zorgstandaard hierover zijn helder. Zo valt te lezen dat de 

criteria voor dissociatieve stoornissen vooral gericht zijn 

op volwassenen; er is nog weinig bekend over het voor-

komen van dissociatieve stoornissen bij kinderen. Er is 

op dit moment onvoldoende wetenschappelijke evi-

dentie voor de kwaliteit (betrouwbaarheid en validiteit) 

van screeningsinstrumenten, er zijn geen gevalideerde 

(semi-)gestructureerde interviews voor het stellen van 

de diagnose dissociatieve stoornis bij jeugdigen. En naar 

de effectiviteit van behandelingen van dissociatieve 

stoornissen bij kinderen is nauwelijks wetenschappelijk 

onderzoek gedaan. Een onderbouwde aanbeveling voor 

diagnostiek en behandeling valt dus op dit moment 

moeilijk te maken. De aanbeveling is om behandeling te 

richten op het zo snel mogelijk (mogelijk maken van het) 

verwerken van traumatische herinneringen.

Boze Tom en de duivel
Struik geeft aan dat er bij kinderen sprake zou zijn 

van wat zij noemt afgesplitste persoonlijkheden. Als 

voorbeelden noemt zij beschrijvingen als ‘Dat deed ik 

niet, dat deed boze Tom’ en ‘Er woont een duivel in mijn 

hoofd’. Ook kinderen kunnen dissociatieve sympto-

men rapporteren. Maar zijn de genoemde voorbeelden 

overtuigende voorbeelden van wat Struik afgesplitste 

persoonlijkheden noemt? In de DSM-5 wordt duidelijk 

gewaarschuwd dat de symptomen bij kinderen niet als 

denkbeeldige vriendjes of andere fantasie-spelletjes 

kunnen worden verklaard. Bovendien kan het ervaren 

van kritische stemmen en verschillende cognitief-emo-

tionele toestanden op meerdere manieren gelabeld wor-

den, afhankelijk van het model dat men hanteert. Ge-

keken vanuit het structurele dissociatiemodel kan een 

dergelijke beschrijving misschien worden gekarakteri-

seerd als een ‘afgescheiden’ deel van de persoonlijkheid 

met eigen herinneringen. Maar ook andere verklaringen 

zijn mogelijk. Zo kan de beschrijving ’een duivel in mijn 

hoofd’ vanuit het modusmodel binnen schemathera-

pie gezien worden als een kritische of straffende stem. 

Binnen dat model is de aanname van een afgesplitste 

persoonlijkheid niet nodig. Het is belangrijk dat alterna-

tieve verklaringen voor ervaren emotionele toestanden 

steeds in ogenschouw worden genomen. Immers, de 

consequenties van het stellen van een diagnose als DIS 

kunnen verstrekkend zijn voor de persoon zelf alsmede 

diens omgeving.

Tenslotte willen wij nog ingaan op de opmerking van 

Struik dat zij de toon in het interview van Huntjens 

opvatte als denigrerend en aanvallend jegens anderen. 

Dit was oprecht niet de bedoeling. Wordt wellicht het 

kritisch zijn op een model verward met kritiek op perso-

nen? Huntjens uitte inderdaad kritiek op het structurele 

dissociatiemodel; mogelijk dat mensen die zich met dit 

model identificeren de kritiek als persoonlijk hebben 

opgevat. Maar haar doel was om kritisch te reflecteren 

over de implicaties van onderzoek naar de aannames 

binnen een theoretisch model, met als uiteindelijk doel 

de ervaringen van mensen met DIS beter te kunnen 

doorgronden en aldus de behandeling te kunnen opti-

maliseren. Dit is naar ons idee hetgeen iedereen in deze 

discussie verbindt: we willen deze kwetsbare groep 

mensen zo goed als mogelijk terzijde staan.   

Referentie
Lilienfeld, S. O., McKay, D., & Hollon, S. D. (2018). Why 
randomized controlled trails of psychological treatments 
are still essential. The Lancet Psychiatry, 5, 536-538.

‘De conclusies in de zorgstandaard 
dissociatieve stoornissen zijn helder. 
Een onderbouwde aanbeveling voor 
diagnostiek en behandeling valt 
moeilijk te maken’
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m te beginnen willen we benadrukken 

dat waar het over dissociatie gaat, we 

ons zeker kunnen vinden in de uit-

spraak ‘Erken het, maar versterk het 

niet’. We vinden het goed dat er on-

derzoek wordt gedaan naar de behandeling van DIS en 

zijn van mening dat schematherapie zeker meerwaarde 

heeft in de behandeling van deze problematiek. Wij ma-

ken ons echter ernstige zorgen om de afwijzing van het 

structurele dissociatiemodel en hoe het modusmodel bij 

deze doelgroep wordt toegepast.

Identiteitsfragmentatie en amnesie
Volgens Huntjens heeft iedereen wel verschillende 

kanten en zou dat bij DIS niet anders zijn dan bij andere 

patiënten. Bij mensen met DIS erkent ze wel dat de 

beleving uit afgesplitste personen bestaan, maar ze 

vergelijkt deze met de beleving bij andere vormen van 

psychopathologie, zoals anorexia. Over afgesplitste 

delen of toestanden zou beter niet gesproken kunnen 

worden. Als alternatief voor het structurele dissocia-

tiemodel wordt menigmaal het socio-cognitieve model 

genoemd. Dat model stelt dat DIS een iatrogene stoor-

nis is en enkel aangepraat zou zijn in eerdere behande-

lingen (zie Spanos, 1994 en voor een recente update van 

het model Lynn, 2019). Dit model is weerlegd, onder 

andere door onderzoek van Reinders (2003). Het blijkt 

dat er wel degelijk verschillen aan te tonen zijn tussen 

simulanten en DIS-patiënten (zie ook de recente review 

van Roydeva, 2021). Daarnaast is er geen bewijs voor de 

iatrogene oorzaak van DIS, ofwel dat therapeuten die 

patiënten dit aan zouden praten. 

Ontvoerd door aliens
Als argument voor haar stelling dat er geen sprake zou 

zijn van identiteitsfragmentatie haalt Huntjens een 

onderzoek van McNally (2004) aan over mensen die 

geloven dat ze ontvoerd zijn door aliens. Deze ervoeren 

Probeer de DIS-patiënt 
niet in de mal van een 
ander model te passen

Op het EMDR-congres van dit jaar en in het EMDR magazine van april 2021 zette Rafaële Huntj-

ens haar ideeën uiteen over de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). Kort samengevat stelt zij 

dat er bij DIS geen sprake is van een werkelijke identiteitsfragmentatie of van amnesie. Ze wijst 

het structurele dissociatiemodel daarom af en stelt voor DIS te behandelen vanuit het modimo-

del vanuit de schematherapie, waarbij de persoonlijkheidsdelen feitelijk als modi bezien worden 

(Huntjens, 2019). Ter onderbouwing van haar verhaal noemt ze een aantal labonderzoeken en 

geeft ze een reeks argumenten, waar we bij deze op willen reageren.

TEKST: Gijs van Vliet en Sander van Straten

Reactie op artikel Dissociatie, erken het maar versterk het niet (3)
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meer stress als ze hun eigen verhaal terugluisterden, 

maar dat bleek voor alle verhalen te gelden, niet alleen 

voor hun abductee-verhaal. Dit onderzoek doet niets af 

aan de resultaten van het onderzoek van Reinders, dat 

Huntjens aanhaalde. Reinders (2003) toonde aan dat 

patiënten met DIS vanuit verschillende delen fysiek en 

emotioneel duidelijk anders reageren op eenzelfde trau-

maverhaal en dat dit niet het geval was bij de controle-

groep en niet bij simulanten.

Huntjens stelt daarnaast dat er geen sprake is van amne-

sie en hiervoor haalt ze geheugentesten aan over woor-

denlijstjes. Het structurele dissociatiemodel wordt door 

Huntjens hier teveel gesimplificeerd. De amnesie bij 

DIS-patiënten gaat over traumatisch materiaal, niet over 

dit soort arbitraire taken. Het is ook niet zo dat elk deel 

moet leren fietsen. Het brein is niet opgesplitst in strikte 

compartimenten: het gaat om beladen en gedissocieerd 

materiaal en hoe dat is opgeslagen. Het idee dat de delen 

bij DIS-patiënten gezien zouden worden als ‘losse ge-

bakjes’ in plaats van ‘taartpunten’, zoals zij stelt, wordt 

niet gedeeld door clinici die met deze patiënten werken. 

Het concept van een multiple persoonlijkheidsstoornis 

is al in 1999 losgelaten. De suggestie dat met de patiënt 

over ‘de mensjes van binnen’ wordt gesproken herken-

nen wij niet. 

Huntjens benoemt wel terecht dat het belangrijk is om 

met (DIS-)patiënten te werken aan het vergroten van 

autonomie en het voorkomen van regressieve patronen 

in het zorgsysteem om de patiënt heen. Dit gaat echter 

op voor elke behandeling. Door te stellen dat amnesie 

en fragmentatie niet zouden bestaan zegt Huntjens fei-

telijk dat DIS niet bestaat. Dat zijn immers de kernsymp-

tomen op grond waarvan de diagnose gesteld wordt en 

in de DSM-5 geclassificeerd wordt. De diagnose vervalt 

daarmee en deze patiënten zouden zo bezien de ver-

keerde diagnose hebben. Dat maakt de discussie wel 

ingewikkeld over de behandeling van een groep die niet 

als zodanig (h)erkend wordt. Huntjens zegt daarover dat 

ze de subjectieve beleving van de patiënt wel erkent, 

maar dat is te makkelijk. Door het als subjectief te labe-

len gaat ze er impliciet toch van uit dat de diagnose een 

artefact is dan wel aangepraat. 

Schematherapie
Schematherapie kent een toenemend aantal toepassin-

gen en is in onze ervaring goed toe te passen bij pati-

enten met complexe posttraumatische stressstoornis 

(CPTSS) en bij DIS. Huntjens (zelf geen behandelend 

‘Het is op zijn minst voorbarig 
om de breed gedragen 
klinische kennis en ervaring 
aan de kant te schuiven’
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psycholoog) beschrijft dat transdiagnostisch gezien 

degene die lijdt aan DIS niet zo verschilt van mensen 

met andere stoornissen en dat zij vanuit die gedachte 

kwam tot een alternatief model, het modusmodel. In de 

internationale schematherapie gemeenschap worden 

ook combinaties van schematherapie en het structurele 

dissociatiemodel gepraktiseerd en gedoceerd, maar deze 

versie en zienswijze van Huntjes is zeker geen gemeen-

goed onder schematherapeuten. 

Dissociatieve delen kunnen niet zo eenvoudig als modi 

opgevat worden en daarnaartoe worden vertaald, 

zoals Huntjens voorstaat. Er zijn inderdaad parallellen 

te trekken tussen de daderdelen en de oudermodi en 

tussen de kinderdelen en de kindmodi, er is een zekere 

overlap en mogelijk zijn ze te bezien als een continuüm. 

Maar er zijn ook grote verschillen in de uitersten. Vanuit 

het modusmodel worden disfunctionele oudermodi 

begrensd en bestreden. Een negatieve uitspraak van de 

patiënt duiden als een straffende kant kan leiden tot 

deze wegsturen met een meerstoelentechniek. 

Bij dader-imiterende delen werkt dit niet, daar zul je je 

moeten verdiepen in de onderliggende behoeftes van 

deze delen en werken aan een betere zelfregulatie. Dader-

delen worden vaak als fors bedreigend ervaren, en meest-

al gaan deze gepaard met een forse stemmenlast. Die 

kun je niet zo oplossen als oudermodi. Dat is hetzelfde 

als tegen een psychotische patiënt zeggen: ‘Weet je, die 

stemmen zijn niet echt hoor, dus luister er gewoon maar 

niet meer naar, en we gaan ze gewoon wegsturen.’ Dat 

werkt zelfs averechts. De inhoud van de gedissocieerde 

delen is inderdaad niet waterdicht afgeschermd van het 

gewone bewustzijn, maar is in veel gevallen wel moeilijk 

toegankelijk, anders dan bij modi. De beschreven werk-

wijze neemt het risico dat de meest pijnlijke herinnerin-

gen enkel verder weggestopt worden, geneigd als veel 

DIS-patiënten zijn om zich aan te passen. Het is dan ook 

van belang dat de therapeuten niet te suggestief de pati-

ent in een behandelmodel zuigen, maar vooral aansluiten 

bij de beleving van de patiënt en op basis van de klinische 

presentatie en casusconceptualisatie interventies te kie-

zen (soms wegsturen, soms stapsgewijs integreren). 

Prima dat we kijken naar nieuwe aanvullingen op de be-

handeling van DIS, maar laten we de boel niet omdraai-

en en de DIS-patiënt in een mal proberen te passen van 

een ander model, vanuit onbegrip waar deze stoornis nu 

eigenlijk over gaat. Laten we de werkwijze en inzichten 

van schemagerichte therapie toepassen op de struc-

turele dissociatie die we bij DIS-patiënten zien, want 

dat biedt zonder meer mogelijkheden. Wanneer welke 

technieken het beste toegepast kunnen worden vraagt 

daarbij ook gewoon om verder onderzoek. We vinden 

het op zijn minst voorbarig om de breed gedragen klini-

sche kennis en ervaring daarbij aan de kant te schuiven, 

zoals hier wel gebeurt. Kleinschalige onderzoeksdesigns 

waarbij specifieke interventies onderzocht kunnen 

worden lijken daarbij meer geschikt dan de grootschali-

ge RCT’s waarbij vaak ook nog eens de meest complexe 

patiënten worden uitgesloten.  

Door de beleving van een patiënt met DIS te erkennen, 

maar de kernsymptomen als subjectief en imaginair te 

labelen, zoals Huntjens doet, wordt het socio-cognitieve 

model via de achterdeur weer binnengehaald. Dit helpt 

noch de patiënt, noch de discussie over de behandel-

vormen veel verder.

Gijs van Vliet is GZ-psycholoog en EMDR-practitioner en voorzitter 
van de SIG Vroegkinderlijk Chronisch Trauma. Hij is werkzaam bij Pro 
Persona Nijmegen in een FACT EPA team en geeft les over psychotische 
stoornissen op de GZ opleiding. 
Sander van Straten is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor 
schematherapie en VGCt en EMDR-practitioner. Hij is actief lid van de 
landelijke Schematherapie vereniging. Als klinisch psycholoog werkt 
hij bij Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum geweld in 
afhankelijkheidsrelaties.
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Identiteitsfragmentatie en amnesie
Twintig jaar geleden startte Huntjens met onderzoek 

naar de werking van het geheugen bij mensen met DIS. 

De hypothese, opgesteld vanuit het structurele dissoci-

atiemodel, luidde dat er sprake was van amnesie tussen 

identiteiten bij mensen met DIS. Dit zou zowel amnesie 

betreffen voor trauma-gerelateerd materiaal als voor 

neutraal materiaal (immers, er wordt ook amnesie voor 

alledaagse gebeurtenissen gerapporteerd). Mensen met 

DIS werd zelf gevraagd identiteiten te selecteren voor 

het onderzoek waartussen zij amnesie beleefden. Er is 

daarbij niet alleen gebruik gemaakt van woordenlijsten, 

zoals van Vliet en van Straten in hun discussiebijdrage 

suggereren; er zijn diverse soorten paradigma’s en sti-

mulusmaterialen gebruikt, waaronder autobiografische/

zelf-relevante informatie en trauma-gerelateerd materi-

aal (zie bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Huntjens et 

al., 2005, 2012; Marsh et al., 2018). Deze stimuli werden 

bovendien gekozen door ervaren behandelaars die 

werkten vanuit het structurele dissociatiemodel. 

Ondertussen zijn er replicaties uitgevoerd in meerdere 

labs wereldwijd (o.a. Allen & Movius, 2000; Kong et al., 

2008; zie ook Mangiulli et al., 2021). De resultaten van 

deze uitgebreide reeks studies zijn robuust: er werd 

geen ondersteuning gevonden voor de gestelde hypo-

these van inter-identiteit amnesie: hoewel mensen met 

DIS aangeven de emotionele en dagelijkse ervaringen 

van andere identiteiten niet te kunnen herinneren, laten 

objectieve testen van het geheugen zien dat hiervan 

geen sprake is, ook niet als trauma-gerelateerd materiaal 

werd meegenomen. 

De resultaten zijn dusdanig consistent en vaak gerepli-

ceerd, dat deze niet terzijde geschoven kunnen wor-

den. Maar dit plaatste ons ook voor een raadsel: hoe is 

de ervaring van amnesie bij mensen met DIS dan wel 

te verklaren? Een dichotome opvatting van amnesie 

(het bestaat wel/niet) is ons inziens te simpel. Hoewel 

amnesie niet bestaat in de zin van afgesplitste herinne-

ringen die niet toegankelijk zijn in een andere identiteit, 

bestaat deze wel in de beleving van mensen met DIS, 

net zoals wanen realiteit zijn in de beleving van mensen 

met waanbeelden en overgewicht bestaat in de bele-

ving van mensen met anorexia nervosa.

Het modusmodel van DIS: 
uitleg en misverstanden

Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheid om het modusmodel verder uit te 

leggen en misverstanden recht te zetten. Hoewel de reacties in dit nummer gericht 

zijn aan Huntjens, hebben aan deze en andere reacties in dit nummer ook Rijkeboer 

en Arntz meegewerkt, omdat zij het modusmodel voor DIS mede hebben vorm-

gegeven en betrokken zijn bij het effect-onderzoek van schematherapie bij DIS.

TEKST: Rafaële Huntjens, Marleen Rijkeboer en Arnoud Arntz

Reactie op discussiebijdrage Van Vliet en Van Straten
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Evenzo kunnen mensen met check-

dwang, mede door de gehanteerde 

vermijdingsstrategieën, volledig 

het vertrouwen in hun geheugen 

zijn kwijtgeraakt en in hun bele-

ving een sterk falend geheugen 

hebben (bijvoorbeeld: ‘Ik weet 

niet of ik vanochtend mijn 

baby heb gewurgd’), terwijl er 

objectief gezien niets mis is 

met hun geheugen. 

Zou bij DIS niet eenzelfde pro-

ces als bij bijvoorbeeld dwang 

gaande kunnen zijn? Dat mensen 

met DIS overtuigingen hebben 

ontwikkeld over hun geheugen 

die hen wellicht op korte termijn 

helpen, maar op lange termijn juist 

contraproductief zijn? De erva-

ren amnesie wordt daarbij niet opgevat als simulatie, 

maar als een als realiteit beleefde overtuiging, net als 

bij dwang, waanstoornis en anorexia nervosa. Recent 

ontwikkelde Huntjens daarom in samenwerking met 

collega’s de Dissociation-related Beliefs about Memory 

Questionnaire (DBMQ; Huntjens et al., in druk). Deze 

lijst bevat items als ‘Ik geloof dat als ik me alle pijnlijke/

verdrietige gebeurtenissen in mijn leven zou herinne-

ren, ik gek zou worden’ en mensen met DIS blijken hier 

inderdaad hoog op te scoren.

De verschillende theoretische modellen
Het modusmodel binnen schematherapie sluit goed aan 

bij bovengenoemde empirische resultaten. Schemathe-

rapie, waarbij volgens het modusmodel wordt gewerkt, 

is bovendien een evidence-based behandeling voor 

mensen met vroegkinderlijke traumatische ervaringen, 

waaronder emotioneel, fysiek en seksueel misbruik. Het 

modusmodel kent zowel overeenkomsten als verschil-

len met het traumamodel (waarin DIS wordt gezien als 

het gevolg van traumatische ervaringen in de kindertijd 

en als een ‘disorder of self-understanding’, Dalenberg et 

al., 2012) en het sociocognitieve model (waarin wordt 

gewaarschuwd voor reïficatie van verschillende toe-

standen als afzonderlijke entiteiten). Het modusmodel 

poogt een alternatief te vormen voor beide modellen. 

Overigens geven van Vliet en van Straten het sociocog-

nitieve model ons inziens niet goed weer. In hun reactie 

lijken ze te veronderstellen dat dit model ervan uitgaat 

dat mensen met DIS hun stoornis simuleren. Dat klopt 

echter niet. Het model stelt dat mensen met DIS hun 

klachten, waaronder emotionele instabiliteit, identi-

teitsproblemen en impulsief gedrag, gaan interpreteren 

en ervaren als meervoudige identiteiten, mede onder 

invloed van media, anderen, et cetera, maar niet dat zij 

dit bewust zouden voorwenden. 

Van Vliet en van Straten wekken voorts de indruk dat 

het sociocognitieve model weerlegd zou zijn door het 

onderzoek van Reinders en collega’s (2003) en daarmee 

afgedaan. Dit onderzoek alsmede de genoemde review 

van Roydeva en Reinders (2021) is interessant, maar 

differentieert naar onze mening niet tussen de diverse 

theoretische modellen voor DIS. Het is belangrijk te 

realiseren dat het onderzoek van Reinders et al (2003) 

geen geheugenonderzoek is; in deze studie werd louter 

de breinactiviteit in reactie op een (trauma-) stimulus 

in diverse toestanden gemeten. Het blijkt dat mensen 

anders reageren in verschillende toestanden. Dit is con-

sistent met het structurele dissociatiemodel, maar ook 

met het modusmodel (vergelijk de reactie in kindmo-

dus vs beschermer) alsmede het sociocognitieve model. 

In het artikel van Roydeva en Reinders (2021) werd het 

onderzoek naar biomarkers voor pathologische dissoci-
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atie (als transdiagnostisch fenomeen) in kaart gebracht. 

Het is een prachtig gedetailleerd overzicht, waarmee 

tegelijkertijd duidelijk wordt dat het onderzoek hier-

naar nog in de kinderschoenen staat, zoals de auteurs 

zelf ook aangeven. Bovendien gaat het om associaties 

tussen biomarkers en dissociatie; oorzaak en gevolg zijn 

nog geheel onduidelijk en mogelijk verklaart een derde 

variabele het verband. Maar belangrijker voor onze 

discussie: ook hier differentiëren de resultaten niet 

tussen de verschillende theoretische modellen, sterker 

nog, de auteurs geven in hun discussie aan dat zij hier 

juist bij weg willen blijven als ze zeggen “our review is 

transtheoretical in nature, which means that our search 

for (neuro) biological correlates or underpinnings of 

pathological dissociation is independent of theoretical 

debate (p. 192)”. We zijn oprecht van mening dat alle 

theoretische modellen mensen met DIS serieus nemen 

en de lijdensdruk erkennen. Ze veronderstellen alleen 

andere verklaringen voor de gerapporteerde klachten en 

experimenteel onderzoek helpt om deze verklaringen 

aan een kritische toets te onderwerpen. 

Schematherapie
Van Vliet en van Straten geven aan dat in hun ervaring 

schematherapie goed toe te passen is bij mensen met 

DIS. Het verbaast ons echter dat zij stellige uitspraken 

doen over de aanpak in het door ons (in samenwerking 

met Shaw en Farrell) ontwikkelde behandelprotocol 

zonder dat zij dit hebben kunnen bestuderen. Dan ont-

staan er misvattingen en foutieve beschrijvingen van 

deze aanpak, zoals dat de stemmen van dader-imiteren-

de delen niet als ‘echt’ zouden worden beschouwd. Zij 

stellen voor schematherapie volgens het modusmodel 

en het structurele dissociatiemodel te combineren en 

aldus dader-imiterende delen geleidelijk aan te integre-

ren. We denken dat dit mogelijk niet de beste strategie 

is, om meerdere redenen. 

De basisassumpties van beide modellen verschillen en 

daarmee de implicaties voor behandeling. Door da-

der-imiterende delen te zien als afgesplitste identiteiten 

die je moet ‘integreren’, versterk je in feite de overtui-

ging van afsplitsing en werk je juist mee aan het besten-

digen van de boodschappen als zijnde egosyntoon. 

Mogelijk is een andere aanpak beter. Bijvoorbeeld om 

eerst te valideren dat patiënten deze stemmen horen en 

samen de inhoud van deze boodschappen te onderzoe-

ken. Veel patiënten zijn deze stemmen als egosyntoon 

gaan ervaren en geloven dat de boodschappen waar 

zijn. Deze overtuiging is niet functioneel en hertrauma-

tiserend, dus er kan psycho-educatie worden gegeven 

over de herkomst van de stemmen. Samen met de 

patiënt kan er stap voor stap worden toegewerkt aan 

het verminderen van de invloed van deze negatieve 

boodschappen, door de patiënt te leren hier krachtig 

tegenin te gaan en afscheid te nemen van deze bood-

schappen, onder andere middels imaginaire oefeningen 

en de stoelentechniek. Tegelijkertijd kan er aandacht 

worden besteed aan het vergroten van de veiligheid en 

het tegengaan van zelfbeschadigend gedrag. 

Elke behandelaar gaat ervan uit dat zijn aanpak een 

goede of zelfs de beste is (Parker & Waller, 2015). Uitein-

delijk is de enige manier om te bepalen welk model de 

werkelijkheid het beste benadert, het doen van gedegen 

empirisch onderzoek en aldus de hypotheses binnen 

deze modellen alsmede de daaruit voortvloeiende be-

handeltoepassingen aan kritische tests te onderwerpen. 

Momenteel lopen er een pilotstudie en een systemati-

sche case-series met als doel de aangepaste vorm van 

schematherapie voor DIS te toetsen en hebben we een 

narratieve case-study gepubliceerd (Van den Ouweland, 

Huntjens, & Rijkeboer, 2021). Wij hopen de lezers spoe-

dig meer te kunnen vertellen over de resultaten.

Referenties
Referenties kunnen worden opgevraagd door een email te sturen aan: 
r.j.c.huntjens@rug.nl

Prof. dr. Rafaele Huntjens is werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen 
als hoogleraar traumagerelateerde en dissociatieve stoornissen.Tevens 
is zij editor-in-chief van de Journal of Behavior Therapy and Experi-
mental Psychiatry, en docent in de opleiding tot gezondheidszorgpsy-
choloog.Zij was werkgroeplid zowel van de Zorgstandaard Trauma- en 
Stressorgerelateerde Stoornissen als de Zorgstandaard Dissociatieve 
Stoornissen. 

Prof. dr. Marleen Rijkeboer is werkzaam bij de Universiteit Maastricht 
als hoogleraar klinische psychologie, bij G-Kracht Amsterdam als 
klinisch psycholoog/psychotherapeut en bij RINO Amsterdam als 
hoofdopleider van de opleiding tot zowel klinisch psycholoog als 
psychotherapeut en zij is voorzitter van de VGCt. Marleen geeft (inter)
nationaal training en supervisie in schematherapie en CGt.

Prof. dr. Arnoud Arntz is hoogleraar klinische psychologie bij de 
Universiteit van Amsterdam. Hij werkt een dag in de week als Klinisch 
Psycholoog bij PsyQ Amsterdam in een academische samenwerking 
met de UvA, waar hij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen, ptss, 
en dissociatieve stoornissen behandelt. Hij is senior schematherapeut 
en cognitief gedragstherapeut, en geeft trainingen en supervisie in 
Imagery Rescripting en Schematherapie.

‘We zijn oprecht van mening dat alle 
theoretische modellen mensen met 
DIS serieus nemen en de lijdensdruk 
erkennen’

DISSOCIATIE DISSOC
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RECENTE PROMOTIES

Jouw eerste ervaring met onderzoek was de 
vuurwerkramp in Enschede in 2000. Vertel eens. 
“Ik werkte in de klinische praktijk als speltherapeut, waar 

ik getraumatiseerde kinderen behandelde. Ik zat jaren 

met die kinderen in de spelkamer en het hielp gewoon 

niet. Zodoende ben ik gaan zoeken in de internationale 

literatuur en vond ik een cognitief gedragstherapeuti-

sche methodiek waarmee je in vier sessies kinderen van 

hun traumaklachten kon afhelpen. Ik ben dit direct gaan 

toepassen en zag de kinderen daadwerkelijk opknappen! 

In samenwerking met Jeanette Eland en Rolf Kleber van 

het Instituut voor Psychotrauma ontwikkelden we het 

opvangprotocol. Vervolgens ben ik in 1998 als een van de 

eerste kind-en-jeugdbehandelaren opgeleid tot EMDR-

therapeut en ontwikkelde ik samen met Renee Beer, Ad 

de Jongh en Erik ten Broeke de EMDR K en J training. 

Toen de vuurwerkramp plaatsvond hadden veel kinderen 

traumabehandeling nodig, en zijn de therapeuten zowel in 

het opvangprotocol als in EMDR-therapie getraind. Samen 

met Ricky Greenwald uit Amerika is wetenschappelijk 

onderzoek opgezet om het eff ect van het opvangprotocol 

te vergelijken met dat van EMDR-therapie.”

van CGT en EMDR-therapie hebben vergeleken 
bij 52 kinderen van 4 tot 18 jaar die de vuurwerk-
ramp meemaakten. Wat waren de belangrijkste 
bevindingen?

“We vonden dat beide kortdurende traumabehandelin-

gen eff ectief waren in het verminderen van PTSS-klach-

ten en gerelateerde klachten, zoals angst, depressie en 

gedragsproblemen. Deze resultaten waren ook bij de 

follow-up na drie maanden nog aanwezig. De behande-

lingen verschilden niet in eff ectiviteit van elkaar, maar 

EMDR- therapie bereikte het eff ect in een signifi cant 

kortere behandeltijd (3,2 uur versus 4 uur). Naast indi-

viduele behandeling vond ook parallel ouderbegeleiding 

plaats. Zodoende kregen we bij het publicatieproces van 

reviewers de vraag of de eff ecten niet vooral toege-

schreven konden worden aan de ouderbegeleiding.”

Die vraag hebben jullie opgehelderd in de 
tweede randomized controlled trial, waarin de 
parallelle oudersessies werden weggelaten en 
een wachtlijstconditie en een follow-up 1 jaar na 
behandeling werd toegevoegd.
“De eerste studie vond plaats in een ‘rampencontext’ 

en was methodologisch nog niet heel sterk. Deze onvol-

komenheden hebben we in de tweede studie opgelost 

met de toevoeging van een wachtlijst, klinisch interview, 

een langere follow-up (1 jaar) en kwaliteitscontroles. De 

wachtlijstconditie is toegevoegd ter controle van het 

natuurlijk beloop van de klachten. Het weglaten van de 

ouderbegeleiding maakte dat we puur het eff ect van de 

individuele interventie konden meten. Overigens was het 

in die tijd heel ongebruikelijk om het contact met ouders 

te beperken. Dat riep veel weerstand op bij collega’s.”

Nieuwe                  ontdekken

Op 13 september 2021 promoveerde dr. Carlijn de Roos aan de Universiteit van Amsterdam 

op haar proefschrift Time limited trauma-focused treatment for children and adolescents. 

Met haar promotieonderzoek, haar inzet voor de EMDR-vereniging als pionier, voorzitter en 

trainer en haar betrokkenheid bij verschillende (inter)nationale commissies en talloze 

onderzoeksprojecten, heeft ze een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke 

onderbouwing van EMDR-therapie, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Wij spraken 

Carlijn twee dagen voor de verdediging van haar proefschrift en promotie.

Traumabehandeling voor kinderen en jongeren

paden                
TEKST: Suzanne van Veen en Yanda van Rood     FOTO:
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Je vergeleek in deze studie cognitieve gedrags-
therapie middels WRITEjunior, EMDR-therapie en 
een wachtlijst bij enkelvoudig trauma. In totaal 
deden 103 kinderen en hun gezinnen aan de 
studie mee. Wat kwam eruit?
“De resultaten waren in lijn met die van de eerste 

studie: WRITEjunior en EMDR-therapie waren beide 

effectief voor PTSS (90-100% herstel), angst, depressie 

en gedragsproblemen, maar dan nu in vergelijking met 

de wachtlijstconditie. De effecten konden dus niet 

worden toegeschreven aan natuurlijk herstel. De effec-

ten bleven behouden een jaar na de interventie. Ook 

in deze studie werd het resultaat van EMDR-therapie 

in minder sessies bereikt (4,1 versus 5,4 sessies). Door 

het klokken met de stopwatch, werd het tijdsverschil 

nog duidelijker (2 uur en 20 minuten versus 3 uur en 

47 minuten).”

Voor de klinische praktijk is het relevant te weten 
of we van tevoren kunnen voorspellen voor wie 
traumabehandeling wel en niet goed werkt  of 
welk type behandeling (cognitieve gedrags-
therapie of EMDR) we het beste kunnen inzetten. 
Deze vragen heb je beantwoord in de derde 
studie. Wat vond je?
“Qua voorspellers vonden we dat (1) seksueel misbruik 

als type trauma, (2) ernstige klachten bij kinderen en (3) 

ernstige klachten bij ouders een slechter behandelre-

sultaat voorspelden vanaf het begin van de behandeling 

tot drie maanden erna.”

Ongeacht het type traumabehandeling bleek dus 
ook psychopathologie van ouders de uitkomst 
van de behandeling van het kind negatief te 
beïnvloeden. Je geeft verschillende verklaringen, 
kun je die samenvatten?
“Ouders met klachten hebben doorgaans meer stress 

en zijn minder beschikbaar voor hun kind. Als hun kind 

getraumatiseerd is, is die voor herstel meer op eigen 

kracht aangewezen. De context voor herstel is als het 

ware ongunstiger. Daarnaast zien we dat ouders met 

klachten ander opvoedgedrag laten zien. Ze zijn geprik-

kelder, opvliegender en zijn heel of juist weinig begren-

zend naar hun kind toe. Uit de literatuur blijkt echter 

dat de relatie tussen dit opvoedgedrag en PTSS-klachten 

bij kinderen niet zo hoog is. Interventies zoals opvoed-

vaardigheden aanleren is daarom niet zo’n logische stap 

bij deze kinderen met PTSS na enkelvoudig trauma.”

Jij ziet meer potentie in EMDR-sessies bij ouders 
gericht op het verminderen van hun klachten en 
ouderlijke stress…
“Zeker, een kort traject van een aantal EMDR-sessies 

(1-5) gericht op emotioneel beladen herinneringen aan 

kind-gerelateerde ervaringen reduceert vermoedelijk 

klachten bij ouders. Bijvoorbeeld EMDR gericht op de 

herinnering van het ongeluk van het kind, flash forwards 

of herinneringen met betrekking tot machteloosheid 

ten aanzien van het gedrag of functioneren van het 

kind.”

Mooi hoe je daarmee komt tot een heroverweging 
van hoe ouders het beste bij de behandeling 
betrokken kunnen worden.
“Het gaat dus wel om een subgroep, namelijk ouders 

met ernstige psychopathologie en dan alleen geldig in 

de eerste drie maanden na de behandeling. Het is dus 
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belangrijk om klachten bij ouders na te vragen en op 

individuele basis te beslissen of aanvullende zorg voor 

hen nodig is.”

Dan de hamvraag: voor wie werkt EMDR of 
WRITEjunior (schrijftherapie) beter? Heb je daar 
een antwoord op gevonden?
“Van het begin tot het einde van de behandeling maxi-

maal (6-8 weken) zien we kleine verschillen tussen de 

EMDR-therapie en het WRITEjunior-protocol. Door de 

korte duur van de behandeling en het hoge percentage 

herstel (90-100%) concluderen we dat voor kinderen 

met PTSS na een eenmalige traumatische gebeurtenis 

deze interventies even effectief zijn. De keuze wie 

welke behandeling krijgt is van meer pragmatisch aard; 

beschikbaarheid van getrainde behandelaren of voor-

keur van het kind of ouders.”

In de discussie van jouw proefschrift geef je een 
mooi overzicht van alle studies naar EMDR-the-
rapie die tot nu toe bij kinderen en adolescenten 
zijn gedaan, inclusief de huidige internationale 
klinische richtlijnen. Waar staan we nu en welk 
werk is essentieel voor het komende decennium?
“EMDR-therapie wordt nog niet in alle internationale 

richtlijnen aangeraden als eerste-keuzebehandeling voor 

PTSS bij kinderen, maar we zijn daar wel dichtbij. Met 

de Council of scolars (internationale EMDR-denktank) 

zorgen we ervoor dat de juiste informatie bij de richt-

lijncommissies terecht komt. Daarnaast is nog weinig 

onderzoek gedaan naar EMDR-therapie bij jonge kinde-

ren onder de acht jaar, bij complexe PTSS en is het effect 

van intensieve behandeling nog niet goed onderzocht.”

Een van de ontwikkelingen is dat EMDR-therapie 
nu wordt ingezet bij andere vormen van psycho-
pathologie dan bij PTSS alleen. In jouw vierde 
studie beschrijf je de resultaten van EMDR-
therapie bij 32 adolescenten die lijden aan een 
milde tot matig ernstige depressieve stoornis. 
Wat vonden jullie?

“Dit was een eerste haalbaarheidsstudie in samenwer-

king uitgevoerd met GGZ Rivierduinen (Corine Paauw en 

collega’s). De hypothese was dat depressieve klachten ge-

relateerd zijn aan herinneringen aan ingrijpende interper-

soonlijke ervaringen, zoals pesten, vernedering, negeren, 

verlating of verlies. We vinden dat binnen zes EMDR-ses-

sies depressieve klachten fors afnemen. Als we kijken naar 

deelnemers die de behandeling hebben afgemaakt zien we 

dat 60% niet langer voldoet aan de diagnose depressie na 

de behandeling en dit succespercentage loopt nog verder 

op tot 70% bij de drie maanden follow-up. Met de hele 

groep deelnemers, dus ook de afvallers erbij, liggen deze 

percentages wat lager (50% bij de laatste meting). Verder 

verminderden ook posttraumatische stressreacties, angst-

klachten, lichamelijke klachten en gedragsproblemen. 

Kortom, een enorme zet richting herstel.”

Dat is inderdaad een mooi resultaat, zeker gezien 
het feit dat cognitieve gedragstherapie bij 

“Ja, en ook veel drop-out en terugval laat zien.” 

 

Grote behandelstudies organiseren in de 
klinische praktijk is erg lastig. Welke moeilijk-
heden ben je tegengekomen en heb je dus 
moeten overwinnen om dit onderzoek bij 
kinderen en jongeren uit te voeren? 
“Tja… alles zo ongeveer! Toen ik startte met mijn pro-

motieonderzoek was onderzoek uitvoeren in de GGZ 

volstrekt nieuw. Met onder andere de komst van de 

KP-opleiding is onderzoek veel meer ingebed, maar des-

tijds was het echt het wilde westen. Het was een grote 

klus om alle kinderen te includeren en alles in goede ba-

nen te leiden, maar met behulp van mijn management, 

enthousiaste behandelaren en de juiste ondersteuning 

is het gelukt.

Na je verdediging komt er weer ruimte in je 
agenda. Waar wil jij je de komende tijd op gaan 
richten?
“Ik ben nog bij veel lopende projecten betrokken, maar ik 

wil zelf vooral ruimte maken om mij verder te richten op 

het gebied van de toepassing van EMDR bij jonge kinderen 

en EMDR bij aanhoudende lichamelijke klachten. Ik richt 

me graag op gebieden waar echt verbetering nodig is en je 

in de klinische praktijk een groot verschil kan maken voor 

kinderen en ouders. Ik vind het leuk om nieuwe paden te 

ontdekken, interventies te structureren en te beschrijven, 

zodat deze voor een grotere groep beschikbaar komen.”

‘Toen ik startte met mijn 
promotieonderzoek was 
onderzoek doen in de GGZ 
echt het wilde westen’



BEROEPSETHIEK

EMDR MAGAZINE 2726

Wat eerst: trauma-
behandeling of aangifte?
Regelmatig krijgen we de vraag voorgelegd van (ouders van) slachtoffers van seksueel misbruik: 
eerst traumabehandeling of eerst aangifte? Wij zijn van mening dat aangifte in principe voorrang 
heeft. Maar hoe snel daarna kan de traumabehandeling starten? Is het nodig te wachten totdat de 
hele rechtsprocedure is afgerond?

TEKST: Iva Bicanic en Richard Korver

Als iemand voor de keuze staat tussen aangifte of trauma-

behandeling, heeft – bezien vanuit het belang van waar-

heidsvinding en het voorkomen van recidive - aangifte 

meestal de voorkeur. Op die manier kan de politie onder de 

beste omstandigheden, dus zonder eventuele beïnvloeding 

of contaminatie, iemand verhoren. Maar heeft een trauma-

gerichte behandeling wel invloed op het juridisch proces? 

Bewezen is dat EMDR-therapie de emotionele lading en 

helderheid van de herinneringen vermindert. Dat de inhoud 

van de herinnering verandert als gevolg van EMDR-thera-

pie, is vooralsnog niet aangetoond. Het is wel aannemelijk, 

omdat ons geheugen reconstructief is. Zowel bij EMDR-the-

rapie als bij traumagerichte cognitieve gedragstherapie 

haalt iemand de traumatische herinneringen opnieuw op. 

Iedere keer dat een herinnering wordt opgehaald, wordt 

deze weer net iets anders opnieuw opgeslagen, bijvoor-

beeld door de interpretatie die er op dat moment aan wordt 

gegeven, of door (social) media, films, boeken of verhalen 

van andere slachtoffers. In die zin is het een illusie te den-

ken dat herinneringen onveranderd blijven. 

Risico’s
Voor een therapeut is het waarheidsgehalte niet relevant. 

De therapeut richt zich op het verhaal van de patiënt, moet 

dat ook doen, en niets anders. Daarmee is gemarkeerd dat 

de therapeut al hetgeen de patiënt vertelt, hanteert als ma-

teriaal voor de behandeling; waar of niet waar. Echter, het 

doel van justitie is de waarheid aan het licht brengen. Dit 

proces kan worden beïnvloed als er ‘fouten’ in de herinne-

ring sluipen als gevolg van het ophalen van herinneringen 

tijdens traumabehandeling. Hoewel dit helpend kan zijn 

voor de traumaverwerking, kunnen door de tegenpartij 

vragen gesteld worden over beïnvloeding. Vragen en sug-

gesties van de advocaat van de verdachte dat de verklaring 

door therapie is beïnvloed, zijn bepaald niet denkbeeldig 

en kunnen een secundaire victimisatie met zich brengen. 

Als therapeut is het belangrijk om over deze mogelijkheid 

te communiceren met de (ouders van de) patiënt, zodat 

een goede afweging kan worden gemaakt van de risico’s 

die het juridisch proces mogelijk met zich meebrengt.

Timing
Mede als gevolg van tekorten en achterstanden bij politie 

en OM kan een opsporingsonderzoek tegenwoordig al 

gauw twee jaar kan duren. Dat betekent dat het straf-

proces als geheel zomaar vier jaar kan duren voordat de 

rechter de eerste uitspraak doet. Om al die tijd traumage-

relateerde klachten niet te behandelen is niet wenselijk en, 

zeker bij kinderen, ethisch niet verantwoord omdat deze 

klachten invloed hebben op de kwaliteit van leven én het 

slachtoffer kwetsbaar maken voor herhaling van seksueel 

misbruik. Daarbij is de kans op spontaan herstel na zes 

maanden PTSS gering. Traumabehandeling moet daarom 

idealiter zo snel mogelijk na het verhoor beginnen. 

Overigens blijft het voor een slachtoffer niet bij een een-

malig politieverhoor. Het slachtoffer kan zowel voor als 

tijdens de rechtszaak als getuige worden gehoord. Daarbij 

kunnen kritische vragen worden gesteld over eventuele 

beïnvloeding van herinneringen door een traumagerichte 

behandeling. Een goede slachtofferadvocaat kan er bij 

de verdediging op aandringen eventuele vragen voor het 

slachtoffer snel te stellen. Zo wordt de waarheidsvinding 

gediend maar tegelijkertijd schade beperkt.

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 Slachtof-
fers (LANGZS). Samen met Iva schreef hij Dicht bij huis (2020) voor ouders/
verzorgers die geconfronteerd worden met seksueel misbruik van hun kind.
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Therapie en traumatische herinneringen: 
een gevaarlijke combinatie in de rechtbank?

Therapeuten doen niet aan waarheidsvinding, dit is namelijk niet het doel van therapie. De consequenties 
van wat er besproken wordt tijdens de therapie blijven echter niet altijd binnen de muren van de behandel-
kamer. Komt het tot een aangifte, dan is het van belang dat de feitelijke gebeurtenissen bij het politie-
verhoor zo accuraat mogelijk opgehaald kunnen worden. Omwille van waarheidsvinding zou idealiter een 
therapie starten na de afronding van de rechtszaak, maar wachten met therapie is geen optie: een rechts-
zaak kan lang duren en het juridische proces kan het trauma van de patiënt verergeren (Orth, 2002).

TEKST: Sanne Houben en Henry Otgaar

Het vraagstuk rondom starten met aangifte of behandeling 

onderstreept meteen het verschil tussen de rechtspraak en 

de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens een rechtszaak gaat 

het om welke feitelijke gebeurtenissen zich toen hebben af-

gespeeld, terwijl het tijdens therapie doorgaans gaat om de 

subjectieve waarnemingen van de gebeurtenissen en hoe 

de patiënt het trauma zich in het hier en nu kan herinneren. 

Ontstaansgeschiedenis
Bij rechtszaken rondom seksueel misbruik is de ontstaans-

geschiedenis van de eerste verklaring belangrijk (Otgaar et 

al., 2017). Getuige-deskundigen zijn kritischer als een patiënt 

herinneringen hervindt tijdens therapie die er daarvoor nog 

niet waren. Zulke hervonden herinneringen zouden het 

resultaat kunnen zijn van suggesties van de therapeut/the-

rapie (Loftus, 1993; Houben et al., 2020). Daarentegen kan 

een patiënt vanuit zichzelf tijdens een correct uitgevoerde 

therapie ook een nieuwe herinnering krijgen. Men kan dus 

niet beweren dat het ondergaan van therapie per definitie 

betekent dat een verklaring onbetrouwbaar is. 

Reconstructief geheugen
Ons geheugen werkt reconstructief (McNally, 2005). Iede-

re keer dat een traumatische herinnering wordt opgehaald, 

bijvoorbeeld tijdens therapie, kunnen geheugenfouten 

ontstaan. Daarnaast werkt ons geheugen associatief. Dit 

houdt in dat we door onze kennis een netwerk hebben 

aan informatie. Hoe meer kennis, des te meer gerelateerde 

informatie iemand zich zal herinneren. Het associatieve ka-

rakter van ons geheugen kan ertoe leiden dat details wor-

den geactiveerd die geen onderdeel waren van de originele 

gebeurtenis en dus resulteren in pseudo-herinneringen 

(Houben, Otgaar, Roelofs et al., 2020). Pseudo-herinnerin-

gen zijn herinneringen aan (details van) een gebeurtenis 

die een individu niet zelf heeft ervaren (Loftus, 2004). 

Daarnaast kan het zijn dat naarmate de tijd vordert een 

patiënt zich minder kan herinneren van een traumatische 

ervaring en deze opvult met nieuwe, foutieve kennis die in 

de lijn van de verwachting ligt (Houben et al., 2018, maar 

zie ook Van Schie & Leer, 2019). Pseudo-herinneringen kun-

nen ontstaan tijdens elke traumagerichte therapie. Zulke 

herinneringen hebben geen grote klinische relevantie en 

kunnen wellicht zelfs bijdragen aan het verwerken van het 

trauma. Maar pseudo-herinneringen kunnen wel desas-

treus zijn in de rechtbank aangezien ze de validiteit van 

een getuigenverklaring aantasten. Zo laat recent onder-

zoek zien dat proefpersonen die oogbewegingen maakten, 

zoals bij EMDR, vaker fouten maakten tijdens gezichts-

herkenning dan proefpersonen die geen oogbewegingen 

maakten (Leer & Engelhard, 2020). Voor een therapie is dit 

niet van belang. Voor een rechtszaak waarbij een getuige 

een mogelijke dader moet aanwijzen, is dit wel problema-

tisch. Therapie kan dus wel degelijk invloed hebben op de 

validiteit van een verklaring. Vanwege de reconstructieve 

werking van het geheugen en de additionele rol die thera-

pie hierbij kan spelen, moeten therapeuten zich bewust 

zijn van de mogelijke geheugeneffecten die tijdens thera-

pie kunnen ontstaan en de patiënt hierover informeren.

Dr. Sanne Houben is onderzoeker en docent verbonden aan de sectie 
Klinische Psychologie en sectie Forensische Psychologie van de Universiteit 
Maastricht.
Prof. Dr. Henry Otgaar is hoogleraar rechtspsychologie verbonden aan de 
sectie Forensische Psychologie aan de Universiteit Maastricht en Leuvens 
Instituut voor Criminologie aan de KU Leuven.
Beiden zijn daarnaast werkzaam als getuige-deskundige.

Referenties zijn op te vragen bij sanne.houben@maastrichtuniversity.nl

Reactie



INTERVIEW

EMDR MAGAZINE 2728

na traumatisch 
verlies

Lonneke Lenferink is een gepassioneerd onderzoeker. Op drie verschillende 

universiteiten in Nederland houdt ze zich bezig met onderzoek naar de vraag 

welke behandeling nodig is om te voorkomen dat nabestaanden langdurig 

getraumatiseerd blijven. Vorig jaar publiceerde ze met haar team over de effecten 

van EMDR-therapie en cognitieve gedragstherapie op het rouwproces bij 

nabestaanden van slachtoffers van de MH17-ramp. Een uniek onderzoek, waarin 

ze de nabestaanden van de 193 Nederlandse inzittenden tot op de dag van 

vandaag volgt.

TEKST: Nadia Thiel    PORTRETFOTO: Klaas-Jelmer Sixma

Onderzoek bij nabestaanden MH17-ramp

Hulp

Je richt je in je onderzoeken op de gevolgen van 
hulp na verlies en trauma. Hoe ben je bij dit 
interessegebied gekomen?
“Uit persoonlijke ervaring heb ik meegemaakt wat 

de effecten kunnen zijn van een traumabehandeling. 

Op de middelbare school stond ik een vriendin bij die 

slachtoffer was geworden van mishandeling door haar 

ex-vriend. Haar angsten belemmerden haar steeds 

meer, ze durfde de straat niet meer op. Via Slachtof-

ferhulp kwam ze uiteindelijk bij een EMDR-therapeut 

terecht. Ik stond er versteld van hoe snel de behande-

ling effect had. Binnen no time zag ik haar opknappen 

en konden we weer samen op stap! Deze ervaring staat 

aan de basis van mijn interesse voor de psychologische 

wetenschap. En daarbij heb ik het onderwerp psycho-

trauma eigenlijk niet meer verlaten. 

Via de Rijksuniversiteit Groningen kwam ik in aanra-

king met onderzoek naar de effecten van EMDR-the-

rapie en cognitieve gedragstherapie bij nabestaanden 

van moord. Mariëtte van Denderen voerde het onder-

zoek uit en er was een vacature beschikbaar bij diezelf-

de onderzoeksgroep. Zo is het balletje gaan rollen. In 

mijn rol als onderzoeker probeer ik betekenisvol te zijn 

voor een ander, net als de meeste psychologen. Ik zit 

niet tegenover patiënten in de behandelkamer, maar ik 

volg op een andere manier wel wat daar gebeurt. Door 

behandelaren inzichten te bieden over wat werkt bij de 

behandeling van psychotrauma draag ik mijn steentje 

bij.”

Hoe hangen PTSS en complexe rouwklachten 
met elkaar samen?
“Ik onderzoek het rouwproces van mensen die plotse-

ling een dierbare verloren zijn. Dit kan het gevolg zijn 

van een ongeluk, misdrijf of vermissing. Het verwer-
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ken van verlies gaat vaak gepaard met een complex 

geheel aan gevoelens, gedachten, herinneringen en 

gedragingen. Wanneer er sprake is van moord of 

doodslag kan het rouwproces nog ingewikkelder zijn. 

Gevoelens van angst, boosheid of ongeloof kunnen het 

dagelijks leven van de nabestaande behoorlijk op zijn 

kop zetten. Nabestaanden krijgen vaak ook te maken 

met politieonderzoek, rechtszaken en media-aandacht. 

Rouwklachten kunnen behoorlijk ingrijpen op het 

leven van de nabestaande. Wanneer na zes tot twaalf 

maanden hevige rouwklachten aanhouden, kan er 

sprake zijn van verstoorde rouw en kan gespecialiseer-

de hulp uitkomst bieden.” 

Hoe kwam je in contact met nabestaanden van 
de MH17-vliegramp? En wat zijn jullie gaan 
onderzoeken?
“In nauwe samenwerking met Slachtofferhulp, Stichting 

Vliegramp MH17 en de politie zijn we in contact geko-

men met nabestaanden van de vliegramp. Van alle Ne-

derlandse inzittenden heeft tenminste één nabestaande 

deelgenomen aan ons onderzoek. In de afgelopen zeven 

jaar hebben we intensief contact met ongeveer 200 

nabestaanden. Als onderzoeksgroep zijn ze vrij uniek. 

Zo is iedereen op hetzelfde moment nabestaande 

geworden. Bij een ramp als deze ontstaat er een soort 

collectieve rouw, waarbij er ook veel media-aandacht is. 

Alle nabestaanden hebben hiermee te maken. Daarmee 
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zijn bepaalde omgevingsfactoren voor het rouwproces 

gelijk. Onlangs is spreekrecht geboden aan de nabe-

staanden in de rechtszaak tegen de verdachten in de 

MH17 ramp. Wij onderzoeken momenteel wat de impact 

hiervan is op het rouwproces van nabestaanden.

We weten dat één op de twee mensen die met trauma-

tisch verlies te maken krijgen, klachten kan ontwikke-

len. Dit kan gaan om posttraumatische stressklachten 

of verstoorde rouwklachten. Je kunt je bijvoorbeeld 

voorstellen dat nabestaanden last kunnen krijgen van 

beelden van hun dierbare in nood. Ook omdat een ramp 

zich zo plotseling voltrekt en er geen ongeschonden 

lichaam is om te bergen, kan het rouwproces er anders 

uitzien. Wij zijn geïnteresseerd in vele dingen, onder 

andere in wie er vastlopen in klachten. En hoe zijn deze 

mensen het beste geholpen? Zo hebben we gekeken 

naar de invloeden van EMDR-therapie en CGT op de 

klachten van nabestaanden.”

-
technieken ten opzichte van de controlegroep. 
Was je teleurgesteld in dit resultaat?
“Maar we vonden wel dat de klachten afnamen bij 

de nabestaanden die cognitieve gedragstherapie en 

EMDR-therapie geboden kregen. Dat is op zich een 

mooi gegeven. Het verschil van afname in klachten 

met de controlegroep was in onze studie niet signi-

ficant. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen 

hiervoor. Wellicht had de controlegroep ook toegang 

tot bepaalde resources, die we niet meegenomen 

hebben in de studie. Ik ben vooral benieuwd wat er 

gebeurt als we een grotere onderzoeksgroep hebben. 

Wellicht vind je dan ook meer effect. In deze studie 

(Lenferink e.a., 2020) hadden we maar 39 mensen. 

Wat we absoluut niet willen is mensen iets bieden dat 

niets doet, of misschien zelfs schadelijk is.”

30
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Kun je wat meer vertellen over de inhoud van de 
geboden behandeling in de onderzoeksgroep?
“De basis voor de behandeling was een behandel-

protocol ontwikkeld door Mariëtte van Denderen en 

collega’s. Zij gebruikten dit voor een onderzoek bij na-

bestaanden van moord. Het protocol bestaat uit acht 

sessies cognitieve gedragstherapie en EMDR-therapie, 

waarbij zij effect vonden van deze behandeling op de 

PTSS en verstoorde rouwklachten van nabestaanden 

(Van Denderen e.a., 2018). Via het Netwerk Trauma-

tisch Verlies werkten wij met getrainde GZ-psycholo-

gen en EMDR-therapeuten voor de uitvoering van de 

behandeling bij nabestaanden van de vliegramp. Het 

protocol pasten we aan op de specifieke situatie van 

de MH17-ramp. 

De eerste sessie is gericht op kennismaking en psy-

cho-educatie over rouw. De tweede sessie richt zich 

op sociale steun. Nabestaanden kunnen dan bijvoor-

beeld ook een steunfiguur meenemen naar de behan-

deling. Daarna volgen drie sessies EMDR-therapie. 

Deze sessies zijn 90 minuten lang in plaats van het 

gebruikelijke uur van de eerdere sessies. De EMDR-

therapeuten helpen de nabestaanden om de juiste 

targets te vinden voor de behandeling. Welk beeld 

of welk rampscenario raken ze maar niet kwijt? Dan 

richt de EMDR-therapie zich daarop. In de laatste drie 

sessies is aandacht voor cognitief gedragstherapeu-

tische technieken en dat kan heel divers zijn, toege-

schreven op de situatie van de nabestaande.”

Hoe kan ik als behandelaar bijdragen aan 
goede hulp voor nabestaanden?
“Ik denk dat het belangrijk is dat rouwproblematiek 

herkend wordt in de behandelkamer. Gelukkig komt 

hier meer aandacht voor sinds de persisterende 

complexe rouwstoornis is opgenomen in de DSM-5. 

Wanneer een dierbare komt te overlijden is dat een 

ingrijpende gebeurtenis. Het verwerken van dit ver-

lies is een persoonlijk proces. Wanneer de klachten 

maar niet afnemen, hebben nabestaanden nog vaak 

het idee dat ze het zelf moeten oplossen. Het helpt 

als hun klachten worden erkend als een stoornis waar 

ze hulp voor kunnen krijgen. 

Het Netwerk Traumatisch Verlies bestaat uit ruim 

20 psychologen, verspreid door Nederland. Deze 

psychologen zijn getraind in het behandelen van de 

combinatie van rouwklachten en traumaklachten. De 

inzichten die we opdoen in wetenschappelijk onder-

zoek gebruiken we om de behandeling steeds weer te 

verbeteren. Op de website www.rouwbehandeling.

nl vinden nabestaanden therapeuten waar ze terecht 

kunnen voor hulp. Deze therapeuten zijn soms werk-

zaam bij een grote instelling maar ook vrijgevestigde 

therapeuten kunnen zich aansluiten bij het netwerk. 

Voor nabestaanden is een therapeut beschikbaar bin-

nen één uur rijden.”

Wat is je focus voor vervolgonderzoek?
“De rechtszaak van de MH17-ramp is gestart, een 

proces dat wij nauwlettend volgen. Wat maakt dat 

sommige nabestaanden zich vastbijten in de rechts-

zaak en anderen niet? Ook zijn we geïnteresseerd in 

de motivatie en verwachtingen van de nabestaan-

den die gebruik maken van het spreekrecht. Het zou 

mooi zijn als we datgene wat er bij het spreekrecht 

wordt geuit kunnen analyseren en op die manier mee 

kunnen nemen in ons onderzoek. We hebben nu twee 

meetmomenten uitgevoerd bij de nabestaanden ten 

tijde van de rechtszaak. Dit jaar volgt nog een derde 

meting en straks na de rechtszaak volgt hopelijk nog 

een vierde. Volgend jaar verwachten we de eerste 

resultaten hiervan te kunnen publiceren. 

Onderzoek naar de effecten van EMDR bij nabestaan-

den is nog schaars. Er is nog zoveel werk te doen. 

Voor de toekomst denk ik bijvoorbeeld ook aan toe-

passingen van onlinebehandelingen voor nabestaan-

den. Hoe eerder je kunt ze bereiken, hoe beter.”

Dr. Lonneke Lenferink is assistant-professor bij de Universiteiten 

trauma en verlies.

Lenferink, L. I. M., de, K. J., Smid, G. E., & Boelen, P. 
A. (2020). Cognitive therapy and EMDR for reducing 
psychopathology in bereaved people after the mh17 

Traumatology. https://doi.org/10.1037/trm0000253

Van Denderen, M., de Keijser, J., Stewart, R., & Boelen, P. 
A. (2018). Treating complicated grief and posttraumatic 
stress in homicidally bereaved individuals: a rando-
mized controlled trial. Clinical Psychology & Psycho-
therapy, 25(4), 497–508. http://www.metatoc.com/
papers/110758-treating-complicated-grief-and-post-
traumatic-stress-in-homicidally-bereaved-individu-
als-a-randomized-controlled-trial
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CASUS

bij angst voor covid-
besmetting

EMDR in isolatie
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TEKST: Eve Dumas

Alexandra is opgenomen in isolatie op de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Zij heeft 

koorts, is benauwd en wordt behandeld als een patiënte die mogelijk besmet is met 

covid-19. Als medisch psycholoog word ik in consult gevraagd omdat zij zeer angstig is 

en rustgevende medicatie onvoldoende helpt. Deze angst is niet alleen vervelend voor 

Alexandra, maar belemmert ook de diagnostiek, omdat zij niet in de CT-scanner wil. 

De vraag is of EMDR-therapie in isolatie mogelijk is.

lexandra is een 72-jarige vrouw die ik 

enkele dagen daarvoor heb ontmoet 

tijdens een klinische opname op de 

afdeling cardiologie van ons ziekenhuis. 

De afdeling medische psychologie werd 

in consult gevraagd in verband met angstklachten die 

samenhingen met haar lichamelijke klachten. Ze zit 

rechtop in haar bed en vertelt mij helder en duidelijk 

dat zij bekend is met hartklachten. Daarbij heeft zij 

COPD. Ze legt uit dat zij zeven jaar geleden in coma-

teuze toestand met spoed opgenomen is geweest 

op de IC nadat haar man haar buiten bewustzijn 

aantrof. Zij lag twaalf dagen in coma. 

Bij het ontwaken op de IC zag zij haar man en 

zoon, die te horen hadden gekregen dat er min-

der dan 10 procent kans was dat zij het zou 

overleven. Zij kan zich van de dagen voordat 

zij werd opgenomen niets meer herinneren, 

waardoor ze bang is voor lichamelijke sensa-

ties. Het voelt voor haar alsof deze het begin 

van een nieuw coma aankondigen. Zij is thuis 

regelmatig angstig en dit is de afgelopen 

weken verergerd. De lichamelijke sensaties 

en bijbehorende angst remmen haar in het 

ondernemen van activiteiten en lichamelijke 

inspanning. Ik vat haar klachten (en samenhang 

ervan) als volgt samen:

· preoccupatie met lichamelijke sensaties. Forse 

toename van angst en paniekaanvallen in de afge-

lopen weken, met name bij het waarnemen van 

lichamelijke sensaties

· slaapproblemen door de lichamelijke sensaties 

waardoor zij in de nacht uit bed gaat

· achteruitgang in lichamelijke conditie, die verder 

verergert door angst voor inspanning en de bijbe-

horende lichamelijke sensaties.

We hebben afgesproken na de opname EMDR-therapie 

in te zetten met als behandeldoel het reduceren van de 

angst voor lichamelijke sensaties.

Medisch psychologische zorg in het ziekenhuis
Zoals treffend beschreven door collega’s Kranenburg, 

van Eijk en Rikkert in het artikel Ziekenhuispsychologie 

ten tijde van de coronacrisis (#EM 23) heeft de corona-

crisis veel impact gehad op de mentale gezondheid van 

ziekenhuismedewerkers. Ook hebben wij als medisch 

psychologen psychosociale hulpverlening aan teams en 

individuen geboden (inhoudelijke richtlijn: Ministerie 

van Defensie, 2020). Naast deze zorg bleven wij ook 

diagnostiek en behandeling uitvoeren bij poliklinische 

patiënten via beeldbellen. Ook bij de opgenomen pati-

enten boden wij zorg, zowel voor patiënten op de regu-

liere afdelingen als voor patiënten in strikte covid-isola-

tie op speciaal ingerichte afdelingen en op de IC. Voor de 

klinische zorg moesten wij, net als de zorgmedewerkers 

op de afdeling, wennen aan persoonlijke beschermings-

middelen. Vooral het werken in een volledig isolerend 

pak was nieuw. Hoe maak je goed contact vanachter 

een FFP2-masker? 

Maximaal contact bij maximale persoonlijke 
bescherming
Voor het bezoek aan Alexandra stond ik voor de geslo-

ten deur die de sluis vormde naar de isolatiekamers. 

De kar met persoonlijke beschermingsmiddelen stond 

voor mij. Ik mocht niets mee naar binnen nemen: geen 

papier, computer, of EMDR-lichtbalk. Het was behoorlijk 

warm door de beschermende schorten die grotendeels 

van plastic zijn en goed afsluiten. De patiëntencontac-

ten die wij voerden duurden relatief lang (45-60 minu-

ten met daarna een terugkoppeling aan de verantwoor-

delijke verpleegkundige, physicans assistant of arts). 

A
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Daarom bleek het fijn om zo dun mogelijke katoenen 

kleding te dragen. Ik moest harder praten om door het 

FFP2-masker heen verstaanbaar te blijven en een spat-

bril of vuurwerkbril raakte snel beslagen. Het dragen 

van een face shield zorgde ervoor dat ik goed kon blijven 

zien en dat de patiënt ook het grootst mogelijke deel 

van mijn gezicht kon zien. Daarna trok ik handschoenen 

aan en ging ik met lege handen naar binnen. 

Flashforward
Alexandra was zichtbaar blij dat er iemand bij haar 

kwam in de isolatiekamer. Zij was angstig en maakte 

zich veel zorgen dat zij mogelijk met covid zou zijn 

besmet. Ze zei treffend dat als zij covid-positief zou zijn, 

zij waarschijnlijk dood zou gaan omdat haar longen al zo 

kwetsbaar zijn. Ook bleek dat zij niet in de CT-scanner 

wilde voor verdere covid-diagnostiek. Ik vroeg Alexan-

dra  waar ze nou het meeste last van had. De paniek en 

angst die zij voelde gingen over het overlijden als gevolg 

van covid. Daarom besloot ik het flashforward-protocol 

toe te passen. 

Het targetbeeld was dat zij zichzelf dood zag liggen in 

een kist, terwijl haar man en zoon erbij staan te huilen. 

Voordat ik begon zette ik haar bed in de half-hoge stand. 

De SUD was aanvankelijk 9. Omdat Alexandra was ver-

zwakt door haar lichamelijke klachten heb ik gewerkt 

met de aanbevelingen van Van Oort en Van Zandvoort 

(2017) over de toepassing van EMDR-therapie bij 

niet-aangeboren hersenletsel. Zo werd het tempo van 

de sets oogbewegingen fors vertraagd om te verzekeren 

dat zij met enige inspanning het net bij kon houden. 

Ook probeerde ik de sessie zo kort mogelijk te houden, 

waardoor ik ongeveer 40 minuten bij haar was. Doordat 

de kleding en gezichtsbedekking afstand creëerden, wil-

de Alexandra die juist graag verkleinen en pakte zij mij 

meerdere keren vast. Tijdens de desensitisatie kwam 

het beeld op dat haar man en zoon elkaar omhelsden en 

zag zij ‘haar mannen’ elkaar omarmen met een glimlach 

op hun gezicht. Alexandra zei: ik ben een goede moeder 

geweest. De SUD van de Flashforward werd 0, waarop 

zij mijn hand beetpakte bij het

positief afsluiten en zei: “Ik heb dit nog nooit gezegd,  

maar nu kan ik het zeggen: als het mijn tijd is om te 

gaan dan is dat zo en dan is het ook goed.”

Na afronding van de EMDR-therapie gericht op de flash-

forward heb ik Alexandra opnieuw gevraagd naar haar 

algehele spanningsniveau. Deze was gezakt waardoor 

we konden praten over het belang van de CT-scan. Zij 

stemde in met de scan. Bij het terugkoppelen van de be-

handeling aan de betrokken verpleegkundige merkte ik 

hoe warm ik het zelf had gekregen van het werken met 

de vingerbewegingen tijdens het dragen van de bescher-

mende kleding. De verpleegkundig gaf mij advies; er zijn 

coolpacks die gedragen kunnen worden over de schor-

ten om koel te blijven. Na herstel en ontslag is Alexandra 

bij mij op de polikliniek gekomen voor een voorzetting 

van haar EMDR-behandeling. Bij binnenkomst blikte zij 

terug op de sessie in isolatie en gaf aan dat ze regelmatig 

had gedacht aan het beeld van zichzelf in de doodskist 

en haar man en zoon erbij. “Ik keek dan naar de muur en 

zag ze zo staan bij mij en ze lachen…ze lachen!” 

Eve Dumas Ph.D., is GZ-psycholoog werkzaam op de afdeling medi-
sche psychologie van het Tjongerschans Ziekenhuis in Heerenveen. 
Eve is in opleiding tot EMDR-practitioner. “Met dank aan mijn super-
visor Liesbeth Mevissen die mij stimuleerde om deze casus te delen.”
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Lessons learned 
· EMDR is een goed toepasbare behandeling in 

isolatie, zelfs zonder aanvullende hulpmiddelen in 

volledige beschermende kleding.

· Het is belangrijk rekening te houden met hoe je 

gekleed bent om de behandeling zelf goed vol te 

houden. Gebruik daarom liever een face shield in 

plaats van een spatbril en maak eventueel gebruik 

van draagbare koel-elementen. 

· Vertraag de oogbewegingen indien de patiënt licha-

melijk verzwakt is en houd de procedure zo kort 

mogelijk.

Voorlopig zijn we nog niet af van covidzorg en daar-

naast zien we een toename in verwijzingen met post-

covid-klachten met daarbij ook traumagerelateerde 

klachten. Een deel heeft PTSS ontwikkeld. EMDR 

wordt volop ingezet!



EMDR MAGAZINE 27 35

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

Vandaag komt de zesjarige Rodney weer. Ik zet snel alle 

breekbare voorwerpen zo hoog mogelijk op de kast, zodat 

hij er niet bij kan, want ik vermoed dat hij, naast getuige 

te zijn geweest van huiselijk geweld en twee ouders heeft 

die harddrugs gebruikten, ook ADHD heeft. 

Ik werk vanuit een huisartsenpraktijk en de vorige keer 

was hij in mum van tijd op het onderzoeksbed geklommen, 

trok alle verbandmiddelen uit de kast, spoot de gel die 

voor echo’s wordt gebruikt over de grond, draaide aan alle 

knoppen van het echoapparaat en stak een eendenbek, 

zo’n tang waarmee vaginale onderzoeken worden gedaan, 

in zijn mond. “Wat is dit?”, vroeg hij terwijl zijn wangen 

uitpuilden. Ik probeerde hem toch aan het werk te krijgen 

en het lukte hem zowaar een tekening te maken van zijn 

vader met een mes, waar hij ‘Ik was stout’, op had geschre-

ven. Met EMDR werkte we aan zijn nare herinneringen aan 

het geweld. Hij leek wel wat opgeluchter toen hij vertrok, 

een ravage in mijn kamer achterlatend. 

Omdat de huisartsenpraktijk tijdelijk even geen kamers 

meer beschikbaar had, ben ik de afgelopen maanden uit-

geweken naar een kamer in een fysiotherapiepraktijk waar 

alleen een hoog-laag behandeltafel midden in de kamer 

staat en wat kussens liggen. Hij komt mij met groene haren 

tegemoet en oma vertelt dat ze het met zo’n goedkope 

spuitbus heeft geverfd, zodat ze het er wel weer uit kan 

wassen. 

Oma vertelt dat hij een stuk beter slaapt maar ze wil graag 

nog een EMDR-sessie, want hij is nog wel vaak opstan-

dig. Als we doorpraten over zijn nare herinneringen zegt 

Rodney dat hij er geen last meer van heeft: “Dat is al 

zoooo lang geleden mevrouw. Weet u eigenlijk wel dat ik 

met papa ben gaan kamperen dit weekend?” Hij begint 

enthousiast te vertellen over het geweldige weekend. Oma 

vertelt dat het een stuk beter gaat met vader. Hij is gestopt 

met drugs, heeft een baan en woont bij zijn nieuwe vrien-

din, die een zoontje heeft van vijf. Rodney gaat eens in de 

paar weken bij zijn vader logeren. 

begint Rodney te draaien op de bureaustoel. Hij hangt 

languit onderste boven en overal verschijnen groene 

vlekken op de stoel, de verf geeft af. Hij glijdt van de 

stoel en begint met de kussens te gooien en ertegen 

te trappen. Ik benoem dat ik snap dat het ook moeilijk 

voor hem is, want waarom kan hij niet bij papa wonen? 

Daar zou ik ook boos van worden. Dat is in de roos en hij 

begint steeds harder te trappen, terwijl oma hem tot de 

orde probeert te roepen. Hij rent de kamer uit, en als ik 

hem ga zoeken staat hij om de hoek, met zijn achterhoofd 

tegen de muur, waar nu ook groene vlekken op zitten. 

Het zweet staat nu op mijn voorhoofd, want ik ben hier te 

gast. 

Rodney schrikt ervan en pakt snel een tissue en zeep om 

de muur schoon te maken. Hij gaat de hele kamer rond 

en boent alle vlekken weg. Ondertussen vraag ik oma of 

zij weet waarom hij niet bij papa kan wonen. Oma legt 

uit dat papa veel werkt en weinig thuis is. Papa wil heel 

graag dat Rodney bij hem komt wonen, maar dat kan nu 

nog niet. Rodney wordt zichtbaar rustiger en gaat weer 

op zijn schone stoel zitten. Ik kijk hem aan en benoem 

dat het dus niets te maken heeft met dat papa vindt dat 

hij stout is. Ik vraag oma of ze de volgende keer papa wil 

vragen om mee te komen, zodat we er samen over verder 

kunnen praten, en Rodney vertrekt lachend. 

EMDR-therapie is geen tovermiddel en niet alle klach-

ten van kinderen met chronisch trauma zijn een gevolg 

van onverwerkte herinneringen. De meeste van deze 

kinderen hebben ook moeilijke omstandigheden, zoals 

een overleden moeder, een vader in de gevangenis, een 

moeder met een verstandelijke beperking. Daar moeten 

ze mee leren leven en dat gaat gepaard met pijn, ver-

driet, en boosheid. Dan zijn ondersteunende gesprek-

ken, psycho-educatie en het netwerk betrekken meer 

aangewezen. Soms kan EMDR daar wel een bijdrage 

aan leveren, maar EMDR kan de werkelijkheid niet 

veranderen.

COLUMN
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FITT betrekt gezin bij 
traumabehandeling 
jongeren

BN’er in therapie
Zangeres Jennifer Ewbank vertelt op Instagram dat ze drie EMDR-sessies 

heeft gehad, omdat ze na een ongeval van haar dochtertje van 7 over-alert 

bleef. Ze kiest ervoor om haar ervaringen te delen, omdat ze merkt dat er 

nog een taboe op rust. “Natuurlijk is het kwetsbaar en persoonlijk, maar 

het is ook ontzettend mooi dat er iets bestaat om het zware misschien wat 

te verlichten en/of te begrijpen. Er overkomen mensen de meest vreselijke 

dingen en nog veel heftigere dingen dan waarin wij zijn beland. Maar al lost 

het in de situatie niets op, het kan wel rust geven.”

Lezer Dafna Zwarts liep laatst in het Singer 

museum in Laren en zag daar het kunstwerk 

Onverwoestbaar Voorwerp. ‘Het deed me zo aan 

EMDR denken’, schrijft ze erbij. Fotograaf Man 

Ray plakte op de naald van een metronoom een 

foto van het oog van een ex-geliefde. Object to be 

destroyed, was de titel van het kunstwerk. Het 

oog staarde je aan, terwijl de tijd verstreek. Werd 

het effect gekmakend, dan bood een hamer 

uitkomst: daarmee kon je het object kapot slaan. 

Toen een groep studenten de titel letterlijk nam, 

maakte hij een nieuwe versie: Indestructible 

Object. Salvador Dalí maakte deze versie met 

getekend oog voor de film Spellbound van Alfred 

Hitchcock.

Het Kinder- en Jeugd-

traumacentrum van Kenter 

Jeugdhulp in Noord-

Holland ontwikkelde FITT: 

Family-based Intensive 

Trauma Treatment. Een 

intensieve trauma- en 

gezinsgerichte behandeling 

voor jongeren (12-20 jaar) die posttraumatische stressklachten 

hebben als gevolg van huiselijk geweld. FITT duurt vier weken 

en bestaat uit psycho-educatie, traumatherapie (exposure, EM-

DR-therapie en lichaamsgerichte therapie), ouderbegeleiding en 

gezinsgesprekken. Er wordt gewerkt aan het herstellen van de 

traumaklachten en er is aandacht voor het veilig maken van de 

gezinsrelaties. 

Kenter Jeugdhulp onderzoekt samen met de Vrije Universiteit 

Amsterdam de toegevoegde waarde van het intensieve karakter 

en de ouder- en gezinscomponenten. FITT wordt vergeleken 

met een intensieve traumabehandeling zonder betrokkenheid 

van het gezin en met reguliere traumabehandeling na huiselijk 

geweld. Dataverzameling vindt op dit moment plaats bij Kenter 

Jeugdhulp, GGZ Rivierduinen en UMC Utrecht. Het onderzoek 

loopt van 2019 tot 2023. Scan de QR-code als je 

meer wil weten over de behandeling of het onder-

zoek. Ook voor het aanmelden van patiënten, kun 

je contact leggen.

Metronoom 
met oog

Kort & Bondig
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Natasja Froger 
bij EMDR-sessie

EMDR-therapie 
in een auto

In deze nieuwe rubriek besteden we aandacht aan allerlei wetenswaardigheden rondom EMDR-therapie. 
Tips of ideeën? Mail ze naar redactielid Trudy de Vos: tdevos@fi er.nl

Voor het SBS-programma Five Days Inside

verbleef Natasja Froger vijf dagen in de Veilige 

Veste van Fier in Leeuwarden. Bij dit expertise- 

centrum voor geweld in afhankelijkheidsrela-

ties draait de presentatrice mee in een groep 

voor de veiligheid onherkenbaar in beeld 

gebracht). Eén van hen zit midden in een intensieve traumabehande-

ling, waarbij ze drie keer per week drie keer per dag therapie volgt. 

Natasja kijkt mee bij zowel de imaginaire exposure als bij EMDR-

therapie sessies. In de EMDR-sessie zien we hoe de patiënt terug-

denkt aan een groepsverkrachting, waarbij ze de lamp volgt en 

aan een sessie toe, want ze wordt er enorm boos en verdrietig van. 

ten, omdat ze het onderwerp te zwaar vonden. Five Days Inside is 

terug te zien op Videoland.

Dichter en schrijver Ellen Deckwitz schreef in haar column in de NRC over ‘oudoom Karel (109 of zo)’, die 

nog behoorlijk last bleek te hebben van zijn tijd in de Japanse interneringskampen. Dat was voor Ellen geen 

verrassing, want die wist allang dat oudoom Karel ‘altijd schreeuwde in zijn slaap, woedeaanvallen naar 

postbodes had en een weefgetouw aan littekens op zijn rug had.’ Na decennialang ontkennen dat hij klach-

ten had, besloot hij die therapie met bewegende lichtjes een kans te geven. In de column vertelt ze hem dat 

ze het knap vindt dat hij op zijn leeftijd alsnog voor therapie gaat. “Ik heb zo lang gedacht dat ik te oud was 

om er nog iets aan te doen,” zei hij, “maar ik wilde niet meer bang zijn voor mijn dromen. Ook al ga ik mor-

gen dood, dan ben ik alsnog blij met elke dag rust die ik nu heb weten te verwerven.”

De column De therapie voor zaken waarbij alleen praten niet genoeg is van Ellen Deckwitz is terug te 

vinden op www.nrc.nl.

0100++
100-plusser 
in therapie

Hoe ziet het leven er nu uit in de zeven 

landen die eerder Joegoslavië vormden? De 

serie De Tranen van Tito schetst hier een 

beeld van. De zeven afl everingen gaan onder 

meer over de identiteitsvorming van een 

land, trauma, verlies en traumabehandeling. 

Klinisch psycholoog Iva Bicanic presenteert 

het programma. In de afl evering over Bosnië 

geeft ze EMDR in een auto. 

De Tranen van Tito is vanaf 19 december om 

20:20 uur te zien op NPO 2.
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Uit onderzoek onder mensen met een 

persoonlijkheidsstoornis blijkt dat zij in 

hun verleden niet alleen veelvuldig aan 

typische A-criteriawaardige gebeurte-

nissen, zoals seksueel en fysiek geweld, 

zijn blootgesteld geweest, maar dat dit ook geldt voor 

ervaringen met verwaarlozing (73, respectievelijk 82 

procent; Battle e.a., 2004). Verschillende vormen van 

kindermishandeling worden in verband gebracht met 

latere problemen op het gebied van emotieregulatie, 

een risicofactor voor het ontwikkelen van persoonlijk-

heidsproblematiek.

Gezien het relatief hoge niveau van blootstelling 

aan aversieve gebeurtenissen in de kindertijd is het 

interessant om te onderzoeken of het verwerken van 

herinneringen aan deze gebeurtenissen een gunstig ef-

fect heeft op symptoomclusters die vaak geassocieerd 

zijn met persoonlijkheidsstoornissen, zoals problemen 

met de emotieregulatie, een negatief zelfbeeld, sociale 

Heeft EMDR-therapie ook 

emotioneel misbruik en 
verwaarlozing?

De prevalentiecijfers van psychisch trauma bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn 

hoog. Het ligt daarom voor de hand om te onderzoeken of mensen met een persoonlijkheids-

stoornis ook baat hebben bij EMDR-therapie. In eerder onderzoek werd vooral het eff ect van 

traumagerichte therapie onderzocht bij mensen met een PTSS en comorbide persoonlijkheids-

problematiek. In 2020 werd een studie gepubliceerd over de eff ectiviteit van EMDR-therapie bij 

mensen met een persoonlijkheidsstoornis, waarbij PTSS juist werd uitgesloten (zie EM #24). 

Dit bood een goede gelegenheid om aan de hand van deze data te onderzoeken welk eff ect 

EMDR-therapie heeft op herinneringen aan emotioneel misbruik, verwaarlozing en andere 

typen aversieve gebeurtenissen.

Geen trauma, wel tekorten

TEKST: Laurian Hafkemeijer en Ad de Jongh

U
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isolatie en interpersoonlijk wantrouwen. Het effect 

van trauma-gerichte therapieën is zoals gezegd vooral 

onderzocht bij mensen met PTSS, waarbij symptomen 

van een persoonlijkheidsstoornis comorbide waren 

(Slotema e.a., 2020). Er is daarentegen betrekkelijk 

weinig bekend over de effectiviteit van traumagerichte 

therapieën ten aanzien van herinneringen aan gebeur-

tenissen die niet voldoen aan het A-criterium van 

PTSS, zoals emotionele verwaarlozing en emotioneel 

misbruik. 

De resultaten van een vorig jaar gepubliceerde, in 

Nederland uitgevoerde, gerandomiseerde effectstudie 

waarin 49 patiënten met een persoonlijkheidsstoor-

nis, zónder PTSS, vijf sessies EMDR-therapie aange-

boden kregen, was in dit opzicht een uitzondering 

(Hafkemeijer e.a., 2020). De resultaten lieten zien dat 

het desensitiseren van herinneringen aan aversieve 

gebeurtenissen met behulp van EMDR-therapie tot een 

significante algehele vermindering van symptomen 

leidde. 

Onderzoeksvraag
Omdat in het traumaveld soms wordt gesuggereerd 

dat EMDR-therapie effectief is voor mensen die zijn 

blootgesteld aan herinneringen aan gebeurtenissen die 

voldoen aan het A-criterium van PTSS in tegenstelling 

tot mensen die ‘tekorten’ hebben ondervonden, zoals 

emotionele verwaarlozing, waren wij geïnteresseerd in 

het differentiële effect van EMDR-therapie ten aanzien 

van herinneringen aan emotioneel misbruik, verwaar-

lozing en andersoortige nare gebeurtenissen. Patiënten 

werden verdeeld in drie groepen, op basis van hun 

meest voorkomende type herinnering. Onze hypothese 

was dat voor alle soorten herinneringen zou gelden dat 

na het toepassen van EMDR-therapie patiënten signi-

ficant minder psychische problemen, die kenmerkend 

zijn voor een persoonlijkheidsstoornis, zouden ervaren. 

Resultaten
Van alle patiënten rapporteerde 49% van hen emotionele 

verwaarlozing, 22,4% emotioneel misbruik en 26,5% een 

ander type gebeurtenis. Slechts één patiënt rapporteerde 

herinneringen die grotendeels voldeden aan het A-cri-

terium van PTSS. Na vijf sessies EMDR-therapie werden 

middelgrote tot grote behandeleffecten gevonden voor 

herinneringen die waren gerelateerd aan verwaarlozing, 

en gemiddeld grote behandeleffecten voor herinnerin-

gen aan zowel emotionele mishandeling als ander typen 

herinneringen. Zie het kader voor het niveau van functi-

oneren van de patiënten voor en na de behandeling. Er 

konden geen significante verschillen in symptoomver-

mindering na toepassing van EMDR-therapie tussen de 

drie type herinneringen worden vastgesteld. 

Conclusies
De resultaten ondersteunen het idee dat EMDR-the-

rapie niet alleen een effectieve therapie is voor herin-

neringen die verband houden met A-criteria-waardige 

gebeurtenissen, maar dat EMDR ook effectief is voor 

herinneringen met andere aversieve gebeurtenissen die 

gerelateerd zijn aan een persoonlijkheidsstoornis.
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Tabel 1. Het klachtniveau voor en na de behandeling van de drie 
 categorieën herinneringen.

Ad de Jongh is GZ-psycholoog, verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam en aan PSYTREC.

Laurian Hafkemeijer is klinisch psycholoog en onderzoeker bij GGZ-
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DISCUSSIE

In EMDR Magazine #26 beschreven Van Vark, Van 

der Vorst, Woicik, Flooren en Kuin enkele dilemma’s 

die zij aantroffen in het stellen van een indicatie voor 

behandeling middels onder andere EMDR-therapie bij 

delict-gerelateerde klachten. Wat niet expliciet aan bod 

komt, maar wel een belangrijke rol speelt in de afwe-

gingen is het doel van behandeling in de forensische 

zorg. Dat is niet zozeer het verbeteren van welzijn van 

de patiënt, maar het veilig houden van de samenleving 

door het risico op recidive middels behandeling terug 

te dringen. Wanneer therapeuten, zoals de auteurs, wel 

het welzijn willen behandelen (wat niet direct verband 

houdt met het risico op delict-recidive) kunnen zij niet 

uit de voeten met de visie van de forensische zorg. Dat 

is een probleem, omdat het niet alleen voor ingewik-

kelde situaties zorgt die gaan over of zorg op welzijn 

geboden kan worden in een setting die daar niet primair 

voor bedoeld is, maar ook leidt tot vragen ten aanzien 

van het indiceren van een behandeling. 

Doelen
Over het stellen van doelen in de behandeling zijn we 

het wel eens. Het stellen van doelen is een essentiële 

stap in het behandelproces (Hutschemaekers, Nekkers 

& Tiemens, 2018). Het opstellen van doelen helpt om 

te bepalen welk resultaat beoogd wordt, hoe dit resul-

taat wordt gemeten, en waarover geëvalueerd wordt. 

Evaluatie gaat dan ook over de mate waarin het doel 

gerealiseerd is, en wordt veelal gekoppeld aan effecti-

viteit van de behandeling. De mate van realisatie van 

het doel bepaalt of behandeling afgesloten wordt, of 

dat de behandelkoers gewijzigd wordt. In behandeling 

wordt er, als het goed is, niet zonder meer van de doelen 

afgeweken. 

Hoewel doelen in de behandeling bepalend zijn voor 

wat er in de behandelkamer nagestreefd wordt, zijn 

het de doelen van de behandeling die maken hoe zorg 

georganiseerd is, en welke zorg de instelling biedt, en 

hoe de zorg geëvalueerd wordt. In de GGZ is dat herstel 

of voorkoming van verergering van een psychische 

stoornis (zie Zorginstituut Nederland). In de forensische 

zorg is dat het terugbrengen van het risico op recidive in 

het plegen van delicten om maatschappelijk veiligheid 

te bewerkstelligen (zie Dienst Justitiële Instellingen). 

Verschillende doelen passen niet
Dat is wat mij betreft voer voor dilemma’s in de indi-

catiestelling. Het dilemma ontstaat als de behandelaar 

meerdere doelen in de behandeling wil nastreven 

(bijvoorbeeld gericht op de hulpvraag, het welzijn of de 

Wat als de behandelaar 
(g)een forensisch doel 
heeft?

Het stellen van doelen bij een traumabehandeling is vanzelfsprekend. Maar in 

de forensische zorg leidt dat tot problemen: het doel van een behandeling is 

beslist niet hetzelfde als het doel in een behandeling.

TEKST: Ronald Roskam

Reactie op artikel traumabehandeling bij daders
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stoornis) die niet in lijn zijn met het doel 

van de behandeling (bijvoorbeeld recidi-

verisico verminderen). Hoewel in diverse 

gevallen psychische klachten een rol spe-

len in het risico op een recidive in een de-

lict, halen de auteurs juist een voorbeeld 

aan van Klaas waarin PTSS een gevolg is 

van het delict. Als de forensische visie 

zuiver toegepast wordt, betekent dit geen 

behandeling op de PTSS in de forensische 

zorg, maar in de GGZ. Waar het schuurt, 

is dat de auteurs ethiek en beroepscode 

nodig lijken te hebben, om toch te kunnen 

behandelen. Het probleem dat zij treffen 

is niet conceptueel-inhoudelijk (een PTSS 

ten gevolge van een delict is ook een PTSS 

die behandeld kan worden met EMDR), 

maar een probleem dat ontstaat door het 

systeem. Het forensisch systeem zou meer 

ruimte mogen inrichten voor hulpvraagge-

richte geestelijke gezondheidszorg. 

Of EMDR-therapie bij Klaas wel of niet 

passend is, hangt samen met het doel 

van de behandeling. Als het doel is om 

delict-recidive te voorkomen dan is 

EMDR-therapie enkel aan de orde als 

het desensitiseren van herinneringen 

ervoor zorgt dat het risico op een nieuw 

delict daalt. Als het doel is aan herstel 

van psychische welzijn te werken, dan is 

EMDR-therapie enkel aan de orde als de-

sensitiseren van herinneringen bijdraagt 

aan het herstel van psychisch functione-

ren. Klaas’ vraag naar het verbeteren van 

psychisch welzijn wordt gewoonlijk in 

de GGZ behandeld, niet in de forensische 

zorg. Omdat er sprake is van een verden-

king en detentie, is echter de forensische 

zorg ingeschakeld. 

Wat betreft Klaas is er nog een dilemma. 

De auteurs noemen als voorbeeld van 

een dilemma de vraag of Klaas in de fase 

van verdenking behandeld mag worden. 

Aangezien justitie de opdrachtgever is, en 

pas opdracht geeft na een veroordeling, 

kan en mag de forensische zorg in strikte 

zin niet starten met een behandeling. Er 

is immers (nog?) geen straf vastgesteld, 
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want het is, in dit geval, onbekend of Klaas de delicten 

daadwerkelijk gepleegd heeft. Zonder vaststelling van 

een delict, is er ook geen kans op recidive, en zodoende 

geen behandeling om recidive te voorkomen. De GGZ is 

hypothetisch gezien de meest passende vorm van zorg, 

omdat de patiënt een hulpvraag heeft die gaat over het 

verbeteren van psychisch functioneren. Het is dan ook 

maar de vraag of het ethisch juist is om de hulpvraag 

van Klaas in de forensische zorg te behandelen. Het is 

namelijk ook onethisch om andere dingen te doen dan 

waar de zorg die je biedt voor bedoeld is. Een reisverze-

kering vergoedt immers ook niet schade aan je woning 

door stormschade. Dat gaat via de inboedelverzekering. 

Beide zijn verzekeringen, maar hebben een ander doel. 

Het probleem voor het dilemma rondom Klaas is niet 

(de verdenking van) het delict, maar dat hij een hulp-

vraag heeft in de behandeling die afwijkt van het doel 

van de behandeling. De visie op forensische zorg faci-

liteert niet in het hulpvraaggericht behandelen, en de 

GGZ, die bedoeld is voor deze hulpvraag, biedt vermoe-

delijk geen zorg in detentie. Het alternatief is wellicht 

de meest onethische, namelijk geen zorg. 

Toch verschillende doelen
Als de behandelaar dan toch in een situatie belandt 

waarin hij meerdere doelen nastreeft die niet in dezelf-

de behandeling te vangen zijn, zoals in het voorbeeld 

van Klaas, dan is het helpend om te verhelderen met 

welke behandeling welk doel nagestreefd wordt. Ook 

moet duidelijk zijn hoe hij of zij tot een specifieke keuze 

gekomen is en hoe deze behandeling gemeten wordt. 

Voor zover mij bekend (ik ben geen jurist) is het voor 

justitie van belang dat zij begrijpen welke interventie 

om welke reden is toegepast, hoe deze geëvalueerd is en 

wat het resultaat daarvan is, om een evenwichtig oor-

deel over de strafmaat te kunnen vellen. De behandelaar 

en patiënt vellen samen een oordeel over doelrealisatie 

in de behandeling, justitie over doelrealisatie van de 

behandeling. Omdat de forensisch behandelaar ook een 

hulpvraaggerichte behandeling biedt aan Klaas wordt 

deze behandeling vanzelf onlosmakelijk verbonden met 

de behandeling die zich richt op delictrecidive en rap-

porteert de behandelaar daarover aan justitie. Het is dan 

essentieel om als behandelaar zorgvuldig te rapporteren 

welk onderdeel waarvoor bedoeld is: gericht op risico-

vermindering, of op herstel van psychische klachten. 

Supervisie en intervisie kunnen daarbij helpend zijn. Tot 

slot zou het goed zijn dat de forensische behandelaar 

zich hard maakt voor het welzijn van de patiënt. Dat 

zal hij op de werkvloer vermoedelijk wel doen, maar de 

vraag is of dit op het niveau van zorgorganisatie en het 

uitzetten van visie voldoende aan de orde is. 

Kortom
Met deze reactie vestig ik aandacht op het doel van de 

behandeling. Het is in eerste instantie interessant voor 

de behandelaar in de forensische zorg om zich bewust 

te zijn dat hij of zij in specifieke situaties beargumen-

teerd afwijkt van de visie waarin gewerkt wordt en het 

is essentieel dit als zodanig te rapporteren in de voort-

gangsrapportages. Het verschil in visie tussen organi-

satie en behandelaar verklaart mogelijk een deel van de 

indicatie-afwegingen. Het is in tweede instantie ook 

interessant voor de behandelaar in de GGZ om bewust 

te zijn van het onderscheid om beter aan te sluiten bij 

de hulpvraag. Dat betekent ook dat als een patiënt zich 

in de GGZ meldt met de hulpvraag om nieuwe delicten 

te voorkomen, dat het niet meteen een patiënt voor 

forensische zorg betreft. Daarmee sluit ik aan bij de au-

teurs om eenieder aan te moedigen delict-gerelateerde 

klachten te behandelen. Forensische collega’s kunnen 

vanwege delict-gerelateerde expertise geconsulteerd 

worden. En wanneer het gaat om dilemma’s in (foren-

sische) zorg, stel in ieder geval de vraag wat het doel is 

van, en in de behandeling. 

Ronald Roskam is GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist, EMDR-
Practitioner VEN & Cognitief Gedragstherapeut i.o. VGCt bij Pro 
Persona Connect in de regio Veluwe Vallei. Hij werkte in kader van 
de GZ-opleiding twee jaar op forensische polikliniek van GGZ NHN in 
Alkmaar. Emailadres: VRRoskam@hotmail.com 

Referentie
Hutschemaekers, G., Nekkers, M. & Tiemens, B. (2018). Handboek gene-
ralistische ggz: werken aan zelfregie, een bijzonder specialisme. Bohn 

-
ralistische-ggz-9789036823630

‘Het is essentieel om zorgvuldig 
te rapporteren welk onderdeel 
waarvoor bedoeld is: gericht op 
risicovermindering, of op herstel 
van psychische klachten’
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ONTWIKKELING

rgens in onze opleidingen tot therapeut 

krijgen we bijna allemaal de Gloria Tapes 

te zien. Daarin laat een recent gescheiden 

moeder zich behandelen door drie grondleg-

gers van drie psychotherapievormen. Zou 

het niet mooi zijn als die tapes (uit de jaren 60!) geüp-

dated worden naar de laatste stand van zaken, droom-

den Ad de Jongh, Bram van der Boom en Tim Wind. Nu 

zijn Bram en Tim niet alleen respectievelijk psychiater 

en klinisch psycholoog, maar ook de oprichters van 

Psyflix en zij lieten het niet bij een idee. 

Bram en Tim pakten de richtlijn voor PTSS erbij en be-

sloten dat ze vier evidence based behandelvormen wil-

den gebruiken. “Achteraf hadden we Imagery Rescrip-

ting er graag bij gewild,” zegt Tim, “maar we startten nu 

met de BEPP (Beknopte Eclectische Psychotherapie voor 

PTSS), Narratieve Exposure Therapy (NET), EMDR-thera-

pie en Imaginaire Exposure.” Daarbij vroegen ze hulp van 

vier toptherapeuten: Berthold Gersons bedacht de BEPP, 

Ad de Jongh zette EMDR op de kaart, Ruud Jongedijk 

introduceerde NET in Nederland, en Agnes van Minnen 

breekt al jaren een lans voor Imaginaire Exposure.

Ethisch verantwoord
“Middels maandelijkse Zoom-vergaderingen bedachten 

we de behandelaanpak”, vertelt Tim. “Daarbij vroegen we 

ons eerst af het ethisch verantwoord was om twee pa- 

tiënten te vragen om een niet-bestaande behandeling te 

ondergaan. En dat voor duizenden kijkers. Nu bieden we 

wel vaker klinische weken dus we durfden het aan, maar 

met de juiste patiënten die we goed voorbereidden.” 

Een oproep op LinkedIn leverde veel reacties op. “Victo-

ria sprong er meteen uit”, vertelt Tim. “Zij had nog nooit 

traumatherapie gedaan, wat we mooi vonden, omdat je 

dan clean kan laten zien wat zo’n sessie doet. Ze was op 

De Trauma Tapes
Sinds kort zijn op Psyflix de Trauma Tapes te zien. Dit zijn de opnames van 

sessies die twee patiënten een week lang kregen van vier toonaangevende 

traumatherapeuten. “Het is een verbindend project,” zegt Tim Wind van Psyflix, 

“want het laat zien dat verschillende vormen van evidence based trauma-

therapie prima samengaan.”

TEKST: Trudy de Vos

E
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zoek naar een retraite of iets dergelijks, want ze wilde echt 

haar leven veranderen. Ons idee sprak haar meteen aan.” 

De tweede patiënt moest een man zijn, voor de afwisse-

ling. Het viel niet mee om iemand te vinden; de makers 

overwogen zelfs al een acteur in te zetten. Toen bedacht 

Tim dat hij de juiste kandidaat al kende: “Hans behandel 

ik al een tijdje. Hij heeft al veel therapie gehad, waaronder 

drie klinische weken bij Centrum ‘45. Toen ik hem deze 

optie voorlegde, zag hij het meteen als een kans.” 

Logische opbouw
Gezamenlijk bedachten de behandelaars een logische 

opbouw van de week. Starten met psycho-educatie en 

eindigen met betekenisgeving vanuit de BEPP lag voor 

de hand. De levenslijn die in de NET wordt gelegd met 

bloemen (positieve gebeurtenissen) en stenen (nare ge-

beurtenissen), bood vervolgens een mooi overzicht voor 

de behandeling. Daarna konden de verschillende vormen 

van exposure worden aangeboden, waarbij NET exposure, 

EMDR-therapie en Imaginaire Exposure als geheel gelijk-

waardig worden gezien en de exposurevormen daarom 

in willekeurige volgorde konden worden aangeboden. 

De agenda van de therapeuten bepaalde uiteindelijk de 

volgorde: eerst NET exposure, daarna EMDR en BEPP-ex-

posure en vervolgens Imaginaire Exposure. “Mij maakt de 

volgorde van deze vier niet veel uit”, zegt Tim. “Al denk ik 

dat het voor Victoria fijn was dat ze eerst EMDR-therapie 

kreeg en toen pas Imaginaire Exposure. Door EMDR was 

ze al wat gedesensitiseerd; zonder dat was de sessie met 

Agnes mogelijk te zwaar geworden voor de start van haar 

eerste week traumatherapie.”

De sessies vonden plaats in een kasteel, waar de patiën-

ten een week lang dagelijks kwamen. Meestal waren er 

twee behandelaars tegelijk. Tim en Bram waren er elke 

dag; zij namen ieder een patiënt onder hun hoede. Ook 

voor de vier therapeuten waren zij de constante factor. 

“We waren bij alle sessies en schreven die ook bijna 

woordelijk uit”, vertelt Tim. “De behandelaars konden 

daardoor dagelijks nalezen wat er in elke sessie was ge-

beurd. Dat werkte verbindend; ze waren heel betrokken 

en complimenteus naar elkaar over de inhoud van elkaars 

sessies in de groepsapp.”

‘De Trauma Tapes zijn gemaakt 
voor onderwijsdoeleinden, niet 
om te binge watchen op een 
avond met een zak chips’
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Souplesse
De Trauma Tapes zijn gemaakt voor onderwijsdoelein-

den, niet om te binge watchen op een avond met een 

zak chips. De sessies zijn integraal te zien en duren ruim 

een uur, gevolgd door een korte terugblik met therapeut 

en patiënt. Het camerawerk is opzettelijk kalm: drama-

tisch inzoomen is er niet bij. “Het is alsof je bij de sessie 

zit”, schreef een kijker. “Ik hield me stil, want het voelde 

alsof ik in de behandelkamer zit.” Opvallend is het 

ogenschijnlijke gemak waarmee de therapeuten te werk 

gaan. “Het zijn dan ook toppers in hun vak”, zegt Tim. 

“Door jarenlange ervaring hebben ze zoveel souplesse 

opgebouwd. Als je dit door minder ervaren therapeuten 

laat doen, ziet het er logischerwijs minder soepel uit.” 

Beide patiënten blikken tevreden terug. “Victoria heeft 

deze week echt als een reset van haar leven ervaren”, 

vertelt Tim. “Het was fantastisch om haar zo te kunnen 

helpen. En Hans denkt dat deze aanpak de toekomst 

heeft. Hij heeft in eerdere klinische weken de beteke-

nisgeving gemist. Beiden konden niet kiezen tussen de 

therapieën. Elke behandelvorm had bruikbare elemen-

ten: EMDR-therapie voor de desensitisatie, Imaginaire 

Exposure om het vermijdingsgedrag te doorbreken, 

BEPP voor de betekenisgeving en de levenslijn van NET 

maakte dat ze zagen dat in hun leven ook mooie dingen 

zijn gebeurd.”

Snijtafelsessies
Terugblikken met de therapeuten gebeurt in de Snijta-

felsessies. Tim bedacht deze, omdat hij een beetje moe 

werd van de vele interpretaties van de Gloria Tapes. “Ik 

vind het beter als de behandelaars zelf uitleggen waar-

om ze bepaalde keuzes maakten in de sessies: wat ging 

er goed, wat kon er beter? Daar leer je als kijker van.” 

Wat hij een gemiste kans vindt, is dat er geen gesprek 

met de vier therapeuten kon plaatsvinden. Ook merkt 

hij uit de reacties dat er behoefte is aan een compilatie 

van de sessies. “Misschien dat die nog komt. Tot nog toe 

hebben we daar geen tijd voor gehad.” 

Conclusie van Tim zelf: “Deze traumatherapieën gaan 

prima samen: er is niet één de beste. Het is juist mooi 

om ze tegelijkertijd in te zetten.” Centrum “45 zet nu 

zelfs een Trauma Tapes-week op, waarbij BEPP, EMDR, 

imaginaire exposure en NET samen worden ingezet.

De Trauma Tapes
De Trauma Tapes omvat de behandelingen van Hans 

en Victoria. Hans is een oorlogsveteraan. Victoria 

maakte seksueel, lichamelijk en emotioneel geweld 

mee. Bij beiden is de behandelweek als volgt opge-

bouwd:

Sessie 1: Psycho-educatie BEPP (Berthold Gersons).

Sessie 2:  NET Levenslijn (Ruud Jongedijk).

Sessie 3:  NET Exposure (Ruud Jongedijk).

Sessie 4:  EMDR (Ad de Jongh).

Sessie 5:  EMDR 2.0 (Ad de Jongh).

Sessie 6:  NET Exposure (Ruud Jongedijk).

Sessie 7:  BEPP Exposure (Berthold Gersons). 

Sessie 8:  Imaginaire Exposure (Agnes van Minnen).

Sessie 9:  Imaginaire Exposure en Exposure in Vivo  

 (Agnes van Minnen).

Sessie 10: BEPP Betekenisgeving (Berthold Gersons). 

Gevolgd door een afscheidsritueel en een nagesprek. 

De behandelaars blikken in de Snijtafel-sessies terug 

op hun sessies met de betreffende cliënt en lichten 

een aantal keuzes toe.

PsyFlix
Psyflix is een videoplatform dat webinars en (geac-

crediteerde) online nascholing biedt voor psychiaters, 

psychotherapeuten, psychologen en andere geïnte-

resseerden. Er zijn masterclasses, rollenspellen en 

demonstraties te vinden in allerlei categorieën. Van 

Acceptance and Commitment Therapy tot zelfmoord-

preventie, van Emotion Focused Therapy tot online 

behandelen, van psychodynamische psychotherapie 

tot systeemtherapie, enzovoort. 

Psyflix wil graag meer hoogwaardig kwaliteitsvideo’s 

à la de Trauma Tapes bieden. Volgend jaar staat de 

Trauma Tapes Kids op de planning, met onder meer 

Carlijn de Roos. Ook overlegt Psyflix met Arnout 

Arntz over Personality Tapes; over het behandelen 

van persoonlijkheidsstoornissen volgens de zorg-

standaard. “Het is enorm duur om te maken, maar zo 

tof”, zegt Tim Wind. Hij en medeoprichter Bram van 

der Boom willen met Psyflix een inspirerende plek 

bieden, waar de besten in hun vak laten zien hoe zij 

te werk gaan en waar je als kijker op de hoogte blijft 

van de laatste stand van zaken.

Je kunt Psyflix 14 dagen gratis uitproberen. Onbe-

perkte toegang zonder accreditatie kost 140 euro per 

jaar, met accreditatie is dat 180 euro per jaar.

Meer informatie is te vinden op 

www.psyflix.net
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ESTAFETTE INTERVIEW

Hoe is het voor je om het stokje te krijgen van 
Inge Siebe die aan het woord was in het vorige 
magazine? 
“Ik was heel erg verbaasd en ik kende Inge Siebe niet. 

Ze wist ook niet dat ik in de redactie zit. Ze had een 

vlog van mij gezien op de website van de VEN waarin 

ik vertel over het belang van cultuursensitiviteit bij het 

uitvoeren van EMDR-therapie bij migranten en vluchte-

lingen. Deze vlog was opgenomen bij het EMDR-congres 

EMDR de wereld rond in 2021, omdat ik daar als spreker 

met een collega de workshop Laat mij vergeten gaf, over 

EMDR bij migranten.” 

Hoe ben je als Hollandse meid specialist geworden 
in het werken met migranten en vluchtelingen? 
“Na mijn eindexamen vwo nam ik een tussenjaar. Ik had 

een idealistische inborst en wilde iets doen voor een 

goed doel, het liefst met kinderen. Via kennissen kwam 

ik als negentienjarige bij een project in Kroatië terecht, 

waar ik een jaar als vrijwilliger heb gewerkt in een 

gezinshuis. Daar was een echtpaar - een Nederlandse 

vrouw en Kroatische man - die in een gezinshuis zeven 

kinderen opvingen van gezinnen die waren getroff en 

door de oorlog. Ze boden een alternatief voor de grote 

weeshuizen die er toen waren. 

De kinderen die ik daar zag, ontwikkelden zich zo 

anders dan de kinderen waar ik in Nederland soms als 

oppas kwam. Ze maakten te gemakkelijk of juist geen 

contact, konden soms niet lezen en schrijven of hadden 

gedragsproblemen. Mijn interesse voor vluchtelingen-

kinderen en trauma is daar ontstaan. Eenmaal weer 

terug ging ik orthopedagogiek studeren en deed ik elke 

zomer vrijwilligerswerk in onder andere een weeshuis 

in Letland en in een vluchtelingenkamp in Servië. 

Via een docent van de VU kwam ik in contact met 

Iva Bicanic. Ze gaf me een klapper: ‘When something 

terrible happens: children can learn to cope with grief’ 

en een spoedcursus psycho-educatie over de reacties 

van kinderen op een traumatische gebeurtenis. Wat ik 

uiteindelijk vooral in het kamp deed, was leuke activi-

teiten organiseren voor de kinderen, want dit bleek ook 

erg waardevol voor ze te zijn. 

Tijdens mijn laatste project in een weeshuis in Marokko 

ontmoette ik mijn huidige man. Via zijn familie heb ik 

de Marokkaanse cultuur van binnenuit leren kennen. Als 

beginnend orthopedagoog werkte ik kort als jeugdbe-

schermer en gedragswetenschapper, tot er een oplei-

dingsplek tot GZ-psycholoog op de kinder- en jeugdaf-

deling bij Centrum’45 kwam. Ik werd aangenomen 

vanwege mijn intrinsieke motivatie om met deze doel-

groep te werken. Daar werd ik opgeleid door de pioniers 

op het gebied van traumabehandeling van vluchtelingen 

en leerde ik hoe ik kon aansluiten bij deze gezinnen. In 

Elseline Scherpenisse
TEKST: Sanneke Koekkoek    FOTO: Nienke Hofstede

Vijf vragen aan...

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

keer is dat Elseline Scherpenisse, sinds 2017 lid van de redactie van dit blad. Zij is werkzaam 

als GZ-psycholoog, IMH-Specialist en EMDR supervisor in opleiding K&J en Volwassenen, 

en team coördinator bij Youz – i-psy Jeugd Zaandam en Amsterdam, onderdeel van de Par-

nassia Groep en specialist in interculturele psychiatrie. Sinds tien jaar werkt Elseline voor-

namelijk met migranten en vluchtelingen.

‘In het Arabisch is het woord 
voor psycholoog letterlijk 
vertaald: de dokter van 
het innerlijk’
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2011 volgde ik de EMDR-opleiding en stapte ik over naar 

i-psy waar ik eerst volwassenen en later ook kinderen 

en jongeren ging behandelen met EMDR-therapie.”  

Verder met de vraag die Inge Siebe aan je stelde 
in het vorige EMDR Magazine: wat is van belang 
bij de toepassing van EMDR-therapie binnen de 
transculturele psychiatrie? 
“Ouders komen niet vaak met de vraag voor traumabe-

handeling van hun kind. Verleden is het verleden, boek 

dicht, naar de toekomst kijken en niet praten over de 

nare dingen van vroeger. Ouders hebben soms andere 

verklaringen voor de klachten van hun kind. Van belang 

is tot een gezamenlijk verklaringsmodel te komen voor 

de klachten en hoe deze aangestuurd worden door de 

traumatische herinneringen. Hier de tijd voor nemen is 

belangrijk. Ik maak daarbij graag gebruik van metaforen. 

Ik leg uit dat een traumaherinnering als een onzichtbare 

wond is en dat ik geen goede dokter zou zijn als ik die 

wond niet zou schoonmaken en hechten. 

Deze metafoor sluit goed aan. Ik word toch vaak ook als 

dokter gezien. In het Arabisch is het woord voor psycho-

loog letterlijk vertaald: ‘de dokter van het innerlijk’. Een 

andere metafoor die ik gebruik voor cumulatieve stress, 

is een tekening van een emmer met laagjes waarin 

stressbronnen staan, waaronder ook een laag met de 
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PTSS-klachten. Ik leg dan uit dat we met EMDR-therapie 

een gaatje in de emmer maken, waardoor dat laagje in 

de emmer wegspoelt en mensen de stress in het hier 

en nu beter aan kunnen. Soms durven mensen niet te 

zeggen dat ze geen EMDR-therapie willen of aandurven, 

en komen ze vervolgens niet op de afspraken. Dan is het 

belangrijk een stapje terug te doen en te kijken hoe con-

sensus kan worden verkregen over de behandeling. In 

sommige culturen kunnen bijvoorbeeld geheimen beter 

geheim blijven. Zo had ik een vrouw in behandeling die 

alleen met haar man had gedeeld dat er een trauma was, 

maar niet dat het om seksueel trauma ging. Dat respec-

teer ik dan. 

Er zijn, denk ik, nog veel therapeuten angstig om EMDR-

therapie bij deze doelgroep te doen.  Ze vinden het snel 

ingewikkeld. De taalbarrière schrikt behandelaren soms 

af, of ze vinden het lastig om met een tolk te werken. 

Maar er zijn tolken die gewend zijn om te vertalen bij 

EMDR-behandelingen, dus mijn advies is: gewoon doen! 

Of als mensen geen verblijfsstatus hebben, dan durven 

therapeuten niet te starten met EMDR, omdat er dan on-

voldoende stabiliteit en stress over de huidige situatie is. 

Maar dat is niet zo, je kan vaak wel de PTSS behandelen. 

Verder is het ook goed om te bedenken dat niet iedere 

vluchteling getraumatiseerd is. Soms wordt bij de aan-

melding van een kind gezegd dat hij zoveel heeft meege-

maakt dat het verwerkt moet worden. Maar belangrijk is 

om na te gaan of er ook echt PTSS-klachten zijn.

De laatste tijd staan we binnen onze organisatie en 

team stil bij de vraag of er wel een specifi ek intercul-

tureel team dient te zijn, of dat het van belang is dat 

alle behandelteams deze doelgroep leren bedienen 

en cultuursensitief de behandeling vormgeven. Het is 

zeker een expertise, maar wel één waarvan ik vind dat 

alle behandelaren die in hun opleiding horen te leren. 

Het is oppassen om niet alles in het vakje cultuur te 

plaatsen, want daarmee creëer je ongewenste afstand. 

Soms vragen sollicitanten of ze niet te blond zijn om te 

werken met migranten en vluchtelingen. Ik leg dan uit 

dat het om houding, interesse en een open blik gaat. Er 

zitten mensen tegenover je met een verhaal; wees daar 

vooral nieuwsgierig naar en probeer je aannames aan de 

kant te zetten.”

Inge Siebe vroeg zich ook af hoe EMDR-therapie 
zich verhoudt ten opzichte van andere trauma-
behandelingen bij deze doelgroep. 
“Naast EMDR-therapie worden vaak de Narratieve 

Exposure Th erapie (NET) en de Beknopte Eclectische 

Psychotherapie (BEPP) voor PTSS toegepast. Ik ben ge-

schoold in de NET en vind dit een interessante therapie 

omdat je ook aandacht geeft aan positieve herinnerin-

gen. Er zijn patiënten die heel graag hun verhaal willen 

doen over wat er allemaal in hun leven is gebeurd en 

daar sluit deze methode goed bij aan. We nemen als 

organisatie ook deel aan KIEM; een eff ectonderzoek van 

Centrum ‘45/ARQ naar traumabehandeling middels EM-

DR-therapie en KIDNET (NET voor kinderen) bij vluch-

telingenkinderen. Ik ben als behandelaar betrokken 

in dit onderzoek. Omdat ik beide behandelmethoden 

beheers en het kind at random wordt toegewezen aan 

een behandelvorm, ging ik laatst met een zevenjarige 

vluchteling de KIDNET doen. Normaal gesproken kies 

ik eerder voor EMDR-therapie. Nu heb ik met hem de 

traumatische ervaringen met exposure behandeld en 

geïntegreerd in zijn persoonlijke levensverhaal. Vorige 

week hoorde ik dat hij zijn boekje met het verslag van 

de therapie aan de juf had laten lezen en er daarna iets 

over had verteld in de klas. Daarna werd hij ook minder 

gepest. Daarin kan (KID)NET wel echt iets toevoegen.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord laten 
in deze rubriek en wat is je vraag? 
“Emmy van Ringelestijn: zij is orthopedagoog generalist 

(BIG) en EMDR-practitioner en gespecialiseerd in trau-

mabehandeling bij kinderen en volwassenen met een 

verstandelijke beperking. Ze is werkzaam in een eigen 

kleinschalige praktijk in Oosthuizen en als gedragskun-

dige in Wormer bij Odion, een instelling voor mensen 

met een beperking. Ik zou haar willen vragen naar haar 

ervaringen bij het toepassen van EMDR-therapie bij 

deze doelgroep. Ook ben ik benieuwd hoe zij de mensen 

in de omgeving van de patiënt betrekt bij de therapie. 

Op welke manier kun je EMDR toepassen bij deze men-

sen en welke extra vaardigheden heb je daarvoor nodig 

als therapeut?”

Nog meer vragen aan Elseline Scherpenisse? Mail naar: 

E.Scherpenisse@i-psy.nl

‘Wees vooral nieuwsgierig. 
Probeer je aannames aan de 
kant te zetten’
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Zo wandel je 
uit een burn-out
Carien Karsten
Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner. 
Haar specialisatie is stress- en burn-outklachten.

Zomers wandel ik graag met patiënten die dat willen door 

de duinen. EMDR-therapie aan de vloedlijn zorgt soms voor 

verrassende vergezichten. Maar een serieuze burn-outbe-

handeling in de stad, daar had ik me nog niet aan gewaagd. 

Onderzoek naar wandelcoaching laat zien dat je wande-

lend sneller tot resultaten komt dan wanneer je binnen 

blijft zitten. Voor de behandeling van burn-out is dat nu 

ook empirisch aangetoond (Van den Berg & Beute, 2021). 

andere omgeving, frisse lucht – maar ook van de therapeu-

tische extra’s die het buitenzijn biedt, zoals meer prikkels, 

makkelijker uit je hoofd komen en meer energie opdoen en 

kwijt kunnen.

Allereerst praat het makkelijker als je samen buiten loopt. 

Dat komt doordat je iets gezamenlijks doet (wandelen); je 

deelt dus wat met de ander; en tegelijkertijd is het voor 

hem of haar makkelijker om lastige dingen te vertellen, om-

dat je naast elkaar loopt en elkaar dus niet direct aankijkt. 

Daar komt bij dat de natuur veel mensen een gevoel van 

ruimte en vrijheid geeft. Dat geldt ook voor een stedelijke 

omgeving. Letterlijk in beweging komen, helpt je om ook 

mentaal in beweging te komen. Daarnaast dient zich buiten 

een heel nieuw repertoire van behandelmogelijkheden aan. 

Als je bijvoorbeeld de SUD op een schaal van 0-10 wilt be-

palen, kun je de boom laten aanwijzen die voor de SUD = 0 

staat, en de boom waarbij de SUD 10 is. De negen tussenlig-

gende bomen staan voor de overige getallen (voorbeeld uit 

Backus, 2021). Nare gevoelens kunnen meedrijven met een 

wolk - je kijkt ze na, maar gaat er niet in op. 

Mensen met burn-outklachten zitten vaak opgesloten in 

hun eigen belevingswereld. Het kan gaan om vroege erva-

ringen zoals gepest worden, of om dingen die nu spelen, zo-

als gepasseerd worden voor een promotie, paniekaanvallen, 

te hoge werkdruk, of andere emotioneel belastende erva-

ringen. Buiten wandelen zou dan wel eens kunnen helpen 

om even los te komen van die beklemmende gevoelens. 

Ik merkte dat bij Daan (54) met wie ik in Amsterdam langs 

het IJ wandelde. Hij was vanwege burn-outklachten uit-

gevallen bij zijn werk. Als HR-manager is het zijn taak de 

bedrijfscultuur meer klantgericht te maken. Niet makkelijk 

in een sterk hiërarchische organisatie met onduidelijke 

afspraken en hoge werkdruk. Daar kwam voor Daan nog 

privé-stress bij vanwege verhuizing, verbouwing en een 

dementerende ouder. Zo raakte Daan gevangen in een web 

van angsten en zorgen. 

Wandelend langs afgemeerde cruiseschepen met uitzicht 

op de pendelende veerponten achter het Centraal Station 

vraag ik Daan om stil te staan bij wat hem dwars zit. Vervol-

gens experimenteer ik met een alternatief voor EMDR-

therapie. Hoe zal het zijn als hij de nare gedachten even 

parkeert in een van de vuilnisbakken en zich concentreert 

op een prettige ervaring, die hij al lopend intensiveert en 

verbindt met het mooie uitzicht? Gewoon even uitproberen. 

Op mijn verzoek knippert hij af en toe snel met de ogen en 

maakt tegelijkertijd een huppeltje.

Na een paar keer ogen knipperen en tegelijkertijd huppelen, 

vraag ik wat er is veranderd. Daan voelt meer afstand tot 

het gedoe op zijn werk en voelt zich vrolijker en krachtiger. 

Hij zou wel willen rennen. ‘Waarom niet?’, zeg ik. Onder het 

rennen knippert hij ook een paar keer extra met de ogen en 

heft hij tegelijkertijd zijn knieën op. We hebben afgespro-

ken dat hij wacht bij het Muziekgebouw aan het IJ. Als we 

daar van het uitzicht genieten, vraag ik hem opnieuw wat er 

is veranderd. Daan heeft nu helder voor ogen wat hij gaat 

doen als zijn grootste angst bewaarheid wordt, namelijk dat 

het verandertraject bij hem wordt weggehaald. Eigenlijk wel 

hij andere dingen doen. 

hem zoveel energie gaf en verandering van perspectief. 

‘Daar hoef ik niet voor met vakantie, dit kan ik overal doen’, 

zei hij. 

Referenties

individuals with burnout- and stress-related complaints. 
Journal of Environmental Psychology 76, 101641. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0272494421000943?dgcid=rss_sd_all

Backus, H. (2021). Wandelcoaching bij stress en onzeker-
heid. https://www.boom.nl/zoeken?q=Wandelcoaching+-
bij+stress+en+onzekerheid.+
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‘EMDR 
mijn baby’
Marilene de Zeeuw zet de zaken graag op scherp. 

Onderwerpen die te maken hebben met Infant 

Mental Health brengt ze over het publieke voetlicht 

en daarbij stelt ze verouderde gewoontes aan de 

kaak. Wie begin oktober jongstleden de populaire 

site nu.nl opent, ziet een artikel waarin Marilene 

spreekt over trauma’s bij baby’s door ze in slaap te 

laten huilen. Hoe zit dit precies?

TEKST: Nadia Thiel

“Als gedragstherapeut schrik ik van de ouderwetse gewoontes die de ziekenhui-

zen hanteren bij de behandeling van baby’s die excessief huilen”, zegt Marilene. 

Ze doelt op de adviezen om je (jonge) baby in slaap te laten huilen wanneer 

hij of zij een nachtbraker is. “Veel ziekenhuizen bieden nog een opname 

voor onrustige baby’s die veel huilen”, legt Marilene uit. Met de gedachte 

om ouders te ontlasten en een ongewenst gedragspatroon te doorbre-

ken, nemen ze een baby op en willen ze het huilen laten uitdoven. 

Maar met deze redenering is veel mis, aldus Marilene. “Allereerst wil 

ik stellen dat extinctie bedoeld is voor het afleren van neurotisch 

aangeleerd gedrag. Totaal niet passend bij het biologisch veran-

kerd huilgedrag van een baby. Zéker niet in de eerste zes maanden 

van zijn leven. Ook daarna is er nog veel voor te zeggen om een 

huilende baby niet te scheiden van zijn ouders. Mijn boodschap 

aan artsen is duidelijk: laten we onmiddellijk stoppen met deze 

verwarrende pedagogische aanpak!” 

Opnametrauma
Marilene kreeg een verzoek van een moeder om haar baby 

te helpen met het trauma dat dit jongetje opliep tijdens 

een dergelijke ziekenhuisopname. Het jongetje werd 

‘Het vertrouwen van moeder 
brak totaal in de cry-it-out 
methode’
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rond de leeftijd van zes maanden opgenomen voor een week om de negatieve spiraal, waar ze in beland waren 

met hun baby wegens excessief huilen, te doorbreken. Maar in plaats van een rustige baby kregen ouders hem 

angstiger weer thuis. Hij wilde nergens meer alleen gelaten worden, moeder kon hem geen ogenblik meer 

uit handen geven zonder heftig protest van het jongetje. Met een hevig schuldgevoel voor moeder als 

gevolg. Had ze naar haar intuïtie geluisterd, dan was ze nooit akkoord gegaan met een opname en de 

voorgestelde cry-it-outmethode. 

Toen de verpleging opmerkte dat de ziekenhuismuren gelukkig dik genoeg waren om tegen het ge-

huil van haar baby te kunnen, brak het vertrouwen van moeder in de cry-it-outmethode 

totaal. Waar had ze haar kind aan blootgesteld? Ze bezocht een psychotherapeut die haar behan-

delde met EMDR. ‘En hoe zit het dan met het trauma van mijn kind?’ vroeg moeder. Het jongetje 

was inmiddels een half jaar ouder en nog steeds even angstig als vlak na de ziekenhuisopname. Als 

IMH-specialist met ervaring in het behandelen van préverbaal trauma bood Marilene haar hulp aan.

Casusconceptualisatie
Wanneer het huilen van een baby als probleem wordt ervaren, is een goede casusconceptuali-

satie van belang, volgens Marilene. “Vaak is er medisch al van alles onderzocht, maar brachten 

interventies niet de gewenste verandering in het gedrag van hun baby. Ouders zijn bang om 

vervolgens de schuld te krijgen. Dan is helpen met het verdragen van hun paniek een belang-

rijke taak voor me. Ook angstige ouders moet je niet alleen laten.”

Bij de ouders met de negatieve ziekenhuiservaring besloot Marilene op het verzoek van 

moeder in te gaan: EMDR voor haar baby, een jongetje van 13 maanden oud. Met behulp van 

de verhalenmethode van Lovett (1999), werden targets voor EMDR gekozen. Het jongetje dat 

in paniek alleen achterbleef tijdens de ziekenhuisopname bijvoorbeeld, maar ook medische 

handelingen met ouders op afstand. Na vijf sessies EMDR knapte het jongetje op. Zijn verla-

tingsangst is hanteerbaarder geworden. 

Marilene: “Recent onderzoek toont steeds meer evidentie voor EMDR bij kinderen van vier 

tot acht jaar. Ik zoek nog naar houvast voor het gebruik van de verhalenmethode bij 

jongere kinderen. Ik kan alleen maar varen op mijn klinische ervaring, waarbij 

ik goede supervisie onmisbaar vind. Zo houd ik me zoveel mogelijk aan 

de principes uit het basisprotocol. Ik heb diverse probleemsituaties 

met jonge kinderen zien opknappen na EMDR met de verhalen-

methode.” 

Marilene de Zeeuw is klinisch psycholoog en columnist bij 
vakblad Vroeg
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mily werkte een lange periode bij een 

trauma-behandelcentrum voor jeugdi-

gen waar ze veelvuldig EMDR toepaste 

tot ze besloot een eigen praktijk te star-

ten. Ze kwam in contact met De Buiten-

psychologen, een initiatief van twee GZ-psychologen 

die natuur, bewegen en psychologie combineren. Ze 

doen wandeltherapie met patiënten en leiden zorg-

professionals op tot ‘buitenpsycholoog’. Emily volgde 

bij hen een training en er openbaarde zich een nieuwe 

manier van werken. “Alles wat je binnen doet, kan ook 

buiten”, werd het motto, waarbij ze gespreksessies 

wandelend in de natuur ging doen. Tijdens een van 

deze sessies vertelde een patiënt over een traumati-

sche ervaring en werd opnieuw overmand door angst 

en verdriet. “Ter plekke ben ik toen EMDR gestart op 

het naarste beeld en heb ik als werkgeheugenbelas-

ting hem van de ene kant van het wandelpad naar de 

EMDR in de natuur
TEKST: Sanneke Koekkoek    FOTO: Mark Siep

“Duinen en strand zijn om de hoek”, vertelt Emily Sprokkereef vanuit haar 
vrijgevestigde praktijk in Den-Haag. Als EMDR-practitioner geeft zij EMDR-therapie 
in de natuur aan patiënten. Als de herinnering goed geactiveerd wordt en voldoende 
werkgeheugenbelasting wordt toegepast, kun je EMDR overal doen. Emily wil andere 
therapeuten enthousiasmeren om van de gebaande paden af te wijken en de wandel-
paden op te gaan om de positieve effecten van EMDR en de natuur te combineren.

E
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andere kant laten kijken terwijl we doorliepen”, vertelt 

Emily. “En het werkte!” De SUD bij het nare plaatje 

daalde naar nul. “Zo is het ooit begonnen,” zegt Emily, 

“toen Francine Shapiro haar beroemde ontdekking 

deed terwijl ze in de natuur was, the walk in the park.”

De uitvoering
Met de patiënt spreek je af op een locatie in de natuur 

en dat vormt het vertrekpunt van de wandeling. Binnen 

vijf minuten start je de EMDR-sessie op en volg je het 

standaardprotocol. Je loopt naast elkaar tijdens de 

sessie. Het komt daardoor veel dichter bij een natuur-

lijke manier van praten en ook het lijf doet mee. “Om 

EMDR lopend in de natuur te doen is het handig als je 

het EMDR-standaardprotocol uit je hoofd kent”, zegt 

Emily, zodat je dit niet hoeft vast te houden tijdens het 

wandelen. “Tevens is het belangrijk dat je bekend bent 

met verschillende interweaves.” Patiënten oogbewegin-

gen laten maken tijdens het wandelen doet Emily niet 

meer omdat deze combinatie motorisch wel erg lastig 

bleek. Ze laat patiënten nu tijdens het lopen verschillen-

de ritmes tikken op hun benen en waar nodig geeft ze er 

spelling- of rekenopdrachten bij. Ook kan je tijdens de 

sessie de natuur gebruiken als cliënten te angstig wor-

den en gaan dissociëren. Vragen als ‘Wat ruik je nu?’, 

‘Wat hoor je?’, ‘Wat zie je?’, zijn dan behulpzaam.” 

Bij het onderdeel ‘positief afsluiten’ van het EMDR-

protocol, laat Emily patiënten soms iets meenemen uit 

de natuur dat hun proces symboliseert en verankert. De 

natuur leent zich goed voor metaforen zoals een storm 

die opsteekt, een vogeltje dat van tak naar tak vliegt, 

een bloem die alleen staat de bloeien tussen een veld 

met andere bloemen. “Zo liep ik met een patiënt steeds 

langs een boom waar een grote tak op de grond lag en 

iedere sessie als we daar langs liepen, verplaatste hij de 

tak. Dit stond symbool voor zijn proces van verwerking 

in stapjes. Patiënten onthouden dit ook beter dan alleen 

een verbale koppeling.”

Binnen of buiten?
Hoe bepaal je nu of een EMDR-behandeling geschikt 

is om buiten te doen? “Dat overleg ik samen met de 

patiënt”, zegt Emily. “Ik merk dat als er veel schaamte is 

bij de patiënt, bijvoorbeeld bij seksueel misbruik-

ervaringen, mensen liever voor de beslotenheid van 

een gesprekskamer kiezen. En sommige mensen geven 

aan dat ze buiten te veel afleiding en prikkels ervaren. 

Voor degenen met veel lichamelijke klachten kan het te 

inspannend zijn.” Bij patiënten die kiezen voor sessies 

in de natuur, werkt het heel goed. En hoe zit het met 

emoties, durven mensen ook te huilen? “Ja hoor, dat 

gebeurt gewoon”, vertelt Emily. “Je kan het niet in het 

Vondelpark doen en hebt wel echt een plek in de natuur 

nodig waar het rustig is.”

“Onlangs evalueerde ik de behandeling met een jong-

volwassen vrouw die zich had aangemeld in verband 

met stikangst en sociale angst. Vanwege de lockdown 

had ik met haar zowel binnen, buiten, als online EMDR-

sessies gedaan. Zij gaf aan dat EMDR-therapie in de na-

tuur voor haar het beste werkte. Ze vertelde dat ze zich 

in de natuur beter kon focussen op haar eigen proces 

en op wat zij voelde. Binnen was ze meer bezig was met 

presteren en het goed doen.”

Tot slot 
“Er kwamen steeds meer vragen van collega’s of ik een 

training wilde geven over EMDR in de natuur. Ik heb 

toen een eendaagse verdiepingcursus ontwikkeld en via 

De Buitenpsychologen een groep EMDR-therapeuten 

afgelopen zomer op het strand getraind. Ze waren alle-

maal erg enthousiast over de toepassing van EMDR in 

de natuur en de training hielp hen om het echt te gaan 

doen”, aldus Emily. Binnenkort staat er weer een dag 

gepland - data zijn te vinden op haar website.

Emily Sprokkereef is EMDR Europe practitioner VEN en vrijgevestigd 
GZ-psycholoog/relatie- en gezinstherapeut in Den-Haag. Vragen? 
Stuur haar een mail: info@gezin.nu

         

         www.debuitenpsychologen.nl

‘Alles wat je binnen doet, 
kan ook buiten’
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“Het begon met een vraag van één van mijn supervisan-

ten”, vertelt Nicoline. “Die vroeg zich af waar ze kon 

vinden hoe je de werkgeheugentheorie op een eenvou-

dige manier aan kinderen uit kan leggen. Ik had daar wel 

mijn eigen manier voor, maar ik kon het in de literatuur 

en op de website van de VEN nergens vinden.” Naar 

aanleiding van de vraag van haar supervisant speurde 

Nicoline het internet af en keek ze in haar eigen boeken-

kast. “Ik vond bij Tim en het wonder EMDR wel hoe je 

aan kinderen kunt leggen wat je bij EMDR doet, maar 

niet hoe dat dan werkt en waarom je met je ogen heen 

en weer moet of op een andere manier wordt afgeleid. 

De uitleg in tekst en animaties die ik wel vond over de 

werkgeheugentheorie waren niet echt kindgericht.” 

Vandaar dat Nicoline haar eigen uitleg aan kinderen is 

gaan beschrijven en tekenen. Ze heeft zich laten inspi-

reren door het ladekastje dat in het Handboek EMDR bij 

kinderen en jongeren staat. 

Nicoline: “Voorheen deed ik de uitleg mondeling. Ik merk 

dat mijn nieuwe manier van uitleggen veel beter aankomt. 

Door de tekeningen lukt het om de uitleg kort te houden, 

en zo houdt het kind zijn aandacht er ook beter bij. Kin-

deren zijn vaak visueel ingesteld en kunnen de uitleg zo 

sneller begrijpen en onthouden. Laatst zei een jongetje 

tijdens de EMDR tegen mij: ‘Het laatje wordt al leger.’” 

De uitleg helpt volgens Nicoline ook om kinderen te 

motiveren voor de EMDR-therapie. “Getraumatiseerde 

kinderen hebben behoefte aan controle. Ze willen we-

ten waarom je iets doet, en ook wat je doet en waarom 

dat helpt. Door de uitleg over de werkgeheugentheorie 

al direct aan het begin van de EMDR-therapie te geven, 

begrijpen kinderen beter waarom én hoe EMDR kan 

helpen. Het is belangrijk dat ze weten dat je niet zomaar 

iets doet als je de afleidende taken introduceert.” 

Bij kinderen vanaf ongeveer zes jaar kan de metafoor 

van de ladekast gebruikt worden. Deze visuele uitleg 

is een mooie extra tool in de gereedschapskist van alle 

EMDR-therapeuten. Maar ook voor oudere kinderen, 

jongeren en volwassenen met een verstandelijke beper-

king kan de uitleg helpend zijn. Nicoline geeft EMDR-su-

pervisie aan behandelaren die werken met kinderen en 

jeugdigen. In de supervisie over het standaardprotocol 

wordt expliciet beoordeeld of de supervisanten de 

rationale van EMDR en de werkgeheugenbelasting uit 

kunnen leggen aan de patiënten die zij behandelen.

Waarom je bij EMDR 
met je ogen heen en 
weer moet gaan
TEKST: Elseline Scherpenisse    ILLUSTRATIES: Brandingfeather

De werkgeheugentheorie uitgelegd voor kinderen

Nicoline Hoekstra werkt als klinisch psycholoog in haar eigen psychotherapiepraktijk 
voor kinderen en jongeren, en geeft daarnaast EMDR-supervisie. Zij zette de uitleg van 
de werkgeheugentheorie op papier en maakte die visueel voor kinderen. De metafoor 
van de ladekast staat hierbij centraal.

‘Getraumatiseerde kinderen hebben 
behoefte aan controle. Ze willen 
weten waarom je iets doet, en ook 
wat je doet en waarom dat helpt’
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Referenties
Konings, T. & Bakker, S. (2013) Tim en het wonder EMDR. 
Silverkit. ISBN 9789082055207. https://www.silverkit.nl/

Beer, R. & de Roos, C. (2017) Handboek EMDR bij kinde-
ren en jongeren. Lannoo Campus. https://www.lannoo-
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Nicoline Hoekstra is EMDR supervisor K&J, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze werkt in haar eigen praktijk voor kinder- en jeugd 
psychotherapie in Schalkhaar.

Scan deze QR-code, 
zodat je de plaatjes zelf kunt uitprinten.

Hoe werkt EMDR?
Waarom je bij EMDR met je ogen heen en weer moet gaan

Herinneringen aan dingen die je hebt meegemaakt, zitten opgeslagen in je geheugen. Je kunt je geheugen voor-

stellen als een ladekast. Als alle laatjes dicht zijn, denk je helemaal nergens aan. Meestal staat er wel een laatje 

open en denk je ergens aan. Bijvoorbeeld aan een som die je moet uitrekenen, iets wat je straks gaat doen, of 

aan iets wat je hebt meegemaakt. Als een laatje open is en je daaraan denkt, dan zit die gedachte in je werk-

geheugen. Je werkgeheugen is zo groot als één laatje. 

Fijne herinneringen die je hebt, liggen netjes opgeborgen in je geheugen. 

Die laatjes kan je opendoen en dicht doen wanneer jij dat wilt. Als je iets 

heel naars meemaakt, dan bergt het geheugen die herinnering niet netjes 

op. Hij wordt zo snel mogelijk in een laatje gepropt. We proberen die 

lade snel dicht te doen en er niet meer aan te denken. Maar als een lade 

gevoelens en gedachten komen dan steeds weer terug. 

 Met EMDR gaan we dit laatje opruimen. We kunnen de herinnering niet 

 vergeten, maar we kunnen wel de nare gevoelens uit het laatje krijgen 

 door nòg meer in het laatje te stoppen. Dan raakt het laatje overvol en 

 worden de nare gevoelens eruit gegooid.  Tijdens de EMDR ga je aan de 

 nare herinnering denken en doen we het laatje dus open. Tegelijkertijd ga 

 je tijdens de EMDR ook andere dingen doen waar je werkgeheugen druk 

 mee is, zoals heel snel met je ogen heen en weer bewegen. 

De nare gevoelens worden zo uit het laatje gegooid, waardoor het laatje 

weer beter dicht kan. Als het laatje leger en opgeruimd is, zal je merken 

dat het niet meer zo erg is als het laatje open is. En je kunt weer zelf 

beslissen of je het laatje wilt openen of dicht doen. De herinnering zit 

weer netjes opgeborgen in de ladekast en daardoor heb je er veel 

minder last van.
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CASUS

ack is opgegroeid in een gezin met vijf broers 

en vier zussen. De sfeer was thuis gespannen 

en er was sprake van seksueel misbruik en 

fysiek geweld. Jack is zelf misbruikt door een 

broer. Dit gebeurde van zijn vierde tot zijn 

zevende. Vanaf die tijd heeft Jack in een kindertehuis 

en verschillende internaten gewoond. Na het overlij-

den van zijn vrouw, twee jaar geleden, heeft Jack een 

suïcidepoging gedaan. Hij overleefde dit en kreeg daarna 

hulp via de GGZ. Uiteindelijk kwam hij na een lange tijd 

wachten terecht bij een kliniek voor intensieve trauma-

behandeling. Jack heeft nog niet eerder traumabehan-

deling gehad.

Oogspasmen
De afgelopen twee jaar had Jack oogspasmen die con-

tinu voortduurden, de hele dag door. Hierdoor was het 

moeilijk voor hem om te lopen, alleen te gaan winkelen 

en alleen deel te nemen aan het verkeer. Hij liep met 

een stok voor slechtzienden en werd begeleid bij het 

wandelen. 

De intake
Vanwege de oogspasmen wordt bij intake verwacht dat 

oogbewegingen lastig zullen zijn. Dat is geen reden om 

Traumabehandeling 
bij blepharospasme
TEKST: Judith Koopmans, Ad de Jongh, Birgit van den Brink en Floor Nederveen

Jack is een vriendelijke, 54-jarige man. Hij woont alleen en krijgt elke week begeleiding 
van de GGZ. Jack heeft PTSS-klachten ontwikkeld vanwege vroegkinderlijk trauma en 
het overlijden van zijn vrouw. Hij is volledig afgekeurd vanwege PTSS en blepharospas-
me (onwillekeurig aanspannen van de spieren rondom de ogen). Op 52-jarige leeftijd is 
voor zijn ogen zijn vrouw overleden. Hij heeft haar letterlijk haar laatste adem zien uit-
blazen. Het beeld dat haar ogen plots openschieten heeft hij nog helder voor de geest. 
Hierna is de blepharospasme ontstaan. Jack knijpt zijn ogen frequent dicht en een tast-
stok is nodig als hij loopt. Dit alles maakt de behandeling complex en uitdagend. Kan 
een traumabehandeling Jack van zijn lichamelijke klachten afhelpen?

J Blepharospasme 
Blepharospasme wordt beschouwd als een onwillekeuri-

ge aanspanning van spieren rondom de ogen. De medi-

sche term hiervoor is focale dystonie. Blepharospasme is 

een neurologische aandoening en kan sterk variëren in 

ernst. In milde gevallen bestaat er alleen een verhoogde 

knipperfrequentie of treedt de afwijking alleen op bij 

stress. In ernstige gevallen gaan de ogen vrijwel niet 

meer open. Hierdoor kunnen lezen, autorijden en andere 

dagelijkse bezigheden lastig worden. Het komt voor bij 

ongeveer 0.03% van de mensen. De oorzaak van blepha-

rospasme is onbekend. Blepharospasme kent vooral een 

symptomatische behandeling; dat wil zeggen, zonder 

dat de oorzaak wordt weggenomen. Dit gebeurt door 

middel van medicamenten (maar die hebben nauwelijks 

eff ect), chirurgie (de aandoening komt vaak weer terug), 

injecties met Botulinetoxine (het tijdelijk lamleggen 

van de spieren rondom het oog) en het dragen van een 

ptosisbril (een bril met een veertje eraan gemonteerd) 

om de oogleden open te houden. Hoewel uit de casus 

zou kunnen worden opgemaakt dat blepharospasme 

een conversieverschijnsel is, wordt deze aandoening 

niet beschouwd als één die reageert op psychotherapeu-

tische behandeling (zie website dystonievereniging).
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de behandeling niet aan te bieden, want er zijn gelukkig 

voldoende manieren om zijn werkgeheugen te belasten 

zonder dat oogbewegingen noodzakelijk zijn. Tijdens 

de intake maakt Jack een gespannen indruk waarbij hij 

veelvuldig met zijn ogen knippert. Jack is sceptisch en 

twijfelt of hij de traumabehandeling wel aan wil gaan. 

Maar zijn vriendin steunt hem en moedigt hem aan. Ze 

zegt: “Je kunt het, het gaat je lukken.” Dit helpt hem om 

het toch aan te gaan. 

Start van de behandeling
De eerste EMDR-sessie van Jack vindt plaats in de mid-

dag nadat hij ’s ochtends een uitgebreide exposure-ses-

sie heeft gehad. Het betreft een trauma rond seksueel 

misbruik door zijn broer toen Jack ongeveer vijf jaar oud 

was. Jack vindt zijn weg naar de behandelkamer met 

behulp van een taststok, waarbij opvalt dat hij zijn ogen 

geregeld fl ink dichtknijpt. Tijdens het gesprek geeft 

Jack aan dat hij ondanks de forse blepharospasme in 

principe volledig zicht heeft; hij kan de lichtbalk zien als 

zijn ogen (even) open zijn. Aangezien oogbewegingen 

een essentieel en geprefereerd onderdeel zijn van 

EMDR-behandelingen en Jack aangeeft dat hij het licht-

je in principe (deels) zou kunnen volgen, wordt besloten 

om de sessie te starten met de lichtbalk als werkge-

heugen belastende taak, klikjes via de koptelefoon 

en buzzers in zijn handen. Hierbij wordt er rekening 

mee gehouden dat er, indien de lichtbalk onvoldoende 

resultaat zou geven, overgegaan kan worden op andere 

vormen van werkgeheugenbelasting. 

Dit laatste blijkt echter onnodig; bij een laag tem-

po van de lichtbalk kan Jack, tussen het knipperen 

door, het lichtje voldoende volgen en de SUD daalt al 

snel. Het moeten zoeken naar het lichtje als hij heeft 

geknipperd, zorgt ervoor dat Jack steeds opnieuw 

terugkomt in de gewenste oogbeweging. Hierdoor 

blijft de sessie goed op gang ondanks het frequente 

knipperen met zijn ogen. Hoewel Jack aanvankelijk 

sceptisch is, gaat hij zijn angst volledig aan tijdens de 

sessie waarbij hij uit zichzelf cognitieve interweaves 

toevoegt die hem helpen om de spanning omlaag te 

krijgen. Aan het einde van de sessie maakt Jack een 

ontspannen en opgetogen indruk, waarbij hij enigs-

zins verwonderd uitspreekt dat zijn trauma verdwe-

nen is. Opmerkelijk is dat Jack hierbij wat minder met 

zijn ogen lijkt te knipperen. Jack geeft aan vol goede 

moed door te willen gaan met de behandeling van zijn 

andere trauma’s.

Het vervolg
De tweede behandeldag start Jack met een exposu-

re-sessie in de ochtend. Hij komt nog met wandelstok 

de sessie binnen gelopen. Op het behandelplan staat 

het overlijden van zijn vrouw als het te behandelen 

trauma. De gebeurtenis wordt middels imaginaire 

exposure enkele keren doorlopen. Hoewel de herin-

nering zichtbaar verdriet oproept, vertelt Jack dat hij 

over de jaren het verlies van zijn vrouw steeds meer 

een plekje heeft kunnen geven, zeker sinds hij een 

nieuwe relatie heeft. 
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In overleg met Jack wordt besloten om door te pak-

ken met het trauma dat oorspronkelijk op het be-

handelplan stond voor de derde dag. Dit gaat om een 

seksueel misbruikervaring. Gedurende de imaginaire 

exposure loopt het angstniveau bij de hotspots enigs-

zins op. Van angstige verwachtingen is echter geen 

sprake meer. Enkele minuten na het afronden van de 

sessie komt Jack lachend de behandelkamer binnen 

gelopen met de opmerking dat hij zijn taststok was 

vergeten. 

Tijdens de EMDR-sessie in de middag worden drie 

situaties met betrekking tot seksueel misbruik door 

zijn broer succesvol behandeld. Jack gebruikt tijdens 

deze sessie de visuele werkgeheugenbelastingtaak 

(een rood balletje op de lichtbalk) om zijn spannings-

niveau te meten. Zo zegt hij tegen de therapeut: 

“De spanning is nu twee, want de rode stip is kleiner.” 

Bij het positief afsluiten benoemt hij het volgende 

over zichzelf geleerd te hebben: “Ik kan mijn angst 

opzij zetten, ik kan hierover heen komen. Ik kan 

vrienden gaan maken. Ik wil erbij horen, en dat kan 

ik aan.”

Resultaat 
Jack heeft na twee dagen intensieve traumabehande-

ling geen PTSS-klachten meer. De traumabehandeling 

wordt, na overleg met Jack, ingekort van acht dagen 

naar vier dagen. Hij geeft aan dat hij het overlijden 

van zijn vrouw een plekje in zijn hart heeft gegeven. 

Opvallend is ook dat het met zijn ogen een stuk 

beter gaat, hij knippert bijna niet meer en komt de 

sessie binnen zonder taststok. Op dag drie zit Jack er 

ontspannen en vrolijk bij en zijn er geen oogspasmes 

te zien. Jack vindt het zelf ongelooflijk en straalt van 

oor tot oor en laat vooral zijn ontspannen, gulle lach 

zien. Jack zelf omschrijft het effect van de behande-

ling zo: “Dankzij de traumabehandeling is de angst en 

spanning bij mijn ogen verdwenen en heb ik geen last 

meer van de blepharospasme, het is bijna nihil.” Jack 

kan gewoon weer wandelen, hij heeft zijn stok niet 

meer nodig en kan gewoon weer boodschappen doen. 

Hij vindt het ongelooflijk.

Follow up
Drie weken na de behandeling wordt Jack gebeld 

om te horen hoe het met hem gaat. Hij vertelt geen 

intrusieve symptomen meer te ervaren en geen 

vermijding- en veiligheidsgedrag meer in te zetten. 

De klachten zijn sterk afgenomen ten opzichte van 

de situatie voor de behandeling. Hij heeft een verwij-

zing gekregen voor de oogarts. Na 2,5 jaar elke dag 

met een taststok gelopen te hebben, kan hij nu zijn 

dagelijkse activiteiten weer zonder ondernemen. Jack 

geeft aan geen woorden te hebben voor hoe dankbaar 

hij is dat hij de behandeling heeft kunnen volgen. Hij 

heeft het idee geëvolueerd te zijn en benoemt dat dit 

een nieuwe start voor hem is. 

Referentie
Website dystonievereniging: 
https://www.dystonievereniging.nl/dystonie/vor-
men-van-dystonie/blefarospasme/

Judith Koopmans is GZ-psycholoog bij Psytrec, praktijkhouder in 
Utrecht en voorzitter van Trauma Aid NL. 

Ad de Jongh is bijzonder hoogleraar Angst en Gedragsstoornissen aan 
de Universiteit van Amsterdam en hoofd onderzoek bij PSYTREC. 

Birgit van den Brink is GZ-psycholoog bij PSYTREC en heeft een eigen 
praktijk in Houten. 

Floor Nederveen is psycholoog in opleiding tot cognitief gedrags-
therapeut bij PSYTREC en Pi-groep.

Het schilderij ’De Gaper’, gemaakt door Pieter Brueghel de Oude, 
wordt gezien als een van de eerste afbeeldingen van iemand met 
blepharospasme
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Heupeloos II: stap voor stap

Sommige veranderingen in het leven gaan eenvoudig-

weg te snel om in een keer te kunnen ‘bijbenen’. Een 

geslaagde EMDR-zitting meemaken is zo een voorbeeld. 

moet ik nog wel even verwerken.” Op een dag merken 

dat je ene been langer is geworden, behoort ook tot deze 

categorie. Ik was er voor mijn heupoperatie voor ge-

waarschuwd: dit kon gebeuren. Bij de eerste nacontrole, 

een paar maanden na de operatie, werd het verschil in 

beenlengte gemeten. Op de röntgenfoto van mijn heup 

op het beeldscherm werden allemaal lijntjes getrokken 

en de orthopeed stelde vast dat het verschil vier millime-

ter was. Gek, het leek echt veel groter. Dat verschil moet 

het brein uiteindelijk toch wel kunnen overbruggen. Een 

kwestie van tijd dacht ik. 

Het verschil wende echter niet. Bij elke stap die ik zette 

was ik me bewust van het lengteverschil. Een beeld 

drong zich op: de orthopeed tijdens de operatie met een 

hamertje in de aanslag twijfelend of hij wel of niet nog 

één klapje op de kunstheup zou geven, om ‘m nog net 

iets verder mijn dijbeen in te tikken. Een tikkie meer en 

ik had recht gelopen. Dit plaatje behoort tot de derde 

categorie machteloosheidplaatjes. Plaatjes waarbij je zou 

willen ingrijpen om de geschiedenis met terugwerkende 

kracht te kunnen veranderen. Het zijn ‘had ie maar’ of 

‘was er maar’ plaatjes. Had ie maar nog één klopje met 

het hamertje gegeven. 

Na maanden tevergeefs wachten tot mijn brein het 

verschil zou kunnen accepteren, besloot ik niet naar een 

EMDR-therapeut te gaan maar naar een podoloog. Het 

was een leuke vent die geïnteresseerd vragen stelde 

over mijn vakgebied. Al snel hadden we het over wat 

zei: ‘Fysiek is altijd psychisch.’ De podoloog ging ook het 

beenlengteverschil opmeten. Hij deed dat door naar de 

heupstand en de stand van mijn schouders te kijken. Hij 

kwam tot een verschil van zo’n 1,5 cm. Dat deed meer 

recht aan mijn beleving. Hij noemde zijn twijfels over de 

meetmethode die de orthopeed hanteerde en ik was het 

roerend met hem eens. Een zooltje zou uitkomst bieden 

en dat hoefde niet eens een van 1,5 cm te zijn. Vaak 

blijkt dat het overbruggen van ongeveer de helft van het 

beenlengte verschil voldoende is. “We beginnen gewoon 

met een halve centimeter en dan zien we over een paar 

maanden wel verder.” 

De zool zou op maat door hem gemaakt worden en een 

paar dagen later wurmde ik de nieuwe zool onder het 

losse zooltje van mijn rechterschoen. De uitkomst was 

opnieuw opvallend. Nog steeds voelde m’n linkerbeen 

langer aan maar het verschil was al snel acceptabel. Niet 

langer doemde bij elke stap het ‘had ie maar’ plaatje op. 

En na een week viel het me zelfs op dat ik niet langer met 

mijn heup bezig was als ik liep. 

Een paar weken later had ik m’n tweede nacontrole bij 

de orthopeed. Ik vertelde hem mijn ervaringen bij de 

podoloog. Hij gaf eerlijk toe dat hij het niet zo had op 

podologen. “Als je naar een podoloog gaat weet je een 

ding zeker: je komt er altijd met een zooltje vandaan. Dat 

is hun verdienmodel.” Opnieuw ging hij aan de hand van 

een verse röntgenfoto het beenlengteverschil meten. “Ik 

kan er echt niet meer dan 5 millimeter van maken.” Hij 

vond het overigens wel terecht dat ik na bijna driekwart 

jaar ploeteren een zooltje had genomen.

Een paar weken geleden weer eens nieuwe schoenen 

gekocht. Thuis wilde ik m’n nieuwe zooltje onder het 

zooltje van de rechterschoen frummelen. Helaas bleek 

die vastgelijmd. Die dag dan maar even zonder zooltje 

doen. Ik merkte weer het beenlengteverschil op, maar het 

mijn nieuwe zool eruit te laten. Tot mijn stomme verba-

zing vergat ik binnen een paar dagen mijn beenlengte-

Vorige week weer bij mijn podoloog geweest. Ik vertelde 

hem van mijn bizarre ontwikkeling en hij glimlachte. “Dit 

maak ik nou zo vaak mee. Ik heb u dat bewust niet van 

tevoren verteld want dan zou u alleen maar te veel op de 

verwachting gefocust zijn.”

Het zooltje is binnenkort voor 7,50 euro op Marktplaats 

te koop.

Hans-Jaap Oppenheim
Hans-Jaap Oppenheim, EMDR-trainer en EMDR-supervisor, werkt bij GGZ de Waag locatie Leiden
en is mederedacteur van de beide Praktijkboeken EMDR.

COLUMN



SUPERVISIEVRAAG

p zich begrijp ik het wel. Hij heeft al 

zóveel meegemaakt! Hij is als baby 

al geopereerd en op de basisschool 

nog een keer, beide keren openhart-

operaties. Zijn leven draait eigenlijk 

helemaal om die aandoening. Ik vraag me af wat ik in 

dit stadium kan doen. Enerzijds wil ik hem heel graag 

helpen bij het verwerken van alle nare gebeurtenissen, 

maar anderzijds kan hij morgen of overmorgen worden 

opgeroepen door het academisch ziekenhuis voor die 

derde openhartoperatie. Het gaat niet lukken om voor 

die tijd alles te doen. En hij is nu wel superbang. Heb je 

een eerste tip voor deze korte termijn?”

Antwoord
Poeh, wat een dynamische baan heb jij! Je zou 

hem volgens mij het liefst de aankomende 48 

uur door een paar stevige EMDR-procedures 

willen trekken. Snelheid is in bepaalde gevallen 

inderdaad belangrijk, maar volgens mij moet je 

in dit geval eerst even pas op de plaats maken: 

fi rst things fi rst! Het verpleegkundig team vraagt 

je nu eerst of je kunt meedenken met de vraag 

hoe hij wat meer compliance kan laten zien. Ik 

zou eerlijk gezegd adviseren om – als dat kan - 

de venapuncties nu onder sedatie te doen, als 

dat kan met dit cardiale probleem. Lees eens 

een artikel van dr. P. Leroy, kinderintensivist 

van het MUMC (de QR code staat hieronder - 

red.). Hij is gepromoveerd op het belang van 

procedurele sedatie en analgesie bij kinderen 

en jongeren. Het sederen is van groot belang, 

opdat ze geen nare gebeurtenissen hoeven mee 

te maken die later kunnen zorgen voor angst en 

therapie-ontrouw. 

Als een chronische 
ziekte         een 
gezinslid wordt

“Ik heb van een cardioloog een jongen van 20 verwezen gekregen die een aan-
geboren hartafwijking heeft. Op dit moment is hij opgenomen in afwachting van 
een openhartoperatie. Ik ben er in eerste instantie bij geroepen, omdat ze op de 
afdeling tegen zijn enorme angst aanlopen. Hij durft zich namelijk niet te laten 
prikken, hij durft haast niets te zeggen en alleen al het praten over bloedafname of 
hartproblematiek is uit den boze. Hij zit als een angstig vogeltje in zijn bed en raakt 
meermaals overstuur. Zijn moeder wijkt niet van zijn bed, maar ook zij kan zijn 
paniekaanvallen niet voorkomen.

TEKST: Merlijn van Eijk

O

zelf
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De Lege Stoel 



En laten we het volgende afspreken: behandel 

snel waar je ook echt snel moet, maar vergeet 

nooit om tijd te nemen voor een goede casus-

conceptualisatie. Het gaat soms niet om het 

tempo, maar om dat je gewoon doorgaat. Wat 

was die uitspraak van Confucius nou ook weer: 

‘Hoe snel je ook naar je doel toe beweegt, de 

weg blijft even lang en het belangrijkste is voor-

al niet te stoppen.’

Reactie

contact opgenomen met de arts-assistent. Ze hebben in 

overleg met hem en zijn moeder lachgas kunnen toe-

dienen en daarna het bloedbeeld kunnen bepalen. Hij is 

daags nadien opgeroepen en geopereerd in het acade-

misch ziekenhuis. Dat moest ik echt loslaten. Inmiddels 

zijn we een week verder en is hij weer thuis. De operatie 

is goed verlopen. Maar nu verder! Het is echt een inge-

wikkelde casus, want er is natuurlijk niet alleen sprake 

van prikangst. Deze jongen is zijn hele leven gevangen 

in angst. Hij heeft helemaal geen leuk leven, zit alleen 

maar thuis, is somber, zijn moeder is bovendien nog 

steeds superbang dat hij corona kan krijgen, en ze heeft 

een punt want hij valt in de risicogroep. En daarbij durft 

hij door deze angsten het leven volgens mij niet aan te 

gaan. Hij is voor een jongen van 20 echt kinderlijk en 

onzelfstandig, trekt zich overal uit terug en vraagt bij 

elke stap buitenshuis zijn moeder mee. En om de ramp 

compleet te maken is hij door dat terugtrekken zowel op 

de basisschool als op de middelbare school gepest.

Zijn moeder voelt zich bovendien haar hele leven 

schuldig omdat ze hem hier niet tegen heeft kunnen 

beschermen en zijn vader reageert vermijdend om deze 

machteloosheid maar niet te voelen. Moeder voelt zich 

daardoor verlaten en zijn zusje heeft inmiddels laten 

weten dat ze somber is. Waar ga ik in hemelsnaam be-

ginnen?!

Antwoord
We gaan de casus eens goed conceptualiseren 

oké? Niet alleen je patiënt, maar ook zijn hele 

gezinssysteem is in de ban van de ziekte van 

deze oudste zoon. De wijze waarop kind en 

ouders hebben gereageerd op de ziekte heeft 

de autonomie-ontwikkeling van deze jongen 

volstrekt stilgelegd. Hij (en zijn gezinsleden) 

zijn niet alleen angstig, maar ook somber door 

deze remmingen. Het devies voor behandelen 

is: regulation fi rst! Dus eerst werken aan her-

stel van regulatie. We gaan eerst zijn angsten 

te lijf. Als hij nachtmerries of fl ashbacks heeft 

ga je te werk volgens de Intrusieroute. Als hij 

niet gehinderd wordt door intrusies dan ga 

je te werk via de Tijdlijnroute. Je kunt op dit 

moment vermoedelijk nog niet aan de slag met 

zijn stemming en met het bevorderen van zijn 

autonomie-ontwikkeling. Dat komt later, maar 

denk er alvast wel over na.
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Reactie
Thanks! Ik ben aan de slag. We hebben er al een paar 

in het ziekenhuis. Op zich heeft EMDR-therapie wel 

hij voelt. Maar het lijkt ook wel of er onder een behan-

delde ervaring steeds weer iets nieuws vandaan komt. 

Ik merk bijvoorbeeld dat het kijken naar en voelen 

aan zijn littekens heel veel spanning oproept. En dat 

zijn dan de plekken die hij heeft gezien. Zijn borst is 

natuurlijk ook open geweest en hij durft eigenlijk geen 

beeld te vormen van hoe dat eruit gezien moet hebben. 

Maar gek genoeg ‘ziet’ hij het wel. Net als zijn liezen, 

waaraan de hartlongmachine gekoppeld heeft gezeten 

met een slang. Hij moet er letterlijk niet aan denken. 

Ik heb het idee dat daar de meeste spanning zit. Mijn 

vraag is: kan ik targetbeelden die hij nooit in het echt 

heeft gezien wel gebruiken als targets? En moet ik dan 

ook daar beginnen omdat die het allerspannendst zijn? 

Ik ben zelf een beetje bang dat mijn patiënt dan niet 

meer wil en mijn hulp gaat afhouden. Dan ben ik hem 

kwijt...

Antwoord
Je kunt targetbeelden die hij niet echt heeft 

gezien maar waarover hij wel een gedachte 

heeft, inderdaad met EMDR behandelen. Het is 

een fantasieplaatje. Zoals je ook fantasieplaatjes 

hebt bij mensen die een beeld hebben bij wat er 

had kúnnen gebeuren. Als je bang bent dat hij 

dreigt te gaan vermijden, dan zou je de vinger-

door-de vlam-techniek kunnen gebruiken: vraag 

hem hoe veel tellen hij wel aan het plaatje durft 

te denken. Als hij zegt: één tel, dan is dat ook 

goed. Daarna help je hem tot rust komen, merkt 

hij dat hij niet in paniek is geraakt en vraag je of 

we nog een keer een tel kunnen denken aan het 

beeld of misschien twee tellen. Bouw het rustig 

zo op. 

Reactie
Dank voor de koers. We zijn inmiddels een behoorlijke 

stap verder. Zijn angsten zijn verder gereduceerd en je 

had gelijk. We lopen nu meer tegen de somberheid in de 

thuissituatie aan. Ik had er over nagedacht zoals je voor-

stelde. Volgens mij moet ik nu met de Opvattingenroute 

aan de slag hè?

Antwoord
Ja, goed plan. En daarnaast is het nu van belang 

om een collega in te schakelen om een goede 

ouderbegeleiding neer te zetten. Ik schat dat 

moeder maar misschien ook vader en zusje 

zouden kunnen profi teren van EMDR-therapie. 

En daarnaast moeten alle gezinsleden zich gaan 

realiseren dat het niet deze jongen is over wie 

ze zo bezorgd zijn, maar dat het de ziekte is, 

waardoor iedereen alert is geworden. Gebruik 

daarvoor de lege-stoeltechniek een keer in een 

gezinsgesprek: Je zet een extra stoel in de 

kamer en trekt als het ware de ziekte van de 

jongen uit hem, en zet die ziekte op die lege 

stoel. En je vraagt aan de ouders wie ze ver-

trouwen en wie ze niet vertrouwen. Eén keer 

raden wat ze zeggen!

Reactie
Nou in de roos hoor! Mijn collega en ik hebben samen 

het gezin in de kamer gehad en die lege-stoeltechniek 

gebruikt. Toen moeder - wijzend op haar zoon - zei: ‘Ja 

maar, hem vertrouw ik wel’ zag je hem drie centimeter 

groter worden. 

We zijn inmiddels in oktober aanbeland. De anderhalve-

meter-samenleving is opgeheven. Mijn patiënt komt nu 

een keer in de twee weken bij mij en de ouderbegeleider 

heeft het inmiddels voor elkaar om de vader ook te be-

trekken, zodat beide ouders nu ouderschapsbehandeling 

krijgen. Vader leert meer aanwezig te zijn en dat steunt 

moeder, waardoor ze haar kind wat meer kan loslaten. 

Mijn patiënt is gestart met een studie en zijn moeder 

hoeft nog maar weinig mee als hij fysiek les heeft. Hij 

begint zich de laatste tijd zelfs af en toe te ergeren aan 

zijn gezinsleden en vice versa. Ik ben nog nooit zo blij 

geweest met ergernis.      Het begint een gewone gezon-

de jongen te worden! Dank je wel voor je adviezen!

https://kindenzorg.nl/procedureel-comfort-ver-
eist-grondige-kennis-over-pijn-angst-focus-en-ver-
trouwen/
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CLIENT’S PERSPECTIVE

Dit was de laatste bijdrage van de rubriek Client’s perspective. 
Wij bedanken Femke van de Linde voor het coördineren van deze rubriek en haar inzet.

Rollercoaster

Ik heb EMDR ervaren als een echte rollercoaster. De sessies waren lastig en het moeilijkste 

vond ik het graven in mijn gedachtes. Ik ben door EMDR tot inzichten gekomen, 

dat heeft mij duidelijkheid gegeven, over waar bepaalde dingen waar ik last van heb vandaan komen. 

Maar EMDR heeft mij wel echt geholpen, waardoor ik nu beter om kan gaan met mijn trauma’s.

De kleuren op de achtergrond staan voor alle emoties die bij EMDR komen kijken, maar ook voor het mooie deel 

van EMDR waarin het steeds beter gaat. De gezichten staan voor de fases waar je doorheen gaat 

en de inzichten die je krijgt. Dan heb je nog de zwarte lijn en dat staat voor het moeilijke van EMDR, 

de inzichten en beelden kunnen erg zwaar zijn en die zwarte lijn komt weer naar de voorgrond bij EMDR. 

Dus de tekening beschrijft de rollercoaster, er gebeurt zoveel in het hoofd en dat ziet er een beetje zo uit. 

Ik heb eigenlijk niet veel nagedacht over wat ik wilde maken, ik heb deze tekeningen 

puur door mijn gevoel laten creëren.

Judith van der Hoeven
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Ik had mij ingeschreven voor de workshop van Charlot-

te van der Wall en David van den Berg over de behan-

deling van trauma bij psychose en de workshop van 

Erik ten Broeke over moral injury ofwel moreel trauma 

(zelfverwijt) en de behandeling daarvan met EMDR.

De behandeling van trauma bij psychose 
In hoog tempo namen Charlotte en David ons mee in 

de wereld van psychose in hun workshop EMDR bij 

Psychose: gewoon doen maar wel met een basis. We 

kregen een masterclass psychose en trauma (-behande-

ling), maar ook een lesje in de geheugenleer. Uiteraard 

onderbouwd door een schat aan wetenschappelijk 

onderzoek. De take-homemessage was vooral dat trau-

ma-sensitiviteit de norm moet zijn binnen de psycho-

se-zorg. Goede diagnostiek is daarbij onontbeerlijk. 

Trauma speelt een belangrijke rol in het ontstaan van 

psychose, er is veel overlap in de symptomatologie van 

posttraumatische stresssymptomen en psychosesymp-

tomen. Het is daarom belangrijk gezamenlijk met de 

patiënt een verhaal te vormen over hoe trauma heeft 

bijgedragen aan het ontstaan van de huidige problemen 

en wat die problemen in stand houdt. Vervolgens is 

de boodschap: intervenieer op de belangrijkste pro-

bleeminstandhoudende mechanismen. Charlotte en 

David spreken dan ook niet specifiek van traumabehan-

deling, maar van het behandelen van de gevolgen van 

het trauma (onder andere posttraumatische stress). Zij 

pleiten voor een geïntegreerde behandeling, waarbij 

EMDR-therapie toegepast dient te worden binnen een 

bredere context waar CGT (specifiek bij psychose) ook 

onderdeel van moet zijn. Leerzaam was het zeker! 

Ik oefen sinds zaterdag op het woord gedecontextuali-

seerde intrusies. Een woord dat voor de workshoplei-

ders zelf ook best lastig bleek… Bruikbare materialen 

voor de behandeling van psychose en trauma bij psy-

chose zijn overigens allemaal gratis te downloaden op 

www.gedachtenuitpluizen.nl.

Na een heerlijke lunch met een vegan tintje was het tijd 

voor de volgende workshop, die van Erik ten Broeke; 

Zelfverwijt en/of moral injury en EMDR. 

Moreel trauma 
Moral injury of moreel trauma is intense wroeging/

spijt/schuldgevoel/zelfverwijt als gevolg van het doen 

of nalaten van een daad of daden die in strijd is met 

de eigen normen en waarden/morele overtuigingen. 

Erik ten Broeke refereert in zijn betoog uiteraard aan 

Jacky June ter Heide, therapeut en onderzoeker bij ARQ 

Centrum ’45. Zij schrijft: “De laatste jaren is er in het 

psychotraumaveld steeds meer te doen omtrent een re-

latief nieuw begrip: moral injury, te vertalen als moreel 

trauma. De term is afkomstig van Achilles in Vietnam: 

Combat trauma and the undoing of character van de 

Amerikaanse psychiater Jonathan Shay (1995). In dit 

boek beschrijft hij de morele ontluistering van Ameri-

kaanse militairen die in een hopeloze en bloederige oor-

log, vaak in fysieke afwezigheid van hogergeplaatsten 

en onder hoge psychische druk, zelf gruwelijkheden be-

gaan of deze niet kunnen voorkomen. Shay stelt dat het 

voor veteranen, na terugkeer in de burgermaatschappij, 

moeilijker is om te leven met hun morele wonden dan 

met gevoelens als angst en rouw. Worstelend om in het 

reine te komen met wat zij hebben gedaan of gezien, 

Refreshing & updates
TEKST: Willianne Veldman

We gingen weer live! De workshopdag van de VEN met als titel Refreshing & updates stond geheel 
in het teken van uitwisselen en leren door ervaren. Aan het woordje ‘work’ in workshop was op 
deze dag geen woord gelogen! Uiteraard was alles goed geregeld en werden we coronaproof 
begeleid door de Flint in Amersfoort. Er was op deze dag een ruime keuze uit verschillende work-
shops voor therapeuten en supervisoren uit het traumaveld.

Workshopdag VEN 2021
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lijden zij onder vervreemding, zelfhaat, schaamte en 

schuld, en zoeken zij hun toevlucht tot middelenge-

bruik of zelfs suïcide.” (J. J. ter Heide, 2020)

Erik ten Broeke neemt ons mee in de behandeling. Dit 

doet hij door de kwesties rond het werkingsmechanis-

me bij correctie van zelfverwijt te bespreken, te kijken 

naar de targets wat er had kúnnen gebeuren, bespreking 

van de EMDR-casusconceptualisatie (tegenwoordig de 

trauma-sensitieve casusconceptualisatie), het behan-

delen van zelfverwijt en schaamte door de Blind-2-the-

rapist-techniek, en de voor mijzelf nieuwe Split-screen 

targets. Hierbij worden zelfverwijt-targets met een 

lage SUD vanuit een samengesteld beeld met zowel de 

‘verwijtbare’ handeling links in beeld en ‘wat er daarna 

gebeurt’ rechts op beeld als een target behandeld. En 

hoe bij moral injury te werken met cognitieve interwe-

aves, waarbij een goede voorbereiding van je interwea-

ves ‘the key’ is.

Erik ten Broeke benadrukt naast het voorgaande ook 

zijn kijk op de huidige doorontwikkeling van de CGT 

in Nederland en zijn zorgen daarover, want, zo zegt hij: 

“Beck heeft het allemaal wat anders bedoeld.” Erik ten 

Broeke deelt, dat als hij dit alles had kunnen voorzien, 

hij wellicht nooit CGT’er was geworden. Hij benadrukt 

aldus de vrij afgeplatte wijze waarop tegenwoordig de 

CGT bedreven wordt en de essentie die in zijn optiek 

wat verloren gaat. We lachen als hij de term ‘helpende 

gedachte’ bespreekt en de in zijn optiek vrij zinloze 

taartpunttechniek aanhaalt als voorbeeld van het wer-

ken aan de oppervlakte. Zo is het allemaal niet bedoeld. 

Ook deelt hij zijn visie op EMDR 2.0. en benadrukt hij 

de vlucht die EMDR heeft genomen vanuit wetenschap-

pelijk onderzoek in de laatste tien jaar. En laten we wel 

wezen…ook tien jaar geleden werden mensen ‘beter’ 

door de toepassing van EMDR… Zijn betoog is integer 

doch prikkelend en stemt minstens tot nadenken. 

Ondanks dat de workshop meer de stijl had van een 

college, was de boodschap ook hier: denk na over wat je 

zoekt, waarom je dit zoekt en wat je ermee wilt berei-

ken. CGT is vele malen meer dan het formuleren van 

helpende gedachten, aldus Erik ten Broeke.

Overpeinzing
Toch blijf ik achter met een beetje een bittere nasmaak… 

Erik kondigde aan dat dit wellicht zijn laatste workshop 

is, want, zo zei hij: “Ik ben aan het weggaan.” De manier 

waarop hij het bracht onder een paarse, bijna aura 

achtige, zachte theaterverlichting was nagenoeg bijbels: 

’Ik ga heen’. Er volgde in mij een kleine abreaction, maar 

met zelf toegepaste EMDR 2.0 technieken zoals de 

vlindertap bleef ik in mijn window of tolerance en kon 

ik blijven luisteren. Ik troostte mijzelf met de helpende 

gedachte dat het vast gewoonweg om zijn welverdien-

de pensioen zou gaan. Uiteraard enkele flashforwards 

dan maar daargelaten. Gelukkig is er nog zijn ‘jongere 

broertje’ David van den Berg. Wellicht kan ik naar hem 

luisteren zoals ik dat jaren naar Erik heb gedaan. 

Take home message
De algehele take home message na deze spetterende dag 

in de Flint in Amersfoort is toch wel dat ik mij na deze 

dag weer eens opnieuw besef dat G(integreerde)CGT 

en/of EMDR-therapie geen quick fix en/of oppervlakte 

behandeling is. Deze psychotherapieën bieden een schat 

aan tools en ingangen om vanuit de verbinding met de 

mens tegenover jou een weg te vinden naar herstel. 

En ik? Ik mijmer nog wat na over de toespeling van 

Erik over zijn naderende stoppen en wat er had kunnen 

gebeuren als hij nooit CGT-therapeut was geworden. En 

dan eindig ik graag met een kleine ode. Erik, je zei in de 

workshop dat Brené Brown volgens jou een jaloersma-

kende TED-talkster is. Niet alleen vanwege de inhoud 

maar ook de manier waarop zij dit doet maakt jou tot 

een groot fan. Ik denk dat ik namens velen spreek als ik 

zeg: Brené got nothing on you! 

Op naar volgend jaar!

Willianne Veldman is Klinisch Psycholoog i.o., Supervisor en opleider 
VGCT, EMDR-practitioner VEN en Psychotraumatherapeut NTVP, 
momenteel werkzaam bij Karakter KJP locatie Zwolle.

‘Ik oefen op het woord gedecontextuali-
seerde intrusies, een woord dat voor de 
workshopleiders zelf ook best lastig bleek’
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In Pirandello’s toneelstuk Zes Personages op Zoek naar een Auteur (1921), verstoort 

een problematisch gezin de repetitie van een toneelstuk. De no-nonsense regisseur 

eist een verklaring. De vader legt uit dat zij als personages op zoek zijn naar een 

auteur. De regisseur blijkt geïnteresseerd. Maar eenvoudig is anders. Alle gezinsleden 

hebben hun eigen verhaal. Nee, zo was het! De ‘echte’ acteurs worden pardoes pu-

bliek. Wanneer de acteurs proberen de personages na te spelen, liggen de personages 

dubbel van het lachen. Onecht! Het leven als toneelstuk. Het dramaturgisch model 

van socioloog Erving Goffman in The Presentation of Self in Everyday Life (1956). We 

zijn acteurs op een toneel. Reciteren ons script. En omdat we allemaal ons unieke, 

eigen script hebben, ontstaan er duizelingwekkende interpersoonlijke patronen. 

We kunnen er niet aan ontkomen. We stappen van het ene toneel op het andere. 

Soms op een meta-toneel. Hoe ging het? Wat is er gebeurd? We doen ons verhaal… 

Paroles… Paroles… De neurolinguïst George Lakoff onderscheidt in The Political Mind 

(2008) frames, enkelvoudige (‘simple’) narratieven en complexe narratieven. Frames 

zijn onze cognitieve bouwstenen. Het bevat rollen, relaties tussen de rollen en een 

scenario. Zo ordenen we ons sociale leven en weten we hoe ons te gedragen. Dit is de 

specialiteit van de mondaine Anabel. Enkelvoudige narratieven zijn frames met extra 

structuur: er is een perspectief (protagonist), en dus valentie – the good, the bad and 

the ugly... Een complex narratief, ons eigenlijke verhaal, is een ketting van enkelvou-

dige narratieven. Verhalen zijn ons culturele erfgoed. Kinderen zijn er dol op. Nog een 

keer, nog een keer… Chiara trekt Anabel met haar ongewone verzoek uit haar gere-

guleerde, comfortabele bestaan. Het verwart haar. “Waarom ben ik hier?”, herhaalt 

Anabel. Wat is de plot? De Franse literatuurcriticus Georges Polti stelt in Les Tren-

te-six Situations Dramatiques (1912) dat het menselijk brein 36 dramatische situaties 

(enkelvoudige narratieven) herkent. Niet meer. Anabel verwacht dat Chiara’s plot 

die van het verraden kind is. “Ben je boos?”  (Plot-13: Haat tussen verwanten). “Wil 

je geld?” (Plot-12: Opeisen). Uiteindelijk fluistert Chiara in haar oor dat ze bevrijding 

zoekt… (Plot-2: Verlossing).

Klanken
Wanneer je Anabel en Chiara met elkaar hoort praten en de Spaanse taal niet machtig 

bent, hoor je klanken. En die klanken veranderen iets. We zien hun lichamen reage-

ren. Blijkbaar is er sprake van ‘betekenis’. De klanken gaan ergens over. Taalfilosoof 

Ludwig Wittgenstein vond, volgens arts-filosoof Bert Keizer in Ludwig Wittgenstein, 

dat het daarom niet anders kan dat Taal bij onze Wereld moet ‘aanhaken’. Maar hoe 

zeker spreekt die Taal over onze Wereld (demarcatieprobleem)? Wittgenstein stelde 

in de Tractatus Logico-Philosophicus (1922) dat logische uitspraken, als A of niet-A 

(‘het regent wel of niet’) altijd waar zijn maar niets zeggen over de wereld – ze zijn 

niets-zeggend. Logica zegt iets over hoe we denken – logisch. Feitelijke beweringen, 

die wel iets zeggen over de wereld, zijn volgens Wittgenstein weliswaar mogelijk, 

maar onze dagelijkse taal is uiterst complex. “Taal vermomt de gedachte.” Willen we 

zekerheid dan dienen we onze taal in steeds elementairder definities te vervatten 

totdat zij uiteindelijk de wereld ‘raakt’: elementaire (‘logisch-atomaire’) beweringen 

als microplaatjes van de werkelijkheid. We hoeven ‘alleen maar’ te kijken of taalbeeld 

en werkelijkheid corresponderen. De spoeling wordt uiteindelijk wel dun. Witt-

genstein stelt dat, behalve logische- en natuurwetenschappelijke beweringen, alle 

‘zekere’ beweringen ‘on-zinnig’ zijn (onze geesteswetenschappen), en: “Wovon man 

La Enfermedad
del DomingoTEKST: Hayo Lasschuijt

Chiara vindt haar moeder 

terug, na 35 jaar. Anabel 

heeft Chiara verlaten toen 

ze acht jaar oud was. Chiara 

vraagt Anabel om tien dagen 

samen te zijn in het ouderlijk 

huis in de desolate Franse 

Pyreneeën. Anabel staat het 

toe - onder juridische voor-

waarden. De ontmoeting 

verloopt moeizaam. Wat 

natuurlijk hoort te zijn, hort 

en stoot. Wanneer we in een 

verwarrende situatie 

verkeren zijn wij verward – 

althans, zo ervaren we dat. 

We proberen weer grip te 

krijgen... Hiertoe gebruiken 

we taal. Maar wat is taal 

eigenlijk? Taal is zo 

vanzelf-sprekend…

FILM EN TRAUMA Trauma 
en 
taal
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nicht sprechen kann, darüber mu� man schweigen.” Volgens 

filosoof René Munnik in De Ziel in de Literatuur (2009), bete-

kent voor Wittgenstein ‘on-zinnige’, dat wil zeggen niet-ob-

jectieve taal (metafysica), niet dat het waarde-loze taal is: 

“Er bestaat evenwel iets onuitsprekelijks. Dit toont zich, 

het is het mystieke.” Ook in taal. De logisch-positivistische 

wetenschappers van de Wiener Kreis moesten hun Verlosser 

van metafysica (pseudo-wetenschap) daarom aanhoren met 

de rug naar hen toegekeerd terwijl hij hen gedichten voorlas… 

Het ging Wittgenstein uiteindelijk niet om zekerheid, niet 

om weten-schap. Hij spreekt van zijn taalfilosofie als een lad-

der die je bestijgt om de wereld te kunnen zien ‘zoals zij is’, 

namelijk: “De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn 

wereld” - waarna je de ladder als ‘on-zinnig’ kan wegwerpen. 

‘Buiten’ deze grens van taal bevinden zich waarden, religie, 

het mystieke… De Grote Stilte… Daar ging het Wittgenstein 

om. De terugkeer van het mystieke in een geobjectiveerde 

wereld. Wittgenstein was een religieus mens…

Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder… 
In Filosofische Onderzoekingen (1953) is Wittgenstein de 

belangrijkste criticus van zijn eigen werk. Hij ironiseert zijn 

impliciete aanname in de Tractatus dat we ‘etherische we-

zentjes’ zijn, zetelend in een lichaam, die via gaatjes (zintui-

gen) ‘indrukken’ krijgen van de buitenwereld, vervolgens het 

‘begrip’ hiervan verpakken in cadeaupapier van geluid (taal), 

waarna een ‘etherisch mede-wezentje’ in een ander lichaam, 

via twee gaatjes het cadeau kan aannemen, uitpakken en ‘be-

tekenis’ vindt, kennis over de buitenwereld. Knock, knock, 

who’s there? ‘Niemand’, zegt Wittgenstein, ’klanken beteke-

nen niets’. Denken is geen timmeren met oneindig dun spul. 

Natuurlijk zijn er gedachten in ons hoofd, maar niet zoals 

een man in een huis. “Dit verschil dienen we uiteindelijk te 

begrijpen.” Taal dient begrepen te worden als een levens-

vorm, als eten en lopen. Als een sociale praxis. Niets ‘geeste-

lijks’. Wittgenstein spreekt van taalspelen. Spelen, net zoals 

voetballen, dammen, kiekeboe. Betekenis ontstaat binnen de 

(spel-)regels van een taalspel. Wittgenstein wil ons verstand 

genezen van eeuwenoude ‘beheksing’ - door taal. We hebben 

met zekere-taal een monster van Frankenstein gecreëerd: 

‘the ghost in the machine’. Niet dat Wittgenstein ons dua-

lisme wil vervangen door een monistisch materialisme of 

monistisch idealisme (alles is materie of geest) als beschrij-

ving van de aard van de werkelijkheid. Taal is nog steeds de 

grens van onze wereld. Zijn ‘genezing’ is een bevrijding - als 

een vlieg uit een fles. 

Genezing? Neem het begrip psychotherapie als het cureren 

van een psychische ziekte. Mooi. Minder mooi als je ‘uitbe-

handeld’ bent. In zekere-taal een ‘tastbare’ werkelijkheid. 

‘Uitbehandeld’ is ’echt’. Dat zie je! Maar niet ons taalspel... 

Anders zou je kunnen kiezen voor een ander taalspel, zoals 

het taalspel ‘onleefbaar wereldbeeld veranderen’. We voelen 

(vermoedelijk) direct ongemak… dat is niet wetenschappe-

lijk... ‘Uitbehandeld dus?’, zou Wittgenstein (vermoedelijk) 

zeggen, ‘geloof je werkelijk in dualisme?’ Als we vinden dat 

Wittgenstein een punt heeft, voelen we misschien wat onze 

patiënten moeten voelen als ze hun ‘beschutte’ wereldbeeld 

moeten verlaten… Wittgenstein wil onze therapeut zijn… 

Niet taal is volgens Wittgenstein het probleem, maar dat we 

taal beschouwen als een objectieve, werkelijkheidsgetrouwe 

beschrijving van de wereld door een toeschouwer. Een per-

spectief dat we van nature allemaal bezitten. Om te kunnen 

overleven moeten wij de wereld wel zo begrijpen. Een mam-

moet! We categoriseren onze wereld via essenties, definities. 

We zijn folk-essentialisten. “Stick to facts!” bromt Master 

Gradgrind, in Charles Dickens Hard Times, die paardenmeisje 

Sissy Jupe dom vindt omdat ze niet weet wat de definitie van 

een paard is. Wij weten natuurlijk allemaal wat de definitie 

van PTSS is. Maar is PTSS waar wetenschappers over spreken, 

dezelfde PTSS waar therapeuten over spreken? Wittgenstein 

stelt dat het verschillende taalspelen zijn. Waarschijnlijk 

denken wij dat we het over dezelfde PTSS hebben. Hetzelfde 

‘ding’, eenzelfde essentie. Wittgenstein spreekt echter niet 

van essenties maar van verwantschap – als familiegelijke-

nissen. Wetenschappelijke- en therapeutische PTSS zijn 

‘familie’. Betekenis is uiteindelijk geen ‘woordenboek-ding’ 

of ‘DSM-ding’, maar ‘leeft’, in een relationele context, in 

gebruik, in taalspelen. Wittgenstein is een antropologisch 

veldwerker die onze taal-gebruiken onderzoekt. “Het mense-

lijk lichaam is het beste beeld van de menselijke ziel.” Taal als 

gedrag. Geen theoretische taalkunde (syntaxis en semantiek) 

maar Watzlawick’s ‘pragmatische aspecten van de menselijke 

communicatie’. Zoals het taalspel wetenschap, waarvan de 

sociale praxis is beschreven door wetenschapsantropoloog 

Bruno Latour in Labatory Life. Of het taalspel therapie, waar-

bij we het spel spelen dat…  

Taal als protocol 
Chiara daagt Anabel uit, plaagt. En herhaalt daarmee steeds 

dezelfde vraag: ‘wie ben je?’ Anabel reageert geërgerd: “Wat 
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Adaptive Disclosure
Een echte klassieker is inmid-

dels Adaptive Disclosure: A New 

Treatment for Military Trauma, 

Loss, and Moral Injury (Litz, 

Lebowitz, Gray, & Nash, 2016). 

Door hun definitie en model uit 

2009 kunnen de auteurs als de 

grondleggers worden gezien 

van het begrip moral injury. Dit 

boek is een handleiding voor 

een alomvattende behandeling 

van moreel trauma. Het bevat een stappenplan voor be-

handeling, bestaande uit aandachtspunten voor de thera-

peutische relatie, psycho-educatie, exposure aan moreel 

BOEKBESPREKING

Duik in de 
moreel-
traumabieb
TEKST: Jackie June ter Heide

Het moreel-traumaveld neemt een vlucht de 

laatste tijd. Waar iedereen aanvankelijk nog 

wat terughoudend was omdat het concept 

moreel trauma nog zo vaag is, schieten nu 

de boeken, artikelen en behandelingen als 

paddenstoelen uit de grond. Waar moet je 

beginnen als je je als EMDR-therapeut in mo-

reel trauma wil verdiepen? En waar kun je je 

toe beperken? We bespreken vier boeken die 

je een volledig overzicht geven van wat er 

momenteel op het gebied van de behande-

ling van moreel trauma te koop is.

wil je van mij?” Anabel wil hun relatie be-grijpen. 

Ze wil een plot. Wanneer Chiara vertelt over haar 

onbeduidend leven, zegt Anabel: “Persoonlijke 

prestaties zijn niet altijd op een CV te vinden...” “…

Een expert in protocol…”, reageert Chiara verwon-

derd, “ik geloofde er bijna in…” “…Ik weet niet waar 

de grens ligt…” Voor Anabel is taal een protocol. 

Met gepaste welluidendheden in plaats van een 

creatief spel binnen immer veranderende relaties. 

Anabel is en blijft een eenling, een survivor, een 

protagonist, een toeschouwer gevangen in haar 

houterige, gesloten lichaam, in haar zielloze, instru-

mentele taal, die louter dient om te overleven – en 

niet om (samen) te bloeien. Taal komt voor haar 

niet verder dan een beschrijving van ‘dingen’, die je 

kan meten en be-heersen. “Wil je geld…?”
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traumatische herinneringen, een stoelentechniek met 

een moreel welwillende autoriteit, interventies voor 

moreel herstel en manieren waarop de patiënt weer 

sociale verbinding kan zoeken. De exposure is zonodig 

te vervangen door EMDR-therapie. Een prachtige gids 

voor behandelaren die willen weten wat een behande-

ling van moreel trauma van A tot Z behelst. 

https://www.guilford.com/books/Adaptive-Disclosure/
Litz-Lebowitz-Gray-Nash/9781462533831

Trauma Informed Guilt 
Reduction Therapy
In de jaren ’90 publiceerde 

Kubany een aantal invloed-

rijke artikelen over post-

traumatische schuld. Zijn 

werk ligt ten grondslag aan 

het boek Trauma Informed 

Guilt Reduction Therapy: 

Treating Guilt and Shame 

Resulting from Trauma and 

Moral Injury (Norman et 

al., 2016). De kern van het boek wordt gevormd door 

cognitieve interventies die ingezet kunnen worden om 

overmatige schuldgevoelens als gevolg van denkfouten 

(hindsight bias, overschatting van verantwoordelijk-

heid en kwalijkheid, en onderschatting van rechtvaardi-

ging) uit te dagen. Een mooie inspiratie voor EMDR-the-

rapeuten die op zoek zijn naar effectieve cognitieve 

interweaves. Het boek bevat letterlijke instructies voor 

therapeuten en huiswerkbladen voor patiënten. Een 

nadeel is de prijs, die tegen de 100 euro ligt.

https://www.elsevier.com/books/trau-
ma-informed-guilt-reduction-therapy/nor-
man/978-0-12-814780-1

Moral Injury Workbook
The Moral Injury Workbook: 

Acceptance & Commitment 

Therapy Skills for Moving 

Beyond Shame, Anger & 

Trauma to Reclaim Your 

Values (Evans, Walser, 

Drescher, & Farnsworth, 

(2020) biedt een waar-

devolle aanvulling op de 

eerste twee boeken. Die boeken zijn gebaseerd op 

de aanname dat traumatische schuld ontstaat door 

denkfouten en zijn sterk cognitief gericht. Het Moral 

Injury Workbook baseert zich op de aanname dat 

schuld en schaamte, ook wel morele pijn genoemd, 

een natuurlijk gevolg zijn van het meemaken van 

moreel traumatische ervaringen, en dat patiënten pas 

moreel in de knoop raken wanneer zij deze gevoe-

lens gaan vermijden. Het boek biedt een schat aan 

psycho-educatie en werkbladen uit de Acceptance & 

Commitment Therapie (ACT). EMDR-therapeuten die 

hun behandeling willen verbreden buiten EMDR-the-

rapie kunnen er hun patiënten mee aan het werk 

zetten – het boek verschijnt binnen afzienbare tijd in 

het Nederlands.

https://www.newharbinger.com/9781684034772/
the-moral-injury-workbook/

Addressing Moral Injury 
in Clinical Practice
Moreel trauma is bij uitstek 

een werkveld dat zich 

leent voor een multidisci-

plinaire aanpak, omdat het 

aan zoveel levensgebieden 

raakt: psychisch functione-

ren, sociaal functioneren, 

spiritueel en existentieel 

functioneren. In het boek 

Addressing Moral Injury in Clinical Practice (Currier, 

Drescher, & Nieuwsma, 2021) krijgen verschillen-

de disciplines een stem. Het boek beslaat de hele 

breedte van het behandelaanbod voor moral injury: 

casusconceptualisatie, therapeutische relatie, cog-

nitieve therapie, exposure en ACT. Daarnaast belicht 

het meer existentiële therapieën waarbij therapeuten 

en geestelijk verzorgers kunnen samenwerken, zoals 

werken aan vergeving en Building Spiritual Strength. 

Het is een informatief en leesbaar boek voor EMDR-

therapeuten die zich op de hoogte willen stellen van 

de stand van zaken van het moreel-traumaveld.

https://www.apa.org/pubs/books/addressing-moral-inju-
ry-clinical-practice
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Hoe kwam je op het idee om dit handboek te 
schrijven?
“Ik werk al heel lang als traumabehandelaar. Rond 2009 

kwam ik steeds meer tot het inzicht dat wij als behandela-

ren de mensen om het kind heen moeten steunen. Als wij 

het getraumatiseerde kind beter begrijpen dan kunnen we 

er ook voor zorgen dat die kinderen nieuwe, positieve er-

varingen opdoen op school of in het pleeggezin. In die tijd 

ben ik eerst een training voor pleegouders gaan ontwikke-

len: Zorgen voor getraumatiseerde kinderen (Coppens & 

van Kregten, 2018). Deze training wordt inmiddels breed 

gebruikt in de jeugdhulpverlening en de pleegzorg. Na het 

ontwikkelen van deze training wilde ik verder gaan met 

het onderwijs, omdat leerkrachten naast opvoeders heel 

belangrijk zijn in het leven van een kind. 

In andere landen zoals Engeland en Nieuw-Zeeland was 

trauma informed education al veel verder ontwikkeld dan 

in Nederland. Ik heb me verdiept in de trainingen die zij 

daar geven en ben in 2014 begonnen met het schrijven van 

dit boek. Vervolgens is het boek uitgewerkt in een training 

voor leerkrachten en zijn we begonnen met het trainen van 

teams in het basisonderwijs. Inmiddels zijn er meer dan 

vierhonderd professionals opgeleid om de training Trauma-

sensitief onderwijs te geven aan schoolteams binnen het 

regulier en speciaal onderwijs. Een flink aantal van deze 

trainers is ook lid van de VEN. Veel scholen in het basison-

derwijs zijn al getraind en hebben de methodiek omarmd. 

Naar de training loopt een grote effectstudie, die helaas 

vertraging heeft opgelopen door de coronapandemie.

Voor de herziene editie heb ik veel leerkrachten gesproken 

die al een tijd met de methodiek werken. Dat was erg leuk 

om te doen: ze vertelden mij dat er door de training veel is 

veranderd in hun werkwijze op school. Er worden minder 

kinderen de klas uit gestuurd en de relaties tussen leer-

krachten en de leerlingen zijn verbeterd. De sfeer op school 

is meestal veel positiever. Leerkrachten voelen zich beter 

doordat ze weten hoe ze kinderen met ingewikkeld gedrag 

in de klas kunnen helpen.”

Hoe kunnen EMDR-behandelaren dit boek 
gebruiken in hun werk?
“Vaak worden kinderen behandeld zonder dat er overleg is 

met school. Wij blijven daar als behandelaren in gebreke. 

School is een plek waar kinderen veel positieve ervaringen 

op kunnen doen die kunnen bijdragen aan hun herstel. De 

BOEKBESPREKING

Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen

TEKST: Elseline Scherpenisse

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen is méér dan een boek. Het is een handleiding voor 

leerkrachten in het basisonderwijs, die zich willen inzetten voor een traumasensitief leer-

klimaat. Leony Coppens, Marthe Schneijerberg en Carina van Kregten schreven dit hand-

boek met als uitgangspunt dat de leerkracht een groot verschil kan maken in het leven van 

een getraumatiseerd kind. Het handboek staat bol van informatie, met praktische werk-

bladen en QR-codes naar interessante filmpjes. Een gesprek met Leony Coppens, co-auteur 

en de founding mother van de methodiek.

Leony Coppens, Marthe Schneijderberg & Carina van Kregten (2021)

Een praktisch handboek voor het basisonderwijs

‘Een leerkracht kan het verschil maken in 
het leven van een getraumatiseerd kind’
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andere kant van de medaille is dat school een plek kan zijn 

waar kinderen opnieuw getraumatiseerd worden en weer 

worden weggestuurd. Ik vind dat wij als behandelaren 

meer moeten doen met de mensen om de kinderen heen. 

We moeten ze betrekken, ze handvatten geven en enthou-

siasmeren om juist mogelijkheden te zien in het construc-

tief werken met deze kinderen, in plaats van de focus te 

leggen bij zorgen en de problemen. Een leerkracht wil altijd 

het beste voor haar leerling, maar voelt zich vaak onmach-

tig. Ze hebben weinig kennis over de invloed van traumati-

sering op een kind. Wij hebben dan als behandelaren echt 

iets te bieden. Leerkrachten voelen zich vaak aan de kant 

staan als een kind in behandeling is en ze daar niets over 

horen. Terwijl het kind maar één keer per week bij ons 

komt voor therapie, de rest van de week is hij op school. 

Ik vind dat het contact met de leerkracht een vast onder-

deel moet zijn van de behandeling. Het gebeurt nog te 

vaak dat de behandelaar helemaal geen contact heeft met 

de school van het kind. Terwijl leerkrachten zich positief 

willen inzetten voor de kinderen. Het is belangrijk dat wij 

als behandelaren hen erkenning geven voor wat ze doen en 

ze ondersteunen, door adviezen en tips te geven. Leraren 

zijn daarnaast een belangrijke bron van informatie voor 

behandelaars. Ik ben ervan overtuigd dat we het effect van 

de traumabehandeling kunnen vergroten door in gesprek 

te gaan met de leerkracht van het kind.”

“Betrek altijd de mensen om het kind heen en vooral ook 

de leerkracht, zodat je eigen behandeling nog effectiever 

zal zijn. It takes a village to raise a child”, is haar duidelijke 

boodschap aan EMDR-therapeuten. Leony Coppens en 

haar mede-auteurs hebben als missie de mensen om het 

getraumatiseerde kind heen te steunen. Met dit hand-

boek en de daaraan verbonden training geven zij tools aan 

schoolteams. Traumasensitief onderwijs is een belangrijke 

pijler in het helpen van getraumatiseerde kinderen. Als een 

kind positieve ervaringen kan opdoen op school, kan dit 

een groot verschil maken in zijn herstel. 

Referenties
Coppens, L. & Kregten, C. van (2018). Zorgen voor 
getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. 

shop/zorgen-voor-getraumatiseerde-kindereneen-trai-
ning-voor-opvoeders-9789036818810 
(Vertaling van: Grillo, C.A., Lott, D.A. (2010). Caring for 

children who have experienced trauma: A workshop for re-
source parents. National Child Traumatic Stress Network.)

Traumasensitief onderwijs. https://www.traumasensitief 
onderwijs.com

Het belang van de docent binnen traumabehandeling. 
https://www.youtube.com/watch?v=duOwI0nmvEE

Leony Coppens, Marthe Schneijderberg & Carina van 
Kregten (2021). Lesgeven aan getraumatiseerde kinde-
ren. Uitgeverij SWP. ISBN 9789088505621. www.swp-
book.com/boeken/21/onderwijs/1794/lesgeven-aan-ge-
traumatiseerde-kinderen

Leony Coppens is klinisch psycholoog en EMDR-supervisor. Ze geeft 
behandeling, supervisie, consultatie en deskundigheidsbevordering 
op het gebied van (chronisch) trauma bij kinderen, vanuit haar eigen 
praktijk in Den Haag. 
Elseline Scherpenisse is GZ-psycholoog kind en jeugd,IMH-specialist 
en EMDR-supervisor in opleiding. Ze werkt bij de Parnassia-groep, 
locatie i-psy Jeugd in Zaandam.

De opbouw van het boek
Het handboek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen heeft een 

mooie opbouw. In de eerste hoofstukken wordt vooral informatie 

gegeven en komen alle aspecten van traumatisering aan bod. De 

auteurs beschikken over een schat aan kennis, die op een prettige en 

begrijpelijke manier wordt overgebracht. De informatie wordt geïllus-

treerd door filmpjes waar je door middel van een QR-code snel naar 

toe wordt geleid. Hierdoor krijgt het boek een interactief karakter en 

nodigt het uit tot verder lezen. Het boek heeft een heel praktische 

uitwerking met tips voor de onderwijspraktijk en online werkbladen. 

Vanaf het vijfde hoofdstuk wordt de vertaalslag naar de praktijk ge-

maakt. Leerkrachten leren kijken door een traumabril en krijgen hand-

vatten om de relatie met de leerling te verbeteren. Er wordt aandacht 

besteed aan het bevorderen van de zelfregulatie van het kind, en hoe 

de leerkracht hierbij kan ondersteunen. Mooi zijn de metaforen die de auteurs introduceren, zoals de onzichtbare koffer, 

die symbool staat voor de negatieve kernovertuigingen die een getraumatiseerd kind met zich meedraagt. Door het 

gebruik van metaforen kan een gemeenschappelijke taal worden ontwikkeld bij het spreken over getraumatiseerde kin-

deren op school. Deze taal is essentieel in het delen van een visie en het bevorderen van een traumasensitief onderwijs-

klimaat. In het boek wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het samenwerken met ouders en andere betrokkenen. 

Alle hoofdstukken worden omlijst met casuïstiek uit de praktijk, die erg herkenbaar zal zijn voor EMDR-therapeuten.
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VERENIGINGSNIEUWS

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren
LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
31124 Mw. A. M. Doornkate AMSTERDAM info@praktijkdoornkate.nl Supervisor K&J en Volw
30904 Mw. C.H.M. Stolk-Steenbrink ZUTPHEN info@stolkpsycholoogonline.nl Supervisor K&J
31233 Mw. S. H. Lania HEEMSTEDE sannelania@kenterjeugdhulp.nl Supervisor K&J
32543 Mw. E. Speel-Flierman EIJSDEN info@praktijkvoorkindenjeugd.nl Supervisor K&J
31005 Mw. N.M. Hoekstra SCHALKHAAR info@nicolinehoekstra.nl Supervisor K&J
32540 Mw. T.R. Ehrlig AMSTERDAM tirtsaehrlig@gmail.com Supervisor K&J en Volw
31444 Mw. S.E.A. de Vreede MAASTRICHT praktijkvolentia@gmail.com Supervisor K&J en Volw

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
35977 Mw. D. Broekhuis UTRECHT broekhuisdore@hotmail.com Practitioner Volw
32914 Mw. N. Thiel ASSEN nadiathiel@hotmail.com Practitioner Volw
32541 Mw. J.F. Heijmans-Ravenstein OSS Jeske77@hotmail.com Practitioner Volw
36303 Mw. A.G. van Norel TIJNJE anitaruiter@hotmail.com Practitioner K&J
31666 Mw. C.R. Roelvink BOXMEER karin.roelvink@ziggo.nl Practitioner K&J
32147 Mw. J.M. Vonk-Gerritsen BEEK-UBBERGEN j_m_gerritsen@hotmail.com Practitioner Volw
36097 Mw. H. Dekker SLIEDRECHT helene_dekker@hotmail.com Practitioner Volw
35494 Mw. S. Bosman GRONINGEN bas_bosman@yahoo.com.au Practitioner Volw
33460 Dhr. V.L. Rison-Barcuk ALMERE vlbarczuk@gmail.com Practitioner Volw
33393 Mw. U.M.H. Hendriks-van den Bos HOUTEN ursula@psychocare.nl Practitioner Volw
33762 Mw. N.J. Oomkes ASTEN h.oomkes@pepas.nl Practitioner Volw
33112 Mw. LEIDEN Practitioner K&J
35316 Mw. F. van der Linden BOXMEER vdlinden.f@gmail.com Practitioner K&J
35188 Mw. M.M.V. Kramer HAARLEM mascha_kramer@hotmail.com Practitioner K&J
36820 Mw. C.S. Groot AMSTERDAM corneliegroot@gmail.com Practitioner K&J
35891 Mw. K. Buijs-Lauwerijssen HOEVEN kristalauwe@hotmail.com Practitioner Volw
36665 Mw. D. Storey-Vonk DEN BOSCH diekevonk@gmail.com Practitioner Volw
32770 Mw. DRIEBERGEN Practitioner K&J
35454 Mw. H.B. Gelevert UTRECHT e.gelevert@gmail.com Practitioner Volw
36872 Mw. S.J.F. Maljers-Jansen VOORBURG simone@maljers.eu Practitioner K&J
34672 Mw. B.J. van der Steldt BILTHOVEN bertinevandersteldt@gmail.com Practitioner Volw
32118 Mw. H.W.M. Scheeren UTRECHT jet@praktijkjet.nl Practitioner K&J
35996 Mw. I.M.C.D. Mies EINDHOVEN imies@kpnplanet.nl Practitioner Volw
30655 Mw. B.M. Mensink OEGSTGEEST Beijka@hotmail.com Practitioner Volw
33660 Mw. A.M. Timmermans-Jansen VORDEN anne_m_jansen@hotmail.com Practitioner K&J
36240 Mw. Y.E. Thans HAARLEM thans.ymke@gmail.com Practitioner Volw
36088 Mw. M. van der Veen SPIJKENISSE mandavanderveen@hotmail.com Practitioner Volw
35425 Mw. S.M. Knol HEERHUGOWAARD suzanneknol@hotmail.com Practitioner K&J
36506 Mw. J.H. Dorrestijn-van de Wetering OUD-BEIJERLAND jhdorrestijn@gmail.com Practitioner Volw
34725 Mw. A.J. Hoogland LIEVEREN a.hoogland@altaviro.eu Practitioner K&J
32168 Mw. S.E.G. Hagelstein HOENSBROEK S.Hagelstein@gmail.com Practitioner Volw
34698 Mw. G.F.A. Wekking HARDERWIJK info@psycholoog-wekking.nl Practitioner Volw
36623 Dhr. I. Raap GRONINGEN ilseraap@live.nl Practitioner Volw
34498 Mw. A.M. Schooten ZEELAND ven.schooten@gmail.com Practitioner Volw
35477 Mw. L. Geurtsen ROTTERDAM liliangeurtsen@gmail.com Practitioner Volw
34987 Mw. M.L.E. Kwikkers HOOGLAND info@marlouskwikkers.nl Practitioner K&J
35869 Mw. C.H.M. Slooten ALKMAAR chantalslooten@gmail.com Practitioner Volw
35013 Mw. V.J. Roorda ROERMOND vroon10@gmail.com Practitioner Volw
36142 Mw. L.H. Verhulst RHOON Practitioner K&J
37127 Mw. L.W.H. van Hesteren NIJMEGEN lauravanhesteren@gmail.com Practitioner Volw
34170 Mw. S.M. de Wijn UTRECHT sophiedewijn@yahoo.com Practitioner Volw
36419 Mw. M.C. Kopcok-Noordzij DORDRECHT mathildenoordzij@gmail.com Practitioner Volw
31586 Mw. I.J. Huis in 't Veld DEN HAAG ingehuisintveld@gmail.com Practitioner K&J
33056 Mw. I.M. Goossens UTRECHT i.goossens@telfort.nl Practitioner K&J
35703 Mw. A.C.P.J. van der Heijden-van Dijk DONGEN anouschca83@gmail.com Practitioner K&J
35826 Mw. M.F. van Wijk-Herbrink NIJMEGEN info@psykey.nl Practitioner Volw
32121 Mw. D.J. den Ouden LEIDEN dirkdenouden@gmail.com Practitioner Volw
33142 Dhr. C.M.J. van den Eerenbeemt AMERSFOORT cvde@outlook.com Practitioner Volw
35692 Mw. M.T. Kruijsse TERNEUZEN mayo_leintje@hotmail.com Practitioner K&J
36052 Mw. D. Schoot ARNHEM d_schoot@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
36123 Mw. ERMELO Practitioner Volw
36247 Mw. R. du Mortier VLAARDINGEN rdumortier5@hotmail.com Practitioner K&J
35630 Mw. J.G. Talens UTRECHT j.g.talens@gmail.com Practitioner Volw
36084 Mw. M. van den Elsen-Sandmann GEMERT maud@psyworks.nl Practitioner K&J
34613 Mw. C. Altenburg AMSTERDAM caltenburg@gmail.com Practitioner Volw
36612 Mw. E. de Kievit GRONINGEN edekievit@hotmail.com Practitioner Volw
37073 Mw. M.J. Koreman ASSEN marit.koreman@ggzdrenthe.nl Practitioner Volw
34604 Mw. N.T. van Glabbeek VORDEN info@ppvorden.nl Practitioner Volw
35372 Mw. J.E. Koetsveld ZWOLLE v.koetsveld@jeugdggz.nl Practitioner K&J
36511 Mw. L.M. Palfenier-Harends UTRECHT lharends@gmail.com Practitioner Volw
32332 Mw. A. van der Valle DEN HAAG contact@me-motion.com Practitioner Volw
35980 Mw. E. Korthagen-Bekker DOETINCHEM davy-ellen@outlook.com Practitioner Volw
35606 Mw. M. Verhagen MAARSSEN marije_verhagen@hotmail.com Practitioner Volw
33627 Mw. J.C.R. Schuurman ENSCHEDE a.schuurman@mediant.nl Practitioner Volw
36750 Mw. L.G. Keijzer AMSTERDAM L.Keijzer@levvel.nl Practitioner K&J
36882 Mw. Y.J.M. Smeets MAASTRICHT smeets@u-center.nl Practitioner Volw
36101 Dhr. S.K. van Hemond-Katz NIJMEGEN s.vanhelmond@outlook.com Practitioner K&J
37162 Mw. E.A. Dees-Pool UTRECHT e.dees@rading.nl Practitioner K&J
35677 Mw. C.M. Rommers-de Prenter ROOSENDAAL irispedagogiek@gmail.com Practitioner K&J
35662 Mw. E. van Geuns ASSENDELFT evelinevangeuns@hotmail.com Practitioner K&J
36249 Mw. M. Nooitgedagt BODEGRAVEN mnooitgedagt@depraktischeggz.nl Practitioner Volw
31432 Mw. N. van Maaren ALPHEN A/D RIJN norma.van.maaren@praktijkmood.nl Practitioner Volw
35957 Mw. L.C.M. Adriaans LIEMPDE lotte.adriaans@basictrust.com Practitioner K&J
36136 Mw. C.M. van de Velde HILVERSUM cindy@piphilversum.nl Practitioner K&J
36185 Mw. l. Vos WOUDSEND lizelottevos@hotmail.com Practitioner Volw
36932 Mw. S. Savenije UTRECHT ssavenije@eppzorg.nl Practitioner K&J
32934 Mw. M. Hendriksen-Quaedackers TILBURG marije@psychologiepraktijkvertrouwen.nl Practitioner Volw
33284 Mw. J.E. Fox-Gorter DEN HAAG jolien@foxgorter.nl Practitioner Volw
35532 Mw. A.Hulskes HOORN arhulskes@gmail.com Practitioner Volw
32760 Dhr. L. van Breda DEN HAAG Info@bomenenbospsychologie.nl Practitioner K&J en Volw
33561 Mw. W.N.M. Notermans BUNDE wendynotermans@gmail.com Practitioner K&J
36990 Mw. N.W. Potappel-van 't Hof RIDDERKERK natasja@psychologiehorizon.nl Practitioner Volw
35378 Mw. M.T. Hoogwegt DEN HAAG m.hoogwegt@haaglandenmc.nl Practitioner Volw
36019 Mw. A.H. Kok UTRECHT anne.kok@arkin.nl Practitioner Volw
34848 Mw. L.C. Moll LEIDEN depsycholoogdiebevalt@gmail.com Practitioner Volw
36675 Mw. M. Yazilitas OSS mukaddes.yazilitas@gmail.com Practitioner Volw
33583 Mw. M.C. Janmaat UTRECHT info@praktijkvoorpsychologieutrecht.nl Practitioner K&J
37003 Mw. I.L.J.J. van Wandelen OSS i.vanwandelen@outlook.com Practitioner Volw
37258 Mw. A.R. van Beek WOERDEN Avanbeek@dokterbosman.nl Practitioner K&J
32985 Mw. C.N.Gouwetor AMSTERDAM c.gouwetor@indigonoordholland.nl Practitioner Volw

twee leden practioners zijn i.p.v. supervisoren. Onze excuses daarvoor.
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Agenda Vereniging EMDR Nederland
door de VEN geaccrediteerd - KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR ACTURELE ONTWIKKELINGEN RONDOM HET CORONAVIRUS!

08-01-2022
Supervisorendag 2022
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl

10-01-2022
Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk 
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

17-01-2022
Vierdaagse opleiding ‘(Imaginaire) Expo-
sure behandeling bij PTSS’
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

17-01-2022
WRITEjunior
UvA minds, Academisch Behandelcentrum 
aanmeldingen@uvaminds.nl

19-01-2022
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

20-01-2022
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur)
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
workshopemdr@gmail.com

22-01-2022
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

25-01-2022
Vervolgcursus TF CBT (behandeling van psy-
chotrauma bij kinderen en adolescenten met 
TF CBT (traumagerichte Cognitieve gedrags-
therapie) en/of andere CGT-technieken
Levvel
info@tfcbt.nl

26-01-2022
Train-de-trainer Lesgeven aan getrauma-
tiseerde kinderen
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

31-01-2022
WRITEjunior
UvA minds, Academisch Behandelcentrum
aanmeldingen@uvaminds.nl

02-02-2022
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

03-02-2022
Sensorimotor Psychotherapy for the treat-
ment of Trauma (Level I training)
Sensorimotor Psychotherapy Institute Europe
training@adoptiepraktijk.nl

04-02-2022
EMDR bij preverbaal trauma
Marianne Went
ariannestruik@hotmail.com

04-02-2022
Verdiepingscursus traumadiagnostiek en 
EMDR therapie bij mensen met een 
verstandelijke beperking
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

T 07-02-2022
rauma Focused Cognitive Behavior Therapy 
(TF CBT)
Levvel
info@tfcbt.nl

10-02-2022
Imaginaire exposurebehandeling van PTSS
RINO Zuid
nascholing@rinozuid.nl

11-02-2022
PCRS: Complexe rouw en traumatisch verlies
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

14-02-2022
WRITEjunior
UvA minds, Academisch Behandelcentrum
aanmeldingen@uvaminds.nl

15-02-2022
Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling 
PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR 
(inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC)
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl

16-03-2022
Train-de-trainer Lesgeven aan getrauma-
tiseerde 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

23-03-2022
Schematherapie;  de uitdagende cliënt en 
gezonde volwassene van de therapeut | 
Vierdaagse vervolgcursus (25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

30-03-2022
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

06-04-2022
Schematherapie;  de uitdagende cliënt en 
gezonde volwassene van de therapeut | 
Vierdaagse vervolgcursus (25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

22-04-2022
Intensieve trauma behandeling: doe het 
met lef (ITB)
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

25-04-2022
WRITEjunior
UvA minds, Academisch Behandelcentrum
aanmeldingen@uvaminds.nl

28-04-2022
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

10-05-2022
Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy 
(TF CBT)
Levvel
info@tfcbt.nl

18-05-2022
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

18-05-2022
Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy 
(TF CBT)
Levvel
info@tfcbt.nl

18-05-2022
Trauma en Systeem
PAO Psychologie
info@pao.nl

19-05-2022
Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ
RINO Amsterdam
info@rino.nl

01-06-2022
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

08-06-2022
Schematherapie; de uitdagende cliënt en 
gezonde volwassene van de therapeut | 
Vierdaagse vervolgcursus (25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

13-06-2022
Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

15-06-2022 
EMDR en Schematherapie: 
goed te combineren!
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

16-06-2022
Trauma en Systeem
PAO Psychologie
info@pao.nl

22-06-2022
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

27
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