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Mogelijk valt deze editie precies bij je op de mat 

tijdens het volgen van het jaarlijkse VEN-congres. Ik 

hoop dat je geniet van de lezingen en de workshops, 

of dit nu online in je eigen omgeving is, of in theater 

Flint in Amersfoort. EMDR is in beweging en dat is 

goed te zien aan het aantal mooie bijdragen aan dit 

congres!  

Het bestuur onderscheidt in het beleid drie speer- 

punten, te weten: leden, opleiding & kwaliteit en 

wetenschap. Daarnaast richt het bestuur zich op 

de interne organisatie van de vereniging en op de 

positionering en samenwerking. Wat staat er de 

komende paar jaren op de rol? 

Ondanks de forse groei van de vereniging (zie ook 

het interview met het zesduizendste lid), zijn veel 

EMDR-therapeuten (nog) geen lid van de VEN. We 

hopen zoveel mogelijk EMDR-therapeuten de voorde-

len van het lidmaatschap te laten ervaren, waarmee 

de kwaliteit van EMDR-therapie nog beter geborgd  is. 

Daartoe krijgen ook komend jaar alle EMDR-cursisten 

na de basistraining een voucher voor een gratis eerste 

jaar lidmaatschap. Het is belangrijk dat het aantal 

EMDR-supervisoren en EMDR-trainers meegroeit met 

de ledengroei. De vraag naar supervisie en training 

voor het traject tot EMDR-practitioner groeit dan 

ook. Terwijl in januari jongstleden een nieuwe groep 

EMDR-supervisoren klaar is om te gaan superviseren, 

zijn de voorbereidingen voor een volgende superviso-

renopleiding alweer in volle gang.

Het VEN-NOOT-schap, een status die in 2016 is in-

gevoerd, wordt geëvalueerd. Er wordt onder andere 

gekeken naar de samenstelling van de groep VEN-

NOTEN en hoe de kwaliteit van de EMDR-beoefening 

ook hier kan worden geborgd.

Bij alle activiteiten is een stevige wetenschappelijke 

onderbouwing belangrijk en proberen we zoveel 

mogelijk een brug te blijven slaan tussen weten- 

schap en praktijk. Komend jaar worden de subsi-

die-regelingen geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Op pagina 64 t/m 67 van dit magazine kun je lezen 

welke onderzoeken afgelopen jaar subsidie hebben 

gekregen.

Wil je meer lezen? Kijk op de website voor het Jaar-

plan 2022 en het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025.

Positionering en samenwerking
Ook in de komende jaren blijven we een actieve rol 

spelen bij de ontwikkeling van het beroepengebouw 

voor de psycholo-

gische zorg en het 

register van aanteke-

ningen daarbinnen. 

We trekken daarin 

samen op met onze 

collega-verenigingen 

van de Koepel voor Effectieve Psychologische behan-

delingen. Ook zijn we betrokken bij de overgangsre-

gelingen voor instroom in het beroepengebouw, de 

zogenoemde APV- (Adaptieve Psychologische Ver-

volgopleidingen) en EVC-trajecten (Eerder Verworven 

Competenties). Op 2 juni aanstaande vindt de eerste 

gezamenlijke studiedag plaats, gericht op traumabe-

handeling bij kinderen en jeugdigen. Ook wordt in de 

komende maanden een webinar-serie uitgezonden 

over schematherapie, cognitieve gedragstherapie en 

EMDR-therapie voor leden van de vereniging POH-

GGZ, opdat zij beter en gerichter kunnen verwijzen. 

Interne organisatie: bestuur en ledenraad
Tijdens de ALV van 19 april nemen we afscheid van 

bestuursleden Tilly Koolstra en Iva Bicanic. Tilly en 

Iva, enorm bedankt voor jullie waardevolle inzet 

binnen het VEN bestuur! Gelukkig hebben zich twee 

fijne collega’s kandidaat gesteld, te weten Ronald 

Roskam en Jiska Weijermans. Zij hebben het afgelo-

pen half jaar meegedraaid in het bestuur en ik hoop 

van harte dat zij door de ALV worden benoemd als 

bestuurslid. In dat geval: van harte welkom allebei!

In de ALV worden de leden geïnformeerd over de 

plannen om een ledenraad in te stellen. Met een 

ledenraad beogen we als bestuur een gesprekspart-

ner te formeren die goed op de hoogte is van het 

voorgenomen en gevoerde beleid, en die een goede 

afspiegeling vormt van het ledenbestand van de 

vereniging. 

Commissies en SIG’s
Om alle bovengenoemde plannen en ontwikkelingen 

te kunnen uitvoeren, wordt er steeds meer gevraagd 

van de commissies. Een compliment aan alle commis-

sieleden, die zich belangeloos inzetten voor onze ver-

eniging, is dan ook op zijn plaats. En last but not least 

mogen ook de SIG-coördinatoren niet onvermeld blij-

ven; mede dankzij hun inzet zijn er talloze SIG’s actief 

en blijft ons vak zich inhoudelijk ontwikkelen.

Annemieke Driessen, voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van de voorzitter
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Van harte gefeliciteerd, je bent het 
zesduizendste lid van de VEN
“Wat ontzettend leuk, zo toevallig dat ik precies de 

zesduizendste ben! Ik vind het meteen leuk om in het 

EMDR Magazine over mijzelf en mijn werk te vertellen, 

vooral omdat ik naast GZ-psycholoog ook seksuoloog 

ben. Er zijn niet veel EMDR-therapeuten die ook 

seksuoloog zijn. De bundel columns van Jacqueline de 

Groot die ik ontving bij mijn eerste magazine vond ik 

natuurlijk erg leuk om te lezen en ook heel herkenbaar. 

Al komen in mijn praktijk de mensen vaak met meer 

standaard seksuele problemen dan wat Jacqueline 

beschrijft.”

Wat is de reden dat je lid bent geworden 
van de VEN?
“Jaren geleden heb ik al elders een EMDR-cursus ge-

volgd. Ik paste dus al langer EMDR-therapie toe maar 

had nooit een VEN-geaccrediteerde training gedaan. 

Mijn collega’s kwamen enthousiast terug van de EMDR-

training van de VEN en ik wilde graag een update 

krijgen, mijn kennis opfrissen en het protocol strak 

leren toepassen. Nu heb ik ook het voornemen om de 

vervolgtraining te gaan doen en wil ik me graag verder 

bekwamen in EMDR-therapie. Daar hoort voor mij een 

lidmaatschap bij. Het EMDR Magazine vind ik interes-

sant, de thema’s die worden besproken zijn heel breed. 

Er staan ook concrete handvatten in waardoor je het 

echt in de praktijk kunt gebruiken.”

Vertel eens wat meer over je werk als seksuoloog… 
“Ik werk als zelfstandig GZ-psycholoog en seksuoloog 

in een maatschap in Schiedam. We werken met meer-

dere GZ-psychologen en psychotherapeuten. Ik ben ook 

supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuolo-

gie (NVVS). Ik behandel veel vrouwen én mannen die te 

maken hebben gehad met seksueel misbruik. 

EMDR-therapie is effectief. Je merkt dat de PTSS-klach-

ten snel afnemen, en dat ook de seksuele problemen 

minder worden. Natuurlijk worstelen veel mensen die 

misbruikt zijn met gevoelens van schuld en schaamte, ze 

voelen zich vies, en hebben last van walging. Ook deze 

klachten verminderen vaak sterk met de EMDR-thera-

pie. Tegenwoordig weten mensen van het bestaan van 

EMDR en hebben ze gehoord over de goede ervaringen 

en resultaten. Maar vaak zijn ze alsnog verrast dat je in 

een paar sessies zoveel resultaat kunt boeken. 

Door de misbruikervaringen kunnen veel mensen niet 

meer vrijen. Na de EMDR-behandeling gaat het vrij-

en vaak ineens weer. Het is mooi als je mensen kunt 

helpen om ook op seksueel gebied weer goed te func-

tioneren. Je krijgt seksuele traumata vaak met alleen 

praten niet weg, dan zit het zo diep en opgeslagen in het 

lijf. EMDR kan daarin echt iets betekenen, dan lukt het 

verwerken wel.  

Eva Buitenhuis
Het is een traditie. Elk duizendste lid krijgt de gelegenheid om over zichzelf 

te vertellen. De redactie vraagt wie hij of zij is, wat hem of haar drijft en wat hij 

of zij verwacht van het lidmaatschap van de VEN. Dit keer is de beurt aan Eva 

Buitenhuis, ons zesduizendste  lid.

TEKST: Elseline Scherpenisse    FOTO: Nienke Hofstede

Ons zesduizendste lid:

‘Jaren geleden heb ik al elders 
een EMDR-cursus gevolgd, 
maar ik had nooit een VEN-
geaccrediteerde training gedaan’
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Steeds meer pas ik EMDR ook toe bij seksuele proble-

men die niet het gevolg zijn van misbruik of geweld, 

bijvoorbeeld pijn bij het vrijen of vaginisme. Lichaams-

beleving en zelfbeeld zijn ook thema’s die ik als seksuo-

loog tegenkom in de praktijk. Ik heb een jongedame 

in behandeling gehad die heel dun was. Ze is daarmee 

vroeger op school gepest. De pesters scholden haar uit 

met woorden als ‘neuken’ en ‘bonenstaak’. De pest- 

herinneringen waren al behandeld bij een collega, maar 

tijdens de seks met haar partner bleef zij van dit beeld 

last hebben. Zij zag die pesters weer om het bed heen 

staan en het vrijen lukte niet. Dit intrusieve beeld heb 

ik toen succesvol met EMDR-therapie behandeld en het 

vrijen lukte weer. 

Er zijn in Nederland een paar honderd seksuologen 

NVVS, waarvan een deel arts en een deel GZ-psycho-

loog. Bij de NVVS hebben we een discussielijst, waar 

EMDR-therapie als behandelmogelijkheid regelmatig 

voorbijkomt. In mijn intervisiegroep van de NVVS zitten 

meerdere GZ-psychologen die ook EMDR-behandelin-

gen doen, daar bespreken we casuïstiek. Een belangrijk 

onderwerp is hoe je EMDR-therapie breder kan inzetten 

bij seksuele problemen.”

Er is nog geen SIG EMDR en seksuologie, voel je 
een roeping?
“Het is een onderbelicht thema, dus het zou een mooi 

idee zijn. Op dit moment wil ik me eerst verder scho-

len in EMDR-therapie, maar wie weet, op de langere 

termijn?”

Wat hoop je dat het lidmaatschap je op gaat 
leveren?
“Ik hoop dat ik een nog betere EMDR-therapeut ga 

worden en EMDR-therapie op meer terreinen kan 

toepassen. Dat mijn behandelingen door de scholingen 

nog effectiever worden. Ik weet dat het tempo van mijn 

behandelingen nog omhoog kan, daar is zeker winst te 

behalen. En dat ik meer tools krijg en technieken die 

ik kan gebruiken. Ik zie leuke verdiepingscursussen 

voorbijkomen in het EMDR magazine, daar word ik nu  

al blij van.”
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Ben      als EMDR-
therapeut open over 
jouw eigen ervaringen 
met psychotrauma?

Niets menselijks is ons vreemd. Ook behandelaren kunnen psychotrauma 

meegemaakt hebben. Wat doe je hiermee? Ben je hier open over? Wat zijn 

redenen om je eigen ervaringen wel of niet te delen op de werkvloer?

TEKST: Nadia Thiel

Delen of niet?

oor Marieke (gefi ngeerde naam, 55 

jaar) was het een bewuste keuze om 

op haar werk bij een grote GGZ-instel-

ling te praten over haar verleden met 

psychotrauma. Met lege straten en een 

zeer dringend advies om thuis te werken tijdens een 

lockdown, voelde ze zich opgesloten en benauwd. Er 

gebeurde tegelijkertijd van alles in de familie. Het ver-

oorzaakte een gevoel van vervreemding. Dat triggerde 

haar en ze realiseerde zich dat ze op dat moment de 

steun van collega’s nodig had. Het leek haar echter wel 

een uitdaging; hoe leer je omgaan met de oordelen van 

anderen over iets wat niet alleen je persoonlijke, maar 

ook je professionele identiteit raakt? 

“Ik weet nog goed dat ik naar mijn werk fi etste”, ver-

telt Marieke. “Die dag besloot ik om mijn leidinggeven-

de in te lichten over mijn klachten. Ik zou ook eerlijk 

zijn over waar het vandaan kwam. Ik wilde het niet 

langer verbergen. Op de stoep liep een man mij tege-

moet. Hij had een hondje aan de lijn. Ik vond het maar 

een lelijk ding. Ik hield mijn hoofd gebogen en groette 

de man niet. Even verderop liep een vrouw. Ook zij liet 

haar hond uit. Het was een vrolijk, kwispelend beest. 

Ik lachte naar hem en zijn baasje. Ze glimlachte terug. 

En toen raakte het me: we hebben allemaal vooroorde-

len. Over wat we mooi of lelijk vinden, goed of fout. De 

ander mag iets van mij vinden, daar hoef ik ze niet om 

te mijden.”

Marieke was in psychotherapie aan de slag geweest 

met de dingen waar ze in geraakt werd. Jaren eerder 

volgde ze EMDR-therapie. Nu koos ze voor een focus 

op integratie van haar levensverhaal en identiteit. 

Haar leidinggevende bood aanvullend een leergang 

ervaringsdeskundigheid aan. Hier ontdekte ze hoe ze 

haar ervaringen op een helpende manier kon inzetten 

voor haar patiënten. “Het stigma dat de vroegkinder-

lijk getraumatiseerde mensen later een persoonlijk-

heidsstoornis ontwikkelen weerhield mij lange tijd 

‘Breuken en herstel zijn onderdeel 
van de schoonheid. Zoals Kintsugi, 
de Japanse kunst om gebroken 
keramiek te lijmen met goud’

jij    
rap

V



van spreken over mijn eigen achtergrond. Nu 

vind ik het niet meer zo’n punt. Ik zal vast aan 

bepaalde omschrijvingen van de DSM hebben 

voldaan op sommige momenten in mijn leven, 

maar ik ben in ontwikkeling gebleven en dat 

telt.”

Koude kermis
Niet iedereen stuit op begrip als ze open zijn 

over persoonlijke ervaringen met psychotrau-

ma. Lara (gefi ngeerde naam, 38 jaar), werkte 

als basispsycholoog op een polikliniek voor 

S-GGZ, toen ze een intake wilde weigeren van-

wege haar ervaringen als slachtoff er van seksu-

eel misbruik. De intake zou plaatsvinden met 

een pleger. “Het leek me niet gepast om het 

gesprek aan te gaan met deze man”, verklaart 

Lara. “Ik wist dat ik hem niet open en eerlijk 

tegemoet zou kunnen treden en legde dit voor 

aan mijn teammanager. Ze was inhoudelijk on-

derlegd dus ik verwachtte begrip, maar kwam 

van een koude kermis thuis. ‘Dáár kunnen we 

niet aan beginnen’, verzuchtte de teamma-

nager. ‘Als we gaan kiezen bij wie we wel een 

contact aan kunnen gaan en bij wie niet, is het 

hek van de dam.’ Ik heb toen de intake alsnog 

gedaan.” 

Christianne van der Meer (33 jaar), werkt in een 

academische setting en worstelde met open-

heid over haar eigen achtergrond. “Ik was bang 

dat collega’s mij zouden gaan ontzien als ze 

wisten wat ik had meegemaakt.” Onlangs sprak 

ze over haar moeilijke jeugd en traumatische 

ervaringen met een naaste collega. Dit was voor 

het eerst in tien jaar tijd. Christianne: “Het was 

niet zozeer dat ik er niet over wilde praten, er 

was simpelweg nog nooit naar gevraagd.”  

Als het gaat om oordelen van anderen, denkt 

Christianne dat de oordelen die je naar jezelf 

hebt misschien wel het zwaarst wegen. “Het 

creëren van een werkcultuur waarin ruimte is 

voor openheid over eigen ervaringen, hebben 

we zelf in de hand. Als je start met het onder-

zoeken welk oordeel je over jezelf hebt, wordt 

het ook makkelijker om open te zijn over je 

eigen ervaringen. Ik denk dus dat het beide is: 

bang voor het oordeel van anderen, doordat je 

ook een oordeel over jezelf hebt.”

EMDR MAGAZINE 286
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Spreken over je wortels, waar je vandaan komt en hoe 

het je gevormd heeft is één van de onderdelen van de 

jaargroep voor psychologen, opgericht door Iris en haar 

collega Karin. Iris (50 jaar): “In contact met patiënten 

hoef ik vaak niets over de inhoud van mijn trauma’s 

te vertellen. Ze voelen aan dat ik ervaringsdeskundig 

ben. Daar hoeven ze de inhoud van mijn trauma’s niet 

voor te kennen. Maar voor startende collega’s, waar 

de deelnemers van de jaargroepen vaak uit bestaan, 

kan het juist wel helpend zijn als ik onomwonden iets 

vertel over mijn verleden. Mijn verhaal lijkt veel op 

de verhalen die we kennen van onze patiënten in de 

S-GGZ. En als ik dan vertel, blijk ik vaak niet de enige 

psycholoog met een ingewikkeld verleden. Ik wil dit 

gegeven én het erover kunnen praten onder professio-

nals normaliseren en laten zien dat erkenning van je ei-

gen problemen je doet groeien als persoon en daarmee 

ook als psycholoog. Shit happens. Het gaat erom wat je 

er vervolgens mee doet.”

Niet ‘normaal’
Kyra (31 jaar) werkt als EMDR-therapeut met kinderen 

en jeugdigen. Zij kan meepraten over posttraumati-

sche groei. “Op mijn 21e kwam ik erachter dat wat ik 

had meegemaakt niet ‘normaal’ was. Hoe meer het 

tot me doordrong wat ik had doorstaan, hoe meer de 

grond onder mijn voeten leek weggeslagen. Ik heb hulp 

gezocht en kreeg de classifi catie PTSS, waar ik diverse 

behandelingen voor heb gehad. Door psychologie te 

gaan studeren ben ik mezelf en anderen beter gaan 

begrijpen. De combinatie van vakkennis en mijn eigen 

ervaringen gebruik ik in mijn werk. Patiënten voelen 

zich vaak gezien en gehoord door mij. Ik ken de diepere 

lagen van een trauma en durf hierop door te vragen. 

Tijdens EMDR-therapie help ik patiënten om de 

confrontatie met de kern van hun trauma aan te gaan. 

Schuld en schaamte durf ik snel te verwoorden. Ik 

weet ook uit ervaring, dat dit nodig is om tot klachten-

vermindering te komen.”

Goudlijm
Christianne wijst ons op Kintsugi, de Japanse kunst 

om gebroken keramiek te lijmen met goud. In haar 

proefschrift over herstel na psychotrauma refereerde 

ze naar deze wijsheid, waarin breuken en herstel als 

onderdeel van de schoonheid worden gezien (van der 

Meer, 2019). 

Ook Marieke en Iris willen vakgenoten motiveren om 

hun ware zelf te onthullen. Marieke was de enige psy-

chotherapeut in de leergang voor ervaringsdeskundig-

heid in de zorg. Ze vermoedt dat er meer therapeuten 

zijn zoals zij, maar ze merkt terughoudendheid onder 

collega’s om er open over te zijn. Met vakgenoten 

praten over hoe je persoonlijke ervaringen met psy-

chotrauma invloed hebben op je werk als traumabe-

handelaar mag daar dieper gaan dan bij een reguliere 

intervisie, zo menen zij. Maar zoals meestal in ons 

werk, start het met zelfi nzicht. Het is belangrijk dat je 

weet wat er bij je geraakt wordt en dat je daar de juiste 

zorg en aandacht aan hebt besteed.

Iris: “Soms houd je je op bepaalde vlakken klein, om-

dat je iets heftigs hebt meegemaakt. Of je merkt dat 

je liever niet met bepaalde problematiek werkt, omdat 

het je triggert. Dat overkwam mij. Ik beet nog liever 

mijn tong af dan dat ik het durfde te zeggen tegen een 

collega. Want wat zouden ze wel niet van mij vinden? 

Nu denk en weet ik dat het fi jn is als je open en eerlijk 

durft te zijn. Allereerst tegen jezelf (want hoezo moet 

je alles kunnen?), maar ook tegen je collega en mis-

schien zelfs wel tegen je patiënt. ‘Goh, ik hoor je ver-

haal, maar ik weet niet of ik nu de beste hulpverlener 

voor je ben.’ Hoe eerlijk is dat!”

Het streven naar authenticiteit is de rode (of misschien 

wel gouden?) draad in de verhalen van onze vakgeno-

ten. EMDR-therapeuten, bekwaam door kennis én per-

soonlijke ervaringen. Als we de schoonheid van deze 

combinatie inzien, kunnen we elkaar wellicht helpen 

om hiervan meer te onthullen.
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Meer persoonlijke verhalen van EMDR-therapeuten lezen? 
In het volgende nummer van EM komt een vervolg op dit thema.
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ij wilde eigenlijk wachten tot zijn 

ouders gestorven waren alvorens 

publiekelijk over de inhoud van zijn 

jeugdtrauma’s te spreken. “Maar ze zijn 

nog altijd niet dood”, vertelt Martin. 

“Negentig en 93 jaar oud zijn ze, maaien nog zelf het 

gras in hun achtertuin. Die zijn er voorlopig nog wel. 

Gelukkig zijn ze niet bij de tijd. Met mijn broer en zus 

heb ik de afspraak dat we ze niet op de hoogte bren-

gen.” Ook zijn ex-partners wisten niet van het feit dat 

Martin als jongetje jarenlang seksueel misbruikt is. “Ze 

weten het waarschijnlijk nog steeds niet, zij lezen ook 

geen EMDR magazine.”

Door openheid over zijn achtergrond te geven wil 

Martin aan EMDR-therapeuten duidelijk maken hoe 

narcistische afweer werkt bij mensen met vroegkin-

derlijk trauma. 

“Mijn lotgenoten moet je anders behandelen dan 

neurotische patiënten. Sinds ik door heb hoe mijn 

eigen afweer in mekaar steekt, ben ik er altijd open 

over geweest met mijn patiënten. Ik win er episte-

misch vertrouwen mee. Als ik over mezelf vertel voel 

ik niets, mijn trauma’s zijn afgeweerd. Maar de trau-

ma’s van mijn patiënten komen wél binnen. Andersom 

werkt het bij mijn lotgenoten net zo. Door compassie 

te voelen voor de ander is een begin gemaakt met de 

weg naar binnen; naar het kwetsbare kind dat zich nog 

altijd onveilig voelt.”

Persoonlijk gelooft Martin niet in therapie. “Ik vind dat 

je het allemaal zelf moet aankunnen. Hulp is voor de 

zwakkelingen. Dat meen ik niet, maar ergens ook weer 

wel.” 

Muur van wantrouwen
Aan traumatherapeuten wil hij laten weten dat ze zich 

bewust moeten zijn van de klassieke conditionering 

van de toenaderingsrespons. Kom je te dichtbij dan ga 

ik in de aanval. “Mijn vader sloeg me en zei me letter-

lijk dat ik nergens goed voor was. Hij was daarin heel 

duidelijk. Het grootste kwaad schuilde in mijn school-

juffrouw. Ze leek lief en zich over mij te bekommeren. 

Bij haar kwam ik om uit te rusten en te vluchten van 

mijn thuissituatie. Ik waande me veilig. Tot ze mij sa-

men met haar partner begon te misbruiken.” 

De therapeut en 
zijn jeugdtrauma’s

Tijdens zijn keynote op het EMDR-congres in 2020 onthulde Martin Appelo zijn 

eigen jeugdtrauma’s. Collega’s reageerden massaal: ‘flabbergasted’, ‘schokkend’, 

‘moedig’. Maar ook: ‘moet dat nou zo nodig?’ en ‘typisch narcistisch’. “Klopt 

allemaal”, vindt Martin. “Maar het raakt me niet wat er gezegd wordt. Daar dank 

ik mijn narcistische afweer voor.”

TEKST: Nadia Thiel   Foto:

H

Martin Appelo

‘Behandeling bij iemand volgen 
is te intiem, dat komt te dichtbij. 
Ik zou de ander onderuithalen’
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Vanaf dat moment zal iedere poging tot toena-

dering bij Martin op een muur van wantrouwen 

stuiten. Alleen zijn twee dochters en zijn hond 

kan hij toelaten. “Zij bevinden zich in mijn cirkel. 

Alles daarbuiten weer ik af. Als één van mijn 

ex-vrouwen klaagde over het gemis aan emotio-

nele intimiteit met mij, dan beet ik haar toe 

dat ze zich niet moest aanstellen. Je 

kunt wel zeggen dat ik bij jou veilig 

ben, maar ik weet wel beter.”

Martin maakt in zijn trauma-

behandelingen veel gebruik 

van imaginaire rescripting. 

“Onderschat niet de kracht van 

de afstandelijke beschermer”, 

waarschuwt hij opnieuw. Een 

goed voorbeeld is die keer dat 

hij met één van zijn patiënten 

in een sessie IMR (Illness Ma-

nagement and Recovery) zat. 

Martin: “Ik zag zijn kwetsbare 

kind lijden en ik riep: ‘Ik kom je 

helpen!’ Pats. Weg was het vertrou-

wen. Het duurde weken voordat de be-

treffende patiënt weer in mijn kamer 

wilde zitten. Ik had moeten zeggen: 

‘Je mag me te hulp roepen.’ Alles 

beter dan er zelf op af gaan. Leg de 

regie bij je patiënten neer, anders 

kom je nergens.” 

Martin vergelijkt het met zichzelf 

en de enkele keren in zijn leven 

dat hij moest huilen. “Als je dan 

op mij afkomt en je arm om me 

heen legt dan is de emotie direct 

weg. Als ik huil kan ik je niet 

voor je bek slaan en ik moet 

me kunnen verdedigen. Mij 

met rust laten is pas troos-

tend. Wacht tot ik zelf con-

tact met je zoek. Zo werkt 

het voor onze patiënten 

met narcistische afweer 

ook.”
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Beschermer-modus 
Voor EMDR-behandeling verwijst Martin zijn patiën-

ten naar een collega. Zelf zal hij er nooit aan beginnen. 

Sinds een aantal jaren kan hij ’s nachts schreeuwend 

wakker worden. De herbelevingen zijn sterk en invali-

derend. Door IMR op zichzelf toe te passen kan hij zijn 

klachten dragen. Maar nog altijd leeft hij teruggetrok-

ken en kan hij nauwelijks sociale prikkels verdragen. 

“Behandeling bij iemand volgen is te intiem, dat komt 

te dichtbij. Ik zou de ander onderuithalen. Bovendien 

heb ik bij EMDR-therapie onvoldoende regie; als je mij 

teveel ontregelt dan val ik aan.” Als je hem niet gelooft, 

dan kan Martin je vertellen over die keer dat hij een 

colonoscopie moest ondergaan. Hij waarschuwde de 

arts die de behandeling zou uitvoeren: ‘Kom je aan 

mijn anus dan grijp ik je bij je keel’. De arts wuifde zijn 

waarschuwingen weg, maar helaas voor hem brak de 

beschermer-modus van Martin dwars door de narcose 

heen. Achteraf noemt hij het geheel een corrigerende 

ervaring. “De arts bleef vriendelijk en rustig, hij bracht 

me in het hier en nu en bood aan om mee te kijken met 

de behandeling. Ik liet hem los en gleed terug in de 

narcose. Als traumabehandelaar zou ik het risico overi-

gens niet nemen. Er is dan geen verdoving voor handen 

en ik sta niet voor mezelf in.” 

Posttraumatische groei
Aan het begin van zijn studie psychologie had Martin 

een vriendin. De eerste waar hij echt van hield. Zij 

verongelukte jammer genoeg. “Haar emotionele erfe-

nis is mijn veerkracht”, vertelt Martin. “Als ik troost 

nodig heb, is zij bij me. In het begin oefende ik met het 

oproepen van een beeld aan haar. Nu hoef ik maar iets 

lastigs aan te raken en zij is er voor mij.” In zijn boek 

(H)Echt niet noemt hij haar zijn guardian angel. 

In zijn behandelingen moedigt hij patiënten aan 

om ook te oefenen met het imaginair oproepen van 

iemand (dood of levend) die er voor je kan zijn. Het is 

een sterke techniek die persoonlijk herstel na trauma 

kan bevorderen. Maar ook andere patiënten profiteren 

van deze imaginatie. Martin helpt bijvoorbeeld kanker-

patiënten op deze manier om te gaan met hun angst 

voor de dood. Martin: “Ik heb me altijd aangetrokken 

gevoeld tot de meest ingewikkelde patiënten. Ik begon 

mijn loopbaan als psycholoog in de isoleercellen van 

de GGZ. Ik heb geen interesse voor onbeschadigde 

mensen. Ook privé ga ik deze personen uit de weg, ik 

vind ze saai.” 

Dissociatie
Zijn praktijk loopt goed. Ook zijn boeken en lezingen 

verkopen. “Ik heb een manier gevonden om mijn eigen 

miserie te vermarkten”, verklaart Martin. Bang dat hij 

anders benaderd wordt nu mensen zijn trauma-achter-

grond kennen, is hij nooit. “Ik kan van betekenis zijn 

voor een ander, dat weet ik en dat voel ik in de behan-

delingen. Je kunt bij mij voor allerlei zaken terecht. Ik 

ben direct en recht voor zijn raap, daar zoeken patiën-

ten mij op uit.” Privé vindt Martin het moeilijker om 

zijn eigen meerwaarde te zien. Kijkend naar beelden 

van hemzelf met zijn dochters beseft hij hoe leuk 

ze het hebben samen. “Als ze weg zijn mis ik ze, dus 

weet ik dat ik van hun aanwezigheid heb genoten.” 

Niet alleen emoties komen later binnen, ook fysiek 

kan Martin afgesloten zijn van gevoel. Zijn pijngrens is 

absurd hoog. 

“Ik heb geen twijfel over het bestaan van dissociatie. Ik 

heb een groot deel van mijn leven afgesplitst van mijn 

trauma’s geleefd. Ik wist wel dat ze er waren, maar 

ik was me er niet van bewust. Als mijn lichaam het 

niet eerder had opgegeven, dan leefde ik het liefste zo 

door. Verslaafd aan werken, drugs en alcohol, dat wel, 

maar tenminste niet voelend.” Ruim zes jaar gele-

den beloofde Martin zijn kinderen beterschap. “Mijn 

levensstijl haalde het einde van mijn leven naar voren. 

Mijn lichaam was totaal opgebrand en vertoonde grote 

defecten. Voor mij geen probleem, maar mijn dochters 

wilden mij nog niet kwijt.” 

Martin startte met anti-depressiva en merkte dat het 

contact met zijn binnenwereld veranderde. Er kwa-

men herinneringen boven die jarenlang in de krochten 

van zijn brein lagen opgeslagen. Het alarmsysteem 

dat altijd voor een continue fight-or-flightrespons 

had gezorgd slaat nu minder aan. Het maakt hem ook 

kwetsbaarder. “Als ik vooraf had gezien hoe ik er nu bij 

zou zitten dan zou ik op mijzelf neer hebben gekeken. 

Een regelmatig leven, weinig alcohol, geen drugs. Maar 

ik heb er vrede mee.”

‘Ik zag zijn kwetsbare kind lijden 
en ik riep: ik kom je helpen! Pats. 
Weg was het vertrouwen. Ik had 
moeten zeggen: je mag me te 
hulp roepen’
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RESEARCH

Gefaseerde behandeling heeft 
geen meerwaarde boven 
directe traumagerichte 
behandeling

Er is een langdurige discussie gaande over de meerwaarde van gefaseerde behandeling boven 

directe traumagerichte behandeling bij mensen met complexe PTSS (zie ook EM#9). Die discussie 

was de belangrijkste aanleiding om deze twee behandelvormen direct met elkaar te vergelijken 

middels een gerandomiseerde gecontroleerde klinische behandelstudie. De onderzochte groep 

bestond uit mensen met een PTSS gerelateerd aan een verleden met herhaald seksueel misbruik 

en/of mishandeling in de kindertijd. De resultaten van dit onderzoek bieden overtuigende 

ondersteuning voor het gebruik van EMDR-therapie bij deze doelgroep via de intrusieroute, 

zonder het toepassen van een voorbereidende interventie.

TEKST: Noortje van Vliet en Ad de Jongh

anleiding voor de discussie over de 

behandeling van mensen met complexe 

PTSS waren de internationale richtlijnen 

voor de behandeling van patiënten met 

deze aandoening die in 2012 versche-

nen (Cloitre e.a., 2012). Complexe PTSS is een aparte 

diagnose binnen de ICD-11, waarbij er naast reguliere 

PTSS-symptomen ook sprake is van interpersoonlijke 

problemen en problemen in de emotieregulatie en het 

zelfbeeld. De commissie van de International Society 

of Traumatic Stress Studies (ISTSS) die de richtlijn voor 

de behandeling van complexe PTSS uitvaardigde, stelde 

dat mensen met complexe PTSS drie behandelfases 

moeten doorlopen. De eerste fase zou moeten bestaan 

uit een stabiliserende vaardigheidstraining, de tweede 

fase uit een traumagerichte behandeling (EMDR-thera-

pie of imaginaire exposure) terwijl de derde fase gericht 

zou moeten zijn op het bestendigen en toepassen van 

opgedane vaardigheden in het dagelijks leven (Cloitre 

e.a., 2002). 

Voorstanders van deze gefaseerde behandelaanpak 

geven aan dat een stabiliserende behandeling zorgt voor 

de noodzakelijke veiligheid en betere behandelresulta-

ten in de traumagerichte fase (Cloitre e.a., 2012). Critici 

van deze aanpak zien een dergelijk gefaseerde behan-

deling als een onnodige vertraging van directe trauma-

gerichte behandeling (De Jongh, 2015; De Jongh e.a., 

2016). Deze discussie was aanleiding voor het starten 

van een onderzoek, waarbij beide behandelbenaderin-

gen direct met elkaar vergeleken werden bij een patiën-

tengroep die vaak geassocieerd wordt met de diagnose 

complexe PTSS, namelijk patiënten met een PTSS naar 

aanleiding van seksueel misbruik en/of mishandeling in 

de kindertijd (Cloitre et al., 2012). Voor het trekken van 

de conclusie of een stabiliserende behandelaanpak bij 

mensen die lijden aan complexe PTSS noodzakelijk is, is 

een gerandomiseerde effectstudie nodig. Die was nooit 

eerder gedaan. 

De best onderzochte stabiliserende vaardigheids-

training is het door Cloitre en collega’s ontwikkelde 

Skills Training in Affect and Interpersonal Regulation 

(STAIR). STAIR bestaat uit een modulair opgebouwd 

behandelprogramma dat als doel heeft mensen emo-

tieregulatie-vaardigheden aan te leren, ze te helpen bij 

A



interpersoonlijke problemen en ze voor te bereiden 

op de traumagerichte behandeling. Hier wordt in een 

vast aantal sessies aan gewerkt door middel van het 

registreren en benoemen van emoties, het maken van 

cognitieve schema’s, het uitvoeren van rollenspellen, 

het aanleren van ademhalingsoefeningen, het aanbie-

den van gedragsalternatieven en het voorbereiden op 

traumabehandeling door middel van psycho-educatie. 

Onderzoeksvraag
Zou het toevoegen van STAIR voorafgaand aan een 

EMDR-behandeling meerwaarde hebben ten opzichte 

van alleen EMDR-therapie bij mensen met PTSS met 

symptomen behorende bij de diagnose complexe PTSS; 

dat was de onderzoeksvraag. Voorwaarde was dat de 

PTSS het gevolg was van herhaald seksueel misbruik 

en/of mishandeling in de kindertijd. Hiervoor werden 

121 patiënten van Dimence GGZ en GGZ Oost-Brabant 

ad random verdeeld over de twee behandelvormen: 16 

sessies EMDR voorafgegaan door 8 sessies STAIR dan 

wel alleen 16 sessies EMDR zonder enige vorm van 

stabilisatie of aanleren van een veilige plek. Belang-

rijk om te vermelden is dat het hier ging om 

een ambulante behandeling bestaande 

uit twee behandelsessies per week. 

De deelnemers aan het onder-

zoek werden voor en na 

de behande-

ling, en tijdens de follow-up, onderzocht op de aanwe-

zigheid en ernst van PTSS, complexe PTSS, dissociatie 

en algemene psychopathologie. De verschillende com-

plexe PTSS-klachten (dat wil zeggen interpersoonlijke 

problemen, emotieregulatie-problemen en traumati-

sche cognities) en een zelfrapportage omtrent de ernst 

van de PTSS werden na elke acht sessies onderzocht. 

Onze onderzoekshypothese was dat de behandeling 

middels STAIR-EMDR-therapie zou leiden tot betere 

behandelresultaten en minder drop-out dan een directe 

traumagerichte behandeling met EMDR-therapie. 
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Resultaten
Er werden in beide condities middelgrote tot grote 

behandeleff ecten gevonden van de voormeting tot aan 

de nameting. Beide behandelvormen bleken dus eff ec-

tief in het behandelen van (complexe) PTSS-klachten 

(Figuur 1). Onze onderzoekshypothese dat de stabilise-

rende behandelaanpak tot betere resultaten zou leiden 

kon niet worden ondersteund, omdat op geen enkele 

variabele signifi cante verschillen werden gevonden 

tussen de twee behandelcondities vanaf de voormeting 

tot aan de nameting (Figuur 1). Opmerkelijk was dat 

ook de drop-out niet signifi cant lager was in de gefa-

seerde behandelconditie ten opzichte van de directe 

traumagerichte behandelconditie. Het enige verschil 

dat gevonden werd was dat mensen in de EMDR-con-

ditie in de eerste acht sessies sneller vooruitgingen op 

de variabelen interpersoonlijke problemen (Figuur 2), 

traumatische cognities (Figuur 3) en zelf gerapporteerde 

PTSS-klachten dan in de STAIR-EMDR conditie. Tijdens 

de follow-up-periode werden er verder geen signifi cante 

veranderingen van de klachten meer waargenomen bij 

de patiënten in beide condities.  

Conclusies
Dit was de eerste studie, internationaal, die de behan-

deluitkomsten van een gefaseerde behandelaanpak   

bij mensen met ernstige PTSS vergeleek met die van 

EMDR-therapie die direct op de traumaherinnerin-

gen was gericht. EMDR-therapie - die werd toegepast 

volgens de casusconceptualisatie ‘intrusieroute’ - bleek 

een eff ectieve en veilige behandeling voor mensen met 

een ernstige PTSS naar aanleiding van seksueel mis-

bruik en/of mishandeling in de kindertijd. De resultaten 

suggereren dat een stabiliserende vaardigheidstraining 

daarbij niet noodzakelijk is. Het is voorstelbaar dat deze 

behandelvisie leidt tot vertraging van de behandeling en 

daardoor tot hogere kosten voor de gezondheidszorg, 

terwijl de behandeluitkomsten gelijk zijn. 

Toekomst
De uitkomst van onze studie was dat een directe 

aanpak met EMDR-therapie even eff ectief en veilig 

was als een gefaseerde behandeling. We zijn benieuwd 

of er individuele factoren zijn die bepalen of iemand 

mogelijk toch baat kan hebben bij een stabiliserende 

vaardigheidstraining. Hiervoor gaan we in onze dataset 

op zoek naar predictoren en moderatoren van behan-

delsucces, en via machine learning gaan we onder-

zoeken of er individuele factoren zijn die bepalen of 

iemand meer baat heeft bij EMDR-therapie of juist bij 

STAIR-EMDR. Op deze manier kunnen we vaststellen 

of een individuele, op maat gemaakte behandelaanpak 

tot nog betere resultaten zou kunnen leiden.
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CASUS
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Samir is opgegroeid in Afghanistan en 

omschrijft zijn jeugd als goed. Hij heeft 

een universitaire studie afgerond en had er 

een goede baan als manager. Enkele jaren 

geleden is hij naar Nederland gekomen 

en getrouwd. Het bevalt hem goed in Nederland. Hij 

werkt met plezier in de chemie en spreekt inmiddels 

redelijk goed Nederlands. Afgelopen zomer is hij op 

familiebezoek gegaan in Afghanistan. Op de terugweg 

van zijn ouderlijk huis naar het vliegveld in Kabul, 

kreeg hij voor het eerst zelf te maken met het schrik-

bewind van de Taliban. Sindsdien heeft hij PTSS-klach-

ten, waarvoor hij door de POH-GGZ naar de basis-GGZ 

is verwezen. Hij heeft niet eerder psychische 

klachten gehad.

Zelfdesensitisatie 
als huiswerk?
Nadat de 32-jarige Samir afgelopen zomer zijn ouders in Afghanistan opzocht en daar te maken 

kreeg met de verschrikkingen van de Taliban, ontstonden er PTSS-klachten. Hij heeft sindsdien 

dagelijks last van hoofdpijn, herbelevingen, boosheid, schrikachtigheid en cognitieve 

problemen. Hij slaapt slecht, piekert veel en vermijdt nieuwsberichten. Hierdoor kan hij zijn 

werk niet goed meer uitvoeren en kan hij niet de echtgenoot en vader zijn die hij wil zijn, en 

voorafgaande aan deze gebeurtenis ook was. De behandeling in de basis-GGZ verloopt goed. 

Samir besluit spontaan het desensitiseren zelfstandig thuis voort te zetten. En met resultaat!

TEKST: Hanneke Kessels

S
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Behandeling
De intake vindt plaats twee maanden na de traumati-

sche gebeurtenissen. De klachten van Samir voldoen 

aan de DSM-5 criteria voor PTSS, waarbij hij het niet 

(goed) kunnen slapen en de voortdurende hyper-

alertheid als belangrijkste klachten ervaart. Qua 

behandelmogelijkheden zijn EMDR-therapie en 

imaginaire exposure voorgelegd. Patiënt kiest voor 

EMDR-therapie. 

Feitelijk is er sprake van één gebeurtenis die een 

groot deel van de dag beslaat, namelijk de weg van 

zijn ouderlijk huis naar het vliegveld in Kabul waarbij 

hij veelvuldig bewaakte controleposten door moest. 

Twee beelden hiervan geven actueel nog veel last en 

voldoen aan het A-criterium van PTSS. Zo was Samir 

getuige van het doodschieten van een man door enke-

le Talibanleden. Zelf werd hij daarbij staande gehou-

den en het was niet zeker of hij wel verder mocht. 

Ook was hij getuige van mensen die voetbalden met 

een menselijk hoofd. Omdat beide herinneringen 

qua SUD vergelijkbaar zijn, starten we met de eerste 

gebeurtenis volgens het standaardprotocol. Voor de 

desensitisatie wordt gebruik gemaakt van de tele- 

stick (verschillende richtingen/snelheden), tappen en 

het maken van sommen (bijvoorbeeld 13+6+6+6…). 

Hierdoor daalt de SUD van 8 naar 6. In de daaropvol-

gende sessie, twee weken later, geeft Samir aan dat 

de frequentie van zijn herbelevingen iets verminderd 

is. Hij vertelt dat wanneer deze wel naar boven kwa-

men, hij spontaan begon te rekenen. We zetten de 

EMDR voort en eindigen de sessie met een SUD van 

0. In de derde sessie vertelt Samir dat het inmiddels 

erg goed met hem gaat. Buiten nog wat lichte hoofd-

pijnklachten, zijn álle klachten verdwenen. Hierop 

hebben we de hele gebeurtenis (inclusief het tweede 

beeld) samen doorgenomen, maar dit leverde op geen 

enkel punt nog spanning op. Desgevraagd geeft Samir 

aan dat hij thuis spontaan verder was gegaan met ‘de 

EMDR’. Hij riep iedere avond de traumatische herin-

nering(en) op en begon daarbij te rekenen en te tap-

pen. Hierbij merkte hij zelf dat de spanning afzakte. 

Hij ging daarmee door totdat zijn klachten verdwenen 

waren. Omdat er geen klachten en geen hulpvraag 

meer zijn, sluiten we de behandeling na deze sessie 

af. Een maand na afsluiting rapporteert Samir nog 

steeds geen klachten. 

Beschouwing 
Opvallend is dat het tweede targetbeeld tussen twee 

sessies in, volledig is ontdaan van álle spanning. De 

tweede gebeurtenis lijkt gezien de SUD niet minder 

heftig te zijn geweest dan de eerste. Wellicht was 

deze wel minder bedreigend voor de patiënt, maar 

aan de andere kant ook gruwelijker van aard. De 

twee targetbeelden stonden los van elkaar in tijd en 

ruimte, de gebeurtenissen speelden zich letterlijk 

kilometers van elkaar af. De verwachting dat dit me-

taforische blikje ‘vanzelf mee om zou vallen’ met het 

omvallen van het eerste blikje, leek daarom in eerste 

instantie niet waarschijnlijk. 

Eerder heb ik wel enkele patiënten gezien die thuis 

iets deden aan desensitisatie, maar niet op een 

dergelijke gestructureerde manier en ook zonder 

een afname van klachten van deze orde. In dit geval 

blijkt dat de patiënt de traumaherinnering zelf heeft 

kunnen desensitiseren, door gedurende een maand 

dagelijks ongeveer 25 minuten te besteden aan werk-

geheugenbelastende taken. Tussentijds hebben geen 

afspraken plaatsgevonden en zelf ziet hij ook geen 

andere verklaringen voor het verdwijnen van zijn 

klachten. Zou de ‘zelfdesensitisatie’ echt zo effectief 

kunnen zijn geweest? Wellicht is het de moeite waard 

om dit bijzondere fenomeen in de toekomst verder te 

bestuderen. In dat geval kunnen we misschien meer 

van dergelijke huiswerkopdrachten aan patiënten 

meegeven.

Hanneke Kessels is GZ-psycholoog en psychotraumatherapeut NtVP
en is werkzaam bij Centiv in Helmond (een instelling voor Basis-GGZ 
in oost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg).

‘Zou die zelfdesensitisatie echt 

Wellicht is het de moeite waard 
om dit verder te bestuderen’
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et gewapende confl ict in de Donbass- 

regio van Oekraïne begon in 2014. 

In dat jaar escaleerden de protesten 

tegen de nieuwgevormde regering in 

Kiev en ontspon zich in de provincies 

Donetsk en Luhansk in Oost-Oekraïne een gewapend 

confl ict tussen pro-Russische separatisten en het 

Oekraïense regeringsleger. Al snel werd het confl ict 

een internationaal geschil, aangezien Russische 

paramilitairen een groot deel van de separatistische 

strijders zouden uitmaken. In september 2014 werd in 

Minsk een offi  cieel staakt-het-vuren ondertekend, het 

zogenaamde Minsk Protocol. Maar schendingen aan 

beide zijden van de 427 kilometer lange contactlijn 

werden gemeengoed. Er waren tot de Russische inval 

in het hele land naar schatting 13.000 doden gevallen, 

van wie meer dan 3.300 burgers. Het confl ict, dat the 

frozen confl ict wordt genoemd, eist een zware tol van 

de bevolking. Het is een nachtmerrie, mede vanwege 

het ontbreken van enige hoop. En die nachtmerrie is de 

laatste maanden in heftigheid toegenomen. 

De gevolgen van de oorlog zijn goed te zien in 

Avdiivka, een stadje van aanvankelijk zo’n 30.000 

inwoners, zes kilometer ten noordwesten van 

Donetsk en vlakbij de demarcatielijn. Het stadje is 

zwaar getroff en tijdens de hevigste fase van de 

oorlog in 2014 en 2015. Huizen zijn kapot geschoten, 

de infrastructuur is vernield, en de kolenmijn is 

gehalveerd. Mensen die ook maar enige kans elders 

Nederlandse 
EMDR-basistraining
in Oost-Oekraïne
Twee jaar geleden vroeg een buurman mij of ik verstand had van EMDR. Hij was voor zijn werk bij de 

UN namelijk regelmatig in Oost-Oekraïne en ontmoette daar psychologen die zaten te springen om 

meer up to date kennis van en vaardigheden betreff ende traumabehandelingen. En zo begon het project 

om collega’s in Oost-Oekraïne op te leiden. We richtten er de Stichting Trauma Treatment Today voor op. 

De twee psychologen van die stichting (ondergetekende en Koos Jüngen) wilden Oekraïense psycho-

logen naar Nederland halen voor een opleiding. Om een grotere groep te kunnen trainen en om de 

kennis ook voor de toekomst te borgen, werd gekozen voor een EMDR-basistraining ter plekke.

TEKST: Julia van Oenen

Hedendaagse traumabehandelingen waar ze het hardst nodig zijn

H

Tekening van een meisje van 7 jaar
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zagen, zijn weggetrokken, terwijl de achterblijvers 

in armoede leven. Een inwoonster vertelt over de 

nachtelijke beschietingen en hoe ze inmiddels aan 

het geluid kan herkennen of ze naar de kelder moet 

vluchten of dat de kogels over zullen vliegen. In een 

klein kantoor in het dorp werkt Tetiana Tymochenko, 

EMDR-practitioner en consultant (opgeleid door Eva 

Münker-Kramer en Roger Solomon). Ze laat kinder-

tekeningen zien van een zevenjarig meisje dat ze in 

behandeling heeft vanwege ernstig trauma door het 

overlijden van haar moeder. Het meisje zag dat haar 

moeder geraakt werd door een mortiergranaat, waar-

bij ze dodelijk getroff en werd en haar hoofd van haar 

romp rolde.

De deelnemers aan de training
De deelnemers komen uit de hele omgeving; de 

meesten moeten 100 tot 200 km reizen. Wij hebben 

aan de noodzakelijke instapvoorwaarden die EMDR 

Europe stelt toegevoegd, dat de deelnemers werk-

zaam moeten zijn in het confl ictgebied met getrauma-

tiseerde patiënten ten gevolge van de oorlog én dat 

zij hun hulp gratis ter beschikking stellen. Er meldden 

zich in korte tijd 45 gegadigden, waarvan er uitein-

delijk 22 hebben meegedaan. De feitelijke selectie 

werd verricht door de Vereniging EMDR Oekraïne. 

Deze vereniging was enthousiast over ons plan, maar 

zag ook allerlei bezwaren. Ze gaf aan dat het oplei-

dingsniveau van de psychologen te laag zou zijn en 

dat kennis van psychopathologie en trauma goed-

deels ontbrak. Feit is dat de meeste psychologen 

gespecialiseerd bleken in Transactionale Analyse en 

Gestalttherapie. We ontmoeten in ieder geval een 

gemotiveerde, enthousiaste groep collega’s, die prima 

lijkt te kunnen profi teren van ons aanbod. 

Zo was daar Oksana Mavrina, die voor NGO Proliska 

(gefi nancierd door de UNHCR) vlakbij de demarca-

tielijn werkt. Tot nu toe behandelt ze behalve met 

cognitieve gedragstherapie, ook met CETA (Common 

Elements Treatment Approach). Dit is een aanpak 

voor regio’s met diverse psychologische problematiek 

(PTSS, depressie, angststoornissen en verslavingen) 

Tekening van meisje van 7 jaar
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en waar weinig middelen voor handen zijn. De kern 

van de methodiek zit hem in het betrekken van de 

gemeenschap en het elkaar opleiden en helpen.

Een andere deelneemster was Victoria Antonova die 

aan het hoofd staat van het Centrum voor Psychoso-

ciale Revalidatie in Pokrovsk (gefi nancierd door de 

Maltezer Orde). Het centrum biedt standaard 12 

sessies (meestal cognitieve gedragstherapie) aan 

iedereen die zich tot het centrum wendt met psy-

chische klachten (uitgezonderd ernstige psychoti-

sche- of persoonlijkheidsklachten). Ze krijgen veel 

te maken met  seksueel geweld bijvoorbeeld door 

de grenswachten. Na de individuele sessies vervolgt 

de patiënt zijn of haar therapie in een van de vele 

steungroepen.  

De training
De basistraining EMDR vindt plaats in een voormalig 

schoolgebouw in Slavyansk, zo’n 300 km ten noorden 

van Donetsk en wordt gegeven door de rot in het vak 

Sjef Berendsen en upcoming star Marike de Ruijter, 

een geweldig duo dat met plezier voor de groep staat. 

Zij weten hoe ze de deelnemers moeten enthousias-

meren en uitdagen. Het Nederlandse team bestaat 

verder uit twee tolken (Zhenia Tatkova en Marina 

Snoek) en de twee psychologen van Trauma Treat-

ment Today, die de organisatie in handen hebben. 

De training en alles erom heen verloopt uitstekend en 

met veel synergie. Vooral de tolken zijn een belang-

rijke succesfactor. Beide tolken zijn van oorsprong 

Oekraïense, nu Nederlandse vrouwen. De een is zelf 

een ervaren psycholoog/psychotherapeut en de ander 

is offi  cieel tolk met een enorme ervaring in het tolken 

bij traumabehandelingen. Hun werkwijze is professio-

neel. Ze bewegen mee met de trainers en de dynamiek 

van de deelnemers. De deelnemers blijken zo goed als 

geen Engels te beheersen (noch in woord, noch in ge-

schrift), dus alles wordt vertaald van het Nederlands 

naar het Russisch (en soms Oekraïens) en vice versa.

Praten over trauma’s en traumabehandelingen in 

een oorlogsgebied stemt natuurlijk nooit vrolijk. Er 

komen zeer aangrijpende verhalen voorbij, zoals dat 

van een deelneemster die vertelt over de afschuwelij-

ke aanblik van een station waar ze binnenloopt nadat 

daar net een mortieraanval was geweest. Toch zijn er 

ook vrolijke noten, zoals het moment dat de trainers 

de Swiff ers uit de tas halen om corona-proef te wer-

ken. De sfeer is überhaupt positief en de deelnemers 

zijn zichtbaar blij met de aangeboden kennis en tools. 

Dit bleek onder andere uit de reacties:

‘Dit is wat we hier zóóó nodig hebben; we hebben 

mensen zoals jullie nodig!’

‘Mijn patiënt was overweldigd na de sessie: wat is dit 

voor tovermiddel?

‘Ik vind deze methode heel goed bruikbaar hier; men-

sen hoeven niet per se in detail de verschrikkingen te 

vertellen die ze doorgemaakt hebben, en toch helpt 

het.’

‘Ik vind het fi jn dat we met deze methode ook kun-

nen werken aan vertrouwen in de toekomst.’

Alle 22 deelnemers slagen voor de toets en behalen 

het certifi caat. In 2022 volgt overleg over het vervolg. 

Online supervisie is een mogelijkheid en wellicht 

volgend jaar een EMDR-vervolgcursus.

Dankwoord
Dit project was niet mogelijk geweest zonder het 

eerdergenoemde fantastische team, dat zich belange-

loos ingezet heeft. Naast hen zijn er nog vele anderen 

betrokken. Ten eerste ben ik veel dank verschuldigd 

aan Tatiana Aslanian van NGO PROMIR, die ons naar 

Slavyansk gehaald heeft en Gerrit-Jan Schep en 

Annette Schermer die mij hebben geholpen met het 

eerste projectplan. De samenwerking met Trauma 

Aid NL was bijzonder door hun morele én belangrijke 

fi nanciële steun. Wil je helpen dit project te ver-

volgen of andere soortgelijke projecten mogelijk te 

maken, scan dan onderstaande QR-codes en doneer!

Opmerking: bovenstaand verhaal, en met name de blik 

op de toekomst, is natuurlijk ingehaald door de gruwe-

lijke invasie in Oekraïne.

Julia van Oenen is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GIOS) 
bij de Viersprong in Duivendrecht. In 2022 doet zij een uitwisse-

geweld en uitbuiting. 

 Trauma Treatment Today Trauma Aid NL

 www.traumatreatmentotday.nl https://www.trauma-aid.nl/doneer/



Een koude douche 
voor burn-out
Carien Karsten
Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner. 
Haar specialisatie is stress- en burn-outklachten.

Een koude douche kon ik wel gebruiken na het lezen van 

De burn-outbubbel van de emeritus-hoogleraar arbeids- en 

organisatiepsychologie Wilmar Schaufeli. Hij schreef het 

boek samen met econoom Jan Jaap Verolme. De belang-

rijkste bubbel? Burn-out is gehyped. Bubbel twee? Burn-

out is psychisch en niet lichamelijk. Wow, is dat het ultie-

me inzicht na zoveel jaren onderzoek op dit gebied? Twin-

tig jaar geleden maakten mensen zich ook al druk over die 

modeziekte die alleen maar tussen de oren zat. Iets voor 

watjes. Burn-out is dan ook niet in de DSM-5 opgenomen 

en zorgverzekeraars vergoeden de behandeling niet. 

Maar goed, koud douchen, dat is tegenwoordig mijn favo-

riete vorm van mindfulness: helemaal in het hier-en-nu, 

met geen andere gedachte dan brrr, wat koud! Waar ik ook 

over pieker, met een koude douche is het in één klap weg.

En ik had wat af zitten piekeren over die burn-outbub-

bel. Moeten we nu weer gaan geloven dat burn-out een 

mentale uitdaging is die alleen met een psychologische 

behandeling verholpen kan worden? Weg met het inzicht 

dat chronische stress tot overproductie van cortisol leidt, 

waardoor je je niet meer goed kunt aanpassen? En weg 

met het idee dat je bij burn-out aan fysiek herstel moet 

werken? 

Het zou niet de eerste keer zijn dat ik mijn eigen benade-

ring aanpas voor een betere. Maar in dit geval? 

Laten we eens kijken: met welk bewijs komen de auteurs? 

Allereerst is daar het argument dat de cijfers van CBS/TNO 

over de prevalentie van burn-out overtrokken zijn. Hele-

maal mee eens. Die cijfers zijn gebaseerd op vijf vragen 

die gaan over de mate waarin je je wel eens moe voelt op 

je werk tot compleet uitgeput aan toe. De vragen richten 

zich ook op herstel na je werk - voel je je ’s ochtends nog 

moe. Ook het emotionele komt aan bod, zoals je leeg 

voelen aan het einde van de dag en het gebukt gaan onder 

het werken met mensen. Als je gemiddeld enkele keren 

per maand of vaker bevestigend antwoordt op dit soort 

vragen, is er al sprake van werkgerelateerde psychische 

vermoeidheid. Dat geeft inderdaad een scheef beeld van 

de mate waarin burn-out voorkomt. Alleen, de overrappor-

tage van burn-out zegt nog niets over hoe je mensen met 

burn-outklachten het best kunt behandelen. 

De behandelvraag raakt het eeuwig dilemma tussen 

wetenschapper en behandelaar. Wetenschapper Schau-

niet. Voor burn-out is geen fysiek disfunctioneren aan te 

wijzen. Dus moet je het ook niet fysiek behandelen.  Maar 

ook voor de psychologische kant ontbreekt voldoende 

evidence-based onderzoek. Wel is er practice-based on-

derzoek van professor Elke van Hoof, klinisch psycholoog 

met de specialisatie psychodiagnostiek, trauma, stress 

en burn-out.  Zij constateert dat mensen die voor hun 

burn-out met EMDR-therapie worden behandeld twee 

keer zo snel terugkeren naar hun werk als gemiddeld. 

Ze richt haar EMDR op ervaringen in het werk die angst 

oproepen, zoals controleverlies, het gevoel dat je faalt, 

fouten maakt, te traag werkt en er niets uit je handen 

komt. Dus ja, mogelijkheden voor behandeling zijn er te 

over, maar blijft toch dat chronische stress ook baat heeft 

bij aandacht voor fysiek herstel. 

Het lastige met onderzoek is dat de stressrespons nogal 

complex is. De subjectieve beleving van stress en fysio-

logische metingen sluiten niet naadloos op elkaar aan. 

Mooi zichtbaar is dat bij de meting van je stressniveau 

op de smartwatch. Die kan een hoog stresslevel tijdens 

je slaap aangeven. Nou, in de ochtend heb je daar echt 

geen weet van. 

Met een gerust hart blijf ik uitgeputte mensen adviseren 

om niet alleen maar over hun uitputting te piekeren, maar 

de koude douche als preventie voor burn-outklachten. 

Onderdompeling in koud water verhoogt je dopamine 

gehalte met 250 procent. Daar ga ik voor!

Schaufeli W. & Verolme, J.J. (2021). De burn-outbubbel, het 
échte verhaal.

Srámek e.a. (2000). Human Psychological Responses to 
Immersion in Cold Water. The European Journal of Applied 
Psychology, 81 (5), 436–442.

COLUMN
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CASUS

Emma slaapt weer
TEKST: Hanneke van Rosmalen - van Hedel en Judith de Vroomen

Over het toevoegen van spel binnen de EMDR-verhalenmethode

Emma is een meisje van anderhalf jaar oud. Rond haar 

eerste verjaardag nemen nachtelijke huilbuien, waarbij 

sprake is van ernstige paniek, steeds verder toe. Emma 

gilt, schopt en slaat om zich heen. Ouders krijgen geen 

contact met haar en ze is ontroostbaar. Overdag gaat 

het beter, maar ook dan is er paniek tijdens het verscho-

nen. Het naar bed gaan zorgt voor een forse strijd. Het 

gedrag van Emma breekt haar ouders op. Emma wordt 

daarom met spoed aangemeld bij een specialistische 

jeugd-GGZ instelling, in het team voor Trauma & Infant 

Mental Health. 

Emma en haar tweelingzus Floor zijn pre- en dysmatuur 

geboren. Er volgt een complexe perinatale periode, 

waarbij er onder andere sprake is van het tweeling-

transfusie-syndroom: verstoring in longfunctie en een 

darmontsteking. Na de geboorte volgt direct een me-

dische opname die zeven maanden duurt. Emma heeft 

daarbij ten opzichte van haar tweelingzus Floor meer 

medische handelingen moeten ondergaan. Het medisch 

handelen stond noodzakelijkerwijs voorop om Emma 

in leven te houden. Ouders en artsen denken dat Emma 

veel pijn en honger heeft ervaren. En nadat zus Floor na 

vier maanden naar huis mocht, viel op dat Emma meer 

huilde. De werkhypothese is, dat de huidige klachten 

van ernstige paniek – die niet verklaard kunnen worden 

vanuit actueel lichamelijk onderliggend lijden – onder-

deel zijn van traumagerelateerde klachten, voortko-

mend uit de ziekenhuisperiode. Om verdere stagnatie in 

de ontwikkeling te voorkomen, moeten deze klachten 

aangepakt worden.

De verhalenmethode
Bij traumatische stressreacties wordt een relatie ver-

ondersteld tussen de actuele klachten en emotioneel 

beladen herinneringen aan eerdere ingrijpende gebeur-

tenissen. Lovett (1999 & 2015) ontwikkelde voor het 

activeren van herinneringen bij jonge kinderen de 

EMDR-verhalenmethode, waarbij ouders of verzorgers 

het verhaal van de traumatische gebeurtenis aan het 

kind vertellen en het kind tegelijkertijd een werkgeheu-

genbelastende taak krijgt, zoals tappen op de handjes 

door de therapeut. Het jonge kind kan op het verhaal 

reageren met emoties en lichaamssensaties. Vanuit dit 

gedrag wordt bekeken of belangrijke herinneringen 

in de sessie zijn geactiveerd en verwerking hiervan op 

gang komt. Preverbale herinneringen zijn in het im-

pliciete geheugen opgeslagen, waarbij de fysieke en 

sensomotorische aspecten van de herinnering op de 

voorgrond staan. Het voorlezen geeft woorden aan im-

pliciete herinneringen, hetgeen integratie bevordert.

Er bestaat nog te weinig wetenschappelijke evidentie 

als verklaringsmodel, maar in de praktijk zien we posi-

tieve resultaten. In de afgelopen jaren is de toepassing 

van de verhalenmethode in Nederland aangescherpt, 

Het behandelen van posttraumatische stressklachten bij jonge kinderen tussen nul en vier jaar 

is mogelijk. Ook als het jonge kind nog niet over taal beschikt om de herinnering talig op te slaan 

en actief terug te halen. Joan Lovett ontwikkelde hiervoor in 1999 de EMDR-verhalenmethode, 

waarbij ouders of verzorgers het verhaal van de traumatische gebeurtenis aan het kind vertellen 

en het kind tegelijkertijd een werkgeheugenbelastende taak krijgt aangeboden.

Maar soms is er sprake van suboptimale activering van de herinnering waardoor het verwerkings-

proces niet volledig op gang komt. Het toevoegen van spel binnen de EMDR-verhalenmethode 

kan dan meerwaarde hebben. Deze casus illustreert dat.



om te voorkomen dat de herinnering van het kind on-

bedoeld gekleurd wordt door de eigen ervaring van de 

volwassene (De Roos, Knipschild, De Jongh, & Bicanic, 

2017). Essentieel is dat het gaat om de beleving van het 

kind, die kan afwijken van de herinnering van ouders. 

De ouders brengen onder woorden wat ze denken dat 

nu nog door het kind als spanningsvol beleefd wordt.

Aan de ouders en/of verzorgers wordt gevraagd een 

verhaal te schrijven over de aan de klacht gerelateerde 

traumatische gebeurtenissen - vanuit het perspectief 

van het kind met concreet waargenomen reacties en ge-

drag. Vervolgens wordt het verhaal voorgelezen, waarbij 

het doel van het voorlezen (ouder) en luisteren naar het 

verhaal (kind) activering van de onverwerkte herinne-

ringen is en daarbij ook de identificering van de meest 

actueel beladen pijnpunten (De Roos & De Beer, 2017). 

Tijdens het voorlezen van het verhaal wordt het werkge-

heugen van het kind belast om de spanning van de trau-

matische herinnering te verminderen. Het is belangrijk 

gebleken om ook bij jonge kinderen aandacht te hebben 

voor het optimaliseren van de activatie en tegelijkertijd 

te zorgen voor voldoende werkgeheugenbelasting.

Verhalenmethode met Emma
Ook voor Emma wordt de EMDR-verhalenmethode 

ingezet. Moeder neemt Emma op schoot, vader leest het 

verhaal voor en de therapeut geeft afleiding met behulp 

van taps (beurtelings links en rechts op de knieën van 

Emma). Tijdens deze sessies zien we een duidelijke reac-

tie rondom het gescheiden worden van haar zusje Floor. 

Evenzo bij het stuk waar Emma niet getroost werd, of kon 

worden, door de verzorging en medische handelingen in 

het ziekenhuisbed. Er is veel onrust bij Emma, waarbij 

ze huilt, schreeuwt, zichzelf overstrekt en geregeld in 

moeders armen kruipt. Na de eerste behandelsessies 

geven ouders aan positief te zijn over de behandeling. 

De huilbuien ’s nachts zijn minder, korter en gematigder. 

Maar Emma blijft geregeld in paniek raken, om onduidelij-

ke redenen. Ze is over-alert en soms niet te troosten. 

Toevoeging van spel 
Het positieve beloop en enige opklaring van klachten 

lijkt de gestelde werkhypothese te bevestigen. De vraag 

is echter of de activering optimaal en het werkgeheugen 

voldoende belast is geweest. Binnen het werkings-

mechanisme van EMDR-therapie wordt momenteel 

immers de meest empirische steun gevonden voor de 

werkgeheugentheorie (De Jongh & ten Broeke, 2019). 
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Een voorwaarde voor een optimale desensitisatie van 

de herinnering is dat de herinnering voldoende is geacti-

veerd en de werkgeheugenbelasting voldoende sterk is. 

Er lijkt wel degelijk iets in het brein van Emma gebeurd 

te zijn, maar het verwerkingsproces lijkt nog onvolledig 

op gang te zijn gekomen. Besloten wordt om spel toe 

te voegen aan de behandelsessies. Spel visualiseert de 

gesproken taal en de lichaamstaal waardoor informatie-

verwerking beter op gang kan komen. 

In de volgende sessies worden daarom verschillende 

pijnpunten uitgespeeld middels Playmobil-poppetjes 

en thema-accessoires. Op de grond, waarbij de thera-

peut Emma blijft tappen op haar knietjes. Emma wil er 

in eerste instantie niets van weten, maar volgt het spel 

met haar ogen vanaf moeders schoot. Moeder en de the-

rapeut spelen met Playmobil de beladen pijnpunten uit 

die zichtbaar naar voren kwamen in de eerdere sessies. 

Opmerkelijk is dat Emma zelf invoegt. Ze komt dichter-

bij zitten, trekt wat grimassen en maakt snikgeluidjes. 

Activatie lijkt door het spel verder op gang te komen. De 

reacties zijn goed zichtbaar, waardoor de therapeut de 

snelheid van de taps verhoogt en actief de gevoelens van 

Emma benoemt. Emma speelt het spel mee en naast ver-

dere activatie lijkt er ook sprake te zijn van bijkomende 

werkgeheugenbelasting door het spel. 

Het is belangrijk om te zoeken naar een afleidende taak 

die afgestemd is op het ontwikkelingsniveau van het 

kind. In dit geval is er bij Emma dus gebruik gemaakt van 

taps, maar daarnaast ook uitvoering van een taakje dat 

bij het ontwikkelingsniveau van Emma past. 

Emma bedekt het poppetje met dekentjes en wiegt het 

ritmisch op en neer. Moeder speelt hierop in, door zich-

zelf als poppetje naast het bed te zetten en ‘de Emma’ in 

het ziekenhuisbed te aaien en liefdevol toe te spreken. 

De stem van moeder heeft een regulerende, kalmerende 

invloed op haar dochter. De eerder waarneembare span-

ning bij Emma neemt af. De flight-fight- of freezereactie 

blijft uit. Voor een jong kind is het belangrijk om de vei-

ligheid niet alleen bij de therapeut te voelen, maar juist 

ook bij zijn ouders. Het kind heeft het trauma meestal 

alleen moeten doorstaan. Door op deze manier de ou-

ders bij de behandeling te betrekken worden de steun en 

veiligheid die zij hun kind kunnen bieden goed gemobi-

liseerd. Dat helpt bij het vinden van een gezamenlijke 

betekenisgeving (Went, 2014; Schlattmann, 2006).

Uit de klinische praktijk blijkt dat bij succesvolle trau-

mabehandeling niet alleen posttraumatische stressre-

acties verminderen. Vaak ontstaat ook een inhaalslag 

op diverse ontwikkelingsgebieden, met soms zelfs een 

fysieke groeispurt en een verbeterde ouder-kind-inter-

actie (De Roos & Beer, 2017). Zo ook bij Emma. Emma 

kan zich verder gaan ontwikkelen en er is een duidelijke 

vermindering van de traumagerelateerde klachten. De 

hyperalertheid is verdwenen, Emma is goed te troosten 

en ze slaapt beter. Als ze al een keer wakker wordt, valt 

ze vaak zelf weer in slaap. Ook overdag is Emma min-

der driftig. Haar ouders geven aan dat ook hun eigen 

verwerkingsproces op gang is gekomen. Het gevoel van 

machteloosheid is verminderd en het gevoel van com-

petentie juist toegenomen. 

Tot slot 
Het verhaal dat de ouders aan het kind vertellen is de 

leidraad van de preverbale behandeling. Soms kan spel 

daarbij het therapeutisch-proces extra ondersteunen 

om te komen tot optimale activering, werkgeheugenbe-

lasting en verdere verwerking. Schroom dan niet om het 

verhaal met poppetjes, dieren, autootjes en dergelijke te 

ondersteunen.

Hanneke van Rosmalen-van Hedel is GZ-Psycholoog en EMDR-practi-
tioner K&J. Judith de Vroomen is Psychotherapeut, GZ-psycholoog en 
EMDR-practitioner K&J. Beiden zijn werkzaam bij Reinier van Arkel; 
Herlaarhof Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Correspondentie : h.van.
rosmalen@reiniervanarkel.nl
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DISCUSSIE

Voor de forensische zorg geldt dat het doel van de 

behandeling gericht is op het verminderen van risico’s 

op toekomstig delictgedrag en niet primair uitgaat 

van de hulpvraag van de patiënt of het reduceren van 

psychopathologie. Hiermee onderscheidt de foren-

sische zorg zich fundamenteel van bijvoorbeeld de 

reguliere GGZ. Juist vanwege dit verschil in doelstel-

lingen en context van de forensische versus de overi-

ge zorg kunnen bij indicatiestelling voor behandeling 

niet zonder meer dezelfde overwegingen toegepast 

worden. Roskam benadrukt in zijn reactie op ons 

artikel het belang van het onderscheid tussen doelen 

van versus doelen in de behandeling, waarbij doelen 

in de behandeling uiteraard dienen aan te sluiten bij 

de doelen van de behandeling. Mijns inziens is dit 

onderscheid verhelderend en terecht. 

Roskam stelt vervolgens dat behandelen van trauma 

alleen welzijn bevordert als doel in de behandeling 

en daarmee niet aansluit bij het doel van de forensi-

sche behandeling, namelijk recidivevermindering. Bij 

dit laatste, naar mijn mening cruciale punt van zijn 

betoog plaats ik echter grote vraagtekens. De hieraan 

onderliggende aannames dat zowel de behandeling 

van PTSS, als het verhogen van het welzijn niet bijdra-

gen aan recidivevermindering worden door Roskam 

terloops als een vaststaand gegeven gesteld, doch 

niet onderbouwd. Op beide veronderstellingen wil ik 

nader ingaan.

Delictgedrag
Allereerst de assumptie dat behandeling van PTSS 

niet bijdraagt aan recidivevermindering. Inderdaad, 

PTSS als zodanig wordt niet in de state-of-the-art risi-

cotaxatie-instrumenten beschreven als rechtstreekse 

risicofactor voor delictgedrag. Risicofactoren uit dit 

soort instrumenten spelen een belangrijke rol bij 

indicatiestelling voor behandeling. Op basis daarvan 

zou je kunnen opmaken dat eventuele behandeling 

van trauma geen belangrijke rol speelt bij recidiver-

mindering. Dit is echter een (te) eenzijdige visie op 

wat belangrijk is voor recidivevermindering. Zo zijn 

er meerdere studies die uitwijzen dat PTSS (indirect) 

Traumabehandeling bij 
daders: zowel een doel in 
als van de forensische zorg

In reactie op ons artikel in EM#26 (Van Vark e.a., 2021) over indicatie voor EMDR-

behandeling bij daders die vanwege het door hen gepleegde delict getraumatiseerd zijn, 

schreef Ronald Roskam een bijdrage in EM#27 (Roskam, 2021). In zijn reactie stipte 

Roskam terecht een fundamenteel discussiepunt aan in de forensische zorg, dat in feite de 

indicatie voor alle PTSS-behandeling in de forensische zorg betreft. Ik ben het met Roskam 

eens dat er meer aandacht dient te zijn voor specifieke overwegingen en toepassingen van 

traumabehandeling in de forensische zorg. Maar ik plaats ook enkele vraagtekens bij zijn 

betoog.

Reactie op bijdrage Roskam (EM#27)

TEKST: Niki Kuin



EMDR MAGAZINE 2824

voorspellend is voor delictgedrag, met name voor 

daders met ernstige psychiatrische aandoeningen. 

Uit een vrij recente meta-analyse bleek bijvoorbeeld 

dat bij veteranen met PTSS de kans op het plegen van 

delicten significant hoger is dan bij veteranen zonder 

PTSS (Taylor et al., 2020). Daarnaast bleek uit twee 

recente systematic reviews dat traumabehandeling 

bij adolescenten in forensische programma’s kan 

resulteren in een afname van gevaarzettend gedrag 

en recidive (Baetz et al., 2021; Zettler, 2021). In feite 

is het een open deur dat PTSS (direct dan wel indi-

rect) de kans op delictgedrag kan vergroten, gezien 

het feit dat een verhoogde prikkelbaarheid en arousal 

kernsymptomen zijn. Het heeft daarmee invloed op 

algemeen erkende risicofactoren voor delictgedrag als 

vijandigheid, impulsiviteit en coping-vaardigheden. 

Het alleen aanpakken van deze risicofactoren zonder 

oog te hebben voor het in stand houdende mechanis-

me dat eraan ten grondslag ligt, zou tot een minder 

effectieve behandeling van die risicofactoren kunnen 

leiden. 

Daarnaast is het zo dat het behandelen van PTSS 

de responsiviteit (ontvankelijkheid) voor de foren-

sische behandeling kan vergroten, een belangrijke 

pijler binnen het risk-needs-responsivitymodel dat 

in de forensische zorg veel wordt toegepast. Door de 

behandelresponsiviteit te vergroten is de kans op een 

effectieve behandeling groter en daarmee de kans op 

toekomstig delictgedrag kleiner. PTSS-behandeling 

draagt hieraan bij doordat bijvoorbeeld het vertrou-

wen in de behandelaars toeneemt, de behandelbe-

reidheid en behandeltrouw toenemen en de rust en 

ruimte ontstaan voor de patiënt om zich te focussen 

op andere aspecten van de forensische behandeling 
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en te reflecteren op zichzelf. Kortom, er is voldoende 

reden om te twijfelen aan Roskams assumptie dat 

behandelen van PTSS het risico op delictgedrag niet 

zou verlagen.

Bevorderen van herstel
Dan de tweede aanname die Roskam doet, namelijk 

dat het vergroten van welzijn niet in lijn zou zijn met 

de huidige doelstellingen van de forensische zorg. 

Hierover kan gelukkig gezegd worden dat dit inmid-

dels een achterhaald idee is. Het bevorderen van 

welzijn krijgt vanuit de herstelgedachte tegenwoor-

dig wel degelijk een plek in de forensisch zorg en het 

gevangeniswezen. De gedachte hierachter is dat het 

bevorderen van herstel, op basis van de uitgangspun-

ten van het zogenaamde good-lives-model, de kans 

op een succesvolle reïntegratie in de maatschappij 

bevordert en daarmee de beschermende factoren ter 

voorkoming van delictgedrag vergroot. 

Herstelbevorderende interventies spelen zelfs een 

belangrijke rol in het kwaliteitskader forensische zorg 

dat afgelopen jaar door en voor de gehele forensische 

sector is ontwikkeld. Met andere woorden; werken 

aan herstel (inclusief het vergroten van iemands 

welzijn) is wel degelijk iets dat beschouwd wordt als 

relevant voor recidivermindering en dat maakt het 

dus ook een doelstelling van de forensische zorg. Dit 

nog los van het argument dat, al waren de aannames 

van Roskam gefundeerd, de forensische zorg ook de 

morele verplichting heeft om geen zorg te onthouden 

als er sprake is van ernstig lijden, zelfs al zou dat an 

sich niet risicoverlagend werken. 

Tot slot zijn er nog twee andere door Roskam zijde-

lings vermelde zaken die gecorrigeerd moeten wor-

den. Ten eerste: hoewel hij stelt dat de GGZ vermoe-

delijk geen behandeling biedt in detentie, is dit wel 

degelijk mogelijk, al is de toegang tot die GGZ binnen 

detentie in de praktijk soms wel lastiger dan buiten 

detentie. En ten tweede: Roskam geeft aan dat de fo-

rensisch behandelaar zijn behandeling verantwoordt 

aan de rechterlijke macht. Dat is weliswaar tot op 

zekere hoogte het geval voor bijvoorbeeld TBS-behan-

deling, maar dit geldt in het geheel niet voor behan-

deling binnen het gevangeniswezen. Daar wordt juist 

nadrukkelijk geen behandelinhoudelijke informatie 

gedeeld en de rechtbank speelt daarin ook geen rol als 

opdrachtgever voor deze zorg.

Afsluitend wil ik benadrukken dat Roskams reactie 

niet zozeer een pleidooi was tégen traumabehan-

deling bij de forensische doelgroep. Integendeel, hij 

bepleit het belang daarvan net als wij, al maakt hij 

zich zorgen over de (beleidsmatige) context waarin 

het niet passend zou zijn. Hopelijk heeft het boven-

staande die zorgen kunnen wegnemen en de discus-

sie geslecht. Er zijn voldoende gefundeerde argumen-

ten om traumabehandeling te beschouwen als een 

belangrijk onderdeel in én van de forensische zorg.

Dr. Niki Kuin is als Klinisch Neuropsycholoog werkzaam in het 
Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de Penitentiaire 
Inrichting Vught en bij Reinier van Arkel GGZ. E-mail: 
n.kuin@dji.minjus.nl.
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Eerste wereldwijde 
EMDR-congres Jeugd

Jason strijdt verder
De bekroonde en veel besproken documentaire JASON opent met een 

EMDR 2.0-sessie waarin Jason (22) het te kwaad krijgt. Hij probeert 

trauma’s te verwerken die hij thuis en in de gesloten jeugdzorg opliep. 

Filmmaakster Maasja Ooms mocht zijn therapie volgen, omdat Jasons 

missie is dat anderen niet hoeven meemaken wat hij meemaakte in de 

jeugdzorg. Jason deed daarom in februari 2022 ook mee aan de cam-

pagne Stop Gesloten Jeugdzorg van stichting Het Vergeten Kind. Met 

een petitie wil de stichting zorgen dat het plaatsen van kinderen in de 

gesloten jeugdzorg zonder strafbaar feit stopt. De documentaire JASON 

is terug te zien op www.2doc.nl.

Op www.emdr.nl/emdr-in-beeld/#EMDR-in-

beeld-tolk-gebarentaal staan de informatiefilm-

pjes over EMDR-therapie, maar dan voorzien van 

een gebarentolk. De SIG Beperkt in Communi-

catie regelde deze ‘ondertiteling’. De informatie-

filmpjes zijn bedoeld voor volwassenen, jeugd 

van 8-12 jaar en jongeren van 12-16 jaar.

The Global Child 

EMDR Alliance orga-

niseerde het eerste 

(online) internatio-

nale congres over 

EMDR-therapie bij 

kinderen en jongeren. 

Thema was Building 

bridges en het congres 

omvatte ruim 15 uren 

aan lezingen, die 60 

dagen te bekijken 

waren. Sprekers uit 

Nederland ontbraken 

niet. Renée Beer en 

Carlijn de Roos ver-

telden over de EMDR-

protocollen voor 

respectievelijk eetstoornissen en pijn. Ytje van Pelt en Petra 

Fokkema spraken over hun onderzoek naar het EMDR-stan-

daardprotocol. Arianne Struik bundelde haar krachten met 

Anthea Benjamin om te vertellen over culturele ingewikkeld-

heden die komen kijken bij EMDR-therapie.

EMDR in 
gebarentaal

Kort & Bondig
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Supervisoren

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

De nieuwste lichting supervisoren in opleiding staat zo enthousiast op de foto, omdat ze inmiddels twee van de vier 

trainingsdagen hebben gehad. Dat betekent dat ze nu daadwerkelijk supervisie mogen geven. De verwachting is dat ze 

in juni 2022 klaar zijn.

toptopEMDR 
Tophits
Muziek is een mooie manier om het werkgeheu-

gen te belasten, maar soms ben je een beetje 

klaar met het meeklappen en -stampen op We 

will rock you. Op www.emdrtherapieonline.

nl staan suggesties voor andere tophits. Bij-

voorbeeld meezingen én meedoen met Hoofd, 

schouder, knie en teen, In de maneschijn of de 

Macarena. Ook leuk: de Radetzkymars aan-

zetten, laten meezingen of juist er doorheen 

spellen of andere taken tegen het ritme laten 

indoen. Geïnspireerd keken we op Spotify om te 

zien of er ook kant en klare EMDR-playlists zijn. 

Na afspeellijsten vol bilaterale muziek, sfeer-

geluiden waarvan je moet plassen, talloze 80’s 

hits, en de artiest die EMDR heet (met dertien 

volgers), luidt de conclusie: maak lekker zelf een 

playlist of zet je patiënt aan het werk.
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Trauma Aid NL
Vorig jaar was een jaar om niet snel te vergeten. Naast de pandemie laaide onder andere het 

confl ict in Oekraïne op. Het was dan ook bijzonder dat we in september daar een project 

hebben kunnen steunen. Wat is er nog meer gebeurd?

TEKST: Judith Koopmans

e zijn door jullie gesteund door-

dat velen van jullie de lunchbox 

tijdens het EMDR-congres inge-

ruild hebben voor een donatie 

aan Trauma Aid NL. Daarmee is 

er €5.280 opgehaald. Velen van jullie hebben ook de 

crowdfunding-campagne voor Botswana gesteund. 

Onze dank is groot! Daarvoor is totaal €5.954 opge-

haald. Ook zijn we dankbaar voor alle professionals, 

die hun tijd en expertise vrijwillig hebben ingezet om 

goede traumahulp, wereldwijd, toegankelijker te ma-

ken. Dit zijn de namen: Koos Jüngen, Julia van Oenen, 

Sjef Berendsen, Marike de Ruijter en Zhenia Tatkova 

voor Oekraïne, en Alex Hooijschuur en John Kersten 

afgelopen jaar voor Botswana. 

Kernwaarden Trauma Aid NL
In 2021 hebben we een moment genomen om ons te 

bezinnen op onze eigen kernwaarden: ‘uit het hart’, 

en ‘connectie’. We doen dit vrijwillig, van mens tot 

mens, en we verbinden onze expertise met lokale or-

ganisaties. Zodat we mensen en gemeenschappen die 

getroff en zijn door trauma, helpen de verbinding met 

zichzelf en elkaar weer te herstellen. 

Overzicht Projecten

Oekraïne
Het gewapende confl ict in Zuid-Oost Oekra-

ine begon in 2014. In dat jaar escaleerden de 

protesten tegen de regering in Kiev en startte 

er een gewapend confl ict tussen pro-Russi-

sche separatisten en het Oekraïense rege-

ringsleger. Het confl ict, dat inmiddels geës-

caleerd is tot een totale oorlog, eist nog een 

voortdurend zware tol van de bevolking.

Verleende hulp: Sjef Berendsen en Marike de 

Ruijter-van de Hel gaven met ondersteuning 

van Stichting Trauma Treatment Today een 

EMDR-training aan 22 deelnemers vanuit 

verschillende lokale NGO’s, instanties en 

praktijken. Een aangrijpend thema in een oor-

logsgebied en, zo lieten de deelnemers ons 

achteraf weten, ongelofelijk hard nodig. (Zie 

een verslag daarvan in dit nummer, pagina 

16-18).

Budget: €10.000

Botswana
Botswana staat op de tweede plek in de 

ranglijst van landen met het hoogste aantal 

meldingen van verkrachtingen (United Nati-

ons Crime Stats). Ook heeft gemiddeld ruim 

een kwart van de meisjes en bijna de helft 

van alle jongens fysiek geweld meegemaakt 

vóór de leeftijd van 18 jaar.

Verleende hulp: Tot voor kort was er nog 

niemand in Botswana opgeleid in de toepas-

Terugblik 2021

W
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sing van EMDR-therapie. In 2019 is daar in 

samenwerking met NGO Stepping Stones 

International verandering in gekomen. In het 

najaar van 2021 zijn Alex Hooijschuur en John 

Kersten afgereisd om supervisie te geven aan 

de deelnemers van de EMDR-trainingen van 

2020.

Uitgaven in 2021: €2.245, Budget nodig voor 

2022: €11.460.

2022: een vooruitblik
In 2022 staan er trainingen en supervisies op de plan-

ning in Oeganda en Botswana. Daarnaast willen we dit 

jaar EMDR-therapie beter op de kaart zetten bij grotere 

humanitaire ontwikkelingsorganisaties. Ook willen 

we onze fondsenwerving versterken. Voor de projec-

ten die de komende jaren in Oeganda gepland staan, 

is een budget nodig van €25.000. Om deze projecten 

te kunnen steunen is onder andere een groei in vaste 

donateurs een belangrijk doel voor 2022. 

We streven ernaar eind dit jaar 1000 vaste donateurs 

te hebben! En jij kunt daarin een belangrijke rol spelen. 

Al voor €5 per maand kun je meehelpen. Je draagt 

daarmee bij aan blijvende steun voor projecten. Je 

kunt ons direct steunen door de QR-code onderaan te 

scannen. Onder alle nieuwe (vaste) donateurs in 2022 

wordt een EMDR-kit verloot.
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Wat als je patiënt 
dader is? (DEEL 2)

In EMDR Magazine #26 (van Vark e.a., 2021) schreven we een bijdrage over mogelijke 

dilemma’s bij de indicatiestelling voor traumabehandeling wanneer een dader door zijn 

eigen delict getraumatiseerd is. In dit vervolgartikel gaan we in op de inhoudelijke en 

praktische uitvoering van EMDR-therapie bij daders in de forensische sector. Ook 

schetsen we de dilemma’s in de behandeling en onze overwegingen daarbij.

TEKST: Annemieke van Vark, Maartje Flooren, Ellen van der Vorst en Niki Kuin

Traumabehandeling bij daders die door hun eigen delict 
getraumatiseerd zijn

n ons eerste artikel beschreven we dat PTSS in de 

forensische populatie veel voorkomt en dat het 

niet ongewoon is dat daders traumagerelateerde 

klachten ontwikkelen na hun delict. Ook stel-

den we dat EMDR-therapie eff ectief kan zijn om 

dergelijke traumagerelateerde klachten te reduceren. 

Bovendien brachten we naar voren dat dit de vervolgbe-

handeling van risicofactoren voor toekomstig delictge-

drag kan vergemakkelijken. Voor een uitgebreidere on-

derbouwing hiervan verwijzen we naar het artikel van 

Kuin in dit nummer (pag 23-25). Hoewel je ten aanzien 

van traumabehandeling doorgaans goed uit de voeten 

kunt met geijkte EMDR-protocollen, kun je tijdens 

je behandeling voor specifi eke uitdagingen worden 

gesteld. Wat doe je bijvoorbeeld als slachtoff erschap 

interfereert met daderschap? Of als de spanning tijdens 

een EMDR-sessie oploopt bij iemand met agressieregu-

latieproblematiek? In dit artikel belichten we dergelijke 

thema’s aan de hand van eigen casuïstiek.

Casus Joop
Joop rapporteert herbelevingen en overmatige schuld-

gevoelens naar aanleiding van zijn gepleegde zeden-

delict (seksueel misbruik van een minderjarige). Hij 

ervaart tevens spanning van het seksueel misbruik 

waar hij als kind zelf slachtoff er van was, maar zegt 

momenteel het meest te lijden onder de klachten die 

hij koppelt aan het door hem gepleegde delict. Vanuit 

de delictanalyse bleek dat het seksueel misbruik in zijn 

jeugd een belangrijke rol gespeeld heeft in het delict-

gedrag, maar de forse schuldgevoelens ten aanzien van 

zijn delict maken dat Joop zijn eigen slachtoff erschap 

sterk afhoudt. Er is zodoende gestart met EMDR-thera-

pie gericht op het eigen delictgedrag.

Dilemma’s in de behandeling
• Met welke herinnering begin je als je patiënt zowel 

slachtoff er als pleger is van seksueel misbruik?

• Welk domein kies je bij een delict-gerelateerd target-

beeld?

• Wat kun je doen als de SUD niet daalt doordat een 

patiënt zich zowel identifi ceert met de dader als met 

de slachtoff erpositie in het targetbeeld en cognitieve 

interweaves niet lijken aan te slaan?

Overwegingen 
• Of je eerst het daderschap of eerst het slachtoff er-

schap behandelt zal per casus verschillen. Indien 

intrusies op de voorgrond staan, kies je de herinnering 

I
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die deze klachten het sterkst aanstuurt (vanuit de 

gedachte ‘machteloosheid eerst’). Indien zelfverwijt, 

schuldgevoelens of sterke negatieve zelfevaluaties 

op de voorgrond staan, behandel je eerst de herinne-

ring die deze gevoelens of overtuigingen het sterkst 

oproept, of bewijst.  

• Wanneer het geselecteerde targetbeeld omtrent het 

delictgedrag schuldgevoelens oproept, kies je NC dan 

in het domein zelfwaardering (of machteloosheid 

indien intrusies de meeste spanning geven) en niet in 

het domein schuld. Dat laatste domein kies je enkel bij 

vermeende schuldgevoelens, waarbij iemand feitelijk 

niet schuldig is, maar dit wel als dusdanig ervaart. 

• Wanneer traumatische jeugdervaringen tijdens de 

EMDR-sessie blijven interfereren met het gekozen 

targetbeeld gericht op het delictgedrag, overweeg dan 

om eigen trauma’s van de dader eerst te behandelen. 

In deze casus is er na enkele moeizame EMDR-sessies 

met een stagnerende SUD overgestapt op de behan-

deling van het slachtofferschap. Hoewel dit lastig was 

voor Joop kon hij na verwerking van zijn traumatische 

jeugdervaringen met andere inzichten naar zijn dader-

schap kijken. Dit maakte dat de vervolgbehandeling, 

gericht op de risicofactoren voor het delictgedrag, 

effectiever ingezet kon worden. 

Casus Jordy
Jordy verblijft in detentie vanwege een geweldsdelict 

richting zijn ex-partner en ervaart delictgerelateerde 

intrusies en nachtmerries. Hij is bovendien prikkelbaar 

en boos en is meermaals overgeplaatst wegens conflic-

ten op verblijfsafdelingen. Jordy stelt zich vermijdend 

op met betrekking tot zijn eigen traumatische ervarin-

gen, aangezien hij het moeilijk vindt zijn kwetsbaarheid 

te tonen. Oplopende spanningen en boosheid hebben 

in combinatie met inadequate copingvaardigheden 

vermoedelijk geleid tot het huidige delict. Jordy wordt 

aangemeld voor traumabehandeling, aangezien de 

verwachting is dat traumaverwerking zal bijdragen aan 

een stabielere gemoedstoestand met minder kans op 

terugval in acting-out gedrag.

Dilemma’s in de behandeling
• Wat doe je als een patiënt het bespreken van trauma-

tische ervaringen vermijdt vanuit wantrouwen naar 

de therapeut of vanwege het niet durven tonen van 

kwetsbaarheid? 

• Hoe waarborg je de veiligheid gedurende de EMDR-

 sessie wanneer er sprake is van agressieregulatiepro-

blematiek?

• Hoe kun je gevoelens van boosheid het beste behan-

delen middels EMDR-therapie? 

• Hoe zorg je voor behandelcontinuïteit als de verblijfs-

duur onzeker is en iemand plotseling met ontslag kan 

gaan of overgeplaatst kan worden? 

Overwegingen
• De forensische populatie heeft doorgaans veel moei-

te om zich kwetsbaar op te stellen en emoties toe te 

laten, zeker binnen de gevangenissetting. Psycho-edu-

catie omtrent het omgaan met emoties en het voelen 

en uiten van kwetsbaarheid kan helpen om angst, 

wantrouwen en daarmee vermijding te doorbreken, 

net als het versterken van de gezonde volwassene 

middels schematherapeutische technieken. EMDR ge-

richt op flashforwards kan ingezet worden ten aanzien 

van anticipatie-angst. 

• Indien de kans op grensoverschrijdend gedrag ver-

hoogd is, zorg dan voor aanvullende veiligheidsmaatre-

gelen, zoals de nabijheid van een collega en een ruimte 

waaruit iemand makkelijk weg kan lopen. Een veilige 

plek-oefening of RDI kan de patiënt helpen spanningen 

te reduceren. Het inzetten van boksen als werkgeheu-

genbelasting is te overwegen wanneer boosheid op de 

voorgrond staat, eventueel in samenwerking met een 

psychomotorisch therapeut. Daarnaast is het belang-

rijk om als therapeut vertrouwen uit te stralen dat je 

emoties die mogelijk vrijkomen tijdens een EMDR-ses-

sie kan opvangen. Zoek bij twijfel echter altijd eerst 

intercollegiaal overleg over hoe traumabehandeling het 

beste veilig vorm gegeven kan worden. 

• Indien er sprake is van boosheid kun je verschillende 

opties overwegen. Zo kun je tijdens de EMDR-sessie 

gebruik maken van cognitieve interweaves gericht 

op de boosheid (‘Wat zou je willen zeggen/doen?’), 

of de emotie-route gebruiken om een herinnering te 

selecteren die de boosheid het sterkst oproept om pas 

daarna het EMDR-standaardprotocol toe te passen. Je 

kunt ook overwegen de inzet van het EMDR Protocol 

Gerichte Boosheid (Veerbeek, 2019) als boosheid of 

wraakgevoelens voorop staan en zich concentreren op 

een specifiek persoon. Door het imaginair uiten van 

boosheid kan er meer ruimte komen voor gevoelens 

van machteloosheid en kwetsbaarheid. 

• De exacte verblijfsduur is in de forensische sector niet 

altijd bekend. Een onafgeronde traumabehandeling 

kan het risico op destabilisatie vergroten. Kijk daarom 
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zorgvuldig naar de timing van de traumabehandeling 

en zorg indien mogelijk voor een goede overdracht 

naar de vervolgzorg (Malik e.a., 2021). Tevens is het 

belangrijk dat een patiënt aan het einde van een be-

handeling met een lage SUD naar zowel zijn dader- als 

slachtoff erschap kan kijken. Indien iemand nog veel 

spanning ervaart bij het terugdenken aan zijn delict of 

eigen traumatische ervaringen uit het verleden, kan 

dit een risicofactor zijn voor recidive.

Casus Ali
Ali heeft meerdere gewelddadige zedendelicten ge-

pleegd. Een negatief zelfbeeld speelde hierin een 

belangrijke rol en is naast PTSS-gerelateerde klachten 

de aanmeldreden voor behandeling. Gekozen wordt 

voor de opvattingen-route, waarin de kernovertuiging 

‘Ik ben een duivel’ centraal staat. Tijdens de desensitisa-

tie blijkt dat Ali zich wel inspant, maar dat de SUD heel 

langzaam daalt en niet lager wordt dan 4. Na doorvragen 

blijkt dat hij zelf niet wil dat de SUD verder daalt, omdat 

hij zich daarover schuldig zou voelen (alsof hij dan on-

verschillig tegenover zijn delict zou worden).  

Dilemma’s in de behandeling
• Wat doe je als de patiënt de SUD niet wil laten dalen 

uit schuldgevoel en overtuiging dat hij moet blijven 

boeten?

• Hoe kun je cognitieve interweaves inzetten wanneer 

er sprake is van een sterk beschadigd zelfbeeld?

Overwegingen 
• Overweeg de opvattingenroute als een patiënt vanuit 

zijn delictgedrag dusdanig veel zelfverwijt ervaart dat 

zijn zelfbeeld negatief vertekend is. Als therapeut is 

het belangrijk dat je benadrukt dat iemands (delict-)

gedrag weliswaar veroordeeld wordt (probeer dit ook 

niet te bagatelliseren), maar dat dit niet automatisch 

betekent dat je als persoon ‘slecht’ bent. Tracht te 

bevorderen dat je patiënt deze twee zaken meer kan 

scheiden. 

• Indien de overtuiging tot boetedoening een SUD-da-

ling belemmert, verduidelijk dan dat een afname van 

spanning bij het targetbeeld niet gelijk staat aan het 

niet langer nemen van je verantwoordelijkheid als 

dader. 

• (Forensische) patiënten zijn vaak op verschillende 

vlakken beschadigd, waardoor het opdiepen van ken-

nisbestanden verstoord of beperkt kan zijn en cog-

nitieve interweaves mogelijk minder goed aan slaan. 

Selecteer je CI’s daarom extra zorgvuldig en vraag bij-

voorbeeld niet zomaar naar wat een patiënt tegen een 

ander zou zeggen in een vergelijkbare situatie of wat 

een goede vriend tegen hem zou zeggen (de kans op 

afwijzing is immers reëel). Je kunt wel overwegen vra-

gen te stellen met de volgende strekking: “Zou je met 

de kennis van nu hetzelfde doen?”, “Wat zegt het over 

jou dat je spijt ervaart?”, “Ben je als duivel geboren?”, 

“Als je vooraf geweten had dat het zo zou afl open, was 

je er dan ook naartoe gegaan?” (bij impulsieve delic-

ten). Overweeg wanneer er - vanuit schematherapie 

termen - onvoldoende gezonde volwassene aanwezig 

is om eerst imaginaire rescripting toe te passen of 

integreer imaginaire rescripting in een EMDR-sessie. 

Daarnaast kunnen andere technieken ter versterking 

van positieve eigenschappen (zoals COMET-training) 

worden ingezet, zodat er een meer gediff erentieerd 

zelfbeeld ontstaat.

Tot slot
Middels dit artikel hopen wij een bijdrage te leveren 

aan het optimaliseren van en enthousiasmeren voor 

EMDR-therapie bij daders. Naar aanleiding van de mooie 

reacties op ons eerste artikel én wegens de dilemma’s 

die we tegenkomen in de klinische praktijk, zouden 

we graag de krachten bundelen en kennis uitwisselen 

met collega-therapeuten omtrent traumabehandeling 

binnen de forensische zorg. Mocht je hier als EMDR-the-

rapeut geïnteresseerd in zijn, dan nodigen wij je graag 

uit om contact met ons op te nemen. 

Annemieke van Vark (GZ-psycholoog), Maartje Flooren (GZ-psycho-
loog), Ellen van der Vorst (GZ-psycholoog i.o.t. klinisch psycholoog) 
en dr. Niki Kuin (klinisch neuropsycholoog) zijn allen werkzaam 
binnen de Penitentiaire Inrichtingen Vught. Correspondentieadres: 
annemvvark@dji.minjus.nl
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ESTAFETTE INTERVIEW

Waar werk je en wat boeit jou in deze doel-
groep?
“Ik werk bij Odion, een instelling voor mensen met 

een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die 

soms bijkomende psychiatrische problematiek heb-

ben. Dat doe ik vier dagen per week in een multidis-

ciplinair diagnostiek- en behandelteam. Zelf ben ik 

gespecialiseerd in PTSS en doe ik vooral EMDR-the-

rapie. Daarnaast heb ik een eigen praktijk (Izaring). 

Instellingen kunnen mij inhuren als behandelaar voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Allereerst 

vind ik het boeiend dat het een brede en diverse 

doelgroep is om mee te werken. Er wordt gesproken 

van een verstandelijke beperking als het IQ lager dan 

75 is, maar het maakt natuurlijk verschil of iemand 

een lichte verstandelijke beperking heeft of een zeer 

ernstige. Dat betekent dat je als therapeut goed moet 

kijken waar iemand zit en hoe je kunt aansluiten. 

Het vraagt creativiteit en puzzelen, daar houd ik van. 

Wat zie ik en wat betekent dat? Als iemand stress-

klachten heeft, komt dat door overvraging? Of speelt 

autisme een rol en is diegene overprikkeld? Of draagt 

een nare ervaring bij aan het korte lontje? Die puzzel 

vind ik boeiend om te maken. Je kunt het beter niet 

invullen, maar goed luisteren en echt het contact 

aangaan.”

Welk misverstand over mensen met een ver-
standelijke beperking wil je uit de weg heb-
ben? 
“Vaak wordt gedacht: zo is hij of zij nou eenmaal, dat 

is de beperking. Klachten als overmatige angst wor-

den dan niet behandeld. Zonde, want vaak kunnen 

die prima worden aangepakt middels bijvoorbeeld 

EMDR-therapie. Mensen met een verstandelijke 

beperking zijn kwetsbaarder voor het meemaken 

van negatieve ervaringen in de kindertijd. Ook later 

in hun leven krijgen ze vaker te maken met seksueel 

misbruik, emotionele mishandeling en andere nare 

ervaringen. Als EMDR-therapeut kun je dan veel bie-

den. Overigens wordt een verstandelijke beperking 

lang niet altijd herkend. In de reguliere GGZ kreeg ik 

te maken met een patiënt die al jaren in de zorg zat en 

allerlei diagnoses had gekregen, van obsessief-com-

pulsieve stoornis tot een persoonlijkheidsstoornis. 

Emmy van 
Ringelestijn
TEKST: Trudy de Vos en Sanneke Koekkoek    FOTO: Nienke Hofstede

Vijf vragen aan...

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

dat Emmy van Ringelestijn. Deze orthopedagoog-generalist en EMDR-practitioner is ge-

specialiseerd in traumabehandeling bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke 

beperking. Aarzel niet om EMDR-therapie in te zetten bij deze doelgroep als er aan trauma 

gerelateerde klachten spelen, is haar advies.

‘Het ligt niet aan de IQ-score 
als de EMDR-therapie 
stagneert’
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Uiteindelijk bleek zij een verstandelijke beperking te 

hebben plus autisme, waardoor haar klachten ver-

klaarbaar waren.”

In het vorige EMDR Magazine stelde Elseline 
Scherpenisse deze vraag aan jou: Wat zijn jouw 
ervaringen bij het toepassen van EMDR-thera-
pie bij deze doelgroep en welke extra vaardig-
heden zijn daarvoor nodig als therapeut? 
“EMDR-therapie werkt uitstekend bij mensen met 

een verstandelijke beperking. Vaak gaat het juist 

sneller dan bij mensen met een hoger IQ. Qua werk-

geheugenbelasting is vaak minder nodig: de licht-

balk en buzzers zijn meestal meer dan genoeg. Ook 

tappen pas ik geregeld toe en ik gebruik elementen 

uit het kinderprotocol, zoals een tekening laten 

maken, of de SUD aanduiden met de handen of een 

plaatje. 

Tegelijkertijd moet je niet te kinderachtig doen. Blijf 

aansluiten bij de persoon. Patiënten hebben een he-

kel aan betutteling en onderschatting. Vraag gewoon 

hoe zij het willen aanpakken. Neem als voorbeeld 

afspraken maken; ik vraag dan: “Maak ik die met jou 

of met je begeleider?” En als het drie keer misgaat, ja 

dan vraag je of het toch misschien anders moet. 

Denk niet vooraf dat EMDR vast te moeilijk is. Ik 

zie vanzelf of het lukt. Zo pas ik gewoon cognitieve 

interweaves toe. Eerst kijk ik wat bij de patiënt zelf 

opkomt en dan geef ik bijvoorbeeld opties: zou je dit 

of liever dat willen doen? We krijgen wel eens verwij-

zingen als een behandeling niet aanslaat; dan wordt 

vaak gedacht dat het aan de verstandelijke beper-

king ligt. Dat is meestal niet zo. Het ligt niet aan de 

IQ-score als de EMDR-therapie stagneert.

Vaak pas ik verschillende traumatechnieken toe. 

Meestal begin ik met EMDR-therapie, maar storytel-

ling, exposure en imaginaire rescripting pas ik ook 

toe. Ik had bijvoorbeeld een vrouw met een zeer laag 

verstandelijk niveau in behandeling. Zij had seksueel 

misbruik meegemaakt. Eerst nam ik het verhaal met 

haar door, waarbij ze de pijnlijke stukken herhaalde. 

Ze ging zelf schrijven in de sessie bij het naarste 

stuk; alsof ze het aan de dader schreef. De keer erna 

wilde ze het verhaal verscheuren. Op haar manier 

gaf ze aan dat het klaar was. Dat ging niet in heel 

heldere bewoordingen. Ik let vooral op mimiek en 

emotie.”

Hoe betrek je de omgeving van patiënten?
“Vaak is het de omgeving die de aanmelding doet. We 

vragen of patiënten iemand willen meenemen naar de 

eerste afspraak; een begeleider of familielid. Leeftijd 

en niveau spelen daarin mee. Het is maatwerk, want 

onze doelgroep is zeer breed. Soms is aanwezigheid 

van een belangrijke ander enige tijd nodig. Zeker 

wanneer er sprake is van vroegkinderlijk trauma. Ter 

versterking van de eigen kracht stimuleer ik, zodra 

mogelijk, een deel van de sessie zonder begeleider te 

doen. Daarna doen we de overdracht naar de begelei-

der, mits de patiënt dat wil. Momenteel werk ik aan 

een training voor teams van begeleiders, over PTSS 

en hoe dit samenhangt met emotieregulatie. Ver-

anderingen in stemming en gedrag kunnen immers 

duiden op een nare ervaring. Hopelijk neemt daarmee 

de herkenning van traumatische ervaringen toe en 

leren begeleiders hoe zij patiënten met PTSS kunnen 

ondersteunen in het dagelijks leven.” 

Wie wil je de volgende keer aan het woord 
laten in deze rubriek en wat is je vraag? 
“Jan de Vries, werkzaam bij Zo! Zorgoplossingen in 

Leeuwarden. Hij is lid van de SIG EMDR en sensorimo-

tor therapie. Hoe combineert hij deze twee? Wanneer 

kiest hij welke vorm van therapie en hoe staat het 

met het wetenschappelijk onderzoek naar de combi-

natie?”

Nog meer vragen aan Emmy van Ringelestijn? 
Mail naar: info@izaring.nl

‘Vaak wordt gedacht: dat is de 
beperking. Klachten worden 
dan niet behandeld. Zonde, 
want vaak kunnen die prima 
worden aangepakt middels 
EMDR-therapie’



CASUS

ijdens de intakeprocedure blijkt al snel dat 

er sprake is van PTSS-klachten. Opvallend 

is dat Lauren aangeeft daarnaast gemiddeld 

tweemaal per week gedurende dertig tot 

zestig minuten het gevoel in haar benen 

kwijt te zijn. Zij kan ze op die momenten ook niet 

bewegen; dan moet ze op krukken lopen. Bij oplopende 

spanning nemen de klachten in ernst en frequentie toe. 

Dan kan ze zich alleen nog door middel van een rolstoel 

voortbewegen. Bovendien is er sprake van automuti-

latie en psychotische klachten, die de vorm aannemen 

van auditieve en visuele hallucinaties. In eerdere behan-

deling heeft zij geleerd om te gaan met de psychotische 

klachten. 

Intensieve traumabehandeling
Er zijn eerder verschillende behandeltrajecten opge-

start. Deze zijn, onder andere door het niet kunnen 

opbouwen van een goede behandelrelatie, vroegtijdig 

gestopt. Eén therapeut duidt het klachtenbeeld als con-

versie en legt haar hypothese over een link tussen het 

traumatisch verleden en de lichamelijke klachten aan 

Lauren voor. Hier kan zij zich in vinden. 

Omdat Lauren zich eerder suïcidaal had geuit, kreeg zij 

niet eerder traumabehandeling. Maar omdat klachten-

verbetering tegelijkertijd ook uitblijft wordt zij uit-

eindelijk tóch aangemeld voor een intensieve trau-

mabehandeling. Op basis van het aantal traumatische 

Wanneer je benen 
je niet meer kunnen 
dragen

Lauren is een 28-jarige vrouw die zich aanmeldt met forse PTSS-klachten: meerdere 

malen per dag ervaart zij ongewenste herinneringen, nachtmerries en flashbacks aan 

traumatische gebeurtenissen. In haar jeugd heeft Lauren fysiek geweld meegemaakt. 

Tussen haar vijftiende en negentiende is zij meerdere malen slachtoffer geweest van 

seksueel misbruik. Lauren is bekend met forse dissociatieve klachten, zowel 

depersonalisatie als derealisatie, en conversieklachten. 

TEKST: Floor Nederveen en Ad de Jongh

T
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PTSS en conversie

‘De behandelaar vraagt Lauren 
of het kan zijn dat het door haar 
schuldgevoel komt dat haar 
benen haar niet meer willen 
dragen’
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ervaringen waar Lauren herbelevingen en nachtmerries 

van ervaart, wordt een behandeling gestart die bestaat 

uit tweemaal vier behandeldagen. In de ochtend krijgt 

Lauren een exposuresessie en in de middag een EMDR-

sessie. De traumabehandeling wordt verder aangevuld 

met een sportprogramma en psycho-educatie. Buiten de 

sessies oefent Lauren ook met exposure-oefeningen om 

haar vermijdingsgedrag te doorbreken. 

Er is sprake van een beschadigd mensbeeld, waardoor 

Lauren moeite heeft mensen te vertrouwen, inclusief 

therapeuten. Lauren is ook bang de traumatische herin-

neringen en gevoelens toe te laten uit angst de con-

trole te verliezen of opnieuw mishandeld of seksueel 

misbruikt te worden - en dat niet te zullen overleven. 

Vanuit deze angstige verwachtingen is zij geneigd haar 

emoties uit te schakelen. Het lukt haar tijdens de imagi-

naire exposure sessies deze angstige verwachtingen te 

toetsen.

Conversieklachten
De diagnose conversiestoornis - in de DSM-5 aangevuld 

met de term ‘functioneel-neurologisch-symptoom-

stoornis’ - is gebaseerd op het uitsluiten van medische 

aandoeningen, in tegenstelling tot het vaststellen 

van psychologische factoren of verklaringen. Eerdere 

gevalsbeschrijvingen van intensieve traumabehandeling 

bij mensen met conversieklachten hebben een positief 

beloop laten zien (Speelman-Vleems, 2020; de Vries 

& Zantman, 2020; Koopmans et al., 2021). Dit onder-

steunt de hypothese dat er een relatie bestaat tussen 

traumatische ervaringen en conversieklachten. 

De conversieklachten van Lauren worden vooral aange-

dreven door de ervaringen van seksueel misbruik, waar-

bij sprake is van sterk zelfverwijt. Aangezien Lauren 

hier ook de meeste herbelevingen en nachtmerries aan 

heeft, wordt de behandeling gestart met deze trauma’s. 

De behandeling
In verband met Lauren’s conversieklachten wordt op 

de eerste behandeldag in de EMDR-sessie gestart met 

veel soorten werkgeheugenbelasting. Deze blijkt in 

eerste instantie te hoog te zijn, waardoor het Lauren 

niet meer lukt om de herinnering in haar werkgeheugen 

te houden. In de daaropvolgende EMDR-sessies worden 

de taken, qua belasting, enigszins aangepast. Hiermee 

daalt de SUD in de sessies gestaag en middels cogni-

tieve interweaves wordt elke EMDR-sessie aandacht 

besteed aan boosheid, zelfcompassie, schuldgevoelens 

en walging. Dit zorgt voor veel opluchting en ontlading. 

Lauren loopt op krukken als ze aan de behandeling be-

gint en vooral tijdens en na de exposure-sessies heeft zij 

momenten dat zij het gevoel en de kracht in haar benen 

helemaal verliest. Dan beweegt ze zich in een rolstoel 

voort. De behandelaar die haar in de middagsessie van 

de tweede dag met EMDR-therapie behandelt vraagt 

Lauren of het kan zijn dat het door haar schuldgevoel 

komt dat haar benen haar niet meer willen dragen. 

Lauren beaamt dit; zij weet dat er een samenhang is (zie 

kader). 

Terwijl de SUD langzaam daalt, ziet Lauren steeds meer 

in dat het seksueel misbruik niet haar schuld is. Er 

worden verschillende cognitieve interweaves ingezet 

en tijdens de laatste (Wat zou je met die vrouw willen 

doen die daar verkracht wordt), omarmt zij zichzelf. De 

therapeut vraagt haar of haar benen haar al kunnen dra-

gen, maar Lauren zegt dat nog even af te willen wach-

ten. In de dagen erna wordt er nog verder stilgestaan bij 

de vertekende schuldtoewijzing en aan het einde van 

de behandeling is deze volledig omgevallen. Met het 

afnemen van het schuldgevoel en zelfhaat, neemt ook 

de neiging tot automutilatie af. 

Op de derde behandeldag komt Lauren gespannen 

binnen en haar lichaam trilt hevig. Er is veel verdriet en 

boosheid. Maar nadat de herinnering aan fysiek geweld 

via EMDR zijn lading heeft verloren, ervaart zij weer 

controle over haar lichaam. Lauren voelt zich krachtig 

en kan zelfstandig de sessie uitlopen. 

De therapeutenroulatie binnen de setting van inten-

sieve traumabehandeling helpt haar met verschillende 

therapeuten positieve ervaringen op te doen met zich 

kwetsbaar opstellen in sociaal contact. Hoe meer de 

herinneringen hun lading verliezen hoe beter het haar 

lukt zich meer open te stellen, en hoe meer de con-

versieklachten in ernst en frequentie afnemen. Ook 

deelnemen aan het sportprogramma lukt steeds beter. 

Lauren ziet in dat ze haar eigen kracht niet moet onder-

schatten en dat zij sterker is dan zij dacht. 

Op de zesde dag worden alle behandelde traumatische 

gebeurtenissen nogmaals langsgelopen. Deze blijken 

allemaal hun lading verloren te hebben. Er zijn ook geen 

andere traumatische gebeurtenissen meer waar Lauren 

herbelevingen aan heeft. In overleg met haar besluiten 

we de behandeling eerder af te ronden. 

Evaluatie
Ongeveer een week na de laatste behandeldag zien 

we Lauren voor een evaluatie. Lauren vertelt dat zij af 

en toe nog spanningsklachten en intrusies ervaart. De 
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classificatie PTSS kan niet meer gesteld worden, nu 

haar vermijdingsgedrag doorbroken is. Zij moet nog 

wennen aan het feit dat de klachten afgenomen zijn. 

Zij zegt daarover: “Je bent zo gewend dat bepaalde 

dingen je triggeren, dat je eigenlijk verwacht dat je 

lichaam erop reageert. Maar mijn lichaam reageert er 

niet meer op.”

Door de behandeling heeft ze meer grip op haar klach-

ten, haar schuldgevoelens en haar lichaam gekregen: 

“Ik heb nu eigenlijk hele rustige benen.” 

Voorafgaand aan de behandeling kwam zij vrijwel 

niet buiten, maar sinds de behandeling weer wel. Zij 

heeft vrienden gezien en weer boodschappen gedaan. 

Zij vertelt dat zij geen conversieklachten meer heeft 

gehad. De dissociatie en hallucinaties zijn afgeno-

men. Lauren rondt de behandeling af met een positief 

gevoel, vooral ook omdat ze inmiddels weer goed kan 

lopen. Zij is trots op zichzelf dat ze de behandeling 

volledig is aangegaan. 

Om meer te weten te komen over het verschijnsel 

conversie in relatie tot een traumagerichte behande-

laanpak vragen we aan haar hoe bewust of onbewust 

conversie door haar werd beleefd (zie kader). 

Referenties
Speelman-Vleems, A. (2020). Traumabehandeling bij een 
patiënt met een conversiestoornis. EMDR Magazine, 22. 

De Vries, M., & Zantman, N. (2020). Behandeling van een 
patiënt met een verlamde linkerarm. EMDR Magazine, 24. 

Koopmans, J., de Jongh, A., van den Brink, B., & Nederveen, 
F. (2021). Traumabehandeling bij blepharospasme. EMDR 
Magazine, 27. 

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

Lauren’s ervaringen en perceptie op het verschijnsel conversie
Voorafgaand aan de behandeling had Lauren weinig controle over haar benen. Bij oplopende spanning in haar 

leven merkte zij eerst heel veel spanning in haar benen, wat gepaard ging met een pijnlijk gevoel. Uiteindelijk 

zakte het gevoel in haar benen helemaal weg en kon zij deze niet meer bewegen. Als de spanning afnam, kwam 

eerst het pijnlijke gevoel terug, waarna zij langzaam haar benen weer kon bewegen. Uiteindelijk lukte het haar 

om zichzelf weer te dragen. Op momenten dat de spanning opeens hoog opliep, had zij soms pas door dat haar 

benen haar niet meer droegen op het moment dat ze wilde opstaan. Door iets in haar handen vast te houden, 

zich te richten op de ademhaling of afleiding te zoeken probeerde Lauren de spanning te laten zakken. Dit was 

haar manier om met het trauma en de conversieklachten om te gaan. 

Interessant is dat Lauren vertelt dat het wat betreft haar vertekende schuldtoewijzing niet alleen ging om het 

seksueel misbruik, maar ook de lichamelijke klachten. Toen een eerdere therapeut benoemde dat de lichamelijke 

klachten passend waren bij een conversiestoornis, gaf zij zichzelf ook daar de schuld van. Zo dacht zij bij de con-

versie ‘Het zal toch wel aan mij liggen’. Lauren beschrijft dat zij (zich)zelf min of meer had opgegeven, waardoor 

haar lijf het ook in fysiek opzicht opgaf.
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Hoe was je dag, schat?
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.

Via een supervisant werd ik gevraagd een familie te 

helpen. De moeder en vier jonge kinderen hadden 

vader gevonden, nadat die zich had opgehangen in de 

garage. De kinderen sliepen niet goed en de oudste zag 

de geest van haar vader. Oma worstelde erg met het 

verlies van haar zoon die net een paar maanden van de 

drugs af was. Omdat ze zeer afgelegen woonden, von-

den de sessies in twee opeenvolgende dagen bij oma 

thuis plaats en logeerde ik in een nabijgelegen hotel.  

Ik vertrok ’s ochtends vroeg, gehaast om het vliegtuig 

te halen. Bij aankomst trof ik naast oma, moeder en 

de vier kinderen, nog een dochter van oma en twee 

kleinkinderen waarvan er één hoogzwanger was, een 

achterkleinkind dat voortdurend huilde, en opa, die 

jaren geleden een herseninfarct bleek te hebben gehad 

waardoor hij in een rolstoel zat en voor mij onverstaan-

baar sprak. Ik werd in het nu al heel warme achterka-

mertje geparkeerd met mijn EMDR-kit op een tafeltje 

met twee stoelen. 

We startten in de woonkamer met een gezinssessie 

over wat er gebeurd was en rouwverwerking, waarna ik 

uitlegde hoe EMDR-therapie in zijn werk ging. Ik ging 

in mijn achterkamertje zitten en instrueerde oma de 

kinderen, moeder en ook oma zelf één voor één naar 

mij toe te sturen, een soort lopende-bandwerk. 

Het was al bijna vier uur toen de jongste dochter van 

zes naar binnen werd geduwd. Zij was papa’s lieveling 

en ze miste haar vader enorm maar wilde er niets over 

zeggen. Om haar aan het praten te krijgen gaf ik haar 

een poppetje gemaakt van een soort ballon met ogen 

en haar, gevuld met bloem. Ze kon op het poppetje 

gezichtsuitdrukkingen boetseren en ik vroeg haar naar 

haar gevoel. Ze tekende haar vader hangend aan een 

touw in de garage en we startten met oogbewegingen, 

terwijl zij met het poppetje bleef friemelen. Gaande-

weg werd ze steeds bozer en hardhandiger en ineens 

scheurde de ballon open en vlogen de stofwolken 

bloem door de kamer. Ze schrok er heel erg van, ik stel-

de haar gerust, en zocht de stofzuiger. Nadat ik het had 

opgeruimd, zat ik van top tot teen onder de bloem. We 

rondden de sessie af en doodmoe vertrok ik naar mijn 

hotel, waar ik ontdekte dat mijn schone kleren thuis 

nog aan de waslijn hingen.  

Toen ik de volgende ochtend met vieze kleren het 

huis binnenstapte was het een drukte van belang. Er 

waren nog twee volwassenen en een achterkleinkind 

bij gekomen, in de woonkamer lagen twee jongens 

op een matras te slapen, en er klonk geschreeuw uit 

de badkamer. Opa gebaarde en schreeuwde tegen me 

en de thuiszorgdame vertaalde dat het vruchtwater 

vannacht was gebroken: de weeën waren in volle gang. 

Hij wordt genoemd naar mijn zoon, schreeuwde opa. 

Oma omhelsde me en vroeg of haar dochter en een 

andere kleindochter ook een sessie mochten doen. 

Ze had zich zo opgelucht gevoeld. Ik ging aan de slag, 

maar de dochter vertelde veel meer last te hebben van 

een paar dodelijke ongelukken die ze had meegemaakt. 

Ik moest om drie uur mijn vliegtuig halen en zag de 

tijd vorderen. Ze werd steeds enthousiaster en toen 

ik dacht dat we aan het einde waren gekomen, wilde 

ze ook nog graag van haar dwanghandelingen af. Een 

kleindochter wilde graag een oplossing voor de relatie-

crisis waarin ze zat, terwijl ondertussen weeën werden 

weggepuft in de gang, en er driftig water werd gekookt. 

Daarna wilde oma nog graag een sessie, omdat het 

haar zo had opgelucht om over haar schuldgevoel te 

kunnen praten. Halsoverkop vertrok ik naar de lucht-

haven, maar mijn telefoon raakte oververhit, waardoor 

mijn google maps het niet meer deed en ik de weg niet 

meer kon vinden. Toen ik eindelijk om vier uur uit het 

vliegtuig stapte met stofwolken bloem uit mijn kleren, 

stond mijn partner mij op te wachten. “Hoe was je dag 

schat?”
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CASUS

ij mijn (Laurian) kennismaking met Linda 

en het   maken van een tijdlijn blijkt heel 

duidelijk dat de klachten in haar laatste 

zwangerschap ontstaan zijn. Zij kreeg 

toen het idee het kindje niet te willen en 

heeft meerdere malen geprobeerd de zwangerschap 

te beëindigen. Als zij hierop terugkijkt blijft zij herha-

len “Het is een slecht kind”, en kijkt dan starend voor 

zich uit. 

In het team wordt voorgesteld een EMDR-behande-

ling op te starten gericht op de herinneringen aan 

haar zwangerschap. Dit plan stuit op veel weerstand 

bij meerdere collega’s. “Linda is al suïcidaal en het 

ophalen van nare herinneringen zal de suïcidaliteit 

verhogen”, zo wordt gesteld. Er wordt afgesproken 

dat er vijf sessies ingezet worden als proefbehande-

ling en het resultaat ervan te evalueren. 

Linda heeft zelf weinig vertrouwen in therapie en 

geeft aan hoe dan ook dood te willen. Zij vindt het 

moeilijk in een gesprek te beschrijven waarom zij het 

gevoel heeft te moeten boeten. Echter, bij het opstel-

len van de casusconceptualisatie en het maken van 

een tijdlijn wordt haar het verband tussen de nare 

herinneringen en haar klachten duidelijk. Er wordt aan 

haar uitgelegd hoe EMDR-therapie een rol kan spelen 

in de behandeling van haar klachten. Uiteindelijk wil 

zij deze therapie wel een kans geven. Er vindt goed 

teamwork plaats; Linda blijft opgenomen en wordt 

naar de afspraken gebracht en ook weer opgehaald.

De behandeling
Er waren geen herbelevingen, maar met behulp van 

de tijdlijnroute werden de herinneringen aan de ge-

beurtenissen geïnventariseerd waarna de schuld- en 

boetegevoelens waren ontstaan. De zwangerschap 

was ongepland en zorgde voor veel verwarring. Gedu-

rende de zwangerschap waren er meerdere momen-

EMDR bij een vrouw 
met een psychotische 
depressie
TEKST: Laurian Hafkemeijer en Ad de Jongh

Linda is een 44-jarige vrouw die al vijf jaar in behandeling is bij het FACT van een 

GGZ-instelling. Tijdens haar laatste zwangerschap is een forse psychotische depressie 

ontstaan, die gevolgd werd door veel (vaak gedwongen) opnames. Linda deed meerdere 

suïcidepogingen, ervaart een hoge lijdensdruk en ook nu heeft ze nog een sterke doods-

wens. Zij geeft aan dat zij en haar zoontje moeten boeten en dat hij de oorzaak van haar 

lijden is. Zij heeft meerdere therapieën gevolgd, maar haar klachten verminderen niet. 

Ook medicatie slaat niet aan. Inmiddels is Linda aangemeld voor ECT die op zeer korte 

termijn kan beginnen. Zou EMDR-therapie uitkomst kunnen bieden?

B
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ten dat Linda de zwangerschap wilde beëindigen. 

Zo sneed zij met een mes in haar buik en probeerde 

zij zich meerdere malen te verhangen. Linda kon 

zonder aarzeling zeven verschillende herinneringen 

opnoemen aan momenten waarin zij had geprobeerd 

de zwangerschap te beëindigen. Er werd een plan 

gemaakt voor vijf therapiesessies. Na het gesprek 

ervoer Linda veel spanning en gaf zij aan echt een 

einde aan haar leven te willen maken. In de kliniek 

werden extra maatregelen genomen om haar te 

beschermen tegen suïcide. Verwacht werd dat de 

suïcidaliteit zou blijven oplopen tijdens de EM-

DR-therapie en dat er tijdens deze periode extra 

bescherming nodig zou zijn.

Tijdens de eerste sessie raakte Linda vrijwel 

direct, al bij het ophalen van de eerste herinne-

ring (die betrekking had op de herinnering aan 

het mes in haar buik) in een forse herbeleving en 

dissociatie. Zij herhaalde dood te moeten en haar 

schuldige kind ook. Daarbij staarde ze voor zich 

uit en bewoog niet. Zowel het ophalen van de 

herinnering als de hieropvolgende dissociatie 

waren voor haar erg angstaanjagend. Samen 

stonden we na deze sessie stil bij het win-

dow of tolerance en de rol van dissociatie. 

Het hielp haar om te snappen wat er met 

haar gebeurde als de spanning opliep, en 

om te horen dat dit een veel voorkomende 

reactie is als de spanning te hoog oploopt.

Met behulp van EMDR 2.0 zorgden we ervoor dat de 

werkgeheugenbelasting gedurende de sessies hoog 

was. Er werden veel uiteenlopende taken aangebo-

‘Alhoewel er geen sprake 
was van een posttrauma-
tische stressstoornis, 
werd de psychotische 
depressie duidelijk 
aangestuurd door 
aversieve herinneringen 
uit haar zwangerschap’
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den: onder andere de butterfly hug, het opzeggen van 

tafels, spellen en a capella liedjes zingen. De spanning 

nam in eerste sessie af, maar Linda bleef het idee 

houden dood te moeten, samen met haar zoontje. 

Meerdere cognitieve interweaves brachten niet het 

gewenste resultaat. 

We startten de volgende sessie met de Flash 2.0. 

Bij het teruggaan naar het plaatje bleef de spanning 

hoog. Uiteindelijk besloten we in plaats van steeds 

back to target te gaan, opnieuw de gehele herinnering 

door te lopen. Linda stopte op het meest emotioneel 

beladen punt, maar ik vroeg haar expliciet de gehele 

herinnering te doorlopen. “Het is goed afgelopen!”, 

riep zij. We vervolgden de sessie met een set afleiden-

de stimuli. Dit bleek een keerpunt in de behandeling. 

In de volgende sessies veranderde de boosheid die 

Linda naar zichzelf voelde steeds meer in verdriet. Zij 

zag hoe zwaar ze het had tijdens haar zwangerschap 

en hoe alleen zij zich voelde. “De gebeurtenissen ge-

ven vooral aan hoe wanhopig ik mij voelde en maken 

mij niet schuldig”, zegt Linda. 

Een aantal keren pasten we rescripting toe. Linda 

merkt op dat ze vooral warmte nodig heeft, en rust 

en liefde. Na een set afleidende stimuli voelde Linda 

meer rust, wat ook na de sessies aanhield. Aan het 

einde van elke sessie schreven we de belangrijkste 

bevindingen op, die Linda tijdens de sessie had opge-

daan. Bij elke herinnering die we behandelden nam de 

spanning eerst weer even fors toe. De momenten van 

dissociatie werden steeds korter en minder hevig. Het 

lukte haar steeds sneller een andere betekenis aan 

de herinnering te geven en een zekere mildheid naar 

zichzelf en haar kindje te voelen. 

Afsluiting
Na vijf sessies EMDR-therapie bleek er zich een 

aanzienlijke klachtenvermindering te hebben voor-

gedaan. Linda heeft geen doodswens meer. Zij kan 

genieten van het feit dat haar zoontje er is. De blik in 

haar ogen is rustig en de ijzige, starende blik is niet 

langer zichtbaar. Linda dissocieert niet meer en wordt 

niet meer overspoeld door gevoelens van schuld en 

boete. Er wordt besloten het aantal sessies uit te brei-

den tot alle herinneringen behandeld zijn.

 

“Ik ben blij dat ik er nog ben. De herinneringen zijn 

minder eng geworden, het is nu een zwarte bladzij-

de, in plaats van gebeurtenissen waar mijn zoon of 

ik boete voor moeten doen. Ik vind het nu vooral 

verdrietig voor mijzelf en kan hierdoor milder kijken 

naar wat er gebeurd is.” 

Nawoord
Tijdens de perinatale periode komt bij een op de vijf 

vrouwen emotionele klachten voor. Bij zo’n tien tot 

vijftien procent treden hiernaast ook psychotische 

klachten op. De wanen zijn wat hun inhoud betreft 

vaak stemmingscongruent, waarbij de thema’s vaak 

in het teken van persoonlijke tekortkomingen staan, 

zoals straf en schuld. Net als bij andere klachten is het 

van groot belang door middel van een casusconcep-

tualisatie vast te stellen wat de factoren zijn die deze 

klachten beïnvloeden en in stand houden en hoe de 

klachten in de tijd ontstaan zijn. 

Als klinisch psycholoog bij een FACT-team merk ik 

hoe belangrijk het is uit te dragen op wat voor manier 

met EMDR-therapie de meest uiteenlopende klachten 

behandeld kunnen worden. Alhoewel er in het geval 

van Linda geen sprake was van een posttraumati-

sche stressstoornis, werd de psychotische depressie 

duidelijk aangestuurd door aversieve herinneringen 

uit haar zwangerschap. Hoewel er twijfel was over de 

EMDR-indicatie vanuit andere disciplines, ging men 

gelukkig toch akkoord met een proefbehandeling van 

vijf sessies. Dit bleek genoeg om een duidelijke daling 

in klachten in te zetten en het systeem vertrouwen te 

geven in de aanpak middels EMDR-therapie.

Laurian Hafkemeijer is klinisch psycholoog bij een FACT-team. 
Zij werkt als EMDR Europe practitioner en supervisor VGcT. 

EMDR-therapie bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
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Het D-woord

In mijn jeugd was kanker dé gevreesde ziekte. Hart- en 

vaatziekte was nog niet zo’n probleem, overgewicht 

kwam immers nog nauwelijks voor. Er was een duide-

lijke huiver om de naam te noemen, ze werd meestal 

aangeduid met K. Ik vond dat een vreemd verschijnsel, 

een vorm van vermijding waarbij iets dat werd gevreesd 

tot een letter werd gereduceerd. Zo had je in de politiek 

het H-woord. Het verwees naar een onderwerp waar alle 

politieke partijen het liefst over bleven zwijgen: de hy-

potheekrenteaftrek. Elke keer als een politieke partij het 

onderwerp op de kaart wilde zetten werd het genadeloos 

afgestraft door de kiezers bij de eerstvolgende verkie-

zing. Je moet nou eenmaal van de portemonnee van 

huiseigenaren afblijven. Het was dan ook hot-news als 

een politieke partij het onderwerp tóch weer aansneed. 

Steevast noemden de kranten en het Journaal dat het 

H-woord weer was uitgesproken. 

In de literatuur is er een variant van dit verschijnsel be-

kend. Het betreft de Heer van het Duister: Voldemort. De 

gevreesde tegenspeler van Harry Potter die in tovenaars-

kringen consequent werd aangeduid met: Hij-die-niet-ge-

noemd-mag-worden. Zelfs één letter was té beladen. 

Mijn vorige vriendin kon, als ik weer eens veel te lang 

last had van een onwillige spier, ietwat spottend zeggen: 

wordt het niet weer eens tijd voor het F-woord”? Ze wist 

wat voor hekel ik had om naar de fysiotherapeut te gaan. 

Het onderwerp was daardoor nauwelijks bespreekbaar 

en kon alleen met de hoogst mogelijke voorzichtigheid 

aangekaart worden.

Sinds een aantal jaren ken ik ook het D-woord. Met de 

toenemende vergrijzing een verwijzing naar een nog 

meer gevreesde ziekte dan K. Ik had vroeger, als kind, 

een goed geheugen, maar dat neemt in de loop der jaren 

af. Dat zal wel voor velen gelden. Iedereen kent wel zo’n 

heet ie ook al weer? Waar ook de leuke blonde actrice in 

wat is zijn naam ook al weer.” 

Zoiets is nog onschuldig, dat laat nog geen alarmbellen 

rinkelen, laat staan de letter D. Dat gebeurt wel als je 

plotseling niet meer op iets vertrouwds kan komen. Zo 

had ik 10 jaar geleden een ijskast besteld en niet veel la-

ter werd ik opgebeld dat de ijskast geleverd kon worden. 

We spraken de dag af en de leverancier vroeg mij waar hij 

de ijskast naar toe moest brengen. Ik woonde toen op de 

Rijnsburgerweg en werkte bij de Rijngeestgroep. Ik wilde 

mijn adres zeggen maar bleef hangen bij ‘Rijn’: “Rijn 

Rijngeesterweg, maar gaf al meteen aan dat het niet juist 

was. Ik zat op dat moment achter mijn laptop en begon 

als een gek mijn eigen adres op het internet te zoeken. 

Om tijd te winnen noemde ik alvast mijn huisnummer: 

me uit. Automatisch stelde ik me voor hoe die man moest 

denken dat ie met een idioot aan de lijn zat, hetgeen mijn 

spanning niet ten goede kwam. Ik noemde nog een paar 

keer ‘Rijn .. Rijn ..’ maar kon niet uit het diepe breinspoor 

van de Rijngeestgroep komen. Uiteindelijk vond ik mijn 

adres op het internet en bijna juichend riep ik:  “Rijnsbur-

gerweg, ik woon op de Rijnsburgerweg!!” Het klonk wat 

raar besefte ik meteen, dus wilde ik uitleggen: “Ik kon er 

even niet opkomen want ik werk namelijk bij een instel-

ling die Rijngeestgroep heet en dat lijkt nou eenmaal op 

Maar hoe meer ik het probeerde uit te leggen hoe raarder 

het werd. De leverancier probeerde het te normaliseren: 

“Ach meneer, dat kan gebeuren, net verhuisd zeker?” Ik 

moest hem bekennen dat ik er al achttien jaar woonde, 

hetgeen zijn en mijn kijk op mij allesbehalve beter maak-

te. Was dit nou het begin van D? Sindsdien licht er, elke 

keer als mijn geheugen faalt, een ‘D’ op in mijn hoofd. 

Ik heb sinds het ijskast-voorval nog een paar van dit soort 

pijnlijke mega-incidenten meegemaakt, maar kan er, gek 

genoeg, even niet opkomen.

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.
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SUPERVISIEVRAAG

ees is opgegroeid in een samengesteld 

gezin, waarin zeer veel is gebeurd en nog 

steeds gaande is. Hij krijgt elders hulp 

bij emotieregulatieproblemen en is hier 

aangemeld voor traumabehandeling. Het 

overleden broertje is zijn enige directe familielid, naast 

de vijf halfbroertjes en zusjes die hij heeft. Hij heeft op 

elfjarige leeftijd een nicht verloren, die zichzelf heeft 

verhangen. Kees heeft hier vrijwel wekelijks gefan-

taseerde beelden van. Dat is een beeld van hoe zij er 

mogelijk heeft bij gehangen. Hij heeft haar namelijk niet 

gezien of gevonden. Kan ook dit beeld met EMDR-thera-

Antwoord
In beide gevallen zou ik zeggen: gewoon met die 

beelden aan de slag gaan. De NC ligt standaard in 

het domein controle (machteloosheid). Kees kan 

immers niet tegen dat beeld. Het maakt inder-

daad niet uit of een beeld echt is, of geconstru-

eerd. Je kunt werken met de mentale represen-

tatie waar hij last van heeft. Heb je hier genoeg 

aan? Succes!

Reactie
Na hem uitleg te hebben gegeven over EMDR-therapie 

ben ik de volgende sessie met hem gestart. Zijn trauma-

herinnering was een vrij kort verhaal. Hij kwam beneden 

en in de hoek van de kamer achter zwarte gordijnen 

stond het kistje met daarin zijn overleden broertje. 

Daarvoor heeft hij nog wel verteld dat zijn broertje drie 

maanden in het ziekenhuis heeft geleden en uiteindelijk 

daar is overleden. Vervolgens is zijn overleden broertje 

thuis in de woonkamer opgebaard. Targetselectie: ‘Mijn 

overleden broertje ligt in het kistje en ik zie zijn witte, 

verminkte en opgezwollen gezicht en verder zie ik de 

zwarte gordijnen hangen. Ikzelf sta aan de rand van zijn 

kistje en ben de enige in de ruimte, naast mijn broertje.’ 

Twaalfj arige jongen 
met beelden van 
overleden broertje

Ik ga een twaalfj arige jongen zien voor een EMDR-behandeling. Toen deze jongen 

anderhalf jaar oud was, is zijn drie maanden oude broertje overleden. Dit broertje werd 

geboren met het syndroom van down en hart- en longproblemen. Nadat hij was over-

leden werd hij opgebaard in het huis waar Kees, mijn patiënt, ook woonde. Kees heeft 

nog veel last van dit overlijden, met name van beelden van het opgebaarde broertje en 

dat maakt hem erg verdrietig en boos. Kan het zijn dat het beeld dat hij heeft een later 

gevormd beeld is? Ik acht het onwaarschijnlijk dat hij op zo’n jonge leeftijd dat beeld zo 

bewust heeft meegemaakt en het zich volledig herinnert. Is EMDR-therapie, ondanks 

dat gegeven, mogelijk en helpend voor dit beeld?

TEKST: Tirtsa Ehrlich

K
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Domein is controle: ‘Ik kan er niet tegen om naar het 

plaatje te kijken.’ SUD=9. Na enkele setjes begon de 

spanning al te zakken, zo geeft hij aan. Na ongeveer zes 

setjes back to target was de SUD 3. Het meest span-

ningsvolle aspect was: ‘de verminking in het gezicht van 

mijn broertje, ik zie dat aan zijn wangen en de blauwe 

plekken op zijn gezicht’. Vervolgens weer enkele setjes 

uitgevoerd, waarbij Kees aangaf telkens minder span-

ning te ervaren. De SUD werd 0 en ik kon afsluiten met: 

‘Ik kan er tegen om naar het plaatje te kijken en het is 

me gelukt. Ik ben een sterk en dapper persoon’.

Anderhalve week geleden was de sterfdag van zijn 

broertje. Op die dag zijn ook weer enkele foto’s voor-

bijgekomen, waarna hij toch weer regelmatig enkele 

beelden van zijn overleden broertje had. Gisteren heeft 

hij nogmaals een sessie gehad die op deze beelden was 

gericht. De spanning zakte vrij snel naar 0. Tijdens de 

volgende sessie heb ik gevraagd of hij enkele foto’s van 

overleden broertje wilde meenemen om vast te stellen 

of ik middels exposure nog wat verdere afname van zijn 

spanning kan realiseren. Ook vanuit het idee dat de fo-

to’s in de toekomst nog regelmatig terug zullen komen. 

doen als iemand bij zo’n beeld van verminking spanning 

blijft ervaren en telkens aangeeft dat de verminking nog 

Antwoord
Ik vind je idee van exposure aan de foto’s een 

goede. Als alle oude plaatjes gedesensitiseerd 

zijn tenminste, anders eerst nog die beelden 

doen, zou ik zeggen. Verder wat je vraag over de 

beelden van de verminking betreft zou je ook de 

werkgeheugenbelasting nog kunnen verhogen, 

waarbij je de jongen vraagt, hoe moeilijk het ook 

is, zo sterk mogelijk aan het nare beeld te den-

ken, in te zoomen op de verminking en dat jij 

dan zo veel mogelijk gaat proberen hem af te lei-

den. Wat je vraag over een cognitieve interweave 

betreft, moet je bedenken dat als de extra werk-

geheugenbelasting onvoldoende werkt het goed 

is eerst na te denken op welk thema hij cognitief 

vastloopt. Voelt hij zich er bijvoorbeeld schuldig 

of verantwoordelijk over? Of voelt hij zich nu nog 

in gevaar? Of heeft hij het gevoel geen keuze te 

hebben? Op basis van je idee omtrent het boven-

staande thema waar hij ‘in blijft hangen’ kun je 

dan een interweave bedenken. Maar bij deze jon-

gen daalde de SUD wel, toch? Hoe is de behande-

ling verder verlopen? 

Reactie
Dit blijft een interessante casus. Kees rapporteert min-

der klachten ten aanzien van de twee bewerkte beelden 

van zijn overleden broertje en zijn nicht die zelfmoord 

heeft gepleegd. Vandaag had hij foto’s van zijn broertje 

meegenomen en kon hij hier, zonder al te veel spanning, 

naar kijken. Erg knap! Dit broertje heeft ook een sterke 

symbolische waarde voor hem. Bij verdriet en spanning 

gaat hij vrijwel wekelijks naar zijn graf. Hij heeft sterk 

het gevoel zijn broertje op deze manier min of meer in 

leven te houden, omdat andere familieleden er niet of 

minder meer naar omkijken. Kortom, het voelt voor Kees 

dat hij zijn broertje in de steek laat als hij niet regelma-

tig zijn graf bezoekt. Zo schrijvend zou ik bijna willen 

proberen om hem een plaatje te laten maken van wat er 

gebeurt als hij het graf niet meer zou bezoeken en dat 

Tirtsa Ehrlich is EMDR-supervisor Kind en Jeugd en Volwassenen en 
werkt als GZ-psycholoog bij Dokter Bosman op de locatie Amsterdam, 
die gespecialiseerd is in ADHD en ASS.



anneke heeft een moeilijke start gehad: ze is 

na een zwangerschap van 36 weken gehaald, 

omdat haar moeder leed aan het H.E.L.L.P. 

syndroom. Na de geboorte lukte het Janneke 

niet goed om te drinken en bovendien bleek 

ze een koemelkeiwit-allergie te hebben, waardoor ze 

waarschijnlijk de eerste maanden een naar lichamelijk 

gevoel had. Daarbij werd ook nog eens een vernauwde 

slokdarm gediagnosticeerd. Janneke is bij momenten 

gevoed via een neusmaagsonde, waardoor het eten van-

af haar geboorte is gekoppeld aan strijd en pijn. In het 

ziekenhuis, waar ze haar eerder behandelden als baby, 

hebben ze het eet- en drinkgedrag weten te verbeteren 

methode... Maar de strijd bleef: ze at eigenlijk altijd te 

weinig en het duurde heel lang. Ik denk zelf dat honger-

provocatie de strijd alleen maar heeft verergerd. 

Antwoord
Of je niet eerst vroegere ervaringen moet behan-

delen is inderdaad een goede vraag. In princi-

pe zijn er al vanaf de babytijd nare ervaringen 

geweest. Het zien van het spugende kindje is 

slechts de laatste van de nare ervaringen. Toch 

kun je ook anders redeneren: het ging al heel 

goed met haar; er was een normaal eetgedrag. 

En door dat braakincident is ze weer teruggeval-

len. Ik zou me daarom best kunnen voorstellen 

dat je wel begint met het behandelen van dat 

laatste incident. Heb je alle informatie over de 

opbouw van de problemen? Misschien doe je er 

toch goed aan om eerst een goede casusconcep-

tualisatie te maken. 

SUPERVISIEVRAAG

De sondeslang, 
de vijand die haar 
in            hield

Ik heb een vraag over een vierjarig meisje, Janneke. Zij werd op tweeëneenhalfj arige leeftijd 

bij ons in de kliniek voor eetstoornissen bij jonge kinderen aangemeld in verband met 

selectief eten en voedselweigering. Toen ze bij ons kwam had ze een neusmaagsonde om 

de voedselintake te garanderen. We hebben grote stappen gemaakt in de behandelgroep. 

Ze at inmiddels meer, en ook meer gevarieerd. We dachten: nu zijn we er… 

Maar toen werd ze ziek en heeft ze een ander kindje op de groep zien overgeven. Ze raakte 

daarvan erg overstuur, greep naar de sondeslang en riep dat ze niet wilde spugen. Sindsdien 

is ze weer behoorlijk teruggevallen in haar eetgedrag. Ik ben hier de enige die EMDR-

therapie doet en mijn collega’s stelden voor om de braakangst te behandelen. Maar ik twijfel: 

moet ik dat wel doen? Er zijn zoveel nare ervaringen met eten in het verleden. Moet ik niet 

eerst vroegere ervaringen behandelen?

TEKST: Merlijn van Eijk

J
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Reactie
Dank je. Inmiddels ben ik toch maar begonnen bij dat 

braakincident. Ik heb het standaardprotocol voor kleu-

ters toegepast. En daar komt weer een vraag uit voort. 

Janneke is verbaal een beetje achter en de tekening die 

ze maakte van het targetbeeld bestond alleen uit een 

paar gekleurde strepen. Eigenlijk raakte ze er alleen 

maar door afgeleid. Ik ben toen maar directief te werk 

gegaan en heb haar op een gegeven moment geholpen 

door een poppetje te tekenen dat braakt en stapsgewijs 

heb ik haar daarin de voor haar moeilijke dingen laten 

tekenen, zoals de sondeslang in haar eigen neus, en 

het braaksel op de grond. De sessie is verder goed en 

positief verlopen en ze is bovendien sindsdien echt wat 

rustiger. Achteraf vraag ik me af of ik te sturend geweest 

ben en te veel van het protocol heb afgeweken door het 

minder vanuit haarzelf te laten komen (bijvoorbeeld met 

het tekenen). Die rust die ze liet zien, kan misschien ook 

het gevolg zijn geweest van het feit dat de lading alleen 

maar minder werd, omdat ze ook afgeleid raakte.

Antwoord
Het is inderdaad belangrijk om je aan te passen 

aan het niveau van het kind. Het tekenen van het 

targetbeeld heeft tot doel om de lading te ver-

groten (de trein hoger op de berg te zetten). Als 

je merkt dat het de lading juist verlaagt omdat 

het kind afgeleid raakt kun je het tekenen be-

ter achterwege laten. Heb je overwogen om de 

EMDR-therapie via het Storytelling-protocol uit 

te voeren? Misschien sluit je emotioneel beter 

bij haar aan als je een protocol gebruikt dat voor 

kinderen is bestemd die iets jonger zijn dan vier 

jaar.  

Reactie
Ja, die verhalenmethode ga ik inderdaad gebruiken. Ik 

heb een intensief gesprek gehad met de ouders over die 

belaste medische voorgeschiedenis. Jannekes ouders 

vertelden mij onder andere dat er één ziekteperiode 

was met extreem veel braken, doordat ze toen buikgriep 

had en niets kon binnenhouden. Ze wilde graag drinken, 

maar verdroeg niets. De sondepomp moest op een hele 

lage stand, want ook water verdroeg ze niet in grotere 

hoeveelheden. Elke dag braakte ze meerdere keren, 

waarbij ook regelmatig de sondeslang mee naar buiten 

kwam. Daarna is het eten minder goed gegaan. Ook is er 

een aantal momenten geweest waarop ze meer eten in 

haar buik kreeg dan ze op dat moment kon verdragen. 

In het ziekenhuis is eerder EMDR-therapie middels de 

verhalenmethode ingezet op de ervaringen uit de eerste 

reageren, maar ze ging er niet beter door eten. Nu weet 

ik wel zeker dat ik me moet gaan richten op de verwer-

king van eerdere braakervaringen! Maar ja... de vraag is 

natuurlijk of je wel voor een tweede keer EMDR-thera-

pie via de verhalenmethode kan inzetten. Kan jij daar 

kost me moeite om het verhaal bij een enkel A4-tje te 

houden met zo veel gebeurtenissen en details. Heb je 

keer hetzelfde verhaal, maar ik weet niet of dat wel de 

bedoeling is. 

Antwoord
Zes keer is te veel. Ik ben benieuwd waarom je 

dat doet. Heb je misschien het idee dat je na 

twee keer nog gedrag ziet dat je relateert aan 

traumamateriaal? In dat geval zou ik je adviseren 

eens goed te observeren of dat wel zo is. Het kan 

goed zijn dat je de normale arousal, die voorkomt 

bij het doen van EMDR-therapie, hebt geïnter-

preteerd als een traumareactie. Het is in elk geval 

goed dat je het gesprek nog aangegaan bent 

met ouders. Hier zie je maar weer hoe belangrijk 

het is om een casusconceptualisatie te maken, 

voordat je start met de EMDR-procedure. Op het 

moment dat je een goede casusconceptualisatie 

gemaakt hebt en je weet welke gebeurtenissen 

de klachten hebben veroorzaakt of verergerd, 

dan kun je zeker nog een keer EMDR-therapie 

met gebruikmaking van de verhalenmethode 

doen. Bedenk bij het schrijven van het verhaal 

dat het bij jonge kinderen belangrijk is om min-

der tekst te hebben en vaker stil te staan bij de 

pijnlijkste incidenten. Ook bij de verhalenmetho-

‘De ervaringen die hebben 
geleid tot eetproblemen 
hebben altijd te maken met 
controleverlies’
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de geldt dat activatie van het lichaam van belang 

is, net zoals eerder bij het standaardprotocol. 

Raak haar keel gerust aan, als het verhaal over 

haar keel gaat, houdt de buzzers op de plek van 

het lichaam waar moeder over vertelt, tijdens de 

procedure.

Reactie
Na jouw antwoord ben ik gestart met de verhalenme-

thode. Ik merkte inderdaad dat er nog lading zat rond-

om het braken, en te veel eten in de buik krijgen. Ze 

zakte tijdens het verhaal steeds verder in elkaar, alsof 

ze opnieuw slap werd, zoals toen. Gelukkig was vader 

tijdens het proces een steun en toeverlaat. Hij deed 

het uitstekend. Ik heb nog een andere vraag. Ik heb dus 

die ervaring behandeld die gerelateerd is aan de angst 

voor het spugen. Maar nu heb ik toch ook maar die 

casusconceptualisatie gemaakt, zodat ik de opbouw van 

haar klachten helemaal begrijp. Ik heb een tijdlijnrou-

te gemaakt. Ik hoop dat dat de goede zoekstrategie is. 

Ik heb gezocht met de term eetweigeringservaringen. 

Maar toen kreeg ik op de x-as niet alle ervaringen die ik 

nodig had, waarvan ik al wist dat ze sterk verergerend 

zijn geweest voor haar huidige klachten. Heb ik nou een 

Antwoord
Aha, ik snap wat je bedoelt. Ik denk zelf dat de 

term waarmee je zoekt, waarschijnlijk niet de 

goede is. ‘Eetweigering’ is feitelijk het gevolg (de 

klacht die op de y-as moet staan), en niet zozeer 

de oorzaak, begrijp je? Je zoekt naar ervaringen 

waardoor de eetweigeringsklachten zijn ont-

staan. Het is altijd belangrijk dat je onderscheid 
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maakt tussen leerervaringen en klachten. Eten 

weigeren is de klacht, die natuurlijk is ontstaan 

door pijn en door controleverlies. Vooral door dat 

laatste. Je moet weten dat eten het eerste gedrag 

is dat we zelf kunnen als we geboren worden. 

Zelfstandig happen, kauwen en slikken is de 

eerste vorm van zelfbepaling. Als iemand dat van 

ons overneemt, geeft dat ons een enorm pro-

bleem in de zelfbepaling, het geeft ons een groot 

gevoel van controleverlies. Als je een woord 

zoekt dat precies de ervaringen op de x-as (tijd-

lijn) geeft, dan moet dat wel iets te maken heb-

ben met controleverlies. Als je met ouders zoekt 

naar ervaringen die verband houden met verlies 

van zelfcontrole tijdens het eten, dan zul je zien 

dat je op de tijdlijn precies die ervaringen krijgt, 

die bij Janneke hebben geleid tot weigering van 

voedsel.  

Reactie
Nou ik heb het te pakken hoor. We zijn voortvarend aan 

de slag. Als klacht heb ik nu genomen eetweigering en 

we zijn voor de oorzaken op de tijdlijn gaan zoeken met 

de term controleverlies bij eten. Ik heb nog twee erva-

ringen met EMDR behandeld. En dat heeft een aardige 

status quo opgeleverd. Nog even een terugkoppeling 

over Janneke. Het gaat steeds beter. Hoewel ze kortge-

leden nog een kleine terugval heeft gehad, bestaat er 

een gezonder eetritme zonder dwang en het mooiste is 

dat ze inmiddels weer naar school gaat, en zelfs zonder 

sondeslang!

Merlijn van Eijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut en EMDR-
supervisor. Ze werkt in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort 
verbonden aan de pediatrie en in een vrijgevestigde psychotherapie 
praktijk.



SUPERVISIEVRAAG

et kwijtraken van zijn ouders op vakan-

tie evenals het ongeluk en overlijden 

van zijn vader lijken voor Charly zelf 

geen traumatische gebeurtenis te zijn 

geweest. De grootste aanjager van zijn 

angst om zijn moeder te verliezen, lijkt het rampbeeld te 

zijn dat hij alleen overblijft, niet weet wat hij moet doen 

en niet weet waar hij kan gaan wonen.

Antwoord
Goed dat je aan EMDR-therapie denkt en om 

gelijk maar antwoord te geven op je vraag: ja, het 

kan zijn dat een angst wel is ontstaan door nu 

niet meer traumatische gebeurtenissen (hier het 

kwijtraken van ouders) en als het ware geluxeerd 

is door een nare gebeurtenis (in dit geval het 

overlijden van zijn vader), maar vooral in stand 

wordt gehouden door een rampfantasie (dat 

zijn moeder overlijdt en hij alleen is). Ik heb zelf 

een keer een soortgelijke casus gehad van een 

jongen van dertien die was aangereden door 

een scooter, midden in Amsterdam. Toen hij met 

zijn fiets op de grond lag, hielp niemand hem. 

Hij ontwikkelde daarna enorme separatieangst, 

die vooral werd aangestuurd door zijn rampfan-

tasie dat hij in de toekomst tijdens het eten zou 

stikken en dan zijn moeder zou bellen, maar net 

te laat zou zijn. Ik heb toen wel eerst een casus-

conceptualisatie gemaakt vanuit de tijdlijnroute 

(‘linksom’). De oorspronkelijke nare gebeurtenis, 

het scooterongeluk, had echter een SUD van 

amper 4. Maar het flashforward-beeld gaf daar-

entegen heel veel spanning. Het voelt misschien 

gek dat je de luxerende gebeurtenis niet als 

eerste doet, maar ik heb toen toch gekozen voor 

Tijdlijnroute of 
flashforwardroute?

Ik zie Charly, een jongen van negen jaar. Hij woont samen met zijn zus bij zijn 

moeder. In februari 2019 is zijn vader overleden na een motorongeluk. Charly 

heeft van jongs af aan last gehad van angsten. Toen hij ongeveer vier jaar oud 

was, is hij op een vakantie twee keer zijn ouders kwijt geweest. De angst om 

alleen te zijn, en zijn ouders te verliezen, lijkt toen te zijn ontstaan. Sinds het 

overlijden van zijn vader is de angst om zijn moeder te verliezen beduidend 

toegenomen. Hij heeft vooral last van het angstige beeld dat hij na het overlijden 

van zijn moeder alleen is, niet weet wat hij moet doen en niet weet waar hij zal 

gaan wonen. Mijn vraag is, kan het zo zijn dat een gebeurtenis wel kan hebben 

gezorgd voor het ontstaan, dan wel toenemen van een angst, maar dat de 

gebeurtenis zelf niet traumatisch is geweest? Met welke herinnering of welk 

beeld kan ik het beste de therapie beginnen?

TEKST: Tirtsa Ehrlich

H
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starten met het EMDR-standaardprotocol gericht op zijn rampfantasie. 

En daardoor verdwenen alle angstklachten! Dus ik zou jou ook advi-

seren wel even een casusconceptualisatie via de tijdlijnroute te doen, 

maar als inderdaad vooral de flashforward veel spanning geeft, daar de 

EMDR-therapie op richten. En als er daarna nog restklachten zijn, kun 

je altijd nog kijken of er nog spanning zit op het overlijden van zijn 

vader of het kwijtraken van zijn ouders. Succes! Laat je even weten 

hoe het afloopt?

Reactie
Ik zou nog laten weten hoe de behandeling is verlopen. We zijn begonnen 

-

kers in huis zijn, zijn zus en hij beneden komen en ze daar hun moeder dood 

-

der staan die op de grond ligt met een snee in haar buik, een mes en veel 

bloed. De SUD begint op een 9,3 en zakt in de eerste sessie af naar een 2,5. 

Tijdens de desensitisatie benoemt Charly dat hij zich rustiger voelt en ook 

komen er positieve associaties naar boven waarbij hij, zijn zus en zijn moe-

der gezellig met elkaar op de bank zitten. Na de sessie loopt hij met een 

grote glimlach naar beneden en zegt tegen zijn moeder dat hij al niet meer 

zo bang is dat ze doodgaat. Charly heeft geen last gehad van nawerkingen 

van de sessie. Bij de start van de tweede sessie is de SUD verhoogd naar 

een 4, maar zakt al snel naar een 0. Ook tijdens deze desensitisatie geeft 

hij aan dat hij zich rustiger voelt, minder bang is en komen er positieve 

associaties naar voren. Twee weken later wordt er geëvalueerd met Charly 

samen met zijn moeder. Hij geeft aan niet meer bang te zijn wanneer 

zijn moeder weg of uit de buurt is. Ook moeder merkt dit. Eenmaal na de 

EMDR-therapie heeft Charly nog een angstige gedachte gehad over het 

verliezen van zijn moeder en heeft dit toen met haar gedeeld. Dit was 

eenmalig. Ik heb geen mental video check en future template gedaan, 

omdat de situaties die hij eerder vermeed of met enorme angst onderging 

(zoals alleen of samen met zijn zus thuis zijn, in de auto met regenachtig 

weer), hij naderhand niet meer heeft vermeden. Het is ook niet meer nodig 

geweest om nog een EMDR-therapiesessie te doen op de herinnering van 

het verliezen van zijn vader. 

Charly en zijn moeder zijn heel tevreden over het resultaat en de behande-

ling kan worden afgerond.

 

Antwoord
Goed gedaan, wat een mooi resultaat!

Tirtsa Ehrlich is EMDR-supervisor Kind en Jeugd en Volwassenen en werkt als GZ-psycholoog bij 
Dokter Bosman, locatie Amsterdam, een locatie gespecialiseerd in ADHD en ASS.
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Trauma en misbruik. PTSS? Is extremisme behandelbaar? Maar wat behan-

delen we dan eigenlijk? Wat is een ‘geestelijke stoornis’? Een ‘zieke geest’? 

In De mens als metafoor (1986) benaderen Piet Vroon en Douwe Draaisma 

deze vraag als dè vraag van de moderne mens. In de voor-moderne, ‘duiste-

re’ middeleeuwen heerste het Aristoteliaans wereldbeeld waarin de kosmos 

een betekenisvol organisme was. Ingenieus door de theoloog Thomas van 

Aquino (13e eeuw) verbonden met het Christendom. In La Divina Com-

media (begin 14e eeuw), van de uit zijn geboortestad Florence verbannen 

Dante, zien we de middeleeuwse kosmos verbeeld. Dante is verdwaald in 

een donker woud – beeld van een (‘existentiële’) crisis. Begeleid door de Ro-

meinse dichter Vergilius maakt hij een reis door de onderwereld, waar men-

sen gepast worden gepijnigd. Lijden als straf. Dante beklimt de louterings-

berg, zijn boetedoening, op weg naar de hemelpoort. Daar zal de ‘goddelijke’ 

Beatrice hem vergezellen naar de engelen en God. Onze kosmos is geordend, 

naar toenemende perfectie, het onder- en bovenmaanse, principes van goed 

en kwaad. De natuur schenkt ons haar kennis wanneer we haar geduldig 

waarnemen. De moderne mens had geen geduld. De stoffelijke natuur 

moest volgens Francis Bacon op de pijnbank van het experiment worden ge-

legd om haar kennis prijs te geven (begin 17e eeuw). We werden empirisch, 

kwantitatief, gericht op wat meetbaar is. Onze ‘bezielde kosmos’ werd een 

machine, ons wereldbeeld gemechaniseerd. Exorcisme – maar waar laat je 

die geest? Overlaten aan de kerk? Liever niet, zei de zojuist ‘Verlichte’ mens. 

Onderzoeken? Maar hoe onderzoek je iets onstoffelijks? 

Onderzoek van de geest
De nieuwsgierige, ingenieuze mens maakte de onstoffelijke geest ruim-

telijk, als een ‘soort stof’. De zielenleer werd natuurwetenschappelijk. De 

geest begrijpen werd begrijpen hoe het werkt – als een ‘machine’, zoals 

Freuds stoomketel. Maar deze aanpak leidde niet, zoals in natuurkunde, tot 

wiskundige natuurwetten. Men draaide rondjes in de gebruikte metafoor. 

Directe aanschouwing met ons ‘geestesoog’ bleek even problematisch. Iets 

zien veronderstelt bewust-zijn en een ‘ik’. Aanschouwing hiervan vraagt om 

een ‘tweede geestesoog’ - eeuwige recursiviteit is ons introspectieve lot. De 

inventieve mens verklaarde de geest vervolgens overbodig, als epifenomeen 

van een neurobiologisch substraat of als een Skinneriaanse black-box. Blijk-

baar leverde de hierdoor ontstane kennis de praktijk onvoldoende op. De 

computermetafoor verscheen (cognitieve therapie) – dat op de een of ande-

re manier ook een zekere kloof tussen theoretisch-experimentele psycho-

logie en praktijk met zich meebracht, stelt Dirk Hermans in Inleiding tot de 

gedragstherapie (2018). Er kwamen nieuwe hulptroepen, nieuwe metaforen 

– mits klinisch werkzaam. De ‘dolende ziel’ (acceptance and commitment 

therapy), ‘drama’ (schema-focused therapy). Gepoogd werd een weten-

schappelijke noemer te bewaren door een ‘bezielde’ definitie van gedrag: 

stimuli werden ‘betekenisvol’ en responsen ‘zinvol’. Maar de ‘tijdgeest’ 

Exit: leaving 
extremism 
behind

TEKST: Hayo Lasschuijt

Karen Winther komt bij een 

verhuizing de parafernalia 

tegen van een extremistische 

jeugd als neonazi. Deze 

gebeurtenis vormt de aanlei-

ding voor haar documentaire 

Exit: leaving extremism 

behind (2019). Hoe heeft zij 

zich hier ooit ‘thuis’ kunnen 

voelen? Op haar 12e was ze 

gefascineerd door Christiane 

F.: “attracted to ‘dark and 

dangerous’.” Karen werd op 

school gepest, was onzicht-

baar… neonazi’s waren ook 

buitenstaanders… Maar: 

“How could I beat up other 

women? I wanted to hurt 

people... I wonder if deep-

down there’s something evil 

in me…” Karen spreekt met 

twee ex-neonazi’s, Shannon 

en Angela. Shannon vertelt 

dat ze als 14-jarige is ver-

kracht. Ze voelde een enorme 

haat - de nazi-ideologie kon 

er ook wel bij - ze kreeg er 

familie voor terug. Angela 

vertelt dat ze ook op haar 

14e is verkracht… ze vertelt 

over schaamte… haar zelf-

moordpoging... “It’s amazing 

how much trauma and abuse 

exists for people like us…”

FILM EN TRAUMA SLOT Trauma 
en 
wereldbeeld
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bleek al verder. We definieerden onszelf als clinici, 

als ‘heelmeesters in smetteloos witte jassen’, behept 

met klinische vaardigheden, die ziektes zo effectief 

mogelijk behandelen met het liefst evidence-based 

technieken. Evidence-based Practise. Wat is ziekte? 

Dat stellen ‘DSM-deskundigen’ vast. Met dit ‘lijvig’ 

instrument onderscheiden we normaal en abnormaal 

lijden, normaal en abnormaal gedrag. Abnormaal-zijn 

is ziek-zijn. Zo normaliseren wij abnormaliteit, stelt 

Damiaan Denys in Het tekort van het teveel (2020). 

Lijden als ziekte – de geest geschiedenis?

Levensproblemen
Niet helemaal... De clinicus houdt rekening met 

persoonlijke en zelfs culturele factoren… - die we 

vervolgens standaardiseren in een mechanistisch 

model, ‘gepersonaliseerde’ psychotherapie geheten... 

Nieuwe metaforen doen hun intrede als ‘therapeuti-

sche dwaling’- oplossing: therapie voor de als Dante 

‘verdwaalde therapeut’ (Gedragstherapie, 2018 nr. 2). 

Wittgenstein maakt duidelijk dat deze (cirkel-)gang 

van zaken onvermijdelijk is wanneer we ware kennis 

als zichtbare en dus meetbare kennis ‘demarqueren’ 

(EM#27). Een grens creëert nu eenmaal twee werelden. 

De ‘restgroep’ bestaat volgens Wittgenstein uit dage-

lijkse, praktische problemen, die om een praktische 

oplossing vragen. En (onstoffelijke) levensproblemen. 

‘Home-made cookies…’ Wittgenstein beschrijft in zijn 

dagboek zijn eigen levensproblemen: “Ik kan de chris-

telijke oplossing van de levensproblematiek wel afwij-

zen, maar daarmee is de problematiek van mijn leven 

niet opgelost, want ik ben geen goed en geen gelukkig 

mens. Ik ben niet verlost...” Lijdt de in het praktische 

leven naar ultieme perfectie strevende Wittgenstein 

aan een door demarquatie ‘ontzielde kosmos’? Wat-

zlawick (EM#22) beschrijft in Change lijden als het 

(te grote) verschil tussen hoe de wereld is, en hoe we 

willen dat die is – een paradijs op aarde... Watzlawick 

onderscheidt daartoe (praktische) moeilijkheden van 

(levens)problemen. De laatste ontstaan door utopische 

oplossingsstrategieën van de eerste. Volgens Watzla-

wick ‘behandelen’ wij levensproblemen, voortkomend 

uit als Icarus te-hoog-gegrepen oplossingen van prakti-

sche moeilijkheden. Dit ‘diagnosticeren’ we (vaak met 

goed resultaat) als een gedemarqueerde, ‘zichtbare’ 

werkelijkheid – eigenlijk zoals het ‘nooddruftige volk’ 

in Monty Pythons The Holy Grail dat bij ridder Vladi-

mir komt met een heks… die ze zelf als heks hebben 

verkleed… ‘burn her!!’… 

 

Wereldbeeld
Toen Karen de neonazistische beweging verliet belde 

ze haar oude vriendin Guro. Zij vertelt dat Karen een 

verwarde indruk maakte. Alsof ze een klein kind 

was, ongeschikt om praktische moeilijkheden op te 

lossen. Wittgenstein verklaart dit soort verwarring 

als het verlies van een wereldbeeld, dat hij vergelijkt 

met de scharnieren van een deur. De scharnieren 

zijn onze vanzelf-sprekendheden. Wittgenstein 

noemt een wereldbeeld iets ‘dierlijks’. De Franse 

antropoloog Levi-Strauss opperde op basis van zijn 

onderzoek bij Braziliaanse indianenstammen, dat 

dit wereldbeeld een universele, culturele basis heeft 

(Claude Levi-Strauss, Ton Lemaire, 2008). Brazi-

liaanse indianen denken niet kinderlijk-mythisch. 

Ze denken met andere middelen: meer kwalita-

tief-zintuiglijk, minder kwantitatief-conceptueel. 

Levi-Strauss noemde dit ‘bricolage’, knutselen met 

wat-voor-handen-is. Leidend tot complexe, prakti-

sche classificaties vàn de indiaanse leefwereld – en 

een beeld òver hun wereld, hun mythes. Levi-Strauss 

toonde hoe de indianen in hun mythes de grote 

tegenstellingen als man/vrouw, leven/dood, na-

tuur/cultuur, ‘logisch’ verenigen. “De antropologie 

van de indiaanse mythologie toont niet aan hoe de 

mensen in mythen denken, maar hoe de mythen 

zichzelf denken in de mensen, en buiten hun weten.” 

Wij noemen deze mythes schema’s – ons eigenlijke 

therapeutische veranderdoel, stelt Arnoud Arntz 

in Process-Based CBT (2018). In onze mythes, onze 

schema’s ontmoeten we een ‘bezielde kosmos’ – we 

zijn ‘vanzelfsprekend’ geen machines maar relatio-

nele, morele wezens. Wanneer trauma een wereld-

beeld beschadigd, of als de ‘mythe van jouw stam’ 

niet leidt tot thuis- voelen of gezien-voelen, is het 

vinden van een ‘stam’ die jou weer orde, erkenning 

en betekenis schenkt, een biologische noodzaak. En 
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als het niet lukt? Lees het 107.000-woorden mani-

fest (i.i.g. de epiloog), de persoonlijke ‘bricolage’ van 

‘incel’ Elliot Rodger… 

 

Biologisch-cultureel perspectief
Neurowetenschapper Antonio Damasio tracht in 

Strange order of things (2019, EM#21) en Feeling & 

Knowing (2021) biologie (Wittgenstein) en cultuur (Le-

vi-Strauss) te verenigen in een ‘bezield organisme’. Zijn 

Genesis. Onze evolutionaire ‘Werdegang’. Zij ving aan 

met ‘being’, daarna zag ‘feeling’ het licht en tenslotte 

‘knowing’. ‘Being’ betreft ‘sensing’: ”the detection of a 

‘presence’” (bijvoorbeeld van een molecuul). De meest 

elementaire vorm van cognitie. Onderdeel van een 

chemisch algoritme geregeerd door de homeostatisch 

imperatief.  Leven is alleen mogelijk binnen bepaalde 

parameters (‘endure’) en het liefst zo efficiënt moge-

lijk (‘prevail’). Bij planten en bacteriën – maar ook bij 

ons. Dit is niet-expliciete (niet-bewuste), niet-gere-

presenteerde kennis. Voor ‘feeling’ was de beslissende 

stap de representatie van zintuiglijke invoer door een 

zenuwstelsel, ‘mapping’. Representatie maakt ‘ima-

ges’ mogelijk: “The contents of minds are based on 

spatially mapped patterns that represent objects and 

actions.” ‘Mapping’ betreft niet alleen onze exterocep-

tieve - maar ook onze interoceptieve zintuigen. Dama-

sio stelt dat ‘interoceptive mapping’ innig verbonden 

is met onze niet-expliciete, niet-gerepresenteerde ken-

nis. Ons zenuwstelsel ‘drijft’ in chemie. Daartoe zijn 

interoceptieve zenuwen niet gemyeliniseerd, en ken-

nen de ‘interoceptieve hersengebieden’ als de hersen-

stam, geen ‘blood-brainbarrier’. Interoceptieve kennis 

is hybride kennis. Deze ‘hybrids’ zijn onze gevoelens. 

De gevoelde weergave (‘pain-pleasure’) van hoe ons li-

chaam er homeostatisch voorstaat. ‘Feeling’ 

is de basis van ‘knowing’. We voelen niet 

een lichaam, maar óns lichaam. Dit gevoelde 

perspectief is onlosmakelijk verbonden met 

bewustzijn, met ons ‘ik’. Door bewustzijn 

is symbolische taal mogelijk: in patronen 

gerepresenteerde zintuiglijke indrukken, 

‘images’, worden ver-taald, tot… ‘images’. 

“Images are the universal token of mind.” 

We kunnen verbeelden en redeneren, als 

een legospel, met representaties in ons 

geheugen. Duizelt het u al? Maar toch… zou 

Damasio’s ‘bezielde biologie’ een aanleiding 

kunnen zijn onze zoektocht naar ‘wat we 

ook alweer behandelen’, te hervatten? Het 

houdt ons zo op aarde, zo menselijk… 

Referenties
Damasio, A. (2021). Feeling and Knowing. Pantheon, NYC  

Vroon, P. & Draaisma, D., (1986). Over vergelijkingen 

Amsterdam.

van de mentale zorg. Amsterdam Nijgh & Van Ditmar, 
Amsterdam. ISBN 978-90-388-0739-3. 
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‘Ik herinner me flarden, alleen de grootste triggers: zijn 

handen die overal onder mijn jurkje waren, zijn nagels 

die pijnlijk over mijn schaamlippen schuurden, hoe ik 

mijn benen steviger op elkaar drukte zodat hij er ho-

pelijk minder goed bij kon, het bedreigende gevoel van 

zijn stijve tegen mijn achterkant.’ 

et EMDR-therapie verwerkte ze deze 

ongewenste ervaring. Samen met 

co-auteur seksuoloog Ingeborg Tim-

merman beschrijft ze de gevolgen 

van het seksueel misbruik en hoe 

ze uiteindelijk haar eigen seksualiteit heeft terugge-

vonden. Wat kunnen we als EMDR-therapeut hiervan 

leren?

Hoe kwamen jullie op de titel van het boek?
“Mijn co-auteur Ingeborg Timmerman dacht aan een 

hele pagina gevuld met de woorden ‘weerzin’ en ‘weer 

zin’, wanneer je ons boek zou openslaan. Onmiddellijk 

dacht ik: dat is een leuke titel. Veel leuker dan een 

beschrijvende, zoals seks na trauma.”

Wat was de aanleiding om het boek te schrij-
ven? 
“Directe aanleiding was de opmerking van een film-

regisseur met wie ik samenwerk die een biografietje 

over me schreef. Hij zei: ‘Jij hebt wel een heel origineel 

oeuvre van boeken geschreven, met Zin in seks! en een 

boek over ongewenste intimiteiten.’ Zo’n rare combi is 

dat niet, dacht ik. Het heeft alles met elkaar te maken 

en daar zou ik wel een boek over willen schrijven. 

Samen met Ingeborg, met wie ik eerder Zin in seks! 

schreef. Dat boek is gericht op vrouwen die geen zin in 

seks hebben in een langdurige relatie. Met voorbeelden 

erin van vrouwen met trauma en zonder trauma. We 

dachten eerst aan een speciale editie van Zin in seks!, 

maar het is een echt apart boek geworden.”

En uniek, denk ik?
“Zelf heb ik geen boek of artikel gevonden dat een 

combinatie is van persoonlijk ervaringsverhaal met de 

onderbouwing van een seksuoloog/psychotherapeut. 

Dat is ook wel m’n ergernis: er is veel aandacht voor 

akelige gebeurtenissen, hoe erger hoe beter. Dat klikt 

Van weerzin 
naar weer zin
TEKST: Carien Karsten    FOTO: Nienke Hofstede

Het boek Van weerzin naar weer zin gaat over de vraag hoe je na een 
traumatische ervaring van seksueel misbruik weer zin kunt krijgen in seks. 
Co-auteur Carlie van Tongeren werd op haar veertiende tijdens een slaapfeestje 
op de boerderij van een schoolgenoot seksueel misbruikt.

Maak seks bespreekbaar na een seksueel trauma

‘Je moet na de verwerking het 
signaal krijgen dat seksualiteit 
iets leuks is, iets van jou. 
Daarvóór was seksualiteit niet 
van jou, maar van een ander’

M
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lekker. Ook is er veel aandacht voor de dader, denk aan 

The Voice of Holland. Maar als je een keer slachtoffer 

bent, dan is het één grote radiostilte. Zelf vond ik geen 

handvatten hoe een positieve houding voor seks te 

ontwikkelen na behandeling van het trauma. Alsof het 

taboe is dat je daarna een leuk seksleven wilt. Het is 

alsof je blij mag zijn dat je je trauma hebt verwerkt en 

dan stopt het. Maar je hebt natuurlijk nog daarna een 

heel leven om je seksualiteit te herontdekken.”

In het boek zeg je dat je een brug nodig hebt 
voor de fase na het trauma
“Dankzij EMDR-therapie waren de scherpe randjes 

van het trauma er af en kon ik prima meedoen in het 

dagelijkse leven, ik had geen last meer van angsten. Al-

leen merkte ik dat ik nog wel boos was op seks, ik had 

er geen positief beeld van. Als ik over seks hoorde of 

las, was dat altijd weer een misbruikverhaal. Dan kon 

ik weer boos worden en dacht: zie je wel, het gebeurt 

de hele dag door. Als seks niet bestond, dan was het 

misbruik er ook niet. Het kwam niet bij me op dat seks 

leuk kon zijn. Ik heb er jaren over gedaan voordat ik 

dat weer kon zien. Daarom dacht ik: er is echt een brug 

nodig naar de positieve beleving van seks. Ik had het 

heel prettig gevonden als de therapeut bij de afronding 

van de sessies alleen maar had gezegd: het kan zijn 

dat er nog een nieuwe fase aanbreekt, wanneer je seks 

gaat (her-)ontdekken. Dan had ik geweten dat ik nog 

tegen een blokkade kon aanlopen. Ik krijg nu weleens 

berichtjes van lezers die zich na therapie pardoes op 

straat gezet voelen. De therapeut zegt naar hun idee: 

succes met je seksualiteit. Voor mij voelt het helen van 

het trauma als twee stappen: eerst de angst verliezen 

en dan goede ervaringen opdoen. Dat laatste kan vrij 

snel gaan, maar het is echt iets anders. Je moet na de 

verwerking het signaal krijgen dat seksualiteit iets 

leuks is, iets van jou. Daarvoor was seksualiteit niet 

van jou, maar van een ander. En het is niet gemakkelijk 

om zelf te ontdekken dat seks iets leuks en van jezelf 

is. Zo was ik zelf heel streng voor mezelf geworden. 

Stelde hele hoge eisen, zoals heel hard werken en suc-

cessen boeken. Ik ging voorbij aan hoe ik me voelde en 

dan kunnen seksuele prikkels moeilijk binnenkomen.”

Waarom zouden EMDR-therapeuten jullie boek 
moeten lezen?
“Voor EMDR-therapeuten lijkt het me lastig te besef-

fen dat ze bij een seksueel trauma iemand ook naar 

hun seksualiteit moeten vragen. Zoiets speelt natuur-

lijk niet als het trauma bijvoorbeeld met een overval te 

maken heeft. De echte heling van een trauma gebeurt 

door de (her-)ontdekking van je eigen seksualiteit. Ik 

moest mijn eigen vermogen om te genieten ontdek-

ken. En niet alleen maar focussen op het genot van de 

ander. Ik moest stilstaan bij vragen als: hoe vaak op 

een dag doe ik iets waar ik van geniet? Belangrijk is 

vaste momenten in je agenda te zetten die alleen voor 

jezelf zijn, bijvoorbeeld elke woensdagavond in bad 

gaan en dan wel zien waar je uitkomt. Zo krijg je een 

fijne relatie met je lichaam. Ik heb jaren onverklaar-

bare buikpijn gehad als gevolg van het misbruik, maar 

doordat de relatie met mijn eigen lijf zo verbeterd is, is 

die voorbij. 

Voordeel van het boek voor de getraumatiseerde is 

dat je het in je eentje kunt lezen. Het gaat om een heel 

intiem onderwerp en als je het lastig vindt erover te 

praten is er nu in ieder geval een boek. Ik hoop dat ook 

de therapeuten het gaan lezen, omdat zij ook degenen 

zijn die mensen met dit soort ervaringen voor zich 

hebben.”
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Heeft de ongewenste seksuele 
ervaring je ook iets positiefs 
gebracht? 
“Ik heb mezelf daardoor wel be-

ter leren kennen dan iemand die 

geen ingrijpende gebeurtenis heeft 

meegemaakt. Ik ben veel gaan lezen 

over psychologie, en heb geprobeerd 

mezelf beter te begrijpen. Maar bij 

seksualiteit gaat het niet om begrij-

pen, maar om voelen. Dat vond ik las-

tig. Positief is ook dat ik anders omga 

met seks dan stellen van mijn leeftijd 

die jarenlang geen seks hebben na 

het krijgen van kinderen. Dan denk 

ik: dat zou mij echt nooit gebeuren. 

Ik heb er zoveel moeite voor gedaan, 

ik ga dat niet uit mijn vingers laten 

glippen. Omdat ik zelf een beetje 

gekunsteld heb moeten beginnen 

met seks, is het voor mij ook niet zo 

moeilijk om na de bevalling als een 

soort oefening met seks te beginnen 

of om agendaseks in te plannen, 

omdat je een kind hebt dat niet goed 

doorslaapt. Mijn vriend en ik hebben 

geleerd dat het seksuele verlangen 

niet altijd zo vanuit een rechte lijn 

ontstaat.”

Heeft het schrijven van dit boek 
je ook nog iets onverwachts 
opgeleverd?
“Toen ik het boek aan het schrijven 

was voelde ik dat het trauma lichter 

werd, terwijl ik dacht dat ik al jaren ‘klaar’ was. Ik heb 

er met mensen over gesproken die nog niet wisten 

dat dit was gebeurd. Nu hoef ik er niet meer over na 

te denken of ik iets wel kan zeggen. Ik kan dingen 

plaatsen op social media als ik dat wil. Het voelt vrij zo. 

Hardlopen doe ik nu niet meer in een zwart ruimval-

lend shirt, maar in een roze, fluoriserend topje. Het zit 

lekkerder en ik zweet minder.”

Heb je de jongen die je zo onverhoeds heeft 
betast nog aangesproken?
“Dat heb ik onlangs gedaan toen het boek net naar de 

drukker was. Ik kreeg voor de tweede keer een uitno-

diging van hem om te linken op een sociaal medium en 

heb hem toen verteld waarom ik dat niet wil. Hij heeft 

excuses aangeboden, maar zegt zich het voorval niet te 

herinneren. Hij vond het heftig, het kwam hard binnen. 

Hij wil er wel over praten, maar hij laat het initiatief bij 

mij. Misschien doe ik het nog weleens, als ik materiaal 

nodig heb voor een nieuw jeugdboek.”

schreven Timmerman en Van Tongeren samen: Zin in seks! Ingeborg 
Timmerman is oprichter van het Seksuologisch Expertise Centrum in 
Haarlem; zij heeft 35 jaar ervaring als seksuoloog/psychotherapeut. 
Meer dan de helft van haar patiënten heeft last van een seksueel 
trauma. 

Carlie van Tongeren & Ingeborg Timmerman, Van weerzin naar weer 
zin, uitgeverij Van Duuren Psychologie, 160 pagina’s.
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Hoe kwamen jullie op het idee om een groeps-
programma voor ouders te ontwikkelen?
“In de periode 2009 tot 2012 kregen we les van Suzette 

Boon. Zij hielp ons om behandeling in een groep voor 

mensen met dissociatieve stoornissen aan te passen aan 

de Finse situatie (Boon, Steele, van der Hart, 2011). Tijdens 

deze groepsbehandeling kwam er uit de feedback van de 

deelnemers naar voren dat zij behoefte hadden aan een 

specifiek aanbod voor ouders. Zij zeiden dat hun ouder-

schap het gebied was in hun leven waar de gevolgen van de 

traumatisering het pijnlijkst naar voren kwamen. 

Met financiële steun lukte het in de periode van 2012 tot 

2016 om een ouderschapsproject op te zetten. We hebben 

ons vooral gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur 

en op ervaringen uit de klinische praktijk. Het onderzoek 

van Daniel Schechter is een belangrijke inspiratiebron 

(Schechter & Rusconi-Serpa, 2014). Hij onderzocht de 

relatie tussen getraumatiseerde moeders en hun peuters, 

waarbij hij concludeerde dat sterke emoties bij het kind 

kunnen leiden tot herbelevingen van het trauma bij de 

moeder. Hierdoor lukt het de moeder niet meer om het 

kind te kalmeren als het overstuur is. Opvoedinterventies 

die zich richten op het vergroten van de sensitiviteit van 

de ouder 

hebben maar 

een beperkt 

effect, om-

dat er geen 

oog is voor 

de trau-

masympto-

men bij de 

ouders. 

We hebben 

geprobeerd 

een model 

te ontwik-

kelen dat 

toepasbaar 

is voor ouders met kinderen in alle leeftijden. De kern is 

dat ouders meer inzicht krijgen in hun eigen reacties en dat 

zij het gevoel krijgen dat ze er meer controle over hebben. 

Ze kunnen leren om te reflecteren op hun eigen gedachten 

en gevoelens, en ook op de gedachten en gevoelens van 

hun kind. Parallel aan het groepsprogramma is er altijd ook 

individuele traumabehandeling voor de ouders.”

BOEKRECENSIE

Een methode ter voorkoming 
van de intergenerationele 
gevolgen van trauma
TEKST: Elseline Scherpenisse

Veel van onze volwassen patiënten hebben kinderen. In de individuele behandeling wordt vaak te 

weinig - of zelfs geen - aandacht besteed aan de invloed van traumaklachten op het ouderschap. 

Om de generatie-overstijgende cyclus van traumatisering te doorbreken, is aandacht voor ouder-

schap cruciaal. Het Trauma Centre Finland is een van de eerste plekken ter wereld waar gestruc-

tureerde groepstrainingen werden ontwikkeld voor ouders met een traumageschiedenis. Onze 

redactie sprak met Marjo Ruismäki, de Finse projectmanager van de Zorgzaam Ouderschap-

methode. Het boek Trauma en ouderschap is de Nederlandse vertaling van dit groepsprogramma.

Trauma en ouderschap
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Wat zijn jullie ervaringen met het groepspro-
gramma voor ouders in de praktijk?
“Op dit moment zijn er helaas door de coronapandemie 

geen groepen. We willen ouders live zien, een online-aan-

bod vonden wij niet geschikt. De Zorgzaam Ouderschap- 

methode bestaat uit dertig sessies en duurt een jaar. 

Omdat het voor dit lange programma lastig bleek om de 

financiering rond te krijgen, ontwikkelen we nu een korter 

programma van twaalf sessies. Het programma is inmiddels 

ook vertaald in het Engels en het Spaans. De volgorde van 

de thema’s in het boek hebben we in de loop van de tijd 

aangepast na feedback van de ouders. De methode begint 

met begrip van de eigen emoties, zo wordt in hoofdstuk 

één uitgebreid uitleg gegeven over PTSS-symptomen. Later 

in de methode gaan ouders kijken naar het perspectief van 

het kind en de interactie tussen ouder en kind. 

Sommige ouders vroegen aan het eind van het programma: 

‘Waarom vertellen jullie ons niet wat we precies moeten 

doen?’ De belangrijkste vaardigheid voor ouders is uiteinde-

lijk dat ze leren mentaliseren. We dachten dat psycho-edu-

catie geven over mentaliseren te ingewikkeld zou zijn. 

Maar de ouders waren juist erg blij dat dit onderwerp ook 

terugkomt in het boek. Ze staan er vaak niet bij stil dat je 

kunt nadenken over gedachten en gevoelens. En dat je kunt 

nadenken over de gedachten en de gevoelens van je kind. 

Ouders waren ons heel dankbaar en wij hebben geleerd dat 

mentaliseren een vaardigheid is die ze kunnen leren.”

Is de methode ook toepasbaar in een individuele 
behandeling?
“Het is zeker goed mogelijk om individueel te werken met 

de Zorgzaam Ouderschap-methode. Gedurende de corona-

pandemie werken wij ook individueel met ouders en dat 

gaat heel goed. De methode is goed toepasbaar in de ouder-

begeleiding, maar ook therapeuten die werken met volwas-

senen zouden kennis moeten hebben van deze thema’s. Het 

komt geregeld voor dat ouders bang worden voor hun eigen 

kinderen. Dat kan je als volwassen therapeut negeren, maar 

je kunt er ook mee aan de slag gaan. Dan vraag je je af: wat 

maakt dat het gedrag of de emotie van het kind je triggert, 

en wat zegt dit over jouw eigen ervaringen in je kindertijd? 

Als je hierin ouders kan ondersteunen door met EMDR-the-

rapie deze ervaringen te verwerken, dan zet je belangrij-

ke stappen in het voorkomen van de overdracht van de 

traumatisering op de volgende generatie. Door het lezen 

van het boek leer je als volwassenen-therapeut begrijpen 

wat de basisthema’s zijn in de relatie tussen ouder en kind. 

Zo kun je de ouders beter begrijpen, herkennen wat ze je 

vertellen en dan daarmee aan de slag gaan in de therapie.”

Over het boek
Trauma en ouderschap is een lijvig boek dat bestaat uit 

vierentwintig hoofdstukken die samen het groepspro-

gramma vormen. Ieder hoofdstuk bespreekt een thema, 

waarbij de start is: de uitdagingen van het ouderschap, 

het leren begrijpen van traumasymptomen en het leren 

mentaliseren. De volgende stap is het leren begrijpen 

van arousal, emoties en kernovertuigingen die van in-

vloed zijn op het ouderschap. Vervolgens komen thema’s 

aan bod zoals zelfzorg, lichamelijk welzijn en balans 

tussen werk en vrije tijd. De laatste hoofdstukken zijn 

gewijd aan het voorzien in de emotionele behoeften 

van het kind en het creëren van een veilige relatie. Ieder 

hoofdstuk bestaat uit een theoretisch deel waarin de 

thema’s in duidelijke taal worden uitgelegd. Aan het eind 

van het hoofdstuk staan taken die de ouders zelf thuis in 

de praktijk kunnen brengen. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe 

ze hun eigen grenzen kunnen verkennen, hoe ze hun ei-

gen triggers kunnen herkennen en wat ze nodig hebben 

om beter voor zichzelf te kunnen zorgen. 

Over de auteur
Marjo Ruismäki is psycholoog, erkend psychotherapeut, 

supervisor en EMDR-therapeut. Ze is in opleiding tot 

EMDR-supervisor. Ze heeft vijfentwintig jaar gewerkt 

voor de gemeente Helsinki en het universitair medisch 

centrum van Helsinki in de primaire geestelijke gezond-

heidszorg, systheemtherapie en kinderpsychiatrie. Van 

2002 tot 2008 was ze voorzitter van de gemeentelijke 

taskforce van Helsinki ter preventie van huiselijk geweld. 

Sinds 2017 werkt ze als psychotherapeut en consultant 

voor het traumacentrum in Helsinki. Ze houdt zich bezig 

met de behandeling van getraumatiseerde patiënten. 
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e SIG’s zijn er voor het uitwisselen, 

bundelen en uitdragen van kennis en 

ervaring op hun specifieke toepassings-

gebied. Ze komen een paar keer per 

jaar bijeen. In coronatijd was dat vooral 

online. Interessante sprekers kwamen aan het woord, 

maar ook werden protocollen, artikelen en casussen 

besproken. 

De SIG Ouders had bijvoorbeeld een bijeenkomst over 

positief taalgebruik bij medische ingrepen in zieken-

huizen. Veel verpleegkundigen krijgen hier nu een 

training in, omdat ouders en kinderen door positief 

taalgebruik minder last krijgen van medisch trauma. 

Deze nog jonge SIG wil meer naar buiten treden om 

meer ouders, maar ook managers in jeugdzorginstel-

lingen, erop te wijzen wat EMDR-therapie kan doen. 

Stress van ouders draagt immers bij aan traumaklach-

ten bij kinderen, dus als de ouders worden behandeld, 

scheelt dat ook voor de kinderen. 

Veel SIG’s zoeken elkaar op voor kruisbestuiving. 

Zo komt René Selker van de SIG Somatiek bij de SIG 

Ouderen vertellen over hoe je EMDR-therapie bij 

somatische klachten bij juist deze doelgroep toepast. 

“Wij worden blij van zulke samenwerkingsverbanden”, 

zegt Milly Smit van de SIG Ouderen. “Zo blijven we 

verbonden met elkaar.” 

De SIG’s Schematherapie en Vroegkinderlijke Trau-

matisering wisten elkaar al te vinden. Ook de vier 

SIG’s Beperkt in Communicatie, Autisme, Preverbaal 

Trauma en Verstandelijke Beperking zoeken contact 

met elkaar, net als SIG Somatiek en SIG Hoofdpijn/

Migraine. Laatstgenoemde SIG zet ook weer een 

opleidingsdag op. De SIG Zwangerschap en Geboorte 

ontwikkelt een nascholingsaanbod. 

VERENIGINGSNIEUWS

“We willen weten-
schappelijke kennis en 
praktijk verbinden”
TEKST: Trudy de Vos

De Special Interest Groups (SIG’s) komen jaarlijks bijeen om te delen waar ze mee bezig zijn. 

In Coronatijd hadden sommige SIG’s wat minder schwung dan anders, maar toch is er 

(online) weer veel gebeurd en staat er ook nog van alles op stapel. 

Jaarlijkse bijeenkomst van de SIG’s

‘Wij worden blij van samen-
werkingsverbanden van de SIGs, 
zo blijven we verbonden met 
elkaar’

D
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Factsheet
Intussen zijn er allerlei mooie producten gemaakt. Zo 

maakte de SIG Beperkt in Communicatie een voor-

lichtingsfilmpje, ‘ondertiteld’ met gebaren. De eerste 

factsheet van een SIG is ook verschenen. Met hulp van 

de VEN maakte de SIG Zwangerschap en Geboorte 

een exemplaar dat voor veel andere SIGs nu als inspi-

ratie dient. Wie nieuwsgierig is, kan de QR-code bij 

dit artikel scannen. Onder meer de SIG Preverbaal 

Trauma werkt hard aan een eigen factsheet. 

Bij de SIG Sensorimotor Therapie gaat veel aandacht 

uit naar hoe je deze therapie combineert met EMDR-

therapie. Jan de Vries komt in het komende EMDR 

Magazine aan het woord hierover. 

De SIG Eetstoornissen blijft enthousiast bezig met het 

scholen in het EMDR-eetstoornissenprotocol, terwijl 

ook de effectiviteit ervan wordt getoetst.  “Binnen de 

specialistische centra komen steeds meer EMDR-the-

rapeuten die EMDR-therapie als aanvullende behan-

deling inzetten om onderliggende problematiek bij de 

eetstoornis te behandelen”, vertelt Ankie Roedelof. 

Bij twee instellingen wordt onderzoek gedaan naar de 

effectiviteit van het protocol. 

Onderzoek loopt er ook bij de SIG Verslaving: naar 

EMDR-therapie bij verstokte rokers en bij GHB-

gebruikers. 

Congres
De SIG Vroegkinderlijke Traumatisering liet zich in 

het EMDR Magazine horen in het DIS-debat. “We zitten 

in een hoek waar veel discussie is”, zegt Gijs van Vliet. 

“Maar we willen af van de venijnigheid en polarisatie. 

Daarom besloten we een praktijkpitch te doen op het 

EMDR-congres. Ik zou meer SIG’s willen uitnodigen om 

deel te nemen aan het congres, om onze kennis uit te 

dragen. Dat kan middels wetenschappelijke artikelen, 

maar ook kun je inspireren met praktijkverhalen. We 

willen graag de wetenschappelijke kennis en praktijk 

verbinden.”

Twee leden van de Congrescommissie waren ook 

bij de bijeenkomst van de SIG’s aanwezig, om zich te 

laten inspireren voor het congres, netwerkavonden en 

workshops. Bijdragen gaan altijd langs de wetenschaps-

commissie. Enkele aanwezigen hadden de indruk dat 

onderwerpen alleen aan bod mogen komen als ze evi-

dence based zijn. Wiebren Markus van de Wetenschaps-

commissie legde uit dat het de bedoeling is dat sprekers 

een goed onderbouwd verhaal hebben, met een goede 

rationale. “We hebben een nieuw formulier voor spre-

kers ontwikkeld, om ze meer handvatten te geven om 

systematisch te onderbouwen waarom hun verhaal een 

podium verdient. We zijn een vereniging van 80% clinici 

en de rest is onderzoeker. We willen beide recht doen.”

Scan de QR-code om de factsheet van de SIG Zwanger-
schap en Geboorte te zien. Hier is ook een overzicht van 
alle SIGs te vinden.

Gezocht: nieuwe coördinator SIG Verstandelijke Beperking
Jarenlang hebben Liesbeth Mevissen en Reinout Lievegoed de SIG 

Verstandelijk Beperking met veel plezier en toewijding gecoördineerd. 

De ontwikkelingen voor deze doelgroep zijn hard gegaan in de afgelopen 

jaren en binnen de VEN is de groep goed in beeld, gezien bijvoorbeeld 

het feit dat (L)VB specifiek als werkveld wordt genoemd op de super-

visie-beoordelingsformulieren K&J. Maar er valt ook nog veel te doen! Zo moet er een voorlichtingsfilmpje voor 

de VEN-website gemaakt worden, dat geschikt is voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar 

met name het realiseren dat deze SIG voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden door de accreditatie-

commissie, heeft grote prioriteit.  

Nu Reinout gaat stoppen vanwege zijn leeftijd en gezondheid, vinden hij en Liesbeth het allebei een goed moment 

om de SIG te vernieuwen en te verjongen, en er een SIG van te maken die goed past bij de voorwaarden. Daarom 

deze oproep! Wie is geïnteresseerd om als coördinator de SIG Verstandelijke Beperking nieuw leven in te blazen? 

Geïnteresseerden kunnen mailen met info@mevissenpsychotrauma.nl

De SIG heeft één contactpersoon die de erkenning aanvraagt en de presentielijst bijhoudt; bestaat minimaal uit 

vier personen; 25% van de aanwezigen is practitioner EMDR Europe; een bijeenkomst duurt in ieder geval 2 uur.
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eden van de VEN kunnen een fi nanciële 

bijdrage bij de Wetenschapscommissie 

(WACCIE) aanvragen voor het uitvoeren 

van wetenschappelijk onderzoek, ofwel 

een verzoek indienen voor de vergoeding 

van de kosten voor een EMDR-gerelateerde publicatie. 

Deze regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden 

op de website van de VEN. Het aan te vragen bedrag 

per onderzoeksproject bedraagt maximaal €5.000,- of 

met ingang van dit jaar bij grotere studies maximaal 

€10.000,-  voor een initiële aanvraag. Zonodig kan 

bij voldoende vooruitgang een vervolgaanvraag (van 

maximaal €5.000,-) in de twee daaropvolgende jaren 

worden ingediend. Onderstaand vind je een overzicht 

van de in 2021 toegekende aanvragen voor onderzoek 

en publicaties. De WACCIE hoopt hiermee leden te 

inspireren die onderzoek (willen) doen, zelf dan wel 

vanuit een SIG. Je kunt ook advies vragen aan de 

WACCIE over het opzetten van onderzoek via 

vereniging@emdr.nl.

Toegekende subsidieaanvragen 
voor onderzoek

Titel onderzoek: Diagnostiek en behandeling van 

PTSS bij mensen met een matige tot ernstige ver-

standelijke beperking - twee pilot-studies.

Doel: Mensen met een verstandelijke beperking 

(VB) hebben een verhoogd risico op het ontwikke-

len van PTSS. Er is echter weinig bekend over mani-

festatie, diagnostiek en behandeling bij mensen met 

ernstige tot matige VB (E-MVB, IQ 20-50). Om het 

in kaart brengen van PTSS bij mensen met E-MVB 

te verbeteren, wordt in een eerste pilotstudie een 

recent aangepast trauma-interview (DITS-EVB) psy-

chometrisch geëvalueerd. 

In een tweede pilotstudie wordt de eff ectiviteit van 

de EMDR-verhalenmethode op PTSS-symptomen en 

problematisch gedrag bij minstens drie volwassenen 

met een ernstige VB onderzocht middels een multi-

ple baseline design. 

Na de pilotstudies zullen de bevindingen uitgebrei-

der worden onderzocht in grotere groepen. 

Toegekend bedrag: €3.696,-

Onderzoeksteam: Annemieke Hoogstad (Amer-

poort), Liesbeth Mevissen (Trajectum) en Robert 

Didden (Radboud Universiteit). 

Contact: a.hoogstad@amerpoort.nl 

Subsidie 
wetenschappelijk 
onderzoek
TEKST: Wiebren Markus

VEN draagt bij

L
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Titel onderzoek: Treatment of posttraumatic 

anger: A study into the feasibility and acceptability 

of a research protocol investigating an EMDR-based 

intervention directed at reducing trauma related 

anger symptoms in forensic outpatients.

Doel: Met dit onderzoek wordt de haalbaarheid en 

bruikbaarheid van een design voor een randomized 

control study (RCT) naar het Woede-wrok-wraak-

protocol onderzocht. Aan dit onderzoek, dat wordt 

uitgevoerd op tien vestigingen van forensische poli-

kliniek de Waag, zullen naar verwachting ongeveer 

twintig proefpersonen meedoen. Voor het onderzoek 

krijgen proefpersonen maximaal vijf sessies met het 

protocol aangeboden, waar bij iedere sessie PTSS- en 

boosheidsklachten worden gemeten. Na deze vijf 

sessies wordt (de deelname aan) het onderzoek mid-

dels interviews met de proefpersonen en therapeu-

ten geëvalueerd en het design waar nodig aangepast. 

Toegekend bedrag: €5.000,-

Onderzoeksteam: Robbert Barends (De Waag), 

dr. Joan van Horn (De Waag) en dr. Larissa Hoogste-

der (De Waag) 

Contact: rbarends@dewaagnederland.nl

Titel onderzoek: Trauma-focused EMDR for Perso-

nality disorders among Outpatients (TEMPO)

Doel: Bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis 

is er veelal sprake van traumatisering, in de vorm 

van confrontaties met beschadigende gebeur-

tenissen (fysiek, seksueel en verbaal geweld en 

verwaarlozing). Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen 

dat traumagerichte behandeling met EMDR-thera-

pie eff ectief is voor deze doelgroep. Daarom wordt 

het eff ect van EMDR-therapie op symptomen van 

persoonlijkheidsstoornissen onderzocht door twee 

groepen met elkaar te vergelijken: een EMDR-con-

ditie, waarbij deelnemers tien EMDR-sessies in vijf 

weken tijd aangeboden krijgen en een wachtlijst-

conditie. De deelnemers (N = 159) worden op vijf 

momenten gemeten: vóór de behandeling en direct, 

drie, zes en twaalf maanden na de behandeling. 

Naast persoonlijkheidsstoornissymptomen worden 

ook zorggebruik, trauma-symptomen, dagelijks 

functioneren, levenskwaliteit en meer gemeten. 

Er doen twee instellingen mee aan het onderzoek: 

PsyQ en GGZ Delfl and. 

Toegekend bedrag: €5.000,-

Onderzoeksteam: Simon Hofman (Parnassia), 

Karin Slotema (Parnassia/Erasmus Universiteit 

Rotterdam), Ad de Jongh (ACTA, PSYTREC, Salford 

University, University of Worchester en Queens 

University), Annemieke Starrenburg (GGZ Delfl and) 

en Laurian Hafkemeijer (GGZ Delfl and). 

Contact: s.hofman@parnassiagroep.nl

Titel onderzoek: EMDR-behandeling van angstop-

wekkende auditief-verbale hallucinaties

Doel: Auditief-verbale hallucinaties (AVH, stemmen 

horen) komen bij veel psychiatrische stoornissen en 

in de algemene populatie voor. De huidige behandel-

methoden zijn nog onvoldoende eff ectief. Recente 

studies wijzen erop dat ook auditieve (PTSS-)targets 

met EMDR gedesensitiseerd kunnen worden. Ook 

blijkt EMDR-behandeling de levendigheid en emotio-

naliteit van auditieve herinneringen te verminderen, 

zowel bij patiënten met PTSS als bij patiënten met 

AVH. Middels een RCT (N=66) zal worden onder-

zocht of EMDR- therapie (acht sessies) als add-on be-

handeling de negatieve impact van AVH op het leven 

van de patiënt vermindert en of eventuele comorbide 

PTSS-klachten verminderen. Zowel in de behandel-

conditie als in de controleconditie ontvangen pati-

enten reguliere zorg bij de afdeling FACT of Vroege 

psychose. De EMDR wordt gericht op visuele en/of 

auditieve mentale representaties die de meeste angst 

voor de AVH opwekken. Deze representaties kunnen 

in het heden, het verleden of de toekomst liggen. De 

studie loopt naar verwachting tot eind 2023.

Toegekend bedrag: €5.000,-

Onderzoeksteam: Maartje van de Ven (Altrecht), 

Suzy Matthijssen (Universiteit Utrecht, Altrecht 

Academisch Angstcentrum), Karina Engelbert 

(Altrecht) en Jutte Koekebakker (Altrecht). 

Contact: EMDRbijAVH@altrecht.nl
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Toegekende subsidieaanvragen 
voor publicaties

Titel artikel: Predictors and moderators of treat-

ment outcome for single incident pediatric PTSD: A 

multi-center randomized clinical trial.

Achtergrond onderzoek: Omdat er maar weinig 

RCT’s zijn die actieve behandelingen voor kinde-

ren en adolescenten met PTSS hebben vergeleken, 

is er weinig bekend of en welke baseline (dat wil 

zeggen pre-randomisatie) variabelen uitkomsten 

in de geëvalueerde behandelingen voorspellen of 

modereren. 

Doelstelling: Het identifi ceren van voorspellers en 

moderatoren van PTSS-uitkomsten bij kinderen en 

adolescenten voor EMDR en cognitief gedragsthera-

peutische schrijftherapie (CGT/WRITEjunior). 

Methode: De gegevens werden verzameld in het 

kader van een gerandomiseerde gecontroleerde 

trial in meerdere centra, waarbij 101 jongeren (acht 

tot achttien jaar) met een PTSS-diagnose (volledig/

partieel) na een eenmalige traumatische gebeurtenis 

maximaal zes sessies (tot 45 minuten elk ofwel) van 

EMDR therapie, CBWT kregen. De voorspellende 

en modererende eff ecten van sociodemografi sche 

en klinische basiskenmerken van het kind, en de psy-

chopathologie van de ouder werden geëvalueerd met 

lineair mixed models van voor tot na de behandeling 

en van voor tot drie- en twaalfmaanden follow-ups. 

Resultaten: Zowel direct na de behandeling als 

na drie maanden follow-up, hadden jongeren een 

slechtere uitkomst voor beide behandelingen als 

er sprake was van een index trauma van seksueel 

misbruik, ernstige symptomen van PTSS, angst, 

depressie, meer comorbide stoornissen, negatieve 

posttraumatische overtuigingen, en met een ouder 

met meer ernstige psychopathologie. Voor kinderen 

met ernstiger PTSS-symptomen op baseline, toonde 

de (exploratieve) moderator-analyse aan dat de 

EMDR-groep meer verbeterde dan de CGT/WRITEju-

nior-groep, terwijl het tegenovergestelde waar was 

voor kinderen en ouders met een minder ernstig 

klinisch profi el.

Conclusies: De meest consistente bevinding uit de 

predictor-analyses was dat ouderlijke symptomato-

logie slechtere uitkomsten voorspelde, wat sugge-

reert dat het belangrijk is om eigen klachten van 

ouders te screenen, hen te ondersteunen en indien 

geïndiceerd door te verwijzen voor behandeling. 

Het eff ect van de signifi cante moderator variabelen 

was in de tijd beperkt, en gezien de grote respons 

(>90 %) en de korte duur (<4 uur) van beide behan-

delingen, suggereren de huidige bevindingen een 

focus op implementatie en verspreiding van beide 

traumabehandelingen (EMDR en CBWT), in plaats 

van het op maat maken van evidence-based 

traumagerichte behandelingen voor kinderen en 

adolescenten met PTSS na een eenmalige trauma-

tische gebeurtenis.

Toegekend bedrag: €768,50

Auteurs: Carlijn de Roos (Amsterdam UMC), Bonne 

Zijlstra (Universiteit van Amsterdam), Sean Perrin 

(Lund University), Saskia van der Oord (Ku Leuven / 

Universiteit van Amsterdam), Sacha Lucassen (UvA 

Minds Academic Treatment Center), Paul Emmel-

kamp (Universiteit van Amsterdam) & Ad de Jongh 

(ACTA, PSYTREC, Salford University, University of 

Worchester en Queens University).

Titel artikel: Does EMDR-therapy have an eff ect on 

memories of emotional abuse, neglect and other ty-

pes of adverse events in patients with a personality 

disorder? Preliminary data

Achtergrond onderzoek: Er is weinig bekend over 

de eff ectiviteit van traumagerichte therapieën voor 

herinneringen aan gebeurtenissen die niet voldoen 

aan het A-criterium van PTSS. 
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Doelstelling: Het bepalen van het eff ect van 

EMDR-therapie op herinneringen aan emotioneel 

misbruik, verwaarlozing en andere soorten van 

negatieve gebeurtenissen bij patiënten met een 

persoonlijkheidsstoornis (PS). 

Methode: Secundaire analyse van de gegevens van 

een eerdere studie, die tot doel had de eff ectiviteit 

te bepalen van vijf sessies EMDR-therapie bij 49 pa-

tiënten met een PS. De patiënten werden verdeeld 

in drie verschillende groepen, op basis van hun 

meest voorkomende type trauma. 

Resultaten: Van alle patiënten meldde 49 % emoti-

onele verwaarlozing, 22,4 % emotioneel misbruik en 

26,5 % andere types. Slechts één patiënt rapporteer-

de herinneringen die overwegend voldeden aan het 

A-criterium van PTSS. Na vijf sessies EMDR-therapie 

waren er gemiddelde tot grote behandeleff ecten 

voor herinneringen gerelateerd aan verwaarlozing, 

middelgrote behandeleff ecten voor herinneringen 

aan emotionele misbruik en andere soorten nega-

tieve gebeurtenissen werden gevonden. Er werden 

geen signifi cante verschillen in symptoomreductie 

gevonden bij de toepassing van EMDR-therapie 

tussen herinneringen met deze drie verschillende 

typen van negatieve gebeurtenissen konden niet 

worden aangetoond.

Conclusies: EMDR-therapie lijkt niet alleen een ef-

fectieve therapie voor herinneringen met betrekking 

tot A-criteria-waardige gebeurtenissen, maar heeft 

ook een symptoom-reducerend eff ect op andere 

soorten negatieve herinneringen. Dit suggereert dat 

EMDR een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn 

op de behandeling van PS zonder PTSS.

Toegekend bedrag: €1.984,-

Auteurs: Laurian Hafkemeijer (GGZ Delfl and), 

Annemieke Starrenburg (GGZ Delfl and), Job van der 

Palen (Universiteit van Twente/Medisch Spectrum 

Twente, Karin Slotema (Parnassia/Erasmus Univer-

siteit Rotterdam) en Ad de Jongh (ACTA, PSYTREC, 

Salford University, University of Worchester en 

Queens University).

Referenties
Subsidiemogelijkheden VEN.

De Roos, C., Zijlstra, B., Perrin, S., van der Oord, S., Lucassen, 
S., Emmelkamp, P., & De Jongh. A. (2021). Predictors and 
moderators of treatment outcome for single incident 
pediatric PTSD: a multi-centre randomized clinical trial. 
European Journal of Psychotraumatology, 12 (1), 1968138. 

Hafkemeijer, L., Starrenburg, A., van der Palen, J., Slotema, 

on memories of emotional abuse, neglect and other types 
of adverse events in patients with a personality disorder? 
Preliminary data. Journal of Clinical Medicine. 

Oproep onderzoek EMDR bij mensen 
met het Prikkelbare Darm Syndroom
Baukje Wertheim startte in 2020 in het kader van 

haar KP-opleiding een (kleine) RCT om het eff ect 

van EMDR-therapie op de ervaren buikpijn bij het 

prikkelbare darm syndroom (PDS) te onderzoeken. 

Zij wordt daar bij begeleid door Yanda van Rood en 

Carlijn de Roos. Het onderzoek is goedgekeurd door 

de medisch-ethische commissie en wordt gesubsidi-

eerd door de VEN. 

De inclusie is helaas nogal gehinderd door de 

covid-pandemie. Mocht je werkzaam zijn op een af-

deling medische psychologie of MDL (maag-darm-le-

verziekten) en regelmatig patiënten zien met PDS 

en het leuk vinden om als behandelaar bij te dragen 

aan het onderzoek, neem dan contact op met Baukje 

via: bwertheim@diakhuis.nl
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Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren
LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
30839 Mw. P.J. Fokkema GRONINGEN petra@triviocare.nl Supervisor K&J en Volw
32010 Mw. E.J. Scherpenisse ZAANDAM scherpenisseelseline@gmail.com Supervisor K&J en Volw
30629 Mw. Y.R. van Rood - yandavanrood@gmail.com Supervisor Volw

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
35532 Dhr. A. Hulskes HOORN arhulskes@gmail.com Practitioner Volw
36023 Mw. M.H. Mierop OUDDORP m.h.mierop@gmail.com Practitioner K&J en Volw
35827 Mw. A. van der Linden UTRECHT annemarijn_vanderlinden@hotmail.com Practitioner K&J
33528 Mw. K.J.C. van Zon BREDA k.vanzon@ggzbreburg.nl Practitioner VW
36038 Mw. L.J.A. Kanters SINT-OEDENRODE linda_kanters@hotmail.com Practitioner VW
32039 Mw. S.E.A. Huijnen MAASTRICHT sandrahuijnen@hotmail.com Practitioner K&J
37272 Mw. A.A.E.P. van Geel GOES a.vangeel2@psyq.nl Practitioner VW
30979 Mw. M. Brouwer LISSE info@vivamente.nl Practitioner VW
35725 Mw. R.D.F. Schalk DEN HAAG r.schalk@parnassiagroep.nl Practitioner VW
35830 Mw. J.H.M. Janszen-Loekemeijer DORDRECHT j.janszen@parnassiagroep.nl Practitioner VW
36671 Mw. H. Nauta UTRECHT h.nauta@kentalis.nl Practitioner K&J
36346 Mw. M.H. Stuart-Fox DEN HAAG M.Stuart-Fox@mentaalbeter.nl Practitioner K&J
33668 Mw. M.R. Valkenburg-Nijman HEERLE info@psylogos.nl Practitioner VW
36220 Mw. E.J. Moerman TILBURG e.moerman@ggzbreburg.nl Practitioner VW
33694 Mw. R. Duveen AMSTELVEEN rozemarijn@kenterjeugdhulp.nl Practitioner K&J
33954 Mw. D.C. Sol HEILOO danielle.sol@hotmail.com Practitioner K&J
33866 Mw. M. van Polanen Petel-Fokke IJSSELSTEIN maureen.vanpolanenpetel@atlasjeugdhulp.nl Practitioner K&J
35384 Mw. A.T. Chabot WAGENINGEN titinachabot@gmail.com Practitioner VW
34020 Mw. D. Mast NIJMEGEN dineke@gzpsycholoogmast.nl Practitioner VW
35205 Mw. I.M. Nanne AMSTERDAM ingrid.nanne@arkin.nl Practitioner VW
33934 Mw. I. Komrij ZEIST info@metaandachtcentraal.nl Practitioner K&J
35776 Mw. M.M. Corts ZUTPHEN cortsmieke@gmail.com Practitioner K&J
33355 Mw. E.A.C. Brood AMSTERDAM eacbrood@gmail.com Practitioner K&J
35029 Mw. M. Mantel ZWOLLE Practitioner VW
32621 Mw. M. Stam UTRECHT m.stam@altrecht.nl Practitioner VW
35941 Mw. N.M. Istha DEN HAAG nina@splinter.care Practitioner VW
35712 Mw. M.J. Runhaar UTRECHT m.runhaar@propersona.nl Practitioner VW
33532 Mw. A.B.L. van der Torre ALPHEN a/d/ RIJN praktijknordlys@xs4all.nl Practitioner VW
34129 Mw. H.E.P van der Aa UTRECHT hvdaa@bartimeus.nl Practitioner VW
33483 Mw. S.A.A.M. Tummers BUCHTEN suzanne@ppdemijnstreek.nl Practitioner VW
36536 Mw. L. Rengers EINDHOVEN lonneke.rengers@ggze.nl Practitioner VW
36779 Mw. H.B. Tapken EMMEN petratapken85@hotmail.com Practitioner K&J
35632 Mw. N.Olthof-Dagtekin ZEIJEN nienke.olthof@wza.nl Practitioner K&J
35978 Mw. E.Kooren-Versteegh AMSTERDAM evelienversteegh@yahoo.com Practitioner VW
36203 Mw. E.J.Hengst WOERDEN evahengst@hotmail.com Practitioner K&J
36770 Mw. A.M. Schutte-Koning ASSEN a.m.schuttekoning@gmail.com Practitioner K&J en Volw
35793 Mw. J. Tennekes UTRECHT Practitioner VW
31736 Mw. M.E. Korving AMERSFOORT Practitioner VW
34863 Mw. S.J.M. Bluyssen NIJMEGEN info@contactpsychologiepraktijk.nl Practitioner VW
33643 Mw. N. de Best-Wisselink ARNHEM neeltjedebest@gmail.com Practitioner K&J
36722 Mw. J.C. Stadhouders NIJMEGEN hstadhouders@yahoo.com Practitioner VW
34895 Mw. N.M. Visser ASSEN nmvisser@live.nl Practitioner VW
36595 Dhr. R. Wessels DE HOEVE wesselsr85@gmail.com Practitioner VW
35299 Mw. V.A.J. Erkens-Waucomont SINT JOOST info@praktijkvlinder.com Practitioner K&J
34169 Mw. I.H.E. Looijmans NIJMEGEN l.looijmans@dimence.nl Practitioner VW
34802 Dhr. E. van Doorn UTRECHT eelcovandoorn@utrechtsepsychologenpraktijk.nl Practitioner VW
36921 Mw. I. Verheul ROTTERDAM lverheul@rijndam.nl Practitioner VW en K&J
33963 Mw. M.M. Vriend ZAANDAM mvriend@dewaagnederland.nl Practitioner VW
35897 Mw. C.M. Kocken UTRECHT margo_troy@hotmail.com Practitioner VW
33527 Mw. S.R.E. Jansen s HERTOGENBOSCH sh.jansen@reiniervanarkel.nl Practitioner VW
35495 Mw. J. Murk Jansen ROTTERDAM j.murkjansen@anteszorg.nl Practitioner VW
36266 Mw. M..l. Zeinstra HIlVERSUM moniquezeinstra@hotmail.com Practitioner K&J
34290 Mw. J.M. van Tent Beking - de Gruijter DOESBURG jmvantentbeking@gmail.com Practitioner K&J en Volw
34938 Mw. M. Klein Nagelvoort ZOETERMEER marion@gewoonbijzonder.net Practitioner K&J
35191 Mw. S.Prinsen ZWOLLE s.prinsen@cognitopraktijk.nl Practitioner K&J en Volw
33590 Mw. A.C.M. Duin OOSTERBLOKKER sandraduin@hetnet.nl Practitioner VW
34781 Mw. H.R. Rijpkema BREDA h.rijpkema@ggzbreburg.nl Practitioner K&J
33559 Mw. M.J. Zuidwijk DEN HAAG timarazuydwijk@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
37152 Mw. E.M.J. Letmaath GRONINGEN I.Letmaath@mzh.nl Practitioner VW
35836 Mw. A.Jansen ZWIJNDRECHT an.jansen@philadelphia.nl Practitioner K&J en Volw
36091 Mw. F. Appelman ALKMAAR fenna_appelman@hotmail.com Practitioner K&J
35439 Dhr. H.J.J.M. Vervuurt UTRECHT h.vervuurt@ziggo.nl Practitioner VW
36586 Mw. C. van Kempen AMSTERDAM cvankempen@tergooi.nl Practitioner VW
36533 Mw. R.P.F.M. van de Ven TIlBURG r.vandeven@ggzbreburg.nl Practitioner VW
33942 Mw. L.G. Boonen VENLO loes.8@live.nl Practitioner VW
32048 Mw. M.D.C. Zepeda Mendéz AMSTERDAM m.zepeda.mendez@centrum45.nl Practitioner VW
37292 Mw. M.Nencu VOORBURG info@maatwerkpsychologie.com Practitioner K&J
37164 Mw. E.S.R. de Fretes UTRECHT edefretes@spoor030.nl Practitioner K&J
35103 Mw. A.C. Tadema GRONINGEN annemarie.tadema@sheerenloo.nl Practitioner K&J
35646 Mw. A.C. Noorman NOOTDORP Practitioner VW
34342 Mw. S. Reul NIJMEGEN s.reul@ggnet.nl Practitioner VW
35950 Mw. J.B. Breukelman DEVENTER j.breukelman@philadelphia.nl Practitioner K&J
32565 Mw. M.N. Kwint ZEIST m.kwint@altrecht.nl Practitioner VW
37389 Mw. I.R. Prins ZUIDBROEK ingeborgprins@gmail.com Practitioner K&J en Volw
36225 Mw. M. Vaas AMSTERDAM marloesvaas@hotmail.com Practitioner K&J
36699 Mw. I.J. den Hartog-van Schieveen DE MEERN inezdenhartog@hotmail.com Practitioner K&J
34141 Mw. V.A. Wesel DEN BOSCH vera.wesel@deviersprong.nl Practitioner K&J
36525 Mw. J. Broeren AMSTERDAM j.broersen@g-kracht.nl Practitioner VW
35938 Dhr. K.W. Gerritsma GRONINGEN wiltogerritsma@psy-zo.nl Practitioner VW
35868 Mw. E.M.M. van Winden DEN HAAG mvanwinden2@parnassiagroep.nl Practitioner VW
31400 Mw. C.E. Trouborst-Burggraaf AMERSFOORT Burggraafpraktijk@gmail.com Practitioner VW
36751 Mw. M.H.J. Janssen MAARHEEZE aimee.janssen@gmail.com Practitioner VW
34090 Mw. E.F.A. Arenz BREDA evelinearenz@gmail.com Practitioner VW
34540 Mw. M.H. de Hen UTRECHT marije.dehen@molemann.nl Practitioner VW
35146 Mw. J.C.J. André VEENENDAAL info@ppja.nl Practitioner VW
36898 Mw. C. Mettes EINDHOVEN charlotte.mettes@ggze.nl Practitioner K&J en Volw
36520 Mw. B. Peters VENLO b.peters@ggzoostbrabant.nl Practitioner K&J
35093 Mw. J.M.G. Kwaks HEERLEN m.kwaks@lionarons-ggz.nl Practitioner K&J
35780 Mw. M.D. Miske GRONINGEN info@psypraktijkmdm.nl Practitioner VW en K&J
36605 Mw. M.Uithol BODEGRAVEN marijke@ppmu.nl Practitioner K&J
35099 Mw. M.M. Vermeulen AMSTERDAM info@psychotherapievermeulen.nl Practitioner VW
36662 Mw. M.I. Damhuis-ten Wolde EELDE miriam@praktijknieuwekijk.nl Practitioner K&J
30689 Mw. J.C.M. Harms EDAM jcm.harms@planet.nl Practitioner VW
36656 Mw. H.M.R. Moonen SITTARD-GELEEN he.moonen@zuijderland.nl Practitioner VW
36899 Mw. J.G. Quaak BREDA m.quaak@psy-go.nl Practitioner VW
35539 Mw. E.M. Dumas HEERENVEEN eve.dumas@tjongerschans.nl Practitioner VW

Hierdoor is het geslacht van tien practitioners verkeerd weergegeven. Het gaat om: 
de heren S. Bosman, G.F.A. Wekking, D.J. den Ouden, Y.J.M. Smeets en A. Hulskes en 

de dames V.L. Rison-Barcuk, I. Raap, C.M.J. van den Eerenbeemt, S.K. van Hemond-Katz 
en L. van Breda. Hierbij rechtgezet, met dank aan de heer Arjan Hulskes.

supervisor mevrouw T.R. Ehrlich (tirtsaehrlich@gmail.com) waren onjuist gespeld.
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Agenda Vereniging EMDR Nederland
door de VEN geaccrediteerd - CHECK ONZE WEBSITE VOOR ACTUELE ONTWIKKELINGEN;AL DAN NIET I.V.M. HET CORONAVIRUS

13-04-2022
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur)
Cure & Care Development curecare@
curecare.nl

15-04-2022
Somatische dissociatie & chronische pijn 
met EMDR
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

19-04-2022
Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy 
(TF CBT)
Levvel
info@tfcbt.nl

21-04-2022
Basiscursus schematherapie
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.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

26-04-2022
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org

28-04-2022
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

10-05-2022
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - 
Train-de-trainer
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

11-05-2022
Train-de-trainer Lesgeven aan getrauma-
tiseerde kinderen
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

13-05-2022
Basiscursus schematherapie met accent 
pubers en jongvolwassenen
King nascholing
info@kingnascholing.nl

14-05-2022
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
workshopemdr@gmail.com

14-05-2022
Update werken met de verhalenmethode
EMDR Kind en Jeugd
info@emdrkindenjeugd.nl

17-05-2022
Slapende Honden Behandelmethode voor 
chronisch getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

18-05-2022
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en 
Wraak
Buvoo BV
info@buvoo.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

20-05-2022
Training diagnosticeren van trauma m.b.v. 
DITS-LVB
Accare Opleidingen
opleidingen@accare.nl

20-05-2022
EMDR en Systeemtherapie
King nascholing
info@kingnascholing.nl

24-05-2022
Webinar EMDR en dissociatie bij kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

24-05-2022
WRITEjunior
UvA minds, Academisch Behandelcentrum
aanmeldingen@uvaminds.nl

01-06-2022
Schematherapie | Vierdaagse basiscursus 
(25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

01-06-2022
Train-de-trainer Lesgeven aan getraumati-
seerde kinderen 
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

03-06-2022
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - 
Train-de-trainer
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

08-06-2022
Schematherapie; de uitdagende cliënt en 
gezonde volwassene van de therapeut | 
Vierdaagse vervolgcursus (25 uur)
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

10-06-2022
Narratieve Exposure Therapie- Basisoplei-
ding (NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org

10-06-2022
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

13-06-2022
Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

14-06-2022
Terugkomdag Slapende Honden Behandel-
methode voor chronisch getraumatiseerde 
kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

15-06-2022
EMDR en Schematherapie: goed te 
combineren!
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

15-06-2022
Huiselijk geweld door een traumabril. 
Systeemgerichte benadering voor duur-
zame veiligheid en herstel van relaties
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

16-06-2022
Trauma en Systeem
PAO Psychologie
info@pao.nl

20-06-2022
Beknopt Eclectische Psychotherapie bij 
PTSS (BEPP)
ARQ Academy
info@academy.arq.org

22-06-2022
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

29-06-2022
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en 
Wraak
Buvoo BV
info@buvoo.nl

29-06-2022
Opfriscursus EMDR Basistraining
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

01-07-2022
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

02-07-2022
Workshop EMDR bij Aanhoudende Licha-
melijke Klachten (ALK) (voorheen EMDR bij 
SOLK)
van Rood Training & Supervisie
info@gevolgenmodel.nl

07-07-2022
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

02-09-2022
Basiscursus schematherapie
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl



EMDR Europe Workshop Conference
10 - 12 juni 2022 Valencia

Keynote speakers

- Christiaan H. Vinkers
- Ignacio Jarero
- Deborah Korn


