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Van 6 tot en met 8 juni 2013 vond 
het Europese EMDR Congres plaats 
in Genève. Dit congres werd voor 
de eerste keer georganiseerd in sa-
menwerking met het United Nations 
Institute for Training and Research 
(UNITAR), onderdeel van de Verenigde 
Naties (VN). 

De titel was toepasselijk: ‘EMDR Uniting Nations: 
Promoting Peace within and between People.’ In deze 
conferentie - bedoeld voor de medewerkers van de 
VN kantoren wereldwijd - stond de toepassing van 
EMDR bij rampen en in conflictgebieden centraal. 
EMDR is recent erkend door de World Health Organiza-
tion (WHO) als evidence based traumabehandeling, en 
de VN wil EMDR efficiënt in gaan zetten in door oorlog 
geteisterde gebieden. Het Nederlandse aandeel in de 
presentaties van de ‘humanitaire track’ bij dit unieke 
congres was aanzienlijk. Presentaties werden gege-
ven door Paul de Bont (EMDR bij psychose), Herman 
Veerbeek (EMDR bij wraak), Ferdinand Horst (EMDR 
bij paniekstoornis) en Ad de Jongh (EMDR bij angst-
stoornissen). UNITAR (VN) en EMDR Europa zullen deze 
productieve samenwerking verder uitbouwen. Wordt 
vervolgd.

De VEN en de buitenwereld
Een aantal maanden geleden kwam zorgverzekeraar 
CZ met een ‘stoplichtlijst’ naar buiten. Hiermee wilde 
de zorgverzekeraar orde scheppen in welke behan-
delingen wel en welke niet vergoed werden. Vanzelf-
sprekend stond in deze lijst EMDR bij de behandeling 
van PTSS. De zorgverzekeraar was echter niet op de 
hoogte van het feit dat het indicatiegebied van EMDR 
breder ligt. Het bestuur vond het belangrijk om CZ 

van de juiste informatie te voorzien. Daartoe vond 
een plezierig gesprek met CZ plaats, waaruit inder-
daad bleek dat zij onvoldoende geïnformeerd waren 
over de groeiende stroom van onderzoeken naar, en 
publicaties over, de bredere toepassingsgebieden van 
EMDR. De zorgverzekeraar had alleen gekeken naar de 
multidisciplinaire richtlijnen en de zogenaamde rando-
mized clinical trials (RCTs). Opnieuw wordt door deze 
ontwikkeling nog eens benadrukt dat het uitvoeren 
van RCT’s met EMDR bij andere stoornissen dan PTSS 
van belang is en dat resultaten van de lopende RCT’s 
zo snel mogelijk gepubliceerd worden. Alleen dat zal 
de zorgverzekeraars overtuigen!!

Een logische vervolgstap in dit kader was om als VEN 
aan te sluiten bij het initiatief van de Nederlandse 
Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen (NVGzP) 
en de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve 
Therapie (VGCT), om te reageren op een recent rap-
port van het College van Zorgverzekeringen (CVZ) 
dat in essentie ging over hetzelfde vraagstuk. Recent 
verscheen het definitieve advies van CVZ (www.nvgzp.
nl/home/154-cvz-publiceert-definitief-advies-ggz). De 
VEN vindt het belangrijk dat zij aansluiting vindt bij 
andere verenigingen en beroepsorganisaties om zo de 
belangen van de leden beter te vertegenwoordigen. 
Het bestuur zal zich hier de komende tijd meer op 
gaan richten. Herma Hagen heeft binnen het bestuur 
van de VEN ‘externe contacten’ als aandachtsgebied.

Woord van 
de voorzitter
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Marjan Sepers gestopt als bestuurslid en als 
hoofdredacteur EMDR Magazine
Helaas heeft Marjan Sepers besloten per 1 juni 2013 
haar bestuurstaak en het hoofdredacteurschap van 
het EMDR Magazine te beëindigen. Gezien alle ver-
anderingen in de GGZ en de daarbij komende uitda-
gingen heeft Marjan ervoor gekozen zich volledig te 
focussen op haar vakinhoudelijke ontwikkeling, en op 
het versterken van haar psychotherapiepraktijk.
We bedanken Marjan voor de enorme inzet die zij 
heeft getoond tijdens de korte tijd waarin zij in het 
bestuur zat. Ze heeft bijgedragen aan een zeer suc-
cesvolle start van het EMDR Magazine nieuwe stijl. 
Marjan heeft haar bestuurstaken met veel plezier 
gedaan en is dankbaar voor de zeer rijke ervaring die 
zij de afgelopen anderhalf jaar als bestuurslid heeft 
opgedaan.

Voor dit tweede nummer fungeerde Ad de Jongh als 
interim hoofdredacteur. Vanaf het derde nummer 
neemt Iva Bicanic deze taak over. Iva is GZ-psycholoog 
in opleiding tot klinisch psycholoog. Zij coördineert het 
Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht 
en het Centrum Seksueel Geweld Utrecht. Binnenkort 
rondt zij haar promotieonderzoek bij adolescente 
slachtoffers van een verkrachting af.

Overigens is vanaf nu EMDR Magazine ook als pdf 
beschikbaar en en te vinden op 
http://emdrmagazine.nl/EM/. 

Veel leesplezier!

Carlijn de Roos

Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Jacqueline de Groot zingt

het EMDR-lied
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Het Jubileumcongres
Door Maartje Lindeman en Dorine Sanders

Over Keynotespeaker Debra Wesselman:
“Wauw, wat een bevlogen therapeut! Bijzonder hoe 

EMDR invloed heeft op het hele gezin.”

Over de lezing 
van Joany: 
“Joany heeft altijd 

van die verfrissende 

ideeën. Nu weer 

met die brillen. 

Prachtige oefe-

ningen die ze met 

cliënten doet. 

Het inspireert mij 

om weer opnieuw 

naar de werkrelatie 

met mijn cliënten te 

gaan kijken.”

Over de Keynote van Erik, Ad, Renée en Joany:
“Wat een leuke reis door de tijd …. 20 jaar EMDR!”

“Het stuk van Ad en Erik en dat van de dames vond ik 

leuk. Daar komt de vereniging aan bod maar met een 

stuk kennis erbij, leuk die combinatie.”

“De liefde tussen Erik en Ad…” 

“Indrukwekkend wat er in tien jaar VEN is bereikt.”

4

Pallets traumawijn in de hal van ‘de 
Vereeniging’, een kijkje in tien jaar 
VEN, veel inspirerende lezingen en 
presentaties, een echt researchtrack, 
boekenverkoop en een uitreiking van 
onderzoeksprijzen …Het jubileum-
congres op 20 april is door de col-
lega’s zeer gewaardeerd. Voor hen 
die er niet waren een impressie in 
oneliners door de reporters opgepikt 
in de wandelgangen; voor hen die 
er wel waren een herinnering die 
hopelijk levendig in het geheugen is 
opgeslagen.



Grafiek van het stijgende ledental
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Over de lezing van Renée Beer en Carlijn de 
Roos
“Fantastisch dat ze een video lieten zien van iemand 

met behoorlijke fysieke reacties tijdens de behande-

ling. Goed om te weten dat je dan ook gewoon door 

kunt gaan met EMDR.”

“Ik heb er veel van opgestoken, het is een protocol 

waarmee ik wil gaan werken. Tot nu toe verwees ik 

mensen met eetproblemen door, nu zal ik zelf aan de 

slag gaan! Veel geleerd!” 

Over de prijsuitreiking van 
onderzoeksprijzen:
“Heel bijzonder dat Nederland koploper is in het on-

derzoek naar EMDR!”

Over de organisatie:
“Compliment aan de organisatie: dat het programma 

ondanks alle verrassingen tussendoor geen vertraging 

opliep … chapeau!” 

“Joany, onze huiscabaretière…”

Lunchpauze

“De sfeer…. de uitgelaten stemming: wauw!”
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Er lopen momenteel maar liefst 28 
wetenschappelijke studies naar EMDR 
in Nederland. Daarmee is ons land 
wereldwijd toonaangevend. Om 
recht te doen aan die onderzoeks-
inspanningen was er dit jaar bij het 
Nederlandse EMDR-congres voor het 
eerst een research track. Hierin pre-
senteerden tien onderzoekers hun 
allernieuwste bevindingen. 
In dit artikel een overzicht van de 
verschillende onderzoekspresentaties

Onderzoekers in de prijzen
Tijdens het jubileumcongres beoordeelde een jury, 

bestaande uit Ad de Jongh, Yanda van Rood en Hellen 

Horsveld, de verschillende onderzoekspresentaties; 

tijdens de afsluiting reikte Carlijn de Roos aan twee 

van de tien onderzoekers een prijs uit. Berber van de 

Vleugel kreeg voor haar onderzoekspresentatie over 

traumabehandeling bij psychose ‘de Pluim’. Deze prijs 

was voor een goede presentatie van uitstekend en 

vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.  

EMDR bij getraumatiseerde vluchtelingen en 
asielzoekers
Jackie June ter Heide en haar collega’s onderzochten 
bij Centrum ’45 in een gerandomiseerde studie de 

effecten van EMDR versus de veelvuldig toegepaste 
stabilisatie-interventies bij deze doelgroep. Trudy 
Mooren presenteerde de resultaten.
De werkzaamheid van EMDR bleek niet significant 
te verschillen van die van stabilisatie, zowel direct 
na behandeling als bij follow-up. Behandelen was 
wel duidelijk beter dan niets doen: zowel EMDR als 
stabilisatie gaf klachtenreductie in tegenstelling tot de 
wachtlijstconditie. De onderzochte behandelduur was 
beperkt (in de EMDR-conditie ging het om slechts drie 
sessies voorbereiding en zes sessies van 90 minuten 
EMDR). Mogelijk zou een langere behandelduur en 
meer voorbereiding op de EMDR-procedure tot gunsti-
ger behandelresultaten hebben geleid bij deze ernstig 
en complex getraumatiseerde patiëntengroep.

T-TIP Treating Trauma In Psychosis
Berber van de Vleugel vertelde dat uit een piloton-
derzoek blijkt dat mensen met een psychose gewoon 
volgens de richtlijnen behandeld kunnen worden voor 
hun PTSS door middel van exposure of EMDR. 
Het lijkt er alleszins op dat we te voorzichtig zijn als 
we patiënten met een psychotische stoornis niet be-
handelen voor hun trauma, omdat ze daarvan zouden 
decompenseren. 
Op dit moment loopt een grote gerandomiseerde stu-
die waarin de effectiviteit en veiligheid van EMDR, en 
prolonged exposure bij patiënten met een psychoti-
sche stoornis en comorbide PTSS worden onderzocht. 
Maar liefst 155 patiënten in verschillende GGZ-instel-
lingen in Nederland doen mee. Het bijzondere van 
deze behandelstudie is dat geïncludeerde patiënten 
niet eerst stabiliserende interventies krijgen, maar dat 
ze direct starten met een rechttoe-rechtaan trauma-
behandeling. In 2014 worden de resultaten verwacht.

Werkgeheugenbelasting en emoties
Lotte van Dillen voerde aan de Universiteit Leiden 
verschillende experimenten uit waarbij telkens bleek 
dat negatieve gevoelens, maar ook verlangens naar 
bijvoorbeeld lekker eten of seks, afnemen na hoge 
cognitieve belasting. 
De onderzoeksbevindingen passen bij de werkge-
heugentheorie als verklaring voor de effectiviteit van 
EMDR. Als verlangen naar lekker eten of seks afneemt 
door werkgeheugenbelasting, zijn er wellicht ook

Research track tijdens EMDR -congres
Door Matty Geurink
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toepassingsmogelijkheden voor EMDR bij het leren 
reguleren van impulsief gedrag. 
 

EMDR bij paniekstoornis
In het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg heeft Ferdinand 
Horst onderzoek gedaan naar EMDR versus Cognitieve 
gedragstherapie (CGT) bij paniekstoornis met of zon-
der agorafobie. Brigitte Baeten presenteerde de eerste 
resultaten van deze RCT.
EMDR bleek in vergelijking met CGT op zijn minst even 
effectief, zoals direct werd gemeten na afloop van de 
behandelsessies. In beide behandelgroepen verbeter-
de de kwaliteit van leven significant. EMDR leek zelfs 
beter dan CGT op het gebied van reductie van catas-
trofale cognities en kwaliteit van leven van de patiënt.

EMDR bij kinderen met een verstandelijke 
beperking
Liesbeth Mevissen heeft bij Accare in Deventer een pi-
lotonderzoek uitgevoerd naar EMDR bij PTSS bij kinde-
ren met een verstandelijke beperking. Deze kinderen 
krijgen meer dan gemiddeld te maken met potentieel 
traumatische ervaringen, maar krijgen nog zelden een 
traumabehandeling.
Mevissen vond geen aanwijzingen dat PTSS zich bij 
kinderen met een lichte verstandelijke beperking of 
zwakbegaafdheid anders manifesteert dan bij normaal 
begaafde kinderen. EMDR is goed toepasbaar bij deze 
groep wanneer gebruik gemaakt wordt van het stan-
daard Kind-& Jeugdprotocol. 

EMDR bij rokers
Wiebren Markus onderzocht bij IrisZorg (een instelling 
voor verslavingszorg) in een experiment of trek om te 
roken en rookgedrag bij rokers met ambivalentie over 
hun rookgedrag afnam door EMDR. Dit bleek het geval. 
Nog onduidelijk is of het om een tijdelijk of blijvend 
effect gaat en of het effect nog vergroot kan worden 
door meer EMDR-sessies. Er volgen nog meer experi-
menten en op termijn wellicht zelfs behandelstudies. 

EMDR bij getraumatiseerde militairen
Eric Vermetten is hoofd van het onderzoekscentrum 
van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Defensie. 
Hij vertelt dat behandeling van PTSS bij militairen na 
een uitzending complex is.
Wanneer bestaande behandelingsmethoden zoals 
EMDR aangeboden worden, is de compliance vaak 
matig. Militairen vinden de behandeling saai en haken 
vroegtijdig af, terwijl ze dikwijls nog ernstige en inva-
liderende klachten hebben. Hij heeft daarom 3MDR 

ontwikkeld: een methode speciaal voor de militaire 
context. Bij 3MDR worden elementen uit EMDR aan-
geboden, terwijl de militairen op een loopband in een 
3-D omgeving in beweging zijn. Deze faciliteit staat 
in Doorn en wordt gebruikt om militairen te helpen 
revalideren van fysieke verwondingen. Nu wordt deze 
loopband dus ook voor traumabehandeling gebruikt. 
De eerste resultaten van behandeling van 3MDR bij 
twee uitbehandelde militairen zijn gunstig.

EMDR bij volwassenen met een verstandelijke 
beperking
Elmedina Dautovic heeft bij Kristal In Leiden een 
pilotonderzoek uitgevoerd naar behandeling van PTSS 
met EMDR bij volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Het ging in de pilot om elf patiënten. Ruim 
tweederde had type II-trauma. Na behandeling met 
EMDR voldeden negen van de elf niet meer aan de 
criteria van PTSS. Ook angstklachten en depressie 
namen af. Het gemiddelde welbevinden nam juist toe 
na behandeling. 

Wiebren Markus kreeg voor zijn onderzoek naar EMDR 

bij rokers ‘Tegenwind’, de aanmoedigingsprijs voor 

goed onderzoek dat in niet-academische subopti-

male omstandigheden tot stand is gebracht. Het is de 

bedoeling dat deze prijsuitreiking elk jaar gaat plaats-

vinden.



Hoewel het om een pilotonderzoek gaat en een 
RCT nodig is om definitieve uitspraken te kunnen 
doen, lijkt alles erop dat EMDR een effectieve behan-
deling is voor mensen met een verstandelijke beper-
king en PTSS. 
 

Elmedina Dautovic

Oogbewegingen en emotionele arousal
Marianne Littel doet onderzoek aan de Universiteit 
Utrecht naar de onderliggende cognitieve en neuro-
biologische processen van EMDR. Zij voerde expe-
rimenten uit naar effecten van oogbewegingen op 
neutrale herinneringen. Hierbij bleek dat emotioneel 
neutrale herinneringen niet minder levendig worden 
door oogbewegingen. Dit zou volgens haar kunnen 
betekenen dat EMDR geen zin meer heeft als een 
herinnering zijn lading verloren heeft. 

EMDR bij kinderen en jongeren met PTSS
Jasper Zantvoort heeft een RCT uitgevoerd bij de 
Bascule naar traumagerichte cognitieve gedrags-
therapie versus EMDR bij kinderen en jongeren met 
PTSS. Beide groepen kregen acht behandelsessies. 
In beide groepen was sprake van verbetering. Er was 
geen significant verschil tussen de condities.

Onderstaande foto René van Diest
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Intimiteit en 
zakelijkheid 
Door Marjolein Geldermans

Er is veel aandacht voor hoe de cliënt tijdens EMDR 
de directe nabijheid van de (zwaaiende) therapeut 
ervaart. Maar hoe zit het andersom? Ik ondervind op 
een warme werkdag aan den lijve dat het voor de 
therapeut net zo ongemakkelijk kan zijn. 
Het is warm in mijn kamer, waar het raam niet open 
kan tijdens de sessies vanwege treinlawaai. Ik begin 
aan de laatste afspraak van de werkdag. Voor mij zit 
een vrouw met een uiterlijk om door een ringetje te 
halen. Alles klopt aan haar: bril, kapsel, lipgloss en de 
kleur van het sjaaltje. Zij is vriendelijk, beleefd en een 
beetje afstandelijk. Ze komt voor EMDR en weet er 
zelf beroepshalve het een en ander vanaf. Vanwege 
de warmte en eind-van-de-dag-vermoeidheid wil ik 
de tikjes gebruiken in plaats van oogbewegingen. Mijn 
cliënte wijst mij er echter fijntjes op dat oogbewegin-
gen effectiever zijn. Ik maak graag een professionele 
indruk op deze nogal perfectionistische vrouw, dus we 
veranderen van positie zodat ik straks gemakkelijker 
vlak bij haar kan gaan zitten. 

We starten het EMDR-protocol op. Als we toe zijn aan 
de fase van desensitisatie, schuif ik mijn stoel vlakbij 
die van haar, houd mijn vingers voor haar neus en 
begin met mijn hand te zwaaien. Al snel heb ik spijt 
van mijn te dikke colbertje (vanochtend was het nog 
koel). Het zweet breekt me uit en mijn haar plakt op 
mijn hoofd. Ik bedenk vertwijfeld dat ik het ’s mor-
gens even had moeten wassen, wanneer ik naar het 
verzorgde kapsel kijk van de vrouw voor mij. Van zo 
dichtbij zie ik dat haar ogen perfect zijn opgemaakt, 
de diamantjes in haar oren lijken echt. Is dit intimiteit 
verpakt in zakelijkheid, of andersom?
Terwijl ik door ga met zwaaien voel ik zweetstraaltjes 
afdalen langs mijn rug. Ik krijg het steeds warmer 
en zie in gedachten als in een tekenfilm dampende 
zweetwolkjes richting mijn cliënte drijven. En wat heb 
ik gegeten gisteren? Iets Bourgondisch met knoflook. 
Ik had een kauwgommetje in mijn mond moeten stop-
pen vóór de sessie. Waarom hebben we op het werk 
ook nog steeds geen CEM, zo’n zwaailicht waarmee je 
op een kilometer afstand EMDR kunt doen? 

Bij back to target ziet mijn cliënte er nog steeds super-
fris uit, alsof ze nooit zweet en nooit knoflook eet. 
Zou ze zien dat ik mij in deze warmte onzeker voel, zo 
dicht bij haar? Ik blijf heel stil zitten terwijl we de SUD 
nagaan. Dan gaan we verder met de oogbewegingen. 
Ik probeer niet te ademen. Tijdens het zwaaien voel ik 
pijn en vermoeidheid in mijn schouder (wat een watje) 
en krijg het nog warmer. Ik ga echter stug door en zeg: 
“Concentreer je daarop.” Ik denk ineens aan de col-
lega die last had van winderigheid tijdens een EMDR-
sessie. Prompt voel ik mijn buik rommelen. Zou mijn 
cliënte het kunnen horen op 50 centimeter afstand?
“Goed zo, houd vol”, commandeer ik om (denkbeel-
dige?) geluiden te maskeren, en zwaai door. Zweet, 
buikkramp, spierpijn en knoflook ten spijt. Zou ik nou 
de enige zijn die zich weleens zo ongemakkelijk voelt 
met de fysieke nabijheid van de cliënt?
De SUD wordt 0. Mijn cliënte lijkt niets gemerkt te 
hebben van mijn onzekerheid en ongemak. Ze gaat 
moe maar opgelucht weg. Ik zucht en zet eindelijk 
mijn raam open. Een trein dendert langs. Ik ga toch die 
CEM aan de baas vragen.

Marjolein Geldermans is GZ psycholoog en supervisor 

bij de VGCt. Zij werkt vanuit oplossingsgerichte en 

cognitieve gedragstherapie bij Skils, een tweedelijns 

GGZ-instelling die zich richt op arbeidsgerelateerde 

problematiek. Zij doet daar ook EMDR-behandelingen. 

Tevens werkt zij als supervisor bij PsyQ.
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Een impressie van het 14e congres 
van EMDR Europe in Genève: over 
kansen en voorwaarden voor een 
bredere erkenning en verspreiding 
van EMDR

Dit jaar was het veertiende EMDR Europe congres 
in het grote internationale conferentiecentrum in 
Genève. Evenals voorgaande jaren waren er veel inte-
ressante keynotes, workshops, SIG bijeenkomsten en 
natuurlijk de inspirerende ontmoetingen in de wandel-
gangen. 
Bijzonder dit jaar was op de eerste plaats de grote 
Nederlandse inbreng - voor het eerst stonden er nu 
eens geen Amerikanen op het toneel - met tegelijkertijd 
de constatering dat het theoretisch kader dat we in 
Nederland gebruiken, internationaal gezien, nagenoeg 
onbekend is. Verder was er een bijdrage van Mark van 
Ommeren van de World Health Organization (WHO) die 
de EMDR-wereld vertelde dat alleen grootschalig onder-
zoek telt. Daarnaast was er aandacht voor meer duur-
zaamheid en kwaliteit bij de verspreiding van EMDR. 

Het was even wennen: een EMDR-congres zonder 
Amerikaanse inbreng. Een kwart van de workshops 
werd verzorgd door Nederlanders: Joany Spiering over 
EMDR en rouw, Herman Veerbeek over zijn ‘wraakpro-
tocol’, David van der Berg, Berber van der Vleugel en 
Paul de Bont over EMDR en psychose, en Ferdinand 
van der Horst gaf een presentatie over de resultaten 
van zijn onderzoek naar de toepassing en effectiviteit 
van EMDR bij paniekstoornis. In beide laatstgenoemde 
workshops kwam het tot interessante discussies en 
uitwisselingen met veel vragen over de Nederlandse 
benadering. Opvallend was dat het Nederlandse con-
ceptuele kader (werkgeheugentheorie, linksom-rechts-

om) nog vrijwel onbekend blijkt te zijn bij de meeste 
aanwezigen uit andere landen. Ik vond het een gemis 
dat er in het programma, met name het plenaire deel, 
geen aandacht was voor nieuwe ontwikkelingen bin-
nen EMDR, zoals het gebruik van flashforwards en de 
discussie over de consequenties van de werkgeheu-
gentheorie (bijvoorbeeld wel of geen oogbewegin-
gen bij RDI). Op het volgende EMDR Europe congres 
mogen deze onderwerpen wat mij betreft niet ontbre-
ken. Om de Nederlandse benadering toegankelijk te 
maken, zou een Engelse vertaling van het handboek 
EMDR en het Praktijkboek EMDR wenselijk zijn.

Erkenning
Een interessante lezing van Mark van Ommeren ging 
over de rol van grootschalig onderzoek bij de inter-
nationale erkenning van EMDR. Van Ommeren is van 
oorsprong een Nederlander en heeft ooit een EMDR-
opleiding in de VS gevolgd. Hij heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe 
richtlijn van de WHO voor Geestelijke gezondheids-
zorg. Dit maakt deel uit van het zogenoemde Global 
Mental Health Action Plan van de WHO. Internationaal 
is EMDR nu erkend als sterk aanbevolen behandeling 
voor PTSS bij volwassenen en kinderen. Een grote 
doorbraak. 

In zijn presentatie gaf Van Ommeren inzicht in hoe de 
richtlijn tot stand is gekomen. Hij vertelde dat er veel-
vuldig internationaal overleg heeft plaatsgevonden, 
waarin op basis van overeengekomen criteria onder-
zoeksresultaten zijn beoordeeld. Voordat EMDR ook 
voor andere psychische stoornissen dan alleen PTSS 
een gedegen behandelalternatief is, moet de werk-
zaamheid worden aangetoond in wetenschappelijk 
onderzoek. Van Ommeren pleitte in dit verband voor 
het opzetten van meer grote Randomised Controlled 
Trials (RCT’s), uitgevoerd door onafhankelijke onder-
zoekers van naam en faam. “Brede internationale 
erkenning, bereik je niet door enthousiaste verhalen 
te vertellen aan elkaar, maar door het behalen van 
positieve resultaten in grootschalige effectonderzoek 

EMDR Uniting Nations, promo-
ting peace within and between 
people Door Alex Hooijschuur
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op basis van RCT’s”, zo stelde Van Ommeren.
Daarnaast pleitte hij voor een top-down aanpak om de 
positie van EMDR in het mondiale veld van de geeste-
lijke gezondheidszorg te versterken. Dit is een interes-
sante stellingname, omdat bijvoorbeeld de ontwikke-
ling van EMDR in Nederland juist een sterk voorbeeld 
is van resultaten die bereikt zijn met een ontwikkeling 
van onderop. Het zou interessant zijn om zijn opvat-
tingen over de ontwikkeling van EMDR in de verschil-
lende Europese landen in EMDR Magazine aan bod te 
laten komen.

Tot slot, geen EMDR congres zonder onderscheidingen: 
de EMDR Europe award for outstanding Contribution 
to EMDR ging naar de Engelsman Derek Farrell, de HAP 
Award was voor de Duitse Helga Mathess, en de Fran-
cine Shapiro Award voor het beste onderzoek ging naar 
de Nederlandse Mirjam Nijdam voor haar vergelijkende 
onderzoek naar EMDR en Brief Eclectic Psychotherapy 
(in Nederland bekend als Kortdurende Eclectische 
Psychotherapie, ofwel KEP) dat in het toonaangevende 
British Journal of Psychiatry is gepubliceerd. 

Noteer alvast in je agenda: Het volgende EMDR Europe 
congres vindt plaats in Edinburgh van 26-29 juni 2014! 
Trekpleisters: een keynote van Francine Shapiro, een 
feest in de beste Schotse traditie en, last but not least, 
interessante ontmoetingen met collega’s.

Het congres van de Europese EMDR in 
Genève vond plaats onder de subtitel
EMDR Uniting Nations: Promoting 
Peace within and between People 

Door Cobie Oliehoek

Het Europese EMDR congres kende ook een parallel 
programma met internationale organisaties zoals 
UNITAR (The United Nations Institute for Training and 
Research). Zij leveren innovatieve trainingen en leiden 
researchprojecten voor internationale humanitaire 
projecten. Hierbij ligt dus een grote kans voor EMDR. 
In het parallelprogramma bracht UNITAR in presen-
taties van vijftien minuten, verschillende succesvolle 
projecten over de hele wereld voor het voetlicht. Hier-
bij ging het om zogenaamde Humanitarian Assistance 
Programs (HAP) waarin locale initiatieven worden on-

dersteund. Dit gebeurt door hulpverleners ter plaatse 
te trainen in het gebruik van EMDR. Tijdens deze 
presentaties realiseerde ik me opnieuw hoe structu-
rerend EMDR-concepten kunnen werken bij dit type 
van humanitaire hulpprogramma’s. Zeker wanneer het 
project erin slaagt zich te focussen op de negatieve 
kernopvattingen die het gevolg zijn van de ramp, de 
vlucht, het ondervonden geweld en het verlies.

Aandacht voor de verspreiding van EMDR over de 
wereld was er ook in de lezing van Sushma Mehro-
tra, presidente van EMDR-Azië. Een werelddeel waar 
EMDR in opkomst is. Volgens Mehrotra zijn de duur-
zaamheid van projecten en de kwaliteit van trainingen 
daarbij belangrijke aandachtspunten. Voor projecten 
vanuit Europa wil EMDR Europe HAP hierin een grote-
re rol spelen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van 
de ervaring en kennis die al is opgedaan en die onder 
andere heeft geresulteerd in een heldere richtlijn voor 
nieuwe initiatieven. In de SIG-bijeenkomst werd echter 
duidelijk dat er nog veel uitwisseling nodig is om van 
EMDR Europe HAP de netwerkorganisatie te maken 
die daadwerkelijk betrokken wordt bij de veelheid aan 
projecten. Wat ik echter wel miste was het benutten 
van kansen of aansluitingsmogelijkheden om bijvoor-
beeld als HAP Europe meer gebruik te kunnen maken 
van de expertise van UNITAR. Dit is ook iets dat Joany 
Spierings, Nederlands vertegenwoordiger in HAP Eu-
rope, onderschreef. Zij stelde voor om een blauwdruk 
te maken voor onderzoeksmogelijkheden naar de ef-
fectiviteit van de inzet van HAP-programma’s. Er gaat 
volgens haar nog teveel kostbare energie van goedwil-
lende hulpverleners verloren. 

Hier ligt naar mijn mening een belangrijke taak om 
de handen ineen te slaan om op nationaal en op 
Europees niveau (bijvoorbeeld in de vorm van Special 
Interest Groups, SIG’s) onderzoekers en hulpverleners 
bij elkaar te brengen om van elkaar te leren en de be-
nodigde onderzoeksfondsen te vinden om de toepas-
sing van EMDR met betrouwbaar onderzoek te kunnen 
blijven onderbouwen. Wat dit betreft kan de erkenning 
door de WHO van EMDR als behandelmethode een 
belangrijke impuls geven aan het besef van de bete-
kenis van research als overtuigend werktuig voor de 
verdere ontwikkeling van EMDR.
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Een dierbare verliezen door moord. 
Wat gebeurt er met je als dat in je 
eigen leven realiteit wordt? En aan 
welke vorm van hulp heb je dan 
behoefte? Het merendeel van de 
nabestaanden heeft nog lang last 
van de emotionele gevolgen, maar 
heeft ook behoefte aan behande-
ling die toegesneden is op de spe-
cifieke problemen die zij ervaren. 
Een evidence-based behandeling 
met daarin ook EMDR, is binnenkort 
voorhanden

In 2006 werd dr. Jos de Keijser benaderd door de 
Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK), 
met het verzoek om voor deze groep nabestaanden 
een passend hulpaanbod te ontwikkelen. Het mondde 
uit in een onderzoek naar de emotionele gevolgen van 
moord op een dierbare, en naar effectieve behande-
ling van de klachten die daaruit voortkomen. Jos bege-
leidt Drs. Mariëtte van Denderen die in 2014 op dit on-
derzoek hoopt te promoveren. De eerste uitkomsten 
van de behandeling, een combinatie van EMDR en 
cognitieve gedragstherapie (CGT), zijn veelbelovend.

Rouw en PTSS
Op het EMDR-congres in Nijmegen vertelden beide 
onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen over 
hun onderzoek. Op dit moment is Mariëtte volop bezig 
met de data-analyses. Over een paar maanden zijn de 
laatste behandelingen afgerond. “We gingen ervan uit 
dat het voor nabestaanden zwaarder is om het verlies 
te verwerken als iemand omkomt door moord”, vertelt 
zij. “Door de ernst van wat er is gebeurd en het gege-
ven dat een ander persoon het leed intentioneel heeft 
veroorzaakt, is de kans groot dat het verwerkings-
proces langdurig en moeilijk is.” Dat blijkt ook uit dit 
onderzoek. De onderzoekers hebben nabestaanden in 
hun onderzoek geïncludeerd via Slachtofferhulp en via 
drie lotgenotenverenigingen in Nederland. Tachtig pro-
cent van de deelnemers aan het onderzoek voldeden 
aan de criteria van PTSS of van gecompliceerde rouw. 
Jos: “Voor sommigen was het nog maar kort geleden, 
maar bij andere nabestaanden was het soms al meer 
dan twintig jaar geleden. Dat ook na zo’n lange tijd 
nog zo’n grote groep klachten heeft, daar schrokken 
wij wel van.”
Jos de Keijser was al jaren betrokken bij de behande-
ling van gecompliceerde rouw. Reguliere behandeling 
sloot niet aan bij de specifieke problemen van men-
sen die een dierbare hadden verloren door moord. 
“Zelfs in Amerika, waar moord veel vaker voorkomt 
dan in Nederland, is nog niet eerder een RCT naar 
de gevolgen van homicide uitgevoerd. Meestal werd 
de narratieve methode toegepast en er was maar 
één onderzoek waarin een aantal casestudies werd 
beschreven.”

Wraak
Volgens de onderzoekers zijn er meerdere factoren 
die verwerking van moord zwaarder maken dan 
verwerking van een natuurlijk overlijden. “Dat zoiets 
als een moord opeens in je eigen gezinsleven gebeurt, 
roept veel angst op”, zegt Mariëtte. Daar komt bij dat 

Onderzoek naar de emotionele 
gevolgen van moord en effectieve 
behandeling
Door Gea Procee

“Iedere nabestaande maakt in zijn 
hoofd een film van wat er is gebeurd”
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er vaak grote aandacht is van de media en dat nabe-
staanden in de eerste periode vaak ook verdachte zijn. 
Jos: “Die eerste periode is heel onrustig, daarom laten 
we deelnemers pas aan het onderzoek deelnemen als 
de moord langer dan een half jaar geleden is.”
In het onderzoek is specifiek gekeken naar de factor 
wraak. “Een ander heeft jou iets vreselijks aangedaan: 
dat kan aanzetten tot sterke haat”, zegt Jos. “Hoe 
meer wraakbehoefte mensen houden, hoe meer kans 
dat ze blijven rouwen en niet verder komen daarin. 
Hoe meer je wraak los kunt laten, hoe minder klach-
ten mensen hebben. Dat toont ons onderzoek aan.”

Een op de drie moorden gebeurt in de familiesfeer. 
Naast een slachtoffer is er dus vaak ook een dader 
in de familie. Er is daarom in het onderzoek gekeken 
naar die onderlinge relaties. In 45 procent van de ge-
vallen was de dader een bekende van de nabestaan-
de. Toch blijkt dat het voor de ernst van de klachten 
niet uitmaakt wie de dader is. Bepalend is hoeveel 
iemand in zijn gedachten bezig blijft met de dader. 
Mariëtte: “Het uitgangspunt van de behandeling is dat 
mensen iets enorm onrechtvaardigs is aangedaan. Het 
doel is om de aandacht te verschuiven van de dader 
naar de persoon zelf: ‘hoe sta ík hierin, wat voel ík, 
hoe moet ík hier nou mee omgaan?’. In het werkboek 
dat voor de behandeling is ontwikkeld, wordt dat ‘de 
dader uit je hoofd’ genoemd. Het CGT-deel van de 
behandeling sluit daarin vooral aan bij de gecompli-
ceerde rouw.”

Nare beelden
Omdat EMDR geïndiceerd is voor behandeling van 
PTSS, is ook een aantal sessies EMDR opgenomen in 
het onderzoeksprotocol. In de DSM 5 wordt het A-
criterium dat je ‘getuige geweest bent’ van de ingrij-
pende gebeurtenis losgelaten bij het stellen van PTSS. 

Jos: “Iedere nabestaande maakt in zijn hoofd een film 
van de gebeurtenis. Dat beeld wordt als uitgangspunt 
genomen en uitgewerkt in de EMDR. Maar nabestaan-
den worden meestal ook betrokken bij het identifice-
ren van hun dierbare. Dat is erg belastend. En vaak 
worden zij ook nog via de media telkens met nare 
details geconfronteerd.”
Er zijn voor het onderzoek geen aanpassingen gedaan 
in het EMDR protocol. “Herman Veerbeek doet dat 
wel, ja”, beaamt Jos. “In zijn protocol wordt de behoef-
te aan vergelding geactualiseerd. Dat doen wij niet. 
We hebben wel contact met Veerbeek en misschien 
dat we in de toekomst gaan kijken wat van de twee 
protocollen het best werkt bij wie. Onze visie is dat de 
impact van de ervaring minder groot moet worden. 
Als nabestaande heb je er vaak grote behoefte aan 
om precies te weten hoe het allemaal gegaan is. Maar 
voor de verwerking helpt het juist als het werkge-
heugen niet belast wordt met dit soort informatie. 
Dat zagen we bijvoorbeeld ook bij de vrouw van de 
vermoorde juwelier: bij Pauw en Witteman vertelde zij 
dat zij er niets aan had om boos te zijn op de daders. 
Zij had zich ook zo weinig mogelijk verdiept in hoe het 
precies was gegaan en was sterk gericht op haar doel 
om nog wat van haar leven te maken. Mensen die dat 
kunnen zijn natuurtalenten. Veerkrachtige mensen 
die er zonder hulp doorheen komen. Ik leg het op die 
manier ook uit aan nabestaanden. Je raakt het niet 
kwijt, je geeft het een plaats in je geheugen, maar van 
belang is dat het uit het werkgeheugen gaat naar het 
autobiografische geheugen. Als dat lukt, kun je het 
beter naast je neerleggen. Vaak zien we dat wanneer 
een kind is vermoord, ouders ook geen aandacht 
meer kunnen opbrengen voor de kinderen die nog wel 
leven. Het verlies moet op een of andere manier in het 
leven worden geïntegreerd.”

Het onderzoek
De onderzoekers hebben gekozen voor een compact 
onderzoeksprotocol. De behandeling bestaat uit acht 
sessies, waarvan drie sessies CGT en drie sessies EMDR. 
Die kortdurende aanpak kan een risico zijn als je de ef-
fectiviteit van je interventies wilt aantonen. “Dat hebben 
we ook gedaan vanwege de toegankelijkheid van de 
behandeling, omdat vaak maar vijf sessies worden ver-
goed”, legt Mariette uit. “We hebben de deelnemers at 
random ingedeeld bij de behandelconditie waarin werd 
begonnen met CGT of met EMDR. De klachten en ef-
fecten hebben we gemeten met een rouwvragenlijst (de 
RVL) en een traumavragenlijst (de SVL). De uitkomst van 
de behandeling werd vergeleken met een groep nabe-
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staanden die pas na vier maanden met de behandeling 
mocht starten. Zo konden we ook het effect van behan-
delen, ten opzichte van niet behandelen onderzoeken. 
Na een half jaar volgde er een nameting. Deelnemers 
die na de acht sessies nog meer sessies nodig hadden, 
kregen die ook aangeboden, maar vielen dan wel buiten 
het onderzoek.”
Na de eerste dertig behandelingen kwam volgens de 
onderzoekers al een uitermate significant verschil naar 
voren tussen de behandelde en niet behandelde groep. 
En binnenkort zijn alle zeventig behandelingen afgerond.

Voor slachtoffers was er niets
Jos en Mariëtte vertellen gedreven over hun onder-
zoek. De wens om een verschil te maken is groot. Ze 
benadrukken dat het eerste doel is dat de psychische 
klachten voor deze groep nabestaanden echt vermin-
deren. “Daarnaast moeten er ook meer therapeuten 
komen die geschoold zijn in een behandeling die 
specifiek is toegesneden op de gevolgen van moord”, 
zegt Jos. Het kennisniveau moet omhoog. De lotgeno-
tenverenigingen dringen daar ook op aan, benadruk-
ken de onderzoekers: “In het verleden ging er vooral 
aandacht uit naar de dader. Die kreeg tbs, een behan-
deling, scholing. Voor de slachtoffers was er niets. En 
als ze behandeling nodig hadden, moesten ze dat voor 
een deel zelf betalen. Nu is er meer aandacht voor 
slachtoffers, ook vanuit de politiek.”

Volhouden
In sommige regio’s, zoals de Randstad, komt moord 
vaker voor. Jos: “Voor de therapeuten in grote steden 
die meededen in het onderzoek, was dat extra zwaar. 
Zij kregen naar verhouding veel van deze behande-
lingen te doen. Als je veel met zulke behandelingen 
bezig bent, kijk je in een steegje op een gegeven 
moment ook angstiger om je heen. En als je kinderen 

hebt in dezelfde leeftijd, dan loop je het risico dat je 
het ook op hen gaat projecteren. Je hebt intervisie en 
supervisie nodig. Het gaat in de behandeling ook om 
de toon die je aanslaat, hoe zit je er zelf bij? Daarom 
hebben we gebruik gemaakt van therapeuten met 
enige senioriteit. Je moet het aankunnen.”
Hoe de onderzoekers het zelf volhouden? Mariette: 
“Als ik naar huis ga, na een avond bij de VOVK, dan 
vind ik het af en toe best zwaar. Je hoort op zo’n 
avond de nare verhalen van de ouders onder elkaar, 
maar ik realiseer me dat het hún verhaal is, het is 
vooral ernstig voor hén.”
Jos heeft er minder last van. Hij is maar een deel van 

de tijd met het onderzoek bezig. “Mariette doet dat 

veel intensiever. Mijn drijfveer is vooral dat er aan het 

eind van het jaar een evidence-based behandeling ligt.”

Rouw na Moord - feiten
- 150 mensen per jaar worden vermoord
- Er is nog niet eerder systematisch onderzoek   
 gedaan naar een behandeling voor nabestaanden  
 die iemand hebben verloren door moord
- Van de nabestaanden heeft gemiddeld 11 jaar later  
 31% nog last van ptss gerelateerde klachten, en  
 75% last van ernstige rouwklachten.
- Er is met betrekking tot het klachtenniveau geen  
 verschil tussen ouders, kinderen en broers of zussen 
 van het slachtoffer.
- De relatie tussen de nabestaande en de dader blijkt  
 niet van invloed te zijn op het klachtenniveau.
- De eerste resultaten van de behandeling lijken 
 positief.

Er is nog een aantal behandelplekken vrij. 
Geïnteresseerden kunnen meer informatie lezen op 
www.rouwnamoord.nl

Referentie: 
Van Denderen, M. De Keijser, J. Kleen, M. & Boelen, P.A. (accepted) 

Psychopathology among homicidally bereaved individuals, A syste-

matic review. Trauma, Violence & Abuse

“Er moeten ook meer therapeu-
ten komen die geschoold zijn in 
een behandeling die specifiek 
is toegesneden op de gevolgen 
van moord.” Jos de Keijser
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Mieke had hulp gezocht om van haar PTSS-klachten af te 
komen. Gaandeweg de therapie bleek er sprake van af-
hankelijke persoonlijkheidsproblematiek. Ze bleef de vaste 
overtuiging houden dat ze niet op zichzelf terug kon vallen, 
omdat er geen basis was. Nadat we de traumatische jeugd-
ervaringen hadden bewerkt met EMDR, zochten we naar 
de ervaringen waardoor ze dit zo sterk was gaan geloven.
We kwamen met een floatback uit op een gebeurtenis die, 
vergeleken met de jeugdtrauma’s, haast ‘pietluttig’ leek. 
Het was een ervaring waarbij haar moeder haar als achtja-
rig meisje een uitbrander gaf, omdat haar moeder vond dat 
ze de foute beslissing had genomen.
De EMDR startten we met een SUD van 2. Tijdens de de-
sensitisatiefase nam de spanning meer toe dan af. Op een 
gegeven ogenblik keek Mieke me recht aan en zei “Stop 
eens…., wacht…. er zit wel een basis!” Ze zag het voor 
zich als een soort ‘pit’ en was er erg door geraakt.
Wij zijn verder gegaan tot de SUD uiteindelijk uitkwam 
op 0. Mieke heeft thuis geschilderd hoe ze de basis had 
gezien (afbeelding 1).

Gaandeweg de therapie voelde Mieke dat ze meer op 
zichzelf kon terugvallen. Vanuit de basis die ze bleef 
voelen, merkte ze langzamerhand dat dit haar ook steeds 
meer lukte. Alsof er uit de ‘pit’ steeds meer groei moge-
lijk was. Ook dit heeft Mieke verbeeld in een schilderij 
(afbeelding 2).
Tijdens de therapie is Mieke steeds meer gegroeid en 
we hebben het uiteindelijk goed afgesloten. Ze is een 
zelfstandige vrouw geworden, niet meer gehinderd door 
de nachtmerries en herbelevingen. Nu, een jaar later zegt 
ze: “Ik heb nog steeds houvast aan dat beeld als het even 
wat minder gaat. Het schilderij hangt in mijn woonkamer. 
Als ik er naar kijk, zie ik zo weer voor me hoe ik dat toen 
bij jou zag.”

Wil je graag iets van jouw cliënt(e) in deze rubriek zien, 

dan kun je contact opnemen met Femke van de Linde 

(lindepraktijk@gmail.com). De bedoeling is dat je er 

zelf een inleidend stukje over de therapie bij schrijft.

Client’s Perspective
Door Femke van de Linde

Deze rubriek is voor mooie, aangrijpende, interessante of enthousiaste uitingen van cliënten over hun 
EMDR-therapie. Het kan gaan om een omschrijving van hoe iemand de EMDR-sessie of de therapie heeft 
beleefd, een gedicht of een kunstige uiting in de vorm van beelden.

 

Afb. 1 - Schilderij Mieke

 

Afb. 2 - Schilderij Mieke
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Vijf vragen aan…
Hellen Hornsveld
Door Rowina de Bas

In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ 
wordt een meer of minder bekend 
VEN-lid aan u voorgesteld. 

Hellen Hornsveld is behandelaar, 
docent, onderzoeker en secretaris 
van de VEN. Vanuit haar veelzijdig-
heid en gedrevenheid voor het vak 
houdt zij zich met al deze facetten 
bezig. Haar drijfveren zijn een betere 
therapeut worden en een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van 
EMDR

Wat maakt dat EMDR jou als behandelaar 
aanspreekt?
“EMDR is doelgericht en vereist een gestructureerde 
aanpak. Dat ligt mij wel. De casusconceptualisatie 
geeft een duidelijk beeld van de samenhang tussen de 
klachten en beschadigende ervaringen. EMDR heeft 
mijn kijk op de psychopathologie behoorlijk veranderd. 
Het heeft een absolute meerwaarde ten opzichte van 
de traditionele gedragstherapeutische visie. De Cogni-
tieve Gedragstherapie (CGT) heeft als uitgangspunt dat 
vermijdingsgedrag een belangrijke, in stand houdende 
factor is bij angstklachten, zoals paniekstoornis en 
sociale fobie. Exposure en gedragsexperimenten zijn 
er op gericht om de vermijding op te heffen, waarmee 
de angst afneemt. Toch blijven veel mensen, ondanks 
deze corrigerende ervaringen, angstig. Ze zeggen: ‘Ik 
weet wel dat het niet klopt wat ik denk, maar toch 
voelt het zo.’ Ik denk dat EMDR, gek genoeg, meer 
oog heeft voor de leergeschiedenis. In het geheugen 
bevindt zich allerlei gevoelsmatig bewijsmateriaal, dat 
je met EMDR kan desensitiseren en zo min of meer 
onschadelijk kan maken. Daar kun je met je gedrags-
experimenten vaak niet tegen op. Met EMDR kun je 
dus behoorlijk scherp schieten. En raak!”

Wat is je meest indrukwekkende ervaring 
met EMDR?
“Dat zijn er veel. Ik kies er een die mij ook erg ont-
roerde: ik behandelde een vrouw die het contact met 
haar zoon had verloren, nadat hij zich had aangesloten 
bij een sekte. Uiteindelijk werd hij onbereikbaar voor 
haar. Zij had meerdere ingrijpende gebeurtenissen 
meegemaakt, waaronder een vliegtuigongeluk en het 
overlijden van haar man. Deze voorvallen had zij goed 
kunnen verwerken. Daaruit bleek haar kracht. In het 
proces van loslaten van haar zoon liep zij echter vol-
komen vast. Zij had al gesprekstherapie achter de rug. 
Toen we begonnen met EMDR, verwachtte ik dat 
schuld en zelfwaardering belangrijke thema’s zouden 
zijn, maar het bleek te gaan over controle, een bijna 
lijfelijke behoefte om hem bij zich te houden. Het tar-
getbeeld was van haar zoon, met woedende blik, zoals 
ze hem voor het laatst had gezien. De NC was: ‘Ik ben 
machteloos’. In twee EMDR-sessies kon zij het beeld 
aan. Dit impliceerde dat zij het aankon dat het zo was 
gelopen, en dat zij hem kon loslaten. Ze voelde zich 
bevrijd en het was mooi om dat te zien gebeuren. Een 
behandelaar kan niet altijd voorspellen waar mensen 
precies mee blijven zitten na een ingrijpende gebeur-
tenis. EMDR is echt wat anders dan gesprekstherapie 
en heeft een eigen specifieke kracht. Dat is nou wat ik 
bedoel met ‘de kracht van het protocol’ en ‘op scherp 
schieten’!” 

Welke tip wil je meegeven aan beginnende 
EMDR-therapeuten?
“Als eerste: doen, doen, doen! Doe veel ervaring op, 
maak vlieguren en wacht, nadat je de basiscursus 
hebt afgerond, niet te lang met het toepassen er van. 
Door therapeuten direct vaardigheden aan te leren in 
de basiscursus wordt de drempel om EMDR daadwer-
kelijk te gebruiken verlaagd. EMDR kent steeds meer 
toepassingsgebieden en is heel bruikbaar. 
Mijn tweede tip: zorg er voor dat je goed snapt waar 
je mee bezig bent. Bij EMDR is het belangrijk om het 
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perspectief van het hier-en-nu aan te houden tijdens 
alle stappen in het basisprotocol. De centrale stap 
daarin is dan ook dat zinnetje: ‘Wat we nu moeten 
uitzoeken is hoe het komt dat juist dit beeld/plaatje nu 
nog zo naar voor je is als je er naar kijkt, los van hoe 
naar het destijds wàs.’ Bij het formuleren van de PC, 
formuleer je daarmee ook direct het doel. Als iemand 
bijvoorbeeld vroeger veel werd gepest, is het doel 
dat hij naar het plaatje kan kijken, zonder zich weer 
minderwaardig te voelen over zichzelf. Bij iemand die 
bedreigd is met een pistool is het doel dat de persoon 
naar het plaatje kan kijken en zich tegelijkertijd in 
het hier-en-nu veilig kan voelen. Als je dat hier-en-nu-
perspectief echt goed snapt, weet je beter waar de 
beschadiging zit, waar je naar toe moet, en kun je de 
juiste interweaves geven.” 

In het eerste EMDR Magazine deed Steven 
Meijer de aftrap van deze estafetterubriek. 
Zijn vraag aan jou is: “Wat staat er nog op je 
onderzoeksverlanglijstje?”
“Oh, nog heel veel. Waar ik bijvoorbeeld heel nieuws-
gierig naar ben, is de rol van de associaties. Ik ben 
benieuwd of stimulering daarvan toegevoegde waarde 
heeft. Daar is, net als EMDR bij flashforwards en ver-
gelijkingen met andere methodieken, nog veel onder-
zoek nodig.
Schematherapie bijvoorbeeld richt zich net als EMDR 

op de beschadigende ervaringen die klachten aanstu-
ren. Bij interventies zoals imaginaire rescripting en 
historisch rollenspel gaat de cliënt echter terug naar 
de beleving van toen. Ik ben benieuwd wanneer EMDR 
beter werkt en wanneer andere technieken. Zo komen 
we misschien meer te weten over hoe we ons thera-
peutisch handelen kunnen verbeteren.
Verder vind ik de verschillende toepassingsgebieden 
van EMDR heel interessant. De bevinding van Ferdi-
nand Horst dat EMDR bij paniekstoornis even goed 
werkt als CGT is bijvoorbeeld heel opvallend. Via 
‘linksom’ brengt de behandelaar de leergeschiedenis 
van de patiënt in kaart. Met EMDR richt je de behan-
deling vervolgens op die beschadigende ervaringen en 
kunnen klachten verholpen worden. Gevoelsmatig ligt 
dat voor de hand, maar er is wel meer evidentie voor 
nodig.” 

Wie wil je de volgende keer aan het woord 
laten in deze rubriek?
“Els van Rijn. Zij is oprichtster van Psy-Zo! in Gronin-
gen. Zij is ook heel veelzijdig: behandelaar, praktijk-
houder, docent en supervisor. Ik ben benieuwd wat 
haar drijft om EMDR in Noord-Nederland op de kaart 
te zetten.”

“Met EMDR kun 
je behoorlijk 

scherp schie-
ten. En raak!”

Hellen Hornsveld
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De SIG Schematherapie is volop in 
bloei. Er wordt aan elkaar gesnuffeld 
en mogelijkheden worden uitgewisseld. 
Waar de meeste SIG’s een klachtge-
bied als uitgangspunt hebben, is dat 
bij de SIG Schematherapie anders. 
Net als EMDR, is schematherapie een 
volwaardige vorm van therapie. Maar 
op welke wijze vullen deze therapie-
vormen elkaar aan en hoe kunnen we 
beide behandelingen samen inzetten? 

Truus Kersten was al schematherapeut 
toen ze EMDR ging doen. Bij Do Doeksen 
was dit precies andersom

Truus Kersten is 
docente schema-
therapie. Ze vertelt 
enthousiast wat dat 
nu eigenlijk is. 
“Schematherapie is 
een integratieve the-
rapie, waarin psycho-
dynamische, huma-
nistische, existentiële 
en gedragstherapeu-
tische en ontwikke-
lingspsychologische 
elementen zijn ver-
weven. Hechting is 
in deze therapie een 

belangrijk thema.”
“Jeffrey Young ontwik-

kelde de therapie toen hij merkte dat de gangbare 
gedragstherapie vaak onvoldoende effect sorteerde bij 
mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Hij ontwik-
kelde de kennis die er vanuit Beck was verder door. 
Eerst ontwikkelde hij 18 schema’s. Deze patronen van 

denken, voelen en handelen, ontstaan in de vroege 
jeugd en zijn vaak disfunctioneel.”
“Het uitgangspunt is dat mensen in hun vroege jeugd 
schema’s en patronen ontwikkelen die de kijk op de 
wereld bepalen. De blik in het ‘hier en nu’ weerspie-
gelt wat mensen in hun jeugd hebben meegemaakt, 
of juist gemist. Het schema ‘wantrouwen en misbruik’ 
kan bijvoorbeeld zijn voortgekomen uit ervaringen van 
mishandeling en misbruik in de jeugd, waarbij de thuis-
situatie onvoorspelbaar was. Je ziet dit in de volwas-
senheid vaak terug in het gedrag van cliënten met de 
antisociale- en de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. 
Mensen ontwikkelen copingstrategieën om de bij 
het schema behorende emoties niet te ervaren. Drie 
onaangepaste copingmechanismen zijn overcompen-
satie, vermijding en overgave. Als iemand bijvoorbeeld 
denkt dat anderen hem of haar verlaten, kan deze 
persoon zich vastklampen aan de ander (overcom-
pensatie), intieme relaties vermijden (vermijding), of 
partners kiezen die zich niet kunnen binden.” 

“In schematherapie is de therapeutische relatie, 
met name het ‘limited reparenting’ het belangrijkste 
element. De therapeut is de gezonde volwassene die 
vanuit een hechtingsrelatie met de cliënt vult, wat 
deze heeft gemist en probeert de schema’s te repa-
reren. Vanuit de therapeutische relatie worden ook 
interventies gebruikt als empatische confrontatie en 
‘limit setting’ (grenzen stellen).” 
“Toen bleek dat er bij complexe problematiek wel veel 
schema’s tegelijk kunnen spelen, ontwikkelde Young het 
concept van schemamodi: hierin zijn de schema’s en 
copingstijlen samengevoegd. Waar een schema je blik 
op de wereld weergeeft (schematherapeuten noemen 
dit vaak ‘trait’), is een modus een ‘emotional state’, de 
manier van doen en laten van dat moment. Vanuit je 
schema’s, de achterliggende bril, kun je op verschillende 
manieren reageren. Modi komen tot uiting in copingge-
drag dat gebaseerd is op meerdere schema’s.

18 SIG in beeld

Het ‘hoe en wat’ van 
schematherapie 

Door Femke van de Linde

Truus Kersten

18



19

Wanneer de therapeut met modi werkt, kan deze 
gesprekken aangaan met de kant van de cliënt die op 
dat moment actief aanwezig is. Dit kan in de vorm van 
een modusdialoog of een voor -en nadelen interview. 
Je werkt dan met de modus die je op dat moment 
de therapiesessie overheerst. Verder worden in de 
schematherapie experientiële, gedrags- en cognitieve 
technieken gebruikt.”
“In het werken met modi is het doel om steeds bij 
het kwetsbare kind te komen door de beschermende 
modi te doorbreken of te passeren: je moet bij de 
vroegkinderlijke schema’s komen om ze te kunnen 
veranderen. Timing is belangrijk. Wanneer de cliënt 
nog erg in oude patronen vastzit, in de modi, kun je 
soms nog geen rollenspellen of gedragsexperimenten 
doen, zeker niet bij patiënten met cluster B-persoon-
lijkheidsproblematiek. Mensen laten niet meteen het 
achterste van hun tong zien, waardoor je pas later 
in de therapie op de tekorten en nare ervaringen uit 
komt. Soms erkennen patiënten bepaalde modi of 
kanten niet, terwijl deze in hun geschiedenis toch erg 
samenhangen met nare gebeurtenissen.” 
In Nederland heeft schematherapie vooral bekendheid 
gekregen door de onderzoeken van onder andere Ar-
noud Arntz. Hieruit bleek dat schematherapie effectief 
is voor cliënten met borderlinepersoonlijkheidsstoor-
nis en cliënten met Cluster-C stoornissen.

EMDR
Truus was al opgeleid in schematherapie toen ze met 
EMDR in aanraking kwam. “Ik behandel in de forensi-
sche setting mensen met zware persoonlijkheidspro-
blematiek, voornamelijk complexe cluster B-patiënten 
en psychopaten. Vanuit het schematherapeutisch 
kader werk ik soms met EMDR. Ik haal met EMDR als 
het ware de topjes er af, maar de achterliggende pa-
thologie bewerk ik met schematherapie. Wanneer pa-
tiënten die met (complexe) PTSS worden aangemeld 
een niet te sterk schema ‘misbruik en wantrouwen’ 
hebben, begin ik met EMDR om de As I- problematiek 
te bewerken.” 
Do Doeksen, psychotherapeut, gedragstherapeut en 
EMDR-supervisor, werkt sinds 2010 volledig in haar ei-
gen praktijk. “Ik ben opgeleid als gedragstherapeut en 
EMDR-practitioner. Schematherapie ben ik later gaan 
doen. Cliënten melden zich vaak aan met de vraag 

naar een EMDR-therapie. Ik start dan met het verwer-
ken van de trauma’s. Wanneer tevens sprake blijkt van 
persoonlijkheidsproblematiek waar de cliënt ook last 
van heeft, ga ik vervolgens verder met schemathera-
pie, ‘stepped care’ dus. 
Ik had er aanvankelijk wat moeite mee dat je als 
therapeut de ouderrol zo op je neemt, het druiste in 
tegen hoe ik ben opgeleid als gedragstherapeut. Bij 
schematherapie ga je op de stoel van de ouder zitten, 
dat is juist het genezende element.”

“Ik gebruik bij bijna iedereen EMDR. Bij mijn cliënten 
is vaak sprake van vroegkinderlijke traumatisering. Ik 
start dan met de trauma’s uit de kindertijd met EMDR 
linksom-, en reparatie van het zelfbeeld met de EMDR 
rechtsom-procedure. Bij persoonlijkheidsproblematiek 
gebruik ik gedragstherapeutische technieken, maar 
vaak is het prettig om de schema’s erbij te halen. Som-
mige pijnlijke gebeurtenissen rescript ik dan. Mensen 
hebben daar op de een andere manier heel veel baat 
bij, ze voelen zich bijvoorbeeld minder eenzaam of 
machteloos. De kennis die ik heb opgedaan gedurende 
de tijd dat ik met kinderen werkte, helpt me erg bin-
nen de schematherapie. De ontwikkelingsfasen heb ik 
scherp in beeld en ook de bijbehorende taal.”

“Het fijne van EMDR is dat 

het heel gestructureerd is 

en dat je zeker weet dat een 

nare herinnering niet meer 

opspeelt. Door de SUD is het 

meetbaar. Waar bij EMDR 

cliënten naderhand terug 

kunnen komen met: ‘Het is 

echt weg!’” Truus Kersten
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“Ik kies niet sec voor schematherapie, maar vind het 
een mooie aanvulling voor die mensen die zo getrau-
matiseerd zijn dat ze jarenlang in behandeling zijn. Het 
leven staat dan helemaal in het teken van de trauma’s. 
Werk en relaties leiden eronder. Vaak hebben deze 
cliënten eerder al EMDR gehad en dan is taal vanuit de 
schema’s heel fijn. Mensen snappen dit goed.” 

Bij de patiënten van Truus werkt EMDR niet altijd 
voldoende. “De SUD komt bijvoorbeeld niet op 0 uit, 
of nare herinneringen zijn überhaupt nog niet be-
spreekbaar. Dan moet eerst de therapeutische relatie 
worden opgebouwd. De kindmodi, met name de 
kwetsbare kindmodus, is namelijk vaak nog helemaal 
niet toegankelijk in het begin: de patiënt zit dan nog 
erg in beschermende of overcompenserende schema-
modi, bijvoorbeeld in de ‘aanval en pestmodus, waarin 
intimidatie en agressie een rol spelen. Forensische 
patiënten met cluster B-persoonlijkheidsproblematiek 
krijg je in mijn beleving sowieso minder gemakkelijk 
aan de EMDR. Zij willen vaak vanuit hun vroege sche-
ma’s en zeer ernstige traumatisering sterk de controle 
houden en zich niet overgeven aan hokus-pokus waar 
ze niet in geloven. 
Imaginatie-oefeningen en meerstoelentechnieken vanuit 
schematherapie en EMDR kun je dus soms pas na jaren 
inzetten. Bij de stoelentechniek zeggen ze bijvoorbeeld 
ook: ‘ik ga geen spelletje doen, ik ben een prater’.” 

Volgens Do is het verschil vooral dat je met EMDR 
meteen naar het naarste beeld van de nare gebeurte-
nis gaat. “Bij schematherapie stap je als therapeut in 
de ervaring, voordat de nare gebeurtenis plaatsvindt. 
Als gezonde volwassene neem je het voor het kind op. 
Je spreekt de ouders aan op wat ze fout doen, of je 
neemt het kind mee. Je verandert eigenlijk de gebeur-
tenis: je voorkomt dat het gebeurt en geeft het kind 
wat het eigenlijk had moeten krijgen, bijvoorbeeld 
zorg en erkenning. Je doet dit aanvankelijk als thera-
peut, omdat de cliënt het vaak zelf nog niet kan. Je 
werkt er wel naartoe dat de cliënt dat zelf gaat doen.”

Aanvulling of kruisbestuiving?
Op de vraag of je kan zeggen dat je met EMDR iets 
weghaalt en bij schematherapie iets toevoegt, ant-
woordt Truus: “Bij gezonde volwassenen ga je er van-

uit dat er informatie aanwezig is waarop mensen kun-
nen terugvallen. Bij mijn patiënten is dit vaak niet aan 
de orde. Als iemand nog nooit anderen heeft kunnen 
vertrouwen, kun je de informatie dat er ook mensen 
zijn die wel te vertrouwen zijn, niet zomaar met EMDR 
toevoegen. Met EMDR gaat de lading van de herinne-
ring af, maar er wordt geen nieuwe, gezonde volwas-
sen informatie toegevoegd. Vanuit de schematherapie 
doe je dit wel, met reparenting. Als mensen geen 
hechtingrelatie aan kunnen gaan, kan het aanbrengen 
van nieuwe, gezonde informatie erg moeilijk zijn.” 
“Het fijne van EMDR is dat het heel gestructureerd 
is en dat je zeker weet dat een nare herinnering niet 
meer opspeelt. Door de SUD is het meetbaar. Waar bij 
EMDR cliënten naderhand terug kunnen komen met: 
‘Het is echt weg!’, ligt dat bij imaginatie en rescripting 
anders. De modi worden minder sterk, maar de link 
met imaginatie wordt vaak niet gelegd. Cliënten rap-
porteren wel dat het goed voelt, (‘Fijn dat je voor me 
opkwam’, maar ze geven niet aan dat ze er meteen 
anders over denken. Dat komt pas in de loop van de 
therapie. Ik gebruik EMDR soms als een techniek in 
plaats van imaginatie en rescripting. Zo had ik een 
patiënt die al meer dan drie jaar schematherapie had. 
Hij was er uiteindelijk aan toe om aan het seksueel 
misbruik te gaan werken. Ik heb hem laten kiezen 
of hij dit met EMDR of met imaginatie en rescripting 
wilde aanpakken. Hij koos voor EMDR.”

Volgens Do komt rescripting overigens echt vanuit de 
schematherapie. “Ik hoor het ook wel eens bij EMDR 
genoemd worden, maar ik ben er geen voorstander 
van de termen van beide therapieën door elkaar te ge-
bruiken. Bij EMDR gebruik je interweaves. Het gebeurt 
nu heel veel in de praktijk, en ook bij supervisanten, 
dat zij als interweave als therapeut in het plaatje stap-
pen en de client gaan helpen, bijvoorbeeld om tegen 
de dader in te gaan. Zij noemen dit dan ook rescripten 
in de EMDR. Ik ben daar geen voorstander van, het is 
geen interventie die in het EMDR arsanaal thuishoort 
en ik heb er ook zelf geen goede ervaringen mee. 
Ik vertel dat ook aan mijn supervisanten: ‘Doe of 
rescripting zoals in de schematherapie bedoeld wordt 
(als therapeut helpen tijdens de imaginatie, het kind 
troosten, de ouder toespreken of het kind meenemen 
uit de situatie), of doe een EMDR-interweave. In dit 
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geval bijvoorbeeld: ‘Stel dat jouw vriendin hetzelfde 
overkomt...wat raad je haar aan…’, of ; ‘Doe maar net 
alsof …je tegen hem zegt dat hij een klootzak is.’ Dit is 
zo’n thema dat we ook in de SIG bespreken. Misschien 
komen er in de toekomst wel aanpassingen van het 
protocol, dat thema loopt nu net een beetje. Het is 
ook best lastig: wat doe je eigenlijk precies? Wanneer 
en met welk doel? En hoe noem je het dan?” 

“Wat ik lastig vind”, vult Truus aan, “is dat ik bij EMDR 
geen onderliggend duidelijk inhoudelijk theoretisch ka-
der kan vinden over hoe persoonlijkheidsproblematiek 
ontstaat. Bij schematherapie is wel een onderliggende 
theorie. Ik zie EMDR dus echt als techniek. Je kunt 
schema’s wel bij EMDR gebruiken, als ordeningsprin-
cipe bij rechtsom.” 

SIG-Schematherapie 
De SIG-Schematherapie komt zes keer per jaar samen 
met afwisselend ongeveer veertien van de vierentwin-
tig deelnemers. Nadat er kennis is uitgewisseld over 
congressen, artikelen en nieuwe ontwikkelingen, komt 
vervolgens een afgesproken thema aan bod. Dit ge-
beurt aan de hand van een video van een behandeling 
- bijvoorbeeld imaginatie en rescripting bij verslaving -,
een workshop zoals laatst door Herman Veerbeek, of 
een discussie over een interessant artikel. Meestal 
bereidt een SIG-lid iets voor. Binnen de SIG is de één 
meer onderlegd in schematherapie, en de ander meer 
in EMDR, zo wordt er veel uitgewisseld. De integratie 
van EMDR en schematherapie is een thema binnen de 
SIG. We gaan uit van de schematheorie, dat is de basis 
voor zowel de schema- als EMDR-interventies. 

VEN-leden die willen deelnemen aan de SIG moeten 
de vervolgopleiding EMDR doen of gedaan hebben, 
liefst in opleiding zijn tot practitioner. Van de schema-
therapie moeten ze minimaal de basiscursus hebben 
gevolgd en het liefst ook de vervolgcursus en bezig 
zijn met het traject van het Register Schematherapie. 
O ja, je moet natuurlijk wel met patiënten met per-
soonlijkheidsstoornissen werken.

Do Doeksen is klinisch psycholoog/ psychotherapeut 

en Supervisor VGCT, NVP , VKJP en EMDR. Ze is werk-

zaam in haar eigen praktijk voor psychotherapie en 

supervisie (Delftse Psychotherapie Praktijk). 

Truus Kusters werkt 

als GZ-psycholoog 

in een TBS-kliniek 

(De Rooyse Wissel, 

Venray) en daarnaast 

als ZZP. Ze geeft 

schemacursussen en 

is supervisor VGCt en 

geeft als register she-

matherapeut supervi-

sie en leertherapie.

Do Doeksen

“Ik kies niet sec voor schema-

therapie, maar vind het mooie 

een aanvulling voor die mensen 

die zo getraumatiseerd zijn dat 

ze jarenlang in behandeling 

zijn. Het leven staat dan 

helemaal in het teken van de 

trauma’s. Werk en relaties 

lijden eronder. Vaak hebben 

deze cliënten eerder al EMDR 

gehad en dan is taal vanuit de 

schema’s heel fijn.” 

Do Doeksen
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Rob Stoffer werkt als klinisch 
psycholoog/psychotherapeut bij 
de polikliniek voor forensische 
psychiatrie De Waag, in Utrecht en 
heeft daar al enkele jaren goede 
ervaring met EMDR-therapie bij 
patiënten met ernstige agressie-
problemen, ondanks het feit dat 
deze patiënten qua symptomatologie 
vaak niet voldoen aan de diagnose 
PTSS. Patiënt Piet Jansen geeft 
een goed voorbeeld: individuele 
Agressie-Regulatie-Training lijkt 
weinig effect bij hem te hebben, 
maar EMDR geeft verbluffend goed 
resultaat 

Klachten en Voorgeschiedenis
Piet Jansen (34) groeide op met een jongere zus, een 
depressieve moeder en een vader die stevig aan de 
drank was en veelvuldig zijn vrouw en zoon verne-
derde en mishandelde. De aanleiding en ernst hiervan 
waren volstrekt onvoorspelbaar. Piet is meerdere 
malen van school gestuurd. “Ik was ook een echt 
klootzakkie”, zegt hij terugkijkend.
Op twintigjarige leeftijd is hij getrouwd en inmiddels is 
hij vader van twee kinderen. Hij werkte in de bouw tot 
hij op zijn 24e werd afgekeurd vanwege zijn ‘onmoge-
lijke karakter’: hij maakte met iedereen ruzie. 
Piet is huisman en klust wel eens wat bij, maar hij wil 
het liefst ‘met niemand wat te maken’ hebben. Hij 
drinkt en blowt stevig en is vaak betrokken bij vecht-
partijen. Nadat hij onlangs voor de zoveelste keer voor 
de ogen van zijn kinderen een andere weggebruiker 
in elkaar sloeg, heeft zijn vrouw hem voor de keuze 
gesteld: ‘koffers pakken of in behandeling gaan’. Om 
redenen die alleen hij kent, koos hij voor het laatste 
en hij wordt verwezen naar De Waag.

EMDR en korte lontjes:
het belang van de werkrelatie

Door Rob Stoffer

Casuïstiek SIG Forensische Psychiatrie22
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Allereerst wordt hier een tot nu toe gemiste ADHD-
diagnose gesteld. Piet blijkt bereid tot een medi-
camenteuze behandeling, waardoor hij na verloop 
van tijd een toename van rust in zijn hoofd meldt en 
bovendien een afname van zijn drank- en wietgebruik. 
Daarnaast start hij met een behandeling cognitieve 
therapie waarbij de patiënt zich wel inzet, maar de 
‘warme cognities’ rond het inferieure zelfbeeld en 
het interpersoonlijk wantrouwen blijken daadwerke-
lijke gedragsverandering te verhinderen. Een nieuwe 
vechtpartij, met als gevolg een huwelijkscrisis, doen 
behandelaar en Piet besluiten naar andere mogelijk-
heden te zoeken. We starten met EMDR.

Verloop van de behandeling
“Als je maar weet dat ik geen trauma’s heb! Ik kijk 
altijd vooruit en ben niet zo’n jankerd”, opent Piet de 
eerste afspraak zodat wij beiden weten dat we niet 
met een loser te maken hebben… Twee weken gele-
den hebben we kennisgemaakt in de kamer van zijn 
behandelaar waar ik, als nieuwe behandelaar, volgens 
afspraak even langs kwam om handen te schudden en 
uit te leggen dat ik in drie fasen te werk ga. 

Ik vertel: “De eerste stap is voorlichting: ik leg je uit 
hoe trauma’s ontstaan en vooral hoe EMDR werkt, 
zodat je precies weet wat er gebeurt in de therapie. 
Van minuut tot minuut. Als je dan besluit dat we ver-
der gaan, is de tweede stap een proefbehandeling. Jij 
kiest dan een erg nare gebeurtenis in je leven en wij 
zorgen er met EMDR voor dat die herinnering je niet 
meer zal plagen. Dan weet jij precies hoe het werkt en 
of het wat voor je is. Als je dan door wilt gaan, kijken 
we samen welke andere herinneringen we aan gaan 
pakken. Het is belangrijk om te weten dat je bij elke 
stap kunt besluiten om te stoppen: baat het niet, dan 
schaadt het niet.”

Piet voelde er wel voor. En nu de werkrelatie zich 
halverwege onze eerste voorlichtingsafspraak snel 
verdiept, vat ik gelijk de koe bij de horens:

“Want als ik nou kijk naar hoe jij hebt moeten opgroei-
en en naar hoe we hier zo samen zitten te praten, dan 
zit ik hier met een man die volgens mij met zijn ver-
stand heel goed weet dat hij de moeite waard is: kijk 
eens hoe je je inspant om een goeie vader en echt-

genoot te zijn, dat je er zelfs voor naar een therapeut 
gaat. Kijk eens hoeveel kennissen jij al hebt geholpen 
met je gouden handen. Dus met je verstand weet je 
dat je de moeite waard bent. En terecht toch? 
Maar volgens mij zegt jouw gevoel, tegen beter weten 
in, dat je juist helemaal niets voorstelt. Klopt dat? 
Terwijl je dus weet dat het niet klopt, voelt het wel zo. 
En daar loop je de hele dag tegen te vechten. Zeg ik 
het zo goed?”

Hier komen meestal de tranen, ook bij Piet. En dan is 
het zaak om te voorkomen dat hij dit als een nieuw 
bewijs van zijn inferioriteit ziet waardoor ook de 
werkrelatie onder druk zou kunnen komen. Meestal 
volstaat de opmerking dat het veel moed vereist om 
dit soort verdrietige dingen onder ogen te durven zien. 
Een mannelijke behandelaar is in dit geval qua zeg-
gingskracht vermoedelijk in het voordeel. We moeten 
dus nu snel een verontschuldigend verband leggen 
met de oorzakelijke traumatiserende ervaringen:

“Het zou mooi zijn als we kunnen ontdekken hoe an-
dere mensen jou het idee hebben bezorgd dat je niet 
deugt. Want zo ben je als baby toch niet geboren? Dus 
gaandeweg de rit is er zo vaak tegen jou gezegd dat 
je niet oké bent, dat je het bent gaan geloven. Tegen 
beter weten in!”

En zo wordt al vroeg de basis gelegd voor een casus-
conceptualisatie. Maar het is vooral de woordkeuze 
en de timing waarmee de therapeut in deze fase 
de werkrelatie optimaal moet maken zodat de door 
schaamte, woede en verdriet afgeweerde zelfdevalu-
atie (en later ook het interpersoonlijk wantrouwen) be-
wust gemaakt kan worden. Het ‘tegen beter weten in’ 
is in dit verband goud waard gebleken, vermoedelijk 
mede doordat velen intuïtief aanvoelen dat het hier 
de beruchte strijd tussen cortex en limbisch systeem 
betreft.
Piet en ik maken daarna een tweede voorlichtings-
afspraak waarin ik hem het basisprotocol uitleg en 
ook dat hij de reacties na de sets kort moet houden, 
omdat hij nogal kan uitweiden:

“Nu weet je precies wat er stap voor stap en bijna 
minuut na minuut gaat gebeuren zodat je niet voor 
verrassingen komt te staan”, open ik. “Als er tussen-
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door nog vragen opkomen die niet kunnen wachten, 
kun je altijd bellen. En dan nog iets: ik heb je uitgelegd 
dat ik soms als een strenge schoolmeester doe met 
EMDR en je misschien ook onderbreek. Kun je dat 
verdragen? Want je hebt genoeg dwingelanden in je 
leven gehad. We willen niet dat je daardoor een hekel 
aan mij krijgt.”
Meestal is het benoemen van dit fenomeen genoeg 
om de lucht te klaren. Daarnaast is dit het moment 
om weer expliciet te vragen of de patiënt door wil 
naar fase 2: de proefbehandeling.
Piet wil beslist verder. Ik vraag hem een gebeurte-
nis uit het verleden te kiezen waar hij nu nog steeds 
naar van wordt. Hij kiest de herinnering aan het pak 
rammel dat hij op het schoolplein van zijn vader kreeg 
voor de ogen van zijn klasgenootjes. Nadat de SUD 
van ‘maak er maar 15 van’ is gezakt naar 5 en we 
afgerond hebben met een positieve afsluiting (‘door-
zetter’ en ‘lefgozer’), complimenteer ik hem
nogmaals en doe een voorstel:

‘Ik heb je verteld over mogelijke vervelende nawer-
kingen. Is het goed als ik je over drie dagen bel om te 
horen hoe het is gegaan? Ik kan bellen om 9 uur. Komt 
dat jou uit? En als er eerder dingen zijn die niet kun-
nen wachten: bellen!’

Na afloop van de tweede sessie zijn we klaar: SUD=0 
en VoC=7 op controle. Ik laat het zelfwaarderingsdo-
mein even rusten. Piet besluit niet alleen om door te 
gaan met fase 3, maar ook om zijn vrouw te vertellen 
over zijn verleden, zijn zelfbeeld en zijn nachtmerries. 
Dit geeft een blijvende verbetering in de sfeer binnen 
het gezin.

Daarna verlopen deze behandelingen zoveel mogelijk 
volgens de klassieke werkwijze (meestal rechtsom) 
bij een complexe PTSS, waarbij alleen al het opstellen 
van de casusconceptualisatie inzicht en hernieuwde 
hoop geeft. De behandeling duurt lang: een tot twee 
jaar is geen uitzondering. Maar tijdens die periode 
worden al successen geboekt want de zelfdevaluatie 
neemt langzaam af en wordt dus ook minder gepro-
jecteerd op anderen. Zo moest Piet naar de keuring bij 
het UWV. 

Hij vertelt erover tijdens ons volgende gesprek:
“Die arts had er iemand anders bijgehaald”, opent 
Piet. “Weet je dat ik hem vroeger al over de tafel had 
getrokken? Dat doet-ie bij een ander toch ook niet? 
Waarom dan weer bij mij? Maar toen opeens zag ik 

dat die man het zweet op z’n kop had staan. Die was 
bang voor mij! En daarom had-ie er iemand anders 
bijgehaald. Dat is toch eigenlijk wel erg?”

Zelden worden alle rubrieken afgewerkt. De patiënt 
stopt vaak op grond van zijn gevoelde kwaliteit van 
leven wat betekent dat de resterende geheugenrepre-
sentaties het probleemgedrag niet meer aansturen. 
Piet vergelijkt de aanpak van zijn problemen met 
babushka-poppetjes: 

“We hadden er een heel zootje van: hele grote”, 
vertelt hij. “En nou zie ik alleen nog maar kleintjes. En 
die gaan volgens mij nooit weg, maar dat geeft niet. Ik 
blow niet meer, drink haast niet, ik vecht niet meer en 
mijn vrouwtje en ik hebben het goed. Dat vrijwilligers-
werk dat ik doe, kan misschien omgezet worden in 
betaald werk en ik durf het wel aan. Wat moet ik nou 
nog meer?”

Tja, daar kan ik als behandelaar het wel mee eens zijn...

Discussie en beschouwing
Deze behandeling onderscheidt zich vooral van de 
standaard werkwijze vanwege de werkrelatie die zich 
richt op vertrouwen en ‘holding’: twee ‘rechten van de 
mens’ die bij de patiënt vrijwel verloren zijn gegaan.
De uitvoerige voorlichting, waarbij de patiënt steeds 
weer gewezen wordt op zijn keuzevrijheid om te stop-
pen en de minutieuze uitleg van het basisprotocol, 
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dienen om het wantrouwen te beperken en het gevoel 
van zelfbeschikking te vergroten. Als behandelaar 
was mijn aanvankelijke zorg dat deze voorbereiding 
veel lading zou weghalen bij de behandeling. Maar 
dit bleek ongegrond: deze mannen hebben dermate 
afschuwelijke ervaringen … lading genoeg!
Ook de vraag of er na een paar dagen gebeld mag 
worden om te horen hoe het is gegaan, dient dit 
doel. Dergelijke telefoontjes vormen natuurlijk niet 
een tegenwicht tegen chronische verwaarlozing of 
mishandeling, maar de zorgzaamheid die de patiënt 
er weldegelijk in voelt, helpt hem op zijn minst om dit 
moeilijke proces vol te houden. 
Zelfbeschikking is voor veel van deze mannen nog 
veel belangrijker in hun behoefte aan veiligheid dan 
zorgzaamheid van een ander. Vandaar dat bij de tele-
foontjes (die maandenlang voortgezet worden) ik ook 
steeds een vragende toon heb en het laatste woord 
aan de patiënt geef.

Tot slot de positieve afsluiting uit het basisprotocol. 
Deze mannen hebben zelden iets positiefs gehoord 
over zichzelf, laat staan dat ze dat hebben gedacht. Ze 
vinden een positieve afsluiting dan ook uiterst moeilijk 
en de therapeut moet ze vaak een stevig en sugges-
tief handje helpen: 

“Mag ik ook een duit in het zakje doen?”, vraag ik dan. 
“Wat voor eigenschap heeft een man nodig om deze 
verdrietige dingen niet weg te stoppen maar, zoals 
vandaag onder ogen te durven zien?”

De positieve impact is enorm, zeker in het begin van 
de behandeling. Dat geldt ook voor de veiligheid. 
Niet zelden worden via cognitieve interweaves zeer 
wraaklustige en vergeldende uitstapjes gemaakt (niet 
te verwarren met het complete Wraakprotocol van 
Herman Veerbeek) en helpt de therapeut opnieuw:

“Hoe noem je een man die, zoals jij net, zich even 
helemaal in zijn fantasie kan uitleven en weet dat hij 
dat in het echt nooit zal doen?”

Of zou ik hier mijzelf gerust proberen te stellen?

Waarom EMDR bij de Waag?
Een groot deel van de patiëntenpopulatie bij De Waag 
bestaat uit mannen zoals Piet Jansen. Zij hebben last 
van ‘korte lontjes’. Veelal zijn As 1-problemen aanwe-
zig zoals ADHD, depressies, verslaving en dergelijke 
die volgens de richtlijnen worden behandeld. Maar de 
kern van de problematiek is meestal geworteld in de 
persoonlijkheid: de ontwikkeling wordt gekenmerkt 
door een traumagerelateerde devaluatie van het zelf-
beeld en van het wereldbeeld. 

Na duizendmaal gehoord en fysiek gevoeld te hebben 
dat ‘we je beter niet hadden kunnen maken’, en dat 
‘waar jij komt, alleen maar ellende is’; na vele peste-
rijen ondergaan te hebben, seksueel misbruikt te zijn 
of verraden te zijn door je partners in crime, is het 
onvermijdelijk om jezelf als een loser en de mens-
heid als onbetrouwbaar te zien. Dat bedoelen deze 
mannen als ze, gevraagd naar de aanleiding van hun 
zoveelste gewelddadigheid, zeggen dat ‘die vent mij 
gewoon verkeerd zat aan te kijken’: elk gedrag van an-
deren wordt geïnterpreteerd binnen een projectie van 
het bestaande zelfbeeld (‘jij vindt mij zeker een loser, 
hè?’). De patiënt is de hele dag bezig het tegenbewijs 
te leveren: “Ik ben iemand met wie niet te spotten 
valt.”
Daarom hebben standaardbehandelingen als Agressie-
Regulatie-Trainingen wel effect, maar omdat ze vooral 
cognitief aangestuurd gedrag aanleren, schieten ze 
nogal eens tekort in het heetst van de strijd waar het 
limbisch system en de hormonen gaan regeren met 
een ‘rood waas’.

SIG EMDR in de Forensische Psychiatrie
In 2012 werd de SIG EMDR in de Forensische Psychia-
trie opgericht, een groep van momenteel meer dan 50 
behandelaars, afkomstig uit diverse instellingen voor 
Forensische Psychiatrie. Het doel is uitwisseling van 
kennis, ervaringen en nieuwe ontwikkelingen in de 
toepassing van EMDR in deze sector. Elke drie maan-
den is er een bijeenkomst in Utrecht: voor de pauze 
met een voordracht door één van de leden, na de 
pauze met een deels open agenda. De vergaderingen 
worden druk bezocht en het ledental groeit. 
Nieuwe leden zijn welkom en belangstellenden 
kunnen zich wenden tot Herman Veerbeek: 
herman.veerbeek@kpnplanet.nl
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Tamara Konings en Silke Bakker, 
twee gedreven kinder- en jeugd-
therapeuten, hebben samen met een 
professioneel team bestaande uit 
een illustrator, vormgever en tekst-
schrijver het eerste kinderboek over 
EMDR geschreven. Aan het eind van 
het VEN-jubileumcongres werd het 
uitgereikt aan Carlijn de Roos 

Dit boek bestaat uit een (voorlees-)verhaal met heldere 
illustraties over het trauma dat Tim opliep als gevolg 
van een auto-ongeluk en over de behandeling van de 
nare herinneringen hiervan met EMDR. Daarnaast bevat 
het boek ook veel informatie over EMDR. Deze is niet 
alleen geschikt om te gebruiken voor een spreekbeurt 
op school, maar ook zeer informatief voor ouders, ver-
wijzers en iedereen die nieuwsgierig is naar EMDR.

De werkkamer van Tamara Konings, één van de twee 
schrijfsters van het kinderboek, is gevestigd in een 
oud pand in hartje Tilburg. De kleurrijke inrichting valt 
meteen op. Een mobiel, een dromenvanger, kasten met 
speelgoed en een verzameling van kleine sieradenkast-
jes. Wat een aantrekkelijke omgeving voor kinderen! 
Nog voor we zitten begint Tamara enthousiast te vertel-
len over hoe haar manier van werken met kinderen uit-
eindelijk uitmondde in het schrijven van een echt boek. 

Kastjes
Niet voor niets nemen de kleine sieradenkastjes een 
belangrijke plaats in de kast van Tamara in. Eigenlijk is 
het idee voor het boek voortgekomen uit het verhaal 
van de kastjes. Tamara deed zeven jaar geleden de 
basisopleiding EMDR. Zij werkte toen nog in de tweede 
lijn en kreeg vaak kinderen met complexere problemen 
aangemeld dan waar in de basistraining over gespro-
ken werd. Van Erik ten Broeke kreeg ze de metafoor 
van het kastje met diverse laatjes voor de trauma’s. 
“Ik ging onmiddellijk op zoek naar kastjes en inmiddels 
hebben we een hele voorraadkast vol kleinere kastjes. 
Elk kind dat in de praktijk komt, mag een eigen kastje 
uitzoeken. Hierin bewaren we op briefjes of tekeningen

 de traumatische herinneringen. Het kastje mag niet 
mee naar huis: ik pas op de herinneringen!”
Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over EMDR vertelt Ta-
mara altijd over deze kastjes. En ook over hoe herinnerin-
gen vaak helemaal nog niet passen in de laatjes van de 
kast van je geheugen en er uit blijven rollen ondanks de 
pogingen van de kinderen om de laatjes dicht te duwen. 
Het verhaal wordt zelfs door een stagiaire uitgetypt. 
Inmiddels werkt Tamara in een praktijk die zij samen 
met Silke Bakker uitbreidde tot een samenwerkings-
verband van 24 therapeuten, allen ook opgeleid in 
EMDR. “Ook collega’s van die collega’s, en daar weer 
collega’s van gingen de kastjes gebruiken. Er was 
duidelijk grote behoefte aan het verhaal hierover en 
zo begonnen we aan ons boek!”

illustratie Suus van den Akker

Van idee naar boek
In tien maanden kwam het boek tot stand. “Al zoe-
kend naar illustraties voor het verhaal kwamen we uit 
bij Suus van de Akker, een ‘live-tekenaar’ die sfeerim-
pressies maakt tijdens congressen en bijeenkomsten. 
Al tijdens het eerste gesprek maakt Suus de eerste 
schetsen. Belangrijk aan de tekeningen is dat het voor 
kinderen herkenbaar moet zijn. Aan de andere kant 
moet het ook weer niet zo levendig zijn dat kinderen 
gaan verwachten dat de therapeut op de tekenin-
gen uit het boek ook daadwerkelijk de therapie komt 
doen.” Via het netwerk van Suus zijn vervolgens een 
vormgever en een tekstschrijver bij het project betrok-
ken, en vonden vele discussies plaats tussen de thera-

Het eerste kinderboek over EMDR
‘Tim en het wonder EMDR’
Door Maartje Lindeman
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peuten en de ‘technici’ die vanuit hele andere invalshoe-
ken naar het boek keken. Zo wilde Tamara een liggend 
boek, kinderen hoeven dan tijdens het lezen niet te dicht 
bij haar komen zitten. Zeker als ze haar nog niet goed 
kennen kan dat eng zijn. De vormgever vond het formaat 
onhandig: zo kon je het niet makkelijk versturen.

In het boek maakt Tim een auto-ongeluk mee en we 
zien door de duidelijke illustraties hoe hij de grote en 
barse dokter en de anderhalf meter lange injectie-
naald beleeft. Later in het boek staat hij voor de kast 
van zijn herinneringen en probeert deze uit alle macht 
dicht te duwen. Dit mislukt en pas na behandeling met 
EMDR kan Tim de herinneringsbeelden weer tot nor-
male proporties terugbrengen en opslaan in de laatjes 
van zijn geheugen. Hierdoor komt er ook een posi-
tieve herinnering aan de frietjes die ze na het ongeluk 
aten terug! Uiteindelijk houdt Tim een spreekbeurt op 
school over EMDR en daar blijkt dat alle kinderen in de 
klas wel iets hebben waar ze in meer of mindere mate 
bang voor zijn.
illustratie Suus van den Akker

 “Niet alleen de uitleg over hoe trauma werkt en hoe 
EMDR daarbij helpt wordt duidelijk door het boek”, 
legt Tamara uit. “Omdat kinderen zich in Tim herken-
nen, durven ze ook makkelijker in de spreekkamer aan 
te geven waar ze last van hebben. Zo vroeg onlangs 
een kind of Tim ook wel eens in zijn bed plaste. Een 
onderwerp dat door schaamte nog wel eens onbe-
sproken blijft. Het feit dat het trauma van Tim een an-
dere is dan waar kinderen voor in behandeling komen, 
maakt ook niet uit. Een meisje verwoordde het laatst 
heel mooi: ‘Tim heeft pech dat hij een ongeluk kreeg, 
ik heb pech dat mijn papa vaak zo boos wordt’.”

Ouders lezen mee
Voor ouders is het boek ook heel informatief. “Zo 
snappen zij ook beter waarom kinderen niet gerust 

te stellen zijn als ze vertellen dat de dokter echt heel 
aardig was of de spuit maar een heel klein dingetje 
was. Het gaat niet om wat er exact gebeurd is, maar 
om hoe de kinderen het beleefd hebben! Ouders zijn 
vaak zo enthousiast dat ze opmerken dat de buur-
vrouw, een vriendje, een nichtje of de juf van school 
ook iets zou kunnen hebben aan EMDR.”

Meer weten
Tamara en Silke zitten nog boordevol nieuwe ideeën. 
Ze hebben ‘SilverKIT’ (Kinderen In Therapie/Hulpmid-
del) opgericht, een apart bedrijfje naast hun praktijk. 
“We hadden zelf al het idee om nieuwe kaarten te 
ontwerpen waarop kinderen de SUD en de Voc kun-
nen aangeven. We maken een variant met Tim en één 
met een meisje, Lisa. Ook komen er waarschijnlijk 
beloningsstickers aan en de vormgever is bezig met 
de ontwikkeling van een ‘neutraal’ ladekastje dat door 
de kinderen zelf aangekleed kan worden.”

“De VEN is erg enthousiast over onze activiteiten”, be-
sluit Tamara. “Bij de vereniging lag al lang de wens om 
een kinderboek te maken, de kaarten te vernieuwen 
en wellicht nog meer. Het ontbrak het bestuur echter 
aan tijd. Een initiatief als het onze is enthousiast be-
groet en wie weet volgt er meer vanuit de leden!”

 Carlijn de Roos, Tamara Konings en Silke Bakker tijdens presentatie boek

op congres

Het boek zal tijdens de basis- en vervolgtrainingen te 
koop aangeboden worden net als de SUD-VoCkaarten. 

Voor bestellingen en meer informatie:

www.silverkit.nl

www.suusvandenakker.com
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VEN leden in de media:

In tijdschrift de Psychiater van maart staat een artikel 
over de rol van de GGZ bij de behandeling van gepeste 
kinderen. Het artikel betoogt dat pesten tot PTSS kan 
leiden. Renee Beer is geïnterviewd en geeft haar visie 
hierop. Daarnaast pleit zij voor een standaardvraag in 
de intake naar pestervaringen. 
Debbie Been, supervisor in opleiding, heeft een artikel 
geschreven over EMDR in Attent, het tijdschrift van de 
vereniging Ouder, Kind & Kanker. Naast een beschrij-
ving over wat EMDR inhoudt, vertelt het artikel hoe dit 
kan worden toegepast bij nabestaanden en mensen 
die de ziekte kanker overleefden.(DB)

bronnen: de Psychiater 

Attent, kwartaalblad van de Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’

In Psychologie Magazine (juli/augustus) vertelt Iva 
Bicanic, coördinator van het Centrum Seksueel Ge-
weld (CSG) in Utrecht, over de verschillende redenen 
waarom slachtoffers van een zedenmisdrijf hierover 
vaak zwijgen. Maar liefst 12 procent van de vrouwen 
in Nederland is ooit verkracht, maar uit angst, schuld 
en schaamte vertellen maar weinig van hen hier over 
tegen hun omgeving. Slechts 11 procent doet aangifte. 
Volgens Bicanic ontwikkelt hierdoor bijna veertig pro-
cent van de slachtoffers van een zedendelict een PTSS. 
Ze roept slachtoffers op om wel hun verhaal te doen 
en hulp te zoeken. ‘Er zijn immers effectieve behandel-
wijzen zoals EMDR of cognitieve gedragstherapie.’ (WF) 

bron: Psychologie Magazine (juli/augustus)

Ad de Jongh en de Utrechtse hoogleraar psychologie 
Iris Engelhard komen in dagblad Trouw aan het woord 
in een artikel over hoe het komt dat EMDR zo effec-
tief werkt. “De beste verklaring op dit moment is de 
door experimenten bevestigde werkgeheugentheo-
rie”, stelt Engelhard. Zij werkt op dit moment aan een 
experimenteel onderzoek waarin mensen die EMDR 
ondergaan gelijktijdig door de hersenscan gaan om de 
werkgeheugenbelasting te bekijken. 
Volgens Engelhard blijkt uit experimenten ook dat 
oogbewegingen weliswaar nodig zijn, maar waar-
schijnlijk niet perse van links naar rechts. Proefper-
sonen die de ogen van boven naar beneden moesten 
bewegen, scoorden in experimenten even goed. 
Ad de Jongh is het hier in het artikel niet helemaal 
mee eens. Mogelijk spelen er meerdere processen 
tegelijkertijd. Hij stelt dat er aanwijzingen zijn voor een 
aanvullend mechanisme waarbij links-rechts-bewe-
gingen een rol spelen bij het toegankelijk maken van 
de herinnering: de interhemisferische interactiehypho-
these. Oogbewegingen van boven naar beneden laten 
dat effect namelijk niet zien. (WF)

bron: Trouw (17 juli)

Nieuws Verzorgd door Debbie Been

29



Renée Beer, erelid van de Vereniging EMDR Nederland, 
ontving op 29 mei 2013 de Jaap Chrisstoffels penning. 
Deze onderscheiding wordt om de twee jaar uitgereikt 
aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op 
het gebied van de zorg voor psychisch getraumati-
seerde kinderen. Het juryrapport refereert aan het 
pionierswerk van Renée bij de introductie van de 
toepassing van EMDR bij kinderen in Nederland. 

Renee Beer ontvangt penning van zoon van Jaap Christoffels. 

Op achtergrond Frits Boer.

In haar dankwoord belichtte Renée een aantal pro-
blemen bij de behandeling van traumagerelateerde 
klachten bij kinderen in probleemgezinnen. Zo is bij 
Jeugdzorg de kennis over de rol van trauma in pro-
bleemgezinnen onvoldoende. Ook de samenwerking 
tussen hulpverleners in verschillende instellingen die 
betrokken zijn bij probleemgezinnen schiet tekort. De 
voorgenomen transitie van Jeugdzorg en GGZ (jeugd) 
naar gemeenten biedt nieuwe kansen voor betere 
samenwerking. Het grote belang hiervan wordt vol-
gens Renée onder meer aangetoond door het recente 
drama van de ontvoering en moord op de kinderen in 
Zeist: “Niet dat je kunt zeggen dat het voorkomen had 
kunnen worden, maar de lange voorgeschiedenis in 
de hulpverlening en de veelheid van betrokken hulp-
verleners, roepen wel vragen op over de kwaliteit van 
samenwerking en de aandacht voor trauma daarbij.”

De onderlinge samenwerking tussen de diverse trau-
macentra in Nederland verloopt volgens Renée wel 
goed. Vanaf 2005 werkt het centrum van de Bascule, 
waar zij tot haar pensionering op 1 juni 2013 werk-
zaam is geweest, samen met de centra van Leiden, 
Haarlem en Utrecht. Als nieuwe partijen hebben 
Centrum 45 en Fier Fryslan zich onlangs aangesloten. 
Zij vormen met elkaar de ‘Taskforce Effectieve Trau-
mabehandeling Kind en Gezin’. Vanaf dit jaar is er ook 
sprake van een structureel overleg met verschillende 
politieke partijen in Den Haag: “Bij de overheid is er 
wel aandacht voor de signalering van kindermishande-
ling, maar onvoldoende voor behandelmogelijkheden, 
vanwege gebrek aan kennis over beschikbaarheid van 
effectieve behandelingen, zoals EMDR. Hierdoor komt 
er onvoldoende geld vrij voor onderzoek en voorlich-
ting, en blijven veel gezinnen verstoken van adequate 
hulp. Hierdoor blijft ook de drempel voor behandeling 
hoog. Dit laatste speelt met name een rol bij trauma-
patiënten met een allochtone achtergrond. Behande-
laars zullen hier beter op in moeten leren spelen of 
minstens de weg weten te vinden naar collega’s met 
meer ervaring of affiniteit met deze doelgroep.” 

Dat Renée nu is gepensioneerd, betekent niet dat 
zij op haar welverdiende lauweren gaat rusten. In 
tegendeel. Zij blijft behandelen, trainen, schrijven en 
supervisie geven. Momenteel werkt zij met Carlijn de 
Roos aan het Handboek EMDR bij kinderen en adoles-
centen, dat in 2014 zal verschijnen en waaraan ver-
schillende EMDR collega’s een bijdrage zullen leveren 
(gevolgd door een casusboek). Ten slotte is zij recent 
geaccrediteerd als trainer in de Trauma Focused Cog-
nitive Behavior Therapy (TF-CBT), ook een effectieve 
behandeling voor kinderen en adolescenten met PTSS. 
Deze behandelmethode gaat zij met Ramón Lindauer 
in Nederland implementeren.

Jaap Chrisstoffels (1939-2006) was psychoanalyticus 

en kinder- en jeugdpsychiater, lid van de voormalige 

stichting Frijling Prins Fonds, die de oprichting van het 

Centrum voor Traumagerelateerde Stoornissen bij de 

Bascule te Amsterdam mogelijk heeft gemaakt. 

Bron: www.debascule.com

Renée Beer geëerd 
met de Jaap Chrisstoffels penning Door Hayo Lasschuijt
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De VEN is ook actief op Twitter! 
Volg: @VerenigingEMDR. Hieronder een impressie 
van de tweets

Compliment van Andrew Leeds @VerenigingEMDR: 
you have the highest standard of EMDR in the world! 
#trots op ons! 
Twittert Maartje Lindeman

@VerenigingEMDR: 4-daagse supervisorentraining 
afgerond. Nieuwe lichting supervisoren #emdr” Met 
supervisie op supervisie extra scherp! 
Twittert Henriëtte vd Meijden

Vandaag op congres Complex Trauma bij Kinderen. 
Opmerking Renee Potgieter-Marks: 80% van trauma 
wordt thuis veroorzaakt, door ouders! 
Twittert Willem de Jong

Oz laat zien dat bij herinnering aan trauma gebied van 
Broca minder zuurstof krijgt. Problemen met verbali-
seren. #reneepotgieter #trauma2013 
Twitter Lidewij Gerits

Wat kunnen #nabestaanden verwachten van cogni-
tieve therapie en #EMDR? Filmfragment op http://
rouwnamoord.nl/de-therapie 
Twittert FondsSlachtofferhulp

@cetwe2_0 de richtlijn is veranderd en de voorkeur 
gaat uit naar oogbewegingen. Daar zijn ‘stokken’ voor 
of lichtbalken.
Twittert EMDR Nederland

@VerenigingEMDR Wat een prachtig magazine! 
Een lust voor het oog, plezierig en informatief 
om te lezen. Schot in de roos.
Twittert Marcella Udenhout

Genoten van 2 super opleidingsdagen EMDR 
vervolgcursus. Inspirerend, interessant, erg leuk 
en goede sfeer. @VerenigingEMDR bedankt! :-)
Twittert Saskia Vianen

@VerenigingEMDR Superbedankt voor twee 
inspirerende congresdagen in Nijmegen! 
En voor feestelijk cadeau! Geweldig!
Twittert Gnaffeltje

“leipe shit “ cliënt na succesvolle #emdr
Twittert Hugo Wolters

Het moet niet erger worden.... Vanaf 2017 zorg-
verzekeraars financieel verantwoordelijk voor de 
GGZ..... http://fb.me/1cfSS289D 
Twittert Hersteltalent

@VerenigingEMDR heeft iemand ervaring met EMDR 
apps? Mijn cd-speler voelt zo ouderwets, en batterij 
is altijd leeg als je ‘m nodig hebt #dtv
Twittert cetewe

Tis maar dat je ‘tweet
Voor wie Twittert maar de VEN niet volgt

Door Debbie Been
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Op 18 mei 2013 is tijdens het jaarlijks 
congres van de American Psychiatric 
Association (APA) in San Francisco de 
DSM-5 aan de wereld gepresenteerd. 
Ook voor PTSS en dissociatieve stoor-
nissen, de kerndiagnosen voor ie-
dereen die zich met de behandeling 
van psychotrauma bezig houdt, zijn 
de criteria aangepast ten opzichte 
van de DSM-IV uit 1994

In het gezelschap van de Sub-Work Group DSM-5 
Trauma, PTSD and Dissociative Disorders, bevond 
zich ook de Nederlander Eric Vermetten: psychia-
ter, hoofd van het onderzoekscentrum van de Mili-
taire GGZ, hoogleraar bij LUMC in Leiden, gaststaf 
bij UMC Utrecht en verbonden aan Arq Psycho-
trauma Research. Goede gelegenheid om eens van 
binnenuit te horen hoe een dergelijk proces van 
diagnostische aanpassing in zijn werk gaat.

Eric Vermetten

De belangrijkste veranderingen in de DSM-5 zijn volgens 
Eric Vermetten vooral de meer normatieve definitie van 
een traumatische gebeurtenis (A1 criterium) in tegen-
stelling tot de meer descriptieve definitie in DSM-IV. 
Verder het verdwijnen van het A2 criterium (zie tabel 2) 
waardoor een aantal veteranen nu wel voldoen aan de 
diagnose PTSS en daardoor in aanmerking komen voor 
behandeling. Ten slotte is er in DSM-5 sprake van vier in 
plaats van drie clusters, waardoor het mogelijk wat moei-

lijker wordt de diagnose PTSS te krijgen. Vermetten vindt 
dat de atheoretische opzet van DSM sommige clusters 
niet overal even logisch maken. 

Vermetten gunt ons een blik achter de deuren van de 
DSM-5 expertgroep. De werkgroep heeft namelijk slechts 
een maal een stemming plaats gevonden. Verder was 
er, volgens Vermetten, altijd sprake van consensus. Het 
immense belang van de DSM-5 voor APA werd goed 
duidelijk toen de resultaten van de werkgroep nog eens 
werden beoordeeld en zelfs aangepast door een redelijke 
autonome Board van de APA zelf. Ondanks alle beperkin-
gen van de DSM-methodiek, die ook veel commotie in de 
media heeft opgeleverd, is Vermetten tevreden over de 
DSM-5. “Wanneer ik in oude psychiatrieboeken blader, 
zijn de voordelen van de diagnostiek volgens de DSM-
methodiek overduidelijk.”
Uit een meta-review die Vermetten recent heeft afge-
rond, blijkt een zwakke evidentie voor de werking van 
EMDR onder veteranen met PTSS: “Een groot probleem 
is echter dat er in Amerika weinig goede studies zijn 
gedaan waarin EMDR wordt vergeleken met andere 
behandelmethodes. En als je het niet onderzoekt, vind 
je ook niets.” Vermetten vermoedt dat de school van 
Edna Foa in de Verenigde Staten dusdanig overheerst dat 
EMDR daar in de verdrukking is gekomen. 

Tabel 1 Veranderingen DSM-5 in grote lijnen:

In de naamgeving is geen sprake meer van een Romeins cijfer waardoor 

een nieuwe versie van DSM-5 makkelijk te benoemen is door een cijfer 

toe te voegen (er is gekozen voor een zogenaamde grace period van 2 

jaar waarin wijzigingen in DSM-5 nog mogelijk zijn);

het 5-assenstelsel is losgelaten;

bij elke diagnose wordt nagegaan of:

    1. de klachten syntoon of dystoon zijn (ziekte-inzicht en motivatie)

    2. er sprake is van comorbiditeit en/of suïcidaliteit

    3. de invloed van leeftijd, geslacht en cultuur

    4. severity index of impairment van 0 t/m 3 (maat lijdensdruk);

er zijn geen NOS (NAO) diagnoses meer.

Uit: Medisch Contact 2 mei 2013

Aangepaste criteria voor PTSS en trauma-

gerelateerde diagnosen in DSM-5
Door Hayo Lasschuijt



33Tabel 2 Belangrijkste veranderingen bij de 
diagnostiek van PTSS in DSM-5:

PTSS is uit de klasse Angststoornissen gehaald en valt nu onder een 

nieuwe klasse: Trauma and stressor-related disorders;

de 3 clusters van DSM-IV zijn verdeeld over 4 clusters: intrusion (B), 

avoidance (C), negative alterations in cognitions and mood (D) en altera-

tions in arousal and reactivity (E): criterium C uit DSM-IV is gescheiden in 

criteria C en D in DSM-5;

3 nieuwe symptomen zijn toegevoegd waaronder reckless or destructive 

behavior in criterium E waardoor er naast de flight ook meer aandacht is 

voor de fight aspecten van de stressreactie;

meerdere symptomen zijn aangepast waarvan de belangrijkste criterium 

A1 betreft; deze is zo aangescherpt dat bijvoorbeeld de onverwachte 

dood van een familielid door natuurlijke oorzaak niet meer onder de 

definitie van een traumatische ervaring valt;

criterium A2 (directe reactie op de gebeurtenis van intense angst, hulpe-

loosheid of afschuw) is verwijderd; 

er zijn 2 subtypes: with dissociative symptoms (PTSS met voornamelijk 

kenmerken van depersonalisatie en derealisatie) en children ages 6 years 

or younger. 

http://www.ptsd.va.gov/professional/pages/diagnostic_criteria_dsm-5.asp 

Eric Vermetten
Eric Vermetten, militair psychiater, blijkt een vriendelijke 
‘mensen-psychiater’, meer een Rivers dan een Yealland 
uit het boek Regeneration van Pat Barker. Zijn kamer 
vertoont een prettige wanorde, wat een veelzijdige geest 
doet vermoeden. Zijn opleiding en carrière bevestigen dit. 
Tijdens de vier jaar waarin hij werd uitgeloot voor de stu-
die geneeskunde studeerde hij fysiotherapie. Dit leerde 
hem het grote belang van kennis van de anatomie en 
oog voor de lichaamshouding bij zijn patiënten. Defensie 
klopte op zijn deur, maar Vermetten kon de dienstplicht 
dertien jaar uitstellen totdat deze werd afgeschaft. Na 
de studie geneeskunde vertrok hij driekwart jaar naar 
Stanford waar hij werkte onder David Spiegel (een ex-
pert op het gebied van dissociatie en hypnose) die zijn 
interesse wekte voor de complexe vorm van PTSS. Terug 
in Nederland begon Vermetten de opleiding tot revalida-
tiearts, maar stopte daar na 2 jaar mee wegens een voor 
hem hoog ‘houtje-touwtje’-gehalte. Vervolgens startte hij 
zijn carrière in de psychiatrie onder leiding van biologisch 
psychiater Herman van Praag. Tijdens zijn opleiding tot 
psychiater raakte Eric Vermetten gefascineerd door de 
invloed van de omgeving op psychopathologie (stressmo-
del) en vertrok na zijn opleiding naar de Yale University 
om onderzoek te doen naar de neurobiologische aspec-
ten van PTSS. Vervolgens kreeg hij, vijf jaar na het deba-
cle van Srebenica, een baan aangeboden bij Defensie om 
als burgerpsychiater onderzoek te verrichten bij PTSS. 
Een buitenkans, omdat er na de tweede wereldoorlog 
weliswaar veel kennis in Nederland was verzameld op 
het gebied van oorlogstrauma’s maar weinig neurobiolo-
gische kennis, het was toen nog een klein,

maar sterk groeiend vakgebied. Na enkele jaren kreeg hij 
het verzoek te ‘militariseren’ en Vermetten werd alsnog 
militair, maar dan in een keer kolonel.

Gedurende de jaren van onderzoek is het onderzoek 
naar PTSS bij Defensie stevig geworteld geraakt en is 
Vermetten een expert geworden op het gebied van PTSS.
Naast zijn deskundigheid bracht ook zijn grote netwerk 
in Amerika Vermetten in de PTSS-werkgroep: hij werd 
door David Spiegel gevraagd als advisory member (alleen 
APA-members hebben stemrecht). Na elkaar als werk-
groepleden een paar keer te hebben ontmoet, werden de 
tweewekelijkse sessies via telephone conferences twee 
jaar lang voortgezet onder voorzitterschap van Matthew 
Friedman. Voor Vermetten was er ook sprake van een 
persoonlijk belang. Door neurobiologisch onderzoek van 
onder andere hemzelf werd duidelijk dat er sprake was 
van een klinisch subtype van PTSS, het dissociative type, 
dat bij zo’n vijftien procent van de PTSS patiënten voor 
komt. Door tijdens de tweewekelijkse sessies elke keer 
nieuwe onderzoeksresultaten in te brengen, werden de 
geesten geleidelijk rijp gemaakt voor de acceptatie van 
dit subtype - in tegenstelling tot de diagnose complex 
trauma dat niet voldeed aan de strikte criteria om van 
een diagnose of subtype te mogen spreken. Het klinisch 
belang van het dissociatieve subtype is volgens Vermet-
ten dat bij de behandeling een phase oriented approach 
is aangewezen. En hoewel Vermetten bewust is van een 
schijnbare controverse die hierover in Nederland speelt, 
is hij van mening dat exposure in deze groep pas mo-
gelijk is na specifieke interventies. Dat geldt ook voor 
EMDR dat Vermetten eigenlijk toch als een vorm van 
exposure beschouwt. 
De opleiding tot EMDR-therapeut heeft hij niet ge-
volgd en hij is het ook niet van plan: “Voor mij is EMDR 
te instrumenteel, het past niet zo goed bij me.” Hij 
maakt wel gebruik van EMDR bij zijn patiënten, maar 
laat dat in zijn aanwezigheid door collega’s uitvoeren. 
Vermetten heeft in klinische zin meer affiniteit met de 
narrative exposure therapy. Hij onderscheidt bij PTSS 
appraisal threats, die de survival betreffen en die goed 
te behandelen zijn met exposure en EMDR, en cog-
nitive threats die meer baat hebben bij cognitieve en 
narratieve strategieën. Het leven zal na een trauma-
tische ervaring nooit meer hetzelfde zijn, waardoor 
het levensverhaal om een zinvolle aanpassing vraagt. 
Eric Vermetten heeft daar ook een boek over geschre-
ven: De mens als verhaal. Een menselijk en veelzijdig 
psychiater. 

Lees verder op de website www.emdr.nl



EMDR is een bewezen effectieve be-
handeling voor PTSS. Maar of EMDR 
ook direct na trauma - in de eer-
ste maand na de gebeurtenis - kan 
worden ingezet is nog niet bekend. 
In juni heeft de EMDR Europe Associ-
ation subsidie toegekend aan Neder-
lands wetenschappelijk onderzoek 
naar vroegtijdige EMDR bij slachtof-
fers van een verkrachting 

“Dit nieuwe onderzoek is zo belangrijk omdat het mee-
maken van een verkrachting leidt tot een verhoogd risico 
op PTSS”, zegt Iva Bicanic, coördinator van het Centrum 
Seksueel Geweld (CSG) in Utrecht. “Afhankelijk van het 
meetmoment ontwikkelt namelijk 25-50 procent van de 
slachtoffers klachten die voldoen aan alle kenmerken 
van deze psychische aandoening. Riscofactoren voor het 
ontwikkelen van PTSS na een verkrachting zijn onder 
meer eerder seksueel misbruik, een psychiatrische 
voorgeschiedenis, het ondergaan van meerdere seksu-
ele handelingen tijdens de verkrachting en de betrok-
kenheid van meerdere daders. In Nederland heeft 12 
procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen 
ooit een verkrachting meegemaakt. Om een indicatie te 
geven van het aantal nieuwe gevallen: jaarlijks wordt 2 

procent van de vrouwen en 0.3 procent 
van de mannen geconfronteerd met één of 
meer ongewenste seksuele contacten; in 
de meeste gevallen gaat het om vervelend 
of kwetsend gedrag, maar bij 18 procent 
gaat het om (een poging tot) aanranding of 
verkrachting.”

Samen met Carlijn de Roos en Ad de Jongh 
deed Bicanic een subsidieaanvraag voor 
onderzoek bij de EMDR Europe Associa-
tion. “Het doel van vroegtijdige EMDR is 
de ontwikkeling van PTSS bij slachtoffers 
van verkrachting te voorkomen”, vertelt 
ze. “Temeer omdat er aanwijzingen zijn dat 
het hebben van PTSS, de kans verhoogt om 
opnieuw slachtoffer van seksueel geweld 

te worden. Het meeste onderzoek naar preventieve 
interventies is gedaan met Cognitieve Gedragstherapie 
(CGT). Daaruit blijkt dat na vier sessies CGT de kans op 
het ontstaan van PTSS kleiner is vergeleken met een situ-
atie waarin counseling of geen interventie is toegediend. 
Hetzelfde geldt voor drie sessies vroegtijdige Prolonged 
Exposure (PE) vergeleken met een wachtlijst-controle-
groep.”
Anders dan bij de omstreden ‘debriefing’, gaat het bij 
CGT en PE om individuele sessies bestaande uit herhaal-
de exposure aan de traumatische herinnering en emotie-
regulatie-technieken. Naar de werkzaamheid van EMDR 
bij mensen die net een schokkende gebeurtenis hebben 
meegemaakt is veel minder onderzoek gedaan. Er is 
welgeteld één niet-gecontroleerde studie uitgevoerd, 
waarbij de slachtoffers direct na een verkrachting EMDR 
ondergingen. Ondanks de toediening van een enkele 
sessie EMDR leidde deze kortdurende interventie tot een 
veelbelovend resultaat ten aanzien van PTSS-klachten en 
seksueel verlangen.

Rape Centers 
De vroegtijdige interventiestudies die tot nu toe zijn 
uitgevoerd, vonden plaats op een Spoedeisende Hulp of 
in zogenaamde Rape Centers, waar politie, artsen, ver-
pleegkundigen en psychologen met elkaar samenwerken. 

Onderzoekssubsidie vroegtijdige 
EMDR bij verkrachtingsslachtoffers
Door Carlijn de Roos en Ad de Jongh in samenwerking met Iva Bicanic
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“Het voordeel van deze structuur is dat slachtoffers snel 
op een locatie geïntegreerde zorg krijgen aangeboden, 
waarbij zij minder vaak hun relaas hoeven te vertellen 
en zich maar eenmaal hoeven te ontkleden”, vertelt 
Bicanic. “Al in 1999 pleitten onderzoekers voor Rape 
Centers in Nederland. Zij concludeerden dat slachtoffers 
van een verkrachting in ons land te maken krijgen met 
een gefragmenteerd zorgsysteem en meer tijd nodig 
hebben om te herstellen, ten opzichte van slachtoffers 
in de Verenigde Staten en Scandinavië, waar deze centra 
wel bestaan. Nog steeds lopen slachtoffers van seksueel 
trauma in Nederland tegen problemen aan bij het zoeken 
naar hulp: de hulp is versnipperd, slachtoffers weten 
vaak niet waar ze terecht kunnen (in de acute fase) en 
veel hulpverleners beschikken niet over specifieke kennis 
en ervaring om slachtoffers adequaat te kunnen behan-
delen met effectieve interventies.”

Rape Centers bestonden tot voor kort nog niet in Neder-
land. In 2012 heeft het UMC Utrecht een Rape Center 
opgericht onder de naam Centrum Seksueel Geweld 
(CSG)(www.centrumseksueelgeweld.nl) voor slachtoffers 
van seksueel geweld korter dan één week geleden. “Ons 
primaire doel is het bieden van adequate medische en 
psychologische zorg”, zegt coördinator Bicanic. “Daar-
naast beoogt het centrum forensisch onderzoek onder 
optimale voorwaarden te laten plaatsvinden.”
Dit multidisciplinaire centrum krijgt in het najaar na-
volging in meerdere Nederlandse steden. Een landelijk 
netwerk van centra biedt onder meer de mogelijkheid 
om onderzoek te doen naar de effectiviteit van vroegtij-
dige interventies. 

Het protocol van psychosociale opvang van slachtoffers 
van een verkrachting sluit op dit moment nog aan op 
de huidige GGZ-richtlijnen voor vroegtijdige psychosoci-
ale interventies na een schokkende gebeurtenis (www.

ggzrichtlijnen.nl). Slachtoffers en hun ouders of partner 
krijgen nadrukkelijk geen debriefing, maar advies over 
normale stressreacties, het aanhouden van dagelijkse 
routine en het vinden van sociale steun. In de eerste vier 
weken wordt gescreend op stressreacties. Wanneer er 
sprake is van een Acute Stress Stoornis of acute PTSS 
kan snel worden gestart met een traumagerichte behan-
deling. Bicanic: “In Utrecht zijn tot dusver honderd acute 
slachtoffers opgevangen. Daarvan blijkt de helft jonger 
dan 18 jaar, een derde heeft een cognitieve beperking en 
een kwart is al bekend met 2e- of 3e-lijns hulpverlening. 
Wij hebben de klinische indruk dat de betrokkenheid in 
de acute fase het ontstaan van medische en psycholo-
gische problemen op korte en lange termijn kan doen 
voorkomen. Onderzoek moet aantonen of dit werkelijk 
het geval is.” 

Nieuw EMDR onderzoek
De nieuwe Nederlandse EMDR-studie die erop gericht 
is vast te stellen of PTSS kan worden voorkomen, vindt 
plaats in het Utrechtse CSG. In het Traumacentrum 
Leiden zijn tegelijkertijd zowel de voorbereidingen voor 
de oprichting van het CSG als het onderzoek gaande. 
Vanaf 2014 krijgen slachtoffers in de omgeving van deze 
steden, die instemmen met deelname aan de studie via 
randomisatie, zo snel mogelijk na de verkrachting, EMDR 
van anderhalf uur. Gezien de multidisciplinaire samen-
werking kan de behandeling met EMDR pas worden 
gestart nadat het slachtoffer, in geval van aangifte, door 
de politie is verhoord. De resultaten van de behandeling 
worden in dit onderzoek vergeleken met die van een 
wachtlijstconditie. 
Na 4 en 12 weken stellen onderzoekers de mogelijke 
aanwezigheid van PTSS(-symptomen) vast aan de hand 
van vragenlijsten en een klinisch interview. “Als we ver-
volgens kunnen aantonen dat door EMDR aan te bieden, 
direct na een verkrachting de incidentie van PTSS af-
neemt, kan EMDR als laagdrempelige interventie worden 
ingezet in acute situaties. Niet alleen in Nederland, maar 
bijvoorbeeld ook in oorlogsgebieden waar veel verkrach-
tingen plaatsvinden.”
Het gesubsidieerde onderzoek sluit volgens Bicanic goed 
aan bij aanbevelingen uit verschillende studies en de 
recente richtlijn van de World Health Organization (WHO) 
om meer onderzoek te verrichten naar de effectiviteit 
van al bewezen behandelingen in de periode direct na 
de traumatische gebeurtenis. “In die zin is het onze hoop 
dat de studie een bijdrage levert aan de noodzakelijke 
wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit 
van EMDR, na het recent doormaken van een (seksueel) 
trauma.”

“Het doel van vroeg-
tijdige EMDR is de 
ontwikkeling van 

PTSS bij slachtoffers 
van verkrachting te 

voorkomen.”
Iva Bicanic
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Britse onderzoekers hebben een 
systematische review van de onderzoeks-
literatuur op het gebied van oog-
bewegingen bij EMDR uitgevoerd.
Zij bespreken verschillende theorieën 
over het werkingsmechanisme van oog-
bewegingen, waarbij zij alleen voor de 
interhemisferische interactiehypothese 
en voor de werkgeheugenhypothese 
evidentie vonden in experimenteel 
onderzoek 

Volgens de interhemisferische interactiehypothese werken 
oogbewegingen doordat ze de interactie tussen de linker- 
en rechterhersenhelft, en daarmee de werking van het epi-
sodisch geheugen, bevorderen. Uit experimentele onder-
zoeken blijkt namelijk dat de prestatie op geheugentaakjes 
toeneemt als er meer interactie is tussen de linker- en 
rechterhersenhelft, bijvoorbeeld door oogbewegingen. Tij-
dens EMDR zouden volgens deze theorie niet-traumatische 
aspecten van een herinnering aan een traumatische ge-

beurtenis door de oogbewegingen ter beschikking komen. 
Volgens de werkgeheugenhypothese berust de werking 
van oogbewegingen op de werkgeheugenbelasting die er-
door gecreëerd wordt. De emotionaliteit en levendigheid 
van een nare herinnering blijkt in experimentele onder-
zoeken af te nemen als tegelijkertijd het werkgeheugen 
belast wordt. Dit kan bijvoorbeeld door oogbewegingen. 
De onderzoekers bevelen aan om een grote behandel-
studie te doen bij patiënten met PTSS naar EMDR met 
oogbewegingen en EMDR zonder oogbewegingen, en 
EMDR met andere duale taken om definitieve uitspraken 
te kunnen doen over de werking van oogbewegingen bij 
EMDR. Het zou volgens hen daarnaast nuttig zijn om ver-
schillende variaties in duur, frequentie en ruimtelijke inzet 
van oogbewegingen te onderzoeken, zodat clinici beter 
weten wat voor soort oogbewegingen op welk moment 
het meest helpend zijn. (MattyG) 

F.W. Jeffries & P. Davis (2012) What is the role of eye movements in eye move-

ment desentization and reprocessing (EMDR) for Post-Traumatic Stress Disorder 

(PTSD)? A review. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 41 (3), 290-300

Theoretische basis van oogbewegingen in EMDR 
in kaart gebracht

Mirjam Nijdam en haar collega’s 
van het Amsterdamse Academisch 
Medisch Centrum (AMC) beschrijven 
in een casusverslag dat behande-
ling van seksueel trauma met EMDR 
de behandeling van een obsessieve-
compulsieve stoornis (OCS) kan ver-
gemakkelijken

De onderzoekers veronderstellen dat er een theo-
retisch verband bestaat tussen de stoornissen PTSS en 
OCD, maar dat er nog weinig effectieve behandelmetho-
den zijn voor deze combinatie. Ze beschrijven een casus 
van een 49-jarige man met beide stoornissen als gevolg 
van een verkrachting op 14-jarige leeftijd. Na behandeling 
met EMDR verminderden de dwangklachten en was nog 
maar een enkele sessie cognitieve gedragstherapie nodig.
De hypothese van de onderzoekers was dat de dwang-
handelingen van de patiënt dienden als strategie om de 

traumagerelateerde intrusies te hanteren. Behandeling 
van het doorgemaakte trauma zou een behandeling 
met responspreventie daarna vergemakkelijken. Na zes 
EMDR-sessies waren zowel de PTSS-symptomen als de 
dwanghandelingen afgenomen. Tijdens de zevende ses-
sie werd responspreventie toegevoegd om de resteren-
de klachten te behandelen. Na een jaar was de patiënt 
nog steeds klachtenvrij. 
De onderzoekers stellen dat de toepassing van EMDR 
de emotionele lading van herinneringen aan ingrijpende 
gebeurtenissen kan doen verminderen, waardoor de 
noodzaak bij de patiënt tot het toepassen van dwang-
handelingen afneemt. Deze fasering is nog niet eerder 
beschreven, hoewel therapeuten dit in de praktijk 
frequent toepassen. De onderzoekers moedigen meer 
onderzoek aan om deze bevindingen te bevestigen. (DS)

Nijdam, Mirjam J., et al. “Treatment of sexual trauma dissolves contamina-

tion fear: case report.” European Journal of Psychotraumatology 4 (2013).

Samenvattingen wetenschappelijke artikelen 
verzorgd door Dorine Sanders en Matty Geurink
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Toepassing EMDR bij seksueel trauma heeft 
een positief effect op angst voor besmetting
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Australische onderzoekers hebben een meta-
analyse uitgevoerd van acht RCT’s met in 
totaal 227 patiënten met PTSS. Daarin ver-
geleken zij de effectiviteit en efficiëntie van 
EMDR versus cognitieve-gedragstherapie 
(imaginaire exposure)
Beide behandelingen bleken even effectief, maar EMDR 
was efficiënter. Daarnaast verminderde EMDR de depres-
sieve klachten meer dan cognitieve-gedragstherapie (CGT) 
bij patiënten met een comorbide depressie

Bij EMDR kregen de patiënten gedurende de behande-
ling gemiddeld een kleine drie uur huiswerk mee en bij 
CGT ging het om gemiddeld 23 uur huiswerk. De effect 
sizes van EMDR en CGT waren ongeveer gelijk, maar 
wanneer de uren huiswerk meegenomen werden door 
een effect size/uur-verhouding te berekenen, bleek 
EMDR aanmerkelijk efficiënter uit de bus te komen. 

Er blijkt 
een sa-
menhang 
te bestaan 
tussen 
de mate 
waarin 
patiënten in CGT hun huiswerkopdrachten uitvoeren en 
de mate waarin ze opknappen. Patiënten die er niet of 
slecht in slagen huiswerkafspraken na te komen, zijn 
vaker patiënten met een comorbide depressie of patiën-
ten met ernstigere PTSS-symptomen. De onderzoekers 
concluderen dat EMDR een beter behandelaanbod lijkt te 
zijn dan CGT voor deze patiëntengroepen. (MattyG)

M.S.K. Ho & C.W. Lee (2012), Cognitive behaviour therapy versus eye 

movement desentization and reprocessing for post-traumatic disorder- 

is it all in the homework then?, Revue européenne de psychologie 

appliquée, 62, 253-260

EMDR lijkt een geschikte behandel-
methode om een vastgelopen rouw-
proces weer op gang te brengen. 
Gebruikmakend van het Adaptive 
Information Processing Model (AIP) 
van Shapiro lichten onderzoekers 
Solomon en Rando toe hoe EMDR kan 
worden toegepast bij dergelijke pro-
blematiek

De dood van een dierbare kan in sommige gevallen 
de verwerkingscapaciteiten van een nabestaande te 
boven gaan. De kans hierop is groter bij traumatische 
omstandigheden rond het overlijden, een geringe mate 
van ervaren sociale steun, bij een problematische relatie 
tot de overledene, stressvolle levensomstandigheden of 
wanneer de rouwende nog met onverwerkte verliezen 
uit het verleden rondliep of al met psychische problemen 
kampte voor het overlijden. 
Wanneer iemands verwerkingscapaciteit overschreden 
wordt, raken ervaringen rondom het overlijden op dys-
functionele wijze in het geheugen opgeslagen. Telkens 
wanneer deze ervaringen geactiveerd worden doordat 
bijvoorbeeld de naam van de overledene genoemd wordt 

of de gedachte aan hem of haar opkomt, worden de 
emoties, fysieke sensaties en negatieve overtuigingen 
behorend bij het overlijden geactiveerd. Aangenomen 
wordt dat er hierdoor geen adaptief informatieverwer-
kingsproces op gang komt: het rouwproces zit ‘vast’. 
Intens verdriet is normaal bij een rouwproces, maar het 
is belangrijk dat er (geleidelijk) ruimte ontstaat voor posi-
tieve herinneringen aan de overledene. 
Gebruikmakend van enkele casussen, zetten Solomon 
en Rando uiteen hoe EMDR toegepast kan worden bij 
vastgelopen rouw. Hoewel de auteurs betogen hoe be-
langrijk het is uit te zoeken waar het rouwproces precies 
is vastgelopen, ontbreekt een duidelijke zoekstrategie. In 
de behandeling dienen de drie gebieden van Shapiro (ver-
leden, heden en toekomst) achtereenvolgens nagelopen 
te worden, en bij elk van de gebieden worden concrete 
voorbeelden gegeven van toepassing van EMDR. Een 
casusconceptualisatie via de linksom-rechtsom-methode, 
zoals in Nederland gebruikelijk is, lijkt eenvoudiger en 
overzichtelijker. (MattyG)

R.M. Solomon &T.A. Rando (2012). Treatment of grief and mourning 

through EMDR: conceptual considerations and clinical guidelines. Revue 

Européénne de Psychologie Appliquée, 62, 231-239

Lees verder op de website www.emdr.nl

EMDR efficiënter dan cognitieve-gedrags-
therapie bij PTSS

EMDR nuttig bij vastgelopen rouw
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Met deze titel openen Jacqueline de 
Groot, Ad de Jongh en Peter Leusink 
hun artikel in het tijdschrift Huisarts 
& Wetenschap (maart 2013). Hierin 
pleiten zij voor alertheid bij huisart-
sen op fysiek seksueel geweld dat ten 
grondslag kan liggen aan seksuele 
disfuncties

Als een patiënt bij de huisarts komt met een seksueel 
probleem, is de kans tamelijk groot dat dit is ontstaan 
door een ingrijpende negatieve seksuele ervaring. Een 
betrekkelijk groot deel van de Nederlandse bevolking 
krijgt namelijk gedurende het leven te maken met fy-
siek seksueel geweld: 11-13 procent van de seksueel 
actieve mannen en 31-42 procent van de vrouwen. De 

auteurs wijzen dan ook op het belang van doorvragen 
naar een mogelijk verband tussen seksuele disfunctie 
en een voorafgaande nare seksuele ervaring. 
In het geval van psychisch trauma, is gerichte verwij-
zing noodzakelijk en kunnen behandeling met EMDR 
en hulp van een seksuoloog uitkomst bieden.
In het artikel zijn verder de verschillende seksuele 
disfuncties en psychische en fysieke klachten die het 
gevolg kunnen zijn van negatieve of traumatische sek-
suele ervaringen op een rijtje gezet. (MarjoleinG)

De Groot, J., De Jongh, A. & Leusink, P. (2013). Een trauma-gerelateerde 

behandelaanpak bij seksuologische problemen. Huisarts en Wetenschap, 

56 (3), 134-137.
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Elan Shapiro heeft in Israel ervaring 
opgedaan met EMDR-behandeling 
kort na blootstelling aan trauma. 
Hierbij maakte hij gebruik van een 
aangepast EMDR-protocol (R-TEP; 
Shapiro&Laub, 2008). In een alge-
meen overzicht beschrijft hij wat er 
al bekend is over vroege psychologi-
sche interventies (zogenaamde early 
interventions) na blootstelling aan 
ingrijpende gebeurtenissen 

Shapiro beschrijft twee voorbeelden van EMDR bij 
acute klachten na een ingrijpende gebeurtenis. Eén 
daarvan betreft een vrouw die haar huis niet meer in 
durft, nadat ze haar man in hun slaapkamer verhan-
gen heeft gevonden. Zij krijgt een aantal sessies T-TEP 
op achtereenvolgende dagen, waarna ze haar leven 
weer kan oppakken. Shapiro gebruikt een aangepast 
EMDR-protocol omdat volgens hem een herinnering, 
kort na blootstelling aan trauma, gefragmenteerd is 
opgeslagen. Het is direct na een schokkende gebeur-
tenis vaak nog niet mogelijk om een gebeurtenis 

in één beeld te representeren. Bij T-TEP selecteren 
therapeut en cliënt niet het naarste beeld van een 
gebeurtenis, maar desensitiseert de therapeut alle 
targetbeelden die lading hebben. 
Onderzoek doet vermoeden dat vroege EMDR-
interventies zoals T-TEP heftige emotionele ontrege-
ling en acuut lijden na traumablootstelling kunnen 
verminderen. Ook lijken dergelijke interventies zinvol 
om te voorkomen dat mensen later PTSS of andere 
stoornissen ontwikkelen. De auteur pleit voor gedegen 
onderzoek (randomized clinical trials) om definitieve 
uitspraken te kunnen doen over de werkzaamheid van 
deze vroege EMDR-interventies. Ook is meer onder-
zoek nodig naar wie na trauma wel klachten krijgt en 
wie niet, zodat vroege interventies bij natuurrampen, 
ongelukken, oorlog of gewelddadige incidenten kos-
teneffectief ingezet kunnen worden, door ze specifiek 
te richten op de mensen die deze hulp nodig hebben. 
(MattyG)

E. Shapiro (2012). EMDR and early psychological intervention following 

trauma. Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 62, 241-251 

EMDR lijkt zinvol direct of kort na 
traumablootstelling

‘Geen zin in Seks? Denk aan psychisch trauma!’
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Het protocol voor ‘excessive grief’ van 
Luber is een stapsgewijze uitwerking 
van hoe een EMDR-behandeling bij 
vastgelopen rouw aangepakt zou 
kunnen worden. In dit behandel-
protocol komen achtereenvolgens 
vijf onderwerpen aan de orde. Bij elk 
onderwerp zoekt de therapeut naar 
targetbeelden die vervolgens met 
EMDR gedesensitiseerd worden

De vijf stappen zijn: (1) het verhaal over de lijdens-
weg en het overlijden van de dierbare, (2) intrusieve 
beelden, (3) beelden uit nachtmerries, (4) situaties of 
stimuli die in het dagelijks leven het verdriet oproepen 
en (5) een restcategorie bestaande uit verantwoorde-
lijkheid/zelfverwijt, aangetast gevoel van veiligheid/
geborgenheid en eerdere verlieservaringen. 
In tegenstelling tot de in Nederland gangbare linksom-
rechtsom-procedure wordt bij dit protocol niet vooraf 
een casusconceptualisatie opgesteld. Er wordt dus niet 
vooraf op geleide van de klacht(en) bepaald waar de 
stagnatie in het rouwproces precies zit, maar voor de 
zekerheid worden alle voor de hand liggende mogelijke 
stagnaties meegenomen in de behandeling. Dit lijkt 
een onnodig tijdrovende procedure, en de meerwaarde 
van het protocol lijkt daarmee beperkt. (MattyG)

M. Luber (2012). Protocol for excessive grief. Journal of EMDR Practice and 

Research, 6, p.129-135

Stapsgewijs protocol voor EMDR-behandeling 
bij vastgelopen rouw
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Nederlandse onderzoekers hebben een 
experiment uitgevoerd dat ondersteu-
ning biedt voor de theorie die stelt dat 
het afwisselend activeren van de twee 
hersenhelften, het ophalen van her-
inneringen uit het episodisch geheugen 
bevordert. Dit gunstige effect gaat op 
voor horizontale oogbewegingen en 
afwisselend links en rechts aangeboden 
handtaps. Volgens de auteurs bevor-
deren klikjes het episodisch geheugen 
niet, omdat het auditieve systeem in de 
hersenen anders is georganiseerd 

Het visueel-motorische systeem en het somatosensorische 
systeem in de hersenen zijn strikt contralateraal georgani-
seerd. Dat betekent dat zintuiglijke prikkels die in de linker-
helft van het lichaam binnenkomen, in de rechterhersenhelft 
worden verwerkt en omgekeerd. Het auditieve systeem kent 
veel minder een contralaterale organisatie. 
Bekend was al dat verschillende episodische geheugentaken 
-zoals het ophalen van herinneringen uit de kindertijd- beter 

verlopen na aanbieding van oogbewegingen. Dit gunstige 
effect van oogbewegingen werd toegeschreven aan het 
afwisselende activeren van de twee hersenhelften. 
In het experiment kregen studenten via een computer-
scherm woordjes te lezen met de opdracht er zo veel mo-
gelijk te onthouden. Vervolgens kregen zij oogbewegingen, 
handtaps of klikjes aangeboden. Zoals te verwachten viel op 
basis van het verschil in contralaterale organisatie, trad het 
gunstige effect op het geheugen in het experiment zowel op 
bij oogbewegingen als bij handtaps. Echter niet bij klikjes. 
Er zijn verschillende theorieën over het werkingsmechanis-
me van EMDR. Een daarvan berust op toegenomen toegan-
kelijkheid van het episodische geheugen door de oogbe-
wegingen. Uitgaande van die theorie en de uitkomsten van 
dit experiment, mogen de oogbewegingen wel vervangen 
worden door handtaps, maar niet door klikjes. (MattyG)

S. Nieuwenhuis, B.M. Elzinga, P.H. Ras, F. Berends, P.Duijs, Z. Samara & H.A. 

Slagter (2013), Bilateral saccadic eye movements and tactile stimulation, 

but not auditory stimulation, enhance memory retrieval, Brain and 

Cognition, 81, 52-56

‘Oogbewegingen en handtaps bevorderen 
geheugen, maar klikjes niet’
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Amerikaanse EMDR-therapeuten 
hebben een behandelmodel ontwik-
keld waarbij EMDR wordt gecom-
bineerd met ‘Ego State Therapy’. 
Volgens hen biedt het toepassen van 
interventies uit deze therapievorm 
in de voorbereidingsfase van EMDR 
behandelaren een mogelijkheid om 
complexe PTSS en dissociatieve 
stoornissen op een veilige en 
effectieve manier te behandelen 

Volgens auteurs Forgash en Knipe bevat Ego State 
Therapy technieken die kunnen bijdragen aan de 
stabiliteit en het vergroten van vaardigheden van de 
patiënt in stabilisatiefase van traumabehandeling. 
Gaandeweg het behandelproces kan hiermee de 
mogelijkheid ontstaan tot verwerking van de traumati-
sche herinneringen met behulp van EMDR. 

In de eerste fase van het voorgestelde behandelmodel 
leert de patiënt het innerlijk systeem van egostaten 
te herkennen en te accepteren. Egostaten worden 
gedefinieerd als afgescheiden geheugennetwerken 
met eigen fysieke sensaties, ook wel dissociatieve de-
len genoemd, die zich hebben ontwikkeld als reactie 
op langdurige, herhaalde traumatisering, veelal in de 

kindertijd. Met psycho-educatie leert de cliënt dat de 
opsplitsing in delen een beschermende functie had 
ten tijde van de traumatisering. Het explorerende ef-
fect van EMDR zou de patiënt helpen om zich bewust 
te worden van traumatisch materiaal van egostaten. 

Enkele interventies uit de Ego State Therapy die de 
therapeut kan toepassen ten behoeve van veiligheid 
en stabilisatie, zijn oefeningen gericht op het creëren 
van een imaginaire veilige thuisbasis en een werk-
ruimte om geschillen tussen egostaten op te lossen. 
Ook kan de patiënt imaginaire containers vormen als 
tijdelijke opslag voor overweldigende emoties. Door 
middel van oriëntatie-oefeningen leren de cliënt en 
het systeem van egostaten om zich te oriënteren op 
het heden. (RdB) 

  
Forgash, C. & Knipe, J. (2012). Integrating EMDR and Ego State Treatment 

for Clients With Trauma Disorders. Journal of EMDR Practice and Research, 

Volume 6, Number 3, 121-128. 
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Geïntegreerde EMDR-methode voor patiënten 
met dissociatieve stoornissen

Illustraties Arwen Luijten
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De Nederlandse en Australische 
onderzoekers Cuijpers en Lee 
onderzochten of oogbewegingen de 
verwerking van nare herinneringen 
bevorderen. Zij vonden, op basis van 
een meta-analyse, dat oogbewegin-
gen van toegevoegde waarde zijn in 
EMDR, maar alleen bij modelgetrouwe 
toepassing van deze behandeling

In hun meta-analyse namen de onderzoekers twee 
soorten studies mee: vijftien RCT’s waarin EMDR met en 
zonder oogbewegingen werd vergeleken, en elf labo-
ratoriumstudies waarin de proefpersonen de opdracht 
kregen aan een nare herinnering te denken, met of zon-
der gelijktijdig aangeboden oogbewegingen. Het betrof 
in totaal 452 patiënten in de behandelstudies en 397 
proefpersonen in de experimenten. 
De gevonden effect size (de effectmaat om de sterkte 
van het effect in een meta-analyse weer te geven) voor 
oogbewegingen in de behandelstudies was gemiddeld 
(Cohen’s d=0.41). De onderzoekers vonden opvallend 
grote verschillen in de effect sizes tussen behandelstu-

dies waarin werd verwezen naar een protocol versus 
studies zonder een referentie naar een protocol. Opmer-
kelijk was dat in behandelstudies waarin een dergelijke 
referentie ontbrak, de onderzoekers zelfs helemaal geen 
effect van oogbewegingen konden vinden.
Cuijpers en Lee vonden een groter effect van oogbewe-
gingen in laboratoriumstudies dan in de behandelstudies. 
In de laboratoriumstudies vonden zij dat de oogbewe-
gingen zorgden voor zowel een sterke afname van de 
emotionaliteit als van de levendigheid van de nare herin-
neringen. Deze bevindingen sluiten aan bij de werkge-
heugenhypothese. 
De onderzoekers besluiten met de opmerking dat oog-
bewegingen in een EMDR-behandeling waarschijnlijk 
niet het enige werkzame element zijn. Dit zou verklaren 
waarom het effect van oogbewegingen in de behan-
delstudies minder uitgesproken is dan in de laboratori-
umstudies. (MattyG)

C.W.Lee & P.Cuijpers (2013), A meta-analysis of the contribution of 

eye-movements in processing emotional memories, Journal of Behavior 

therapy and experimental psychiatry, 44, 231-239.

Oogbewegingen en gebruik protocol van bewe-
zen toegevoegde waarde in EMDR
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Ik heb een vraag over terugkerende nachtmerries na 
een EMDR-opstart. Ik zie een 17-jarige scholiere die 
nog veel last heeft van de scheiding van haar ouders 
circa drie jaar geleden. Haar vader gaf op een ochtend 
aan dat hij al jaren niet meer zichzelf kon zijn. Hij had 
een andere vrouw ontmoet en zou per direct het ge-
zin verlaten. Zij had dit niet zien aankomen. Er waren 
nooit ruzies tussen de ouders. Haar vader is een zeer 
gesloten man. Na een half jaar is haar vader toch te-
ruggekeerd naar het gezin, maar mijn patiënte merkt 
dat de boosheid op hem blijft. Regelmatig escaleert 
het verbaal tussen haar en hem. Gezien de actuele 
last ben ik met de scheiding begonnen. 
Het nare plaatje is het moment dat de vader zegt dat 
hij het gezin verlaat, omdat hij al jaren niet meer zich-
zelf kan zijn. Met name die laatste toevoeging steekt 
haar. De NC is ‘ik ben medeschuldig’. De SUD is 8 en 
daalt in de eerste sessie naar 7+. Vanaf deze EMDR-
zitting heeft ze iedere nacht nachtmerries waarin ze 
ruzie met haar vader heeft (in de woonkamer) en hij 
haar keel dichtknijpt en doodt. Ze durft eigenlijk niet 
meer te slapen.
Afgelopen week heb ik twee keer een EMDR-sessie 
met haar gedaan en de SUD zit nu op 3. De nachtmer-
ries blijven echter onveranderd. Ontspanningsoefenin-
gen, rust voor het slapen gaan en rescripting van haar 
nachtmerrie hebben geen effect gehad. De ouders 

maken zich grote zorgen over haar en haar opleiding. 
Zij zelf trouwens ook. Mis ik iets of heb je nog hand-
vatten?

Antwoord
In de kern gaat het er bij EMDR om: wat zit er in het 
hoofd dat eruit moet (zodat de patiënt zich erna beter 
voelt)? Als we op die manier naar deze casus kijken, 
is het vrij eenvoudig: dat plaatje waarop te zien is dat 
haar vader haar keel dichtknijpt en haar doodt. Laat 
haar dat beeld helder voor zich zien en neem de NC 
‘Ik ben machteloos’ (ten opzichte van het intrusieve 
beeld), om het vervolgens te desensitiseren tot SUD is 
0, en VOC (‘Ik kan het aan’) is 7. Appeltje, eitje. Succes 
verzekerd. Doe het zo snel mogelijk. Houd je me op de 
hoogte? Ik weet zeker dat het helpt. 

Reactie
Onderstaand verhaal zal je niet verbazen, maar toch 
wil ik het je niet onthouden. Als target koos ik het 
beeld van haar vader die haar wurgde. Ruim veer-
tig minuten later was het hele protocol doorlopen. 
Vanochtend ontving ik een blije mail. Ze schrijft dat er 
geen nachtmerries waren geweest en dat ze na twee 
weken eindelijk weer goed heeft geslapen. Dank voor 
het meedenken en je advies!

Terugkerende nacht-
merries na opstarten 
EMDR bij scholiere
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Supervisievraag

Ik heb een patiënte met vastzittende rouw. Ze wil ei-
genlijk de overleden personen niet loslaten en ziet het 
leven zonder hen niet verder zitten. Begin vorig jaar 
verloor ze haar twee zonen. Ze zijn verdronken. De 
lichamen zijn nooit gevonden. Mijn patiënte kan het 
niet toelaten dat ze nooit meer terug zullen komen. 
Dat voelt alsof ze haar zonen in de steek laat, dat zij 
ze laat liggen op de bodem. Het lijkt wel of het ver-
driet te groot is om toegelaten te kunnen worden. Ze 
vertelt er gemakkelijk over en heeft geen contact met 
haar gevoel behalve met de boosheid. Ze is erg boos 
op God en blijft hangen in de waarom-vraag. Ik wil 
proberen deze casus te behandelen met EMDR omdat 
de depressie fors blijft en het rouwproces zodoende 
misschien wat los kan komen. Hoe zal ik het aanpak-
ken? Met de intrusieve beelden van haar zoons die ze 
af en toe heeft, of met de gebeurtenis op zichzelf? Ik 
heb onze arts gevraagd de medicatie wat naar bene-
den te brengen.

Antwoord
Ik denk dat je veel cognitive interwaeves nodig zult 
hebben en dat je moet beginnen met waar de boos-
heid zit. Dat heet ‘rechtdoor’. Kijk even in het praktijk-
boek EMDR: ‘Op wie of wat ben je het meest boos?’ 
Maak daar een plaatje van. De NC is standaard: ‘Ik ben 
machteloos’, de PC: ‘Ik kan het (plaatje) aan’.
 
Reactie
Nou…. dat wordt dan een plaatje van God…. Ik ben 
benieuwd. 

Antwoord
Ja, dat zou ik doen. Het zou mooi zijn als je een plaatje 
van God maakt. En dat, als je dat desensitiseert, er 
een verzoening met God komt waardoor er zoveel 
kracht loskomt, dat ze dit kruis kan dragen. 

Reactie
De vrouw heeft haar verhaal aan één stuk verteld, van 
minuut tot minuut, bijna met ieder detail. Ze is moeder 

van tien kinderen met aanhang en heeft voor iedereen 
gezorgd. Ze heeft er bijvoorbeeld op toegezien dat 
haar schoondochter de informatie van haar familie 
zou krijgen en niet van de hulpverlening. Haar doch-
ters en andere kinderen hebben tegen haar aange-
huild. Ze heeft haar dochter en haar schoondochter in 
shock gezien, en ze heeft tegen haar huisarts gezegd 
dat hij daar iets aan moest doen. Er zijn tijdens de 
daarop volgende dagen tientallen mensen op bezoek 
geweest: hulpverlening, burgemeester, politie, familie, 
autoriteiten en ouderlingen. Ze kan het zich allemaal 
nog tot in detail herinneren. 
Het meest intrusieve beeld dat ze heeft is een zwart-
wit plaatje van haar twee zonen die door de vissen 
worden aangevreten: een realistisch plaatje. Mijn 
vraag is: wordt hier de PC: ‘Ik kan het aan’, in de zin 
van ‘ik kan het aan dat dit intrusieve beeld steeds in 
mijn hoofd verschijnt’? Het lijkt me namelijk zo nor-
maal dat je dat niet aankunt en niet wilt zien.

Antwoord
Ja, dat laatste is wel waar, maar ook niet waar. Het is 
namelijk maar een PLAATJE in haar hoofd van haar 
zoons die door vissen aangevreten worden. Ze is er 
toch niet bij? Dat maakt dat het disfunctioneel is. Dus 
dit wordt een EMDR die zich moet richten op het ge-
construeerde plaatje van haar zoons die door de vis-
sen aangevreten worden. Want dat is toch het plaatje 
dat uit haar hoofd moet? Jouw hypothese is toch ook 
dat als dat plaatje SUD=0 wordt, haar klachten een 
stuk minder zullen zijn? Dus dat plaatje nemen! En 
omdat het een fantasie is, wordt de NC: ‘Ik ben mach-
teloos’ en de PC: ‘Ik kan het (plaatje) aan’.
Let op, maak geen denkfout: ELK plaatje kan SUD=0 
worden, dus ook DIT plaatje. Dat is namelijk de wet 
van de werkgeheugentheorie.

Reactie
Ja ik snap je wel, denk ik, maar toch ook niet hele-
maal, geloof ik: ze wórden toch ook door de vissen 
opgegeten? Het is ook realiteit. Ik heb geen andere 

Twee zonen verloren: 
vastzittende rouw met 
EMDR
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opties namelijk, jij wel? Ze moet dus eigenlijk onder 
ogen gaan zien dat haar zoons op die manier door 
vissen, krabben of wat dan ook, worden opgegeten. Je 
zou kunnen zeggen: “Het is een rampscenario dat ook 
werkelijkheid gaat worden.”

Antwoord
Eeh, hoe kan ik het nog beter uitleggen? Wij worden 
straks allemaal door de wormen opgegeten. Maar 
we zijn er niet bij en maken het niet zelf mee. Zij ook 
niet (ze is toch in jouw kamer?). Het is nu dus maar 
gewoon ‘een gedachte’, niet echt. Het wordt een pro-
bleem als de gedachte (en dus niet de realiteit) echte, 
angstwekkende proporties aanneemt. En dat is de 
reden waarom we dat gedachteplaatje SUD=0 maken. 
Dan is die gedachte niet meer zo storend in haar leven 
en kan ze weer slapen…

Reactie
Het is goed gegaan!
Target: zwart-wit plaatje van een van haar zoons, 
waarbij zijn gezicht is veranderd in een doodshoofd, 
maar waarvan ze toch nog wel kan zien dat hij het 
was. Ze kreeg tot nu toe dit plaatje bijna iedere nacht 
voor ogen op het moment dat zij in slaap viel (NC: 
‘Ik ben machteloos’ en een SUD van 8). Het was een 
goed proces. Wel met behulp van cognitive interwea-
ves omdat ze bleef hangen bij: ‘Ik wil ze niet loslaten’. 
Bij SUD 3 volgde een strijd om het loslaten, alsof ze 
hem dan helemaal kwijt zou zijn. Uiteindelijk kwam 
er steeds meer berusting: “Het is toch echt waar en 
ik moet ze loslaten.” (SUD=0) Tot slot kon ze met een 
VoC van 7 zeggen: “Ik kan het aan.” Het plaatje raakte 
haar niet meer, het was vervaagd, de golven spoelden 
erover heen. De gezichten van haar zonen waren er 
nog wel een beetje, maar dat deed haar niets meer. 

Tijdens het proces kreeg ze veel lichamelijke reacties: 
onder andere buikpijn, hoofdpijn en een harde piep in 
haar oor. De buikpijn veranderde in extreme vermoeid-
heid. Soms viel ze bijna in slaap, maar deze loomheid 
en de piep verdwenen ook weer.
Ik hoop dat ze nu inderdaad eens in slaap valt zonder 
dit akelige beeld. Ik laat het je weten. Bedankt voor je 
hulp!

Reactie (enkele maanden later)
De sessie met het plaatje waarin zij haar zoons op de 
bodem zag liggen, heeft als uitwerking dat zij sinds-
dien nooit meer last heeft van dit nare beeld, dat zich 
aan haar opdrong vlak voordat zij ging slapen. Daarna 
hebben we nog een tweede plaatje met dit thema 
behandeld. Dit is het beeld waarop te zien is dat zij 
een van haar kinderen in doodsstrijd in het water ziet 
spartelen (NC: ‘Ik ben machteloos’). Ze bleef erg de-
pressief en stond zichzelf niet toe van het leven te ge-
nieten, vanuit het idee dat zij dan een slechte moeder 
zou zijn die gewoon leuk door leeft, en niet op haar 
kinderen wacht. Ook hier werd EMDR op toegepast. 
Met verschillende plaatjes van situaties waarover zij 
zich schuldig voelde. Dat was bijvoorbeeld een plaatje 
met daarop zijzelf, per ongeluk in de lach schietend, 
terwijl iemand op straat even een praatje met haar 
maakte. De schuldgevoelens werden daardoor een 
stuk minder, maar nog steeds bleef zij erg depressief. 
Ze wilde eigenlijk niet meer leven en zelf in het water 
springen vanuit het idee ‘waar leef ik nog voor, dan 
ben ik bij ze’. Deze gedachten kreeg zij op verschil-
lende momenten in de week. Niet alleen als ze in de 
buurt van water was, maar ook als ze bijvoorbeeld in 
de kerk zat. Dan bedacht ze hoe zij later op die dag 
het pontje kon nemen om eraf te springen. EMDR op 
deze intrusies werkte eveneens positief uit. Haar ge-
dachte niet meer te willen leven was verdwenen. De 
depressie wordt echter nauwelijks minder. 

Nog steeds is zij boos op God en inderdaad… dat 
plaatje hebben we nog niet behandeld. Weet je 
waarom? Omdat ik voorrang gaf aan de meest actuele 
klachten: de paniek vlak voor het slapen gaan, de 
schuldgevoelens die vooraan in de beleving ston-
den en de suïcidale gedachten. Misschien had ik dat 
niet moeten doen. Nu is zij nog steeds depressief 
en boos en wil zij geen troostende woorden horen. 
Ze blijft zeggen dat niemand haar begrijpt. Ze is nu 
een paar jaar verder en heeft amper oog voor haar 
andere kinderen, de aangetrouwde kinderen en de 
kleinkinderen. Ze vindt dat het leven stil moet staan 
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en kan niet accepteren dat deze kinderen van haar 
zijn afgenomen. Ze voelt zich door God in de steek 
gelaten. Ze vindt het gemeen en oneerlijk en zoekt 
nog steeds naar de reden waarom God haar zo ernstig 
heeft gestraft. Dit beeld van een God die straft is iets 
dat bij haarzelf hoort, niet direct bij de kerkelijke leer 
die zij aanhangt. Zij heeft een godsbeeld van een straf-
fende God die haar onrecht aan doet. “Maar”, zegt ze, 
“zodra ik me erbij neerleg dat God ze van mij heeft 
afgenomen en ik dat ga aanvaarden, vecht ik niet 
meer voor mijn kinderen.” Dit wordt nu het volgende 
plaatje. De gevoelens van machteloosheid - dat zij er 
niets meer aan kan veranderen - zijn waarschijnlijk 

erger voor haar om te verdragen dan de boosheid op 
God. Daarom vermoed ik dat zij haar boosheid op God 
in stand wil houden. Je zou ook kunnen denken dat zij 
zich een waardeloze moeder gaat voelen als ze stopt 
met vechten, maar dat acht ik minder waarschijnlijk 
omdat zij ook zegt: “Ook al zouden zij in de hemel zijn, 
dat kan toch nooit beter zijn dan bij mij!”

Antwoord
Ik zou toch dat plaatje van God nemen. Ik weet bijna 
zeker dat er een verzoeningsproces met God op gang 
komt dat haar kan helpen het verlies beter te verdra-
gen.

Een patiënt van mij durft een EMDR-behandeling maar 
moeilijk aan, nadat ze in de eerste sessie het meest 
last had (en ook naderhand bleef houden) van de geur 
van de herinnering. Nou komt zo’n geur anders je her-
senen binnen. Mijn vraag is of ik nog iets kan doen om 
het wat dragelijker voor haar te maken. Het betreft 
een ervaring waarbij de cliënte als kind van 6 jaar van 
haar moeder haar overleden broertje van 4 verplicht 
een zoen moest geven, net voor de kist werd geslo-
ten. Ik ben er een dubbele sessie mee aan de slag 
geweest, maar de keer erna speelden er andere zaken 
waardoor we er sowieso niet mee verder konden. 
Maar toen ik aan het eind van die sessie aangaf de 
volgende keer met de EMDR verder te willen, kwam 
zij dus met haar huiver. Het praten erover zorgde er 
al voor (het waren maar 4 minuten!) dat ze misselijk 
werd. Ik hoor graag wat je ervan vindt.

Antwoord
Misschien snap ik het niet goed, maar de geur is toch 
gewoon deel van de mentale representatie, ofwel de 
akelige herinnering? Dus als ze er nog last van blijft 

houden, is dat niet anders dan dat mensen ook na een 
EMDR-behandeling (waarbij de SUD nog geen 0 is) last 
van herbelevingen kunnen hebben (meestal alleen de 
eerste drie dagen). Dat betekent dat je, als je de herin-
nering volledig hebt gedesensitiseerd (maar dat heb je 
nu nog niet begrijp ik), ook dit geuraspect hierin hebt 
meegenomen? Of bedoel je iets anders?

Reactie
Ja, je begreep me goed hoor. Ik had vaag ergens het 
idee dat ik iets extra kon zeggen waardoor het sneller 
zou gaan. Dat was ook een soort stille hoop, want 
het ging steeds tot bijna overgeven aan toe (de em-
mer staat naast ons) en ik heb erg met haar te doen. 
Soms heb je dat. Ik heb haar inmiddels weer gezien 
en ik ben gewoon daar verder gegaan waar we waren 
gebleven. Ze geeft nu ook vaak de geur aan wanneer 
ik vraag wat er bij haar opkomt. Ik zeg dan gewoon 
dat ze zich erop moet concentreren, net als bij andere 
associaties, en de SUD daalt gewoon mooi. Het gaat 
wel langzaam, maar de emmer is gelukkig niet nodig 
geweest.

Is een geurherinnering 
ook te behandelen met 
EMDR?

Supervisievraag
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Ik heb een patiënt met wie ik herinneringen aan 
seksueel misbruik bewerk. Zij heeft tijdens de EMDR-
sessies veel associaties, waarbij haar inzichten voort-
durend veranderen en zij telkens nieuwe betekenissen 
aandraagt over de gebeurtenis die we selecteren. Ik 
heb me steeds aan de maximum lengte van de asso-
ciatiekanalen van tien minuten gehouden om daarna 
back to target te gaan. Aan het einde van de laatste 
sessie daalde de SUD van de herinnering naar 0. Toch 
kreeg ik de volgende mail van de patiënt: 
“Deze EMDR-sessie voelt heel raar. Net alsof hij niet af 
is.... Je stopte ook op een punt waar nog veel gebeur-
de. Heb nu een beeld in mijn hoofd waarbij ik als kind 
seks heb met een van mijn misbruikers en ik word er 
helemaal eng van. Dit is niet oké.”

Ik ben nu geneigd om het weer op de oude manier te 
doen. Dat wil zeggen: back to target gaan wanneer 
haar associaties stoppen of niet meer veranderen van 
inhoud. De resultaten van deze manier waren zeer 
positief. Wat misschien inhoudelijk kan zijn gebeurd, 
is dat er nu een nieuw beeld is geactiveerd dat mis-
schien anders meegenomen wordt in haar associaties, 
maar nu we gestopt zijn, is blijven hangen. Kan dat? 
Wat is jouw advies?

Antwoord
Het zou kunnen dat er een andere herinnering is 
geactiveerd die je nog niet met EMDR hebt aangepakt, 
maar als ik haar email goed lees, dan lijkt het er meer 
op dat je nog een associatie hebt gemist. Die zou je 
misschien nog gepakt kunnen hebben als je geen 
SUD=0 had gehad, en gewoon door was gegaan met 
het openen van een nieuw kanaal vanuit target. Die 
SUD van 0 is eigenlijk dus niet zo logisch hier, want 
strikt gezien zou je niet verwachten dat zij - als ze in-
derdaad nog een beeld in haar hoofd heeft - een SUD 
van 0 zou aangeven. Zou het dus kunnen dat ze zelf te 
snel heeft aangeven dat er sprake was van een SUD 
van 0, terwijl het dat eigenlijk nog niet was? 
Ik zou meegaan met haar wens en in het vervolg 
langer met haar doorgaan (en de associatieketens 
afmaken dan wel deze langer volgen). Misschien kan 
zij zelf met een handsignaal aangeven wanneer zij 
‘klaar’ is om terug naar target te gaan? Dat geeft haar 
in ieder geval het gevoel van controle.
Ik zou een patiënt overigens, na zo’n email, snel pro-
beren op te roepen en kijken of je eerder dan gepland 

een afspraak met haar kan maken om deze associ-
atie alsnog af te maken. Houd je me nog even op de 
hoogte over het vervolg?

Reactie
Dank je voor de snelle reactie. Is het de bedoeling dat 
ik het oude target pak of met het nieuwe doorga? 

Antwoord
Ze spreekt erover alsof er nog een plaatje in haar 
hoofd zit dat is blijven hangen. Ik zou dat beeld direct 
targeten. Het is een indringend beeld en daarom is de 
NC (per definitie) ‘Ik ben machteloos’. De PC kun je 
dan overslaan. Dus je kunt in ieder geval snel starten.

Reactie
Even de afloop: de patiënt is die middag gekomen en 
we hebben de sessie met succes afgerond. Ik heb ook 
even geanalyseerd waarom ik in vredesnaam anders 
dan anders handelde. Leermomentje!
Verder een vraag: als een patiënt zegt: “Ik zie wan-
hoop in het plaatje”, en ik vraag: “waar zie je dat 
aan?” En ze antwoordt: “aan iedereen”, kan ik dan een 
set beginnen of moet ik nog meer inzoomen in het 
plaatje?

Antwoord
Goed om te horen dat het goed is gegaan. Kun je nog 
iets vertellen over het leermomentje? Want dat is dan 
weer interessant voor de mensen die over deze casus 
lezen.
Wat je vraag betreft over het inzoomen: ja, ik zou eerst 
nog vragen: “Wat zie je dan precies aan die mensen? 
Waar is die wanhoop uit af te lezen, wat zie jij waaruit 
jij opmaakt dat er sprake is van wanhoop?” 

Reactie
Het leermomentje was iets persoonlijks: we hebben 
een nieuwe leidinggevende die mij triggert in mijn 
valkuil: ‘Ik ben niet goed genoeg’. Ik ga dan overcom-
penseren door alles goed te willen doen, wat juist 
een averechts effect heeft. Dit resulteerde in het feit 
dat ik EMDR volgens het boekje ging doen (na 10 min. 
back to target) in plaats van dat ik vertrouwde op mijn 
eigen gevoel over wat goed is voor de patiënt (langer 
doorgaan tot haar associatieketen stopt). Ik mag nu 
weer op mijn eigen kunnen vertrouwen!

Te vroeg gestopt?
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Ik zie nu al drie jaar een vrouwelijke patiënt bij wie 
vermoedelijk sprake is van persoonlijkheidsproblema-
tiek. Geen borderline persoonlijkheidsstoornis maar 
misschien wel een borderline-persoonlijkheidsorga-
nisatie. We zijn vorige week met EMDR begonnen ge-
richt op een beschadigende ervaring die ze had toen 
ze 6 jaar oud was. 
Het ging hierbij om één van de geselecteerde herinne-
ringen in het ‘rechtsom’-protocol op een situatie bij de 
schooltandarts. Haar naam stond niet op de lijst. Deze 
gebeurtenis geeft haar nog steeds het gevoel dat ze 
niets is. .
De lading van het beeld is één puntje gezakt in de 
eerste sessie. De patiënt wil steeds dat het bange en 
verdrietige kind het beeld verlaat en dus de school uit-
gaat. Het lijkt wel of ze niet bij het verdriet wil of durft 
te komen. Moet ik op deze manier doorgaan? 

Antwoord
Gewoon doorgaan zou ik adviseren. Maar ik snap 
het niet helemaal als je zegt dat je patiënt steeds de 
school uit wil gaan. Wanneer gebeurt dat? Tijdens 
processing, dus in de desensitisatiefase? Maar dat is 
toch goed? Of begrijp ik het niet goed? Mijn andere 
vraag is hoe de back to targets verlopen? Kun je daar 
een voorbeeld van geven?

Reactie
Dat ‘uit de school lopen’ gebeurde inderdaad tijdens 
de desensitisatiefase. Hierna ging het bij back to 
target weer omhoog naar SUD 10, terwijl het daar-
voor al van 10 naar 8 was gedaald. Vervolgens daalde 
het evengoed weer van 8,5 naar 8. Toen moesten we 
stoppen omdat de anderhalf uur om waren. Dit was 
vorige week. Morgenochtend zie ik haar weer een uur, 
maar daarna pas over ruim een maand. 
Ik denk dat ik het proces op zich wel goed snap, maar 
ik vraag me af of dat weglopen uit de school niet ook 
een vorm van vermijding is? Misschien duurt het ge-
woon te lang. Ik ben als eerstelijnspsycholoog tot op 
heden gewend dat 95 procent van de patiënten bin-
nen een sessie een SUD van 0 hebben bij hun plaatjes, 
en ben daarom nog steeds laaiend enthousiast over 
EMDR. 

Antwoord
Nee dit is geen vermijding. Deze term bestaat binnen 

EMDR eigenlijk niet. Alles is in feite ‘processing’. Maar 
je moet wel goed opletten. Want als bij het back to 
target-gaan je SUD verspringt, en dus niet gelijkmatig 
afloopt maar soms ook omhoog gaat, dan staat je 
plaatje meestal niet ‘op de seconde’ stil. En dat moet 
wel! Als het niet op de seconde stil staat, benoemt 
de patiënt steeds andere en desensitiseer je in feite 
steeds weer een ander plaatje. 

Twee andere dingen aan de back to target-strategie 
die van essentieel belang zijn:

1. Wat de therapeut allereerst zeker moet weten is 
dat de patiënt echt snapt dat het om de spanning 
van nu gaat. De spanning van toen (bijvoorbeeld 
hoe machteloos zij zich voelde toen haar naam 
niet op het lijstje stond) kan immers nooit minder 
worden: dat was nu eenmaal zo. We kunnen de 
geschiedenis jammer genoeg niet herschrijven. 
Waar het wel om gaat is de naarheid te bepalen 
van het plaatje waarop te zien is hoe het meisje 
reageerde, toen zij merkte dat haar naam er niet 
bij stond. Het is daarom belangrijk om te contro-
leren of je patiënt ergens de instructie verkeerd 
begrepen heeft. Kun je als therapeut bijvoorbeeld 
die hoge spanning bij de patiënt ook echt observe-
ren op het moment dat ze naar het plaatje kijkt? 
Is, met andere woorden, de SUD waarneembaar bij 
de patiënt? Ik noem maar wat: zweten, gespannen 
gelaatstrekken, is er dus echt zichtbare lading? Of 
rapporteert de patiënt op een betrekkelijk rustige 
manier (‘Gaap’): ‘De SUD is 8’? In het laatste geval 
is het aannemelijk dat de patiënt het over de naar-
heid van toen heeft. 

2. Een ander probleem met de back to target-
strategie is dat de therapeut soms onvoldoende 
inzoomt op die elementen en aspecten die het 
actuele geheugenbeeld nog echt naar maken. Dus 
wat je patiënt ziet in het plaatje. In dit geval: ‘het 
verdriet in haar gezicht’ is. Het gevaar is dat echter 
dat de patiënt dan alleen focust op het gevoel van 
verdriet, maar het gaat er dus m wat ze ziet. In 
het laatste geval is dan de vraag van de therapeut: 
“Wat zie jij in het plaatje dat je nu het gevoel van 
verdriet geeft?” 
In dat geval zou de patiënt kunnen zeggen: “Het is 

Mijn SUD wil niet zakken!
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de blik in haar ogen die mij nu weer een somber 
gevoel bezorgt.” 
Jij reageert daarop met: “Concentreer je op die blik 
in haar ogen.”

Dit lijkt me een patiënt die je goed moet kunnen 
behandelen, maar als je het niet goed snapt, maak 
dan een video-opname die je met je supervisor kunt 
bespreken. Heb je al een supervisor? 

Reactie
Ik lees uit de tekst van het protocol voor dat het om 
de spanning van nu gaat en niet om hoe naar ze zich 
toen voelde. En ook dat het om een stilstaand beeld 
gaat en niet om wat er vlak na, of ervoor gebeurt. 
Het is een intelligente vrouw. Ik denk dat ze dat wel 
voldoende begrepen heeft.
Wat ik bedoelde met vermijding is dat ze tijdens de 
desensitisatiefase wegloopt, terwijl dat in het echt 
niet is gebeurd. Dat was omdat ze dat verdriet niet 
meer wilde voelen, zei ze. De SUD ging toen in de eer-
ste sessie wel omhoog, omdat ze zich schuldig voelde 
dat ze het meisje in de steek liet.
Het (zelfde) beeld waar we vandaag in de tweede ses-
sie mee zijn gestart, veranderde bij back to target. Dan 
kijkt het meisje omhoog in plaats van omlaag zoals 
in het oorspronkelijke beeld. Je zegt toch: “Zoals het 
beeld nu in je hoofd ligt opgeslagen?” Het meisje keek 
vandaag omhoog bij back to target, omdat ze hoop 
voelde dat ze geholpen zou worden. Ik vraag dan wat 
ze in het beeld ziet dat haar momenteel zo naar doet 
voelen. Dan zegt ze bijvoorbeeld dat ze zo alleen is. 
En dan zeg ik: “Wat zie je in het plaatje? Wat maakt 
dat je het nog die 7 geeft qua naarheid, als je naar dat 
plaatje kijkt?” 
Ze reageert met: “Ze staat daar alleen tegen de muur 
geleund.” Ook nu gaat de SUD van 8 naar 7, vervol-
gens weer naar 8 en weer naar 7.

Maar misschien moet ik inderdaad nog meer focussen 
op wat ze precies ziet? 
Overigens heb ik de eerste EMDR-sessie mijn handen 
voor haar ogen bewogen, maar vandaag op haar rug 
geklopt ter hoogte van haar schouders (afwisselend 
links en rechts). Dat doe ik vaker met patiënten: het 
werkt net zo goed. Ik heb soms het idee dat dit beter 
en makkelijker werkt, zowel voor mijzelf als voor de 

patiënt. Of word ik nu geroyeerd? : )
Tijdens de eerste sessie was de spanning in haar ge-
zicht duidelijk zichtbaar. Vandaag kon ik het niet zien 
maar wel ‘voelen’. Inmiddels is de SUD van 10 naar 
7 gedaald, maar niet in een rechte lijn naar beneden. 
Na de eerste EMDR-sessie was ze erg moe, maar de 
dagen er na heeft ze nauwelijks last gehad. Ik hoop 
dat je hier wijs uit wordt. 

Antwoord
Je vertelt over een soort ‘rescripting’ dat plaatsvindt 
tijdens het desensitiseren: het meisje loopt weg. 
Dat had ze toen misschien willen doen, maar heeft 
het toen niet gedurfd? Maak je daar alsjeblieft geen 
zorgen over. Het ‘processing’ van de patiënt gaat zoals 
het gebeurt. Daar hoef je je als therapeut - zeker qua 
inhoud - niet mee bezig te houden. Het enige waar het 
om gaat is of het proces nog ‘loopt’, er nog beweging 
(‘movement’) is. 
Niemand gaat je royeren hoor maar ik wil je wel een 
tip geven. Als we een ding hebben kunnen leren van 
bijvoorbeeld het toepassen van ‘klikjes’ in plaats van 
‘oogbewegingen’, dan is het wel dat het vertrouwen in 
het eigen idee dat een andere methode ‘net zo goed 
werkt’ niet op feiten is gestoeld. Er is een studie die 
laat zien dat oogbewegingen een factor vier beter 
werken dan de klikjes. Dat is ook wel logisch omdat 
oogbewegingen nu eenmaal veel meer werkgeheugen 
opsouperen dan klikjes. Interessant is dat als je het 
patiënten zelf vraagt, de meerderheid aangeeft dat 
de klikjes beter werken. En ik vermoed zo dat tikken 
op de schouder ook niet veel werkgeheugen vraagt. 
In ieder geval heel wat minder dan het volgen van de 
ogen met de vingers ‘zo snel als je kunt’. 

Ik denk dat je, wat de behandeling betreft, op het 
goede pad zit en lekker moet doorgaan met EMDR bij 
deze mevrouw. Misschien moet je alleen wat meer 
geduldig zijn, maar ik denk ook dat jouw EMDR sterk 
gaat verbeteren als je supervisieafspraken maakt.
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Een interessante toepassing van EMDR:

EMDR en relatiebeëindiging

Supervisievraag

Ik vroeg me af of jij enige literatuur kent over EMDR 
als behandeling bij mensen die worstelen met het 
maken van een moeilijke levenskeuze, zoals het wel 
of niet verbreken van een relatie. Ik heb via Scholar 
Google en PsycInfo gezocht, maar zo niets gevonden. 

Ik vraag dit omdat ik recentelijk een patiënt met twij-
fels over het voortzetten van haar relatie heb behan-
deld met EMDR, en dit een vrij spectaculair resultaat 
heeft gegeven. De overweging om EMDR hierbij toe 
te passen was de volgende: wanneer mensen een 
moeilijke levensbeslissing moeten maken, zijn wij als 
psycholoog snel geneigd hen te adviseren om hun 
gevoel te volgen. Dat klinkt als goed advies maar in de 
praktijk blijkt dit vaak niet zo eenvoudig. Het ‘gevoel’ 
wordt namelijk nogal gekleurd door niet alleen rele-
vante informatie, maar ook door irrationele 
schrikbeelden en rampscenario’s die eigenlijk vooral 
voor veel vertekening zorgen (bijvoorbeeld dat iemand 
vreest altijd alleen te blijven of die ander nooit te kun-

nen vergeten). Ik dacht dat door EMDR op het grootste 
rampscenario toe te passen, voor beide mogelijke 
beslissingen (wel en niet verbreken van de relatie) de 
lading van de schrikbeelden zou kunnen worden weg-
genomen, waardoor er meer helderheid overblijft en 
de beslissing zou worden vergemakkelijkt.

Zoals gezegd pakte het bij mijn patiënt erg goed uit. Ze 
kwam de sessie binnen met behoorlijke somberheid 
omdat ze niet wist wat te doen. Bij haar vriend blijven, 
betekende ongelukkig blijven; bij haar vriend weg-
gaan, betekende hem verliezen en misschien nooit 
meer een ander vinden. We hebben EMDR toegepast 
op het ingebeelde rampscenario dat zij het met hem 
uitmaakt (omdat dit voor haar van beide rampscena-
rio’s degene met de meeste lading was), en dit leidde 
tot zo´n sterke spanningsreductie bij het beeld, dat de 
patiënt daarna naar haar vriend toe is gegaan en ze 
samen hebben besloten afscheid te nemen van elkaar. 
Zij was erg blij met dit resultaat en heeft me later 
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laten weten nog nooit zo’n goede beslissing te hebben 
genomen.
Mocht hier in de literatuur nog weinig over bekend 
zijn, dan lijkt het me leuk om er een protocol voor te 
schrijven, zodat ook andere therapeuten er iets aan 
kunnen hebben. Maar uiteraard alleen als het niet 
al vele malen eerder is beschreven en gepubliceerd. 
Weet je of zoiets bekend is?

Antwoord
Wat een mooie conceptualisatie en het is een uitste-
kende ingang om EMDR op te doen! Nee, er is naar 
mijn weten nooit eerder over gepubliceerd. Ik denk 
dat het een prachtige ondersteuning is van de reik-
wijdte en het belang van de flashforward-strategie. 
Een puntje slechts: het beeld dat je nu hebt gebruikt 
als flashforward is conceptueel niet de meest voor de 
hand liggende. Het gesprek aangaan met de vriend is 
immers niet de gevreesde ramp. Ze durft dat niet te 
doen omdat ze vreest dat er daarna een ramp ge-
beurt: altijd alleen blijven en wat daar allemaal aan 
vast zit: dàt zou conceptueel de flashforward moeten 
zijn. Een gesprek aangaan met de vriend om het uit 
te maken is geen ‘ramp’ maar de voorspeller van de 
ramp. 

Voor een protocol na een enkele succesvolle casus is 
het mijns inziens te vroeg. Dan zou je eerst zekerheid 
moeten verkrijgen omtrent de vraag of deze proce-
dure bij iedereen ook inderdaad ongeveer hetzelfde 
uitwerkt. Het is eigenlijk de reguliere flashforward, 
maar wel een die enorm goed heeft uitgepakt. 

Reactie
Bedankt voor je positieve reactie! Dit sterkt mij in de 
overtuiging dat EMDR toepassen in een dergelijke situ-
atie een logische redenering is en dat ik deze mogelijk 
in de toekomst vaker kan inzetten. Al moet ik zeggen 
dat de positieve uitkomsten al een sterke stimulans 
waren.

Wat betreft je kritische notitie: ik begrijp je punt. Ik 
moet denk ik iets scherper noteren hoe het gelopen is. 
Het is namelijk niet zo dat deze patiënt als specifieke 

angst noemde altijd alleen te zullen blijven. Dat was 
slechts één van de angsten die ze noemde, indien 
ze het zou uitmaken. De waarheid is dat ik eigenlijk 
niet zeker weet wat haar grootste angst precies was, 
voordat ik EMDR ging toepassen bij deze patiënt. Ze 
vertelde erg bang te zijn dat het verlaten van haar 
vriend een verkeerde beslissing zou zijn. En ze had 
daar allerlei rampscenario’s bij (waaronder alleen blij-
ven). Maar toen we EMDR toepasten en ik haar vroeg 
wat voor haar het meest akelige plaatje was dat ze 
zou kunnen schetsen van wat er zou gebeuren als ze 
het uit zou maken, koos ze dit: vriend die bij de deur 
staat, huilend, zij huilend en smekend, zich aan hem 
vastklampend omdat ze hem toch niet durft te laten 
gaan.
Ik begrijp wat je zegt: dat het uitmaken zelf normaal 
gesproken niet de ‘ramp’ zou zijn, maar ik denk dat 
het rampbeeld bij haar te maken heeft met de ge-
dachte niet in staat te zijn de directe emotionele 
gevolgen van het uitmaken te verdragen, wat in het 
plaatje tot uitdrukking komt. De ramp is iets van: “Ik 
zal kapot gaan van verdriet op het moment dat hij de 
deur verlaat. Die situatie zal ik niet kunnen verdragen 
(en dus in het heden: ‘dat beeld kan ik niet verdra-
gen’).” Vandaar dat ik dacht dat dit zo zou kunnen, 
passend bij de NC: ‘Ik ben machteloos’ (ten opzichte 
van het beeld).
Mogelijk heb ik het nog steeds niet op de juiste ma-
nier aangepakt, dus ik hoor het graag als het idealiter 
toch anders had gekund. Het resultaat was in elk geval 
erg positief. Daar ben ik erg blij mee.

Antwoord
Ja, misschien is het wel niet precies het type target 
dat we willen hebben met een flashforward, maar 
blijkbaar was het wel een betekenisvol plaatje en een 
plaatje dat haar overduidelijk gevoelsmatig in de weg 
stond voor het nemen van een weloverwogen beslis-
sing, om de relatie te beëindigen. Na het wegvallen 
van het beeld, waarbij ze nu het idee had dit aan te 
kunnen, voelde ze zich in staat om de knoop door te 
hakken. Mooi hoor.
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Werken antipsychotica 
en benzodiazepinen de 
behandeling tegen?

Supervisievraag

EMDR en benzo’s bijten elkaar, begrijpelijkerwijze. 
Afbouwen van benzo’s is, zeker bij posttraumatische 
stressklachten, vaak teveel gevraagd. Nu zou volgens 
mijn medebehandelaar, een psychiater, in plaats van 
een benzo overgestapt kunnen worden op het niet-
verslavende middel Seroquel (quetiapine). Wat kun je 
zeggen over de combinatie Seroquel en EMDR? Kun 
je beter eerst overstappen op dat middel, voordat we 
met EMDR beginnen?

Antwoord
Even voor de zekerheid: er is geen enkele indicatie 
om benzo’s of Seroquel (een antipsychosemiddel) te 
gebruiken bij PTSS? Omdat antipsychotica kunnen 
helpen tegen hyperarousal, is het als derde stap opge-
nomen in de Trimbosrichlijnwerkgroep van 2009. PTSS 
moet echter (eerst) behandeld worden op basis van 
een richtlijnbehandeling (EMDR of imaginaire expo-
sure). Pas als beide behandelingen - op de juiste wijze 
uitgevoerd - geen effect hebben, kun je denken aan 
medicatie. Dat zijn in eerste instantie SSRI’s. Als deze 
persoon benzo’s krijgt voorgeschreven, betekent dit 
dat de richtlijnen waarschijnlijk niet worden gevolgd. 
Kortom, de benzo’s - afhankelijk van het type en de 
dosering - in overleg met de psychiater op de dag 
voor de EMDR-behandeling niet innemen. Na afloop 
weer wel. Daarna, al naar gelang het resultaat van de 
behandeling op de traumagerelateerde klachten, het 
medicijn rustig afbouwen in verband met het moge-
lijke reboundeffect. Seroquel is dan niet meer nodig.
Er bestaat voor Seroquel geen evidentie om dit 
langdurig toe te passen. Ook voor benzodiazepinen 
geldt dat dit niet langdurig mag worden gebruikt. Een 
uitzondering is de toepassing bij therapieresistente 
angststoornissen.

Reactie
Mijn medebehandelaar heeft deze patiënt overgeno-
men van een psychiater die zijn praktijk sloot. Deze 
patiënt kreeg vanwege een forse depressie en heftige 

paniek- en angstklachten zowel SSRI’s als benzo’s 
voorgeschreven. Tijdens de behandeling werd duide-
lijk dat de angstklachten na traumatische ervaringen 
waren begonnen. Vandaar dat vervolgens pas aan 
EMDR werd gedacht. Toen rees dus de vraag of eerst 
met benzo moest worden afgebouwd, of op een ander 
middel moest worden overgestapt.
Even voor de duidelijkheid: begrijp ik goed uit jouw 
antwoord dat EMDR toegepast kan worden zo lang 
er voorafgaand aan de sessie geen benzo’s worden 
ingenomen? Na de sessie mag dat weer wel? En dat 
afbouwen van benzo’s het beste na behandeling van 
trauma kan gebeuren?

Antwoord
Inderdaad. Het hangt natuurlijk af van de dosering 
en het type benzodiazepine die de patiënt slikt. 
Doorgaans is een dag van te voren niet meer slikken 
genoeg om in ieder geval behandeling met EMDR mo-
gelijk te maken (lees: ‘de trein op de berg te krijgen’, 
ofwel de herinnering voldoende geactiveerd te krijgen, 
zodat er lading ontstaat). Als dat kan, kun je werken. 
Als je denkt dat de behandeling goed verloopt en je 
niet al te veel targets meer hebt, overleg dan met de 
voorschrijver van de medicatie om (spoedig en gelei-
delijk) te gaan afbouwen. 
Overigens: als een patiënt alleen voor de nacht een 
Temazepam slikt (= kortwerkend) dan interfereert dat 
natuurlijk niet met EMDR.

Reactie
Vandaag hebben we een proefsessie met EMDR ge-
daan. Dit om zijn angst voor het zogenaamde ‘echte 
werk’ te verminderen. Bij deze sessie lukte het goed 
om voldoende lading te creëren. Hij had wel sinds een 
paar dagen enigszins geminderd met zijn benzo’s die 
door gewenning mogelijk toch al weinig effect meer 
hebben. Ik was blij te merken dat het goed mogelijk 
bleek met EMDR te werken! Ik ga ermee verder. 
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Reactie (na afloop)
De behandeling is goed verlopen, ondanks de benzo-
diazepines. De ochtend voor elke EMDR-behandeling 
nam mijn cliënt geen benzo in, vervolgens weer wel. 
Er kon goed lading gecreëerd worden en de trein rolde 
de berg af.
Tot zijn verbazing veranderde er veel voor mijn 
patiënt. Diverse trauma’s zijn behandeld, zo ook een 
aantal ervaringen met paniekaanvallen. Hij gaf helaas 
aan de behandeling niet te kunnen vervolgen wegens 
zijn financiële situatie. Gezien het feit dat de klach-
ten sterk verminderd zijn (ZIL bij aanvang was 66, bij 
afsluiting 35), werd hiervoor geen contra-indicatie 
gezien. Wel is het zo dat meer aandacht aan panie-
kaanvallen zou zijn besteed, indien de behandeling 
wat langer had kunnen duren, maar enkele weken na 
afronding van de behandeling liet de patiënt weten 

situaties op te zoeken die hij al jaren vermeed. De eer-
ste maal was reuze spannend, daarna viel het gewel-
dig mee. Door de behandeling van de paniekaanvallen, 
voelt hij zich gesterkt en ziet ook gevoelsmatig in dat 
hij nooit alles in de hand kan hebben. 
Een verrassend goed verlopen behandeling. De post-
traumatische stress van ‘klassieke’ trauma’s zijn be-
handeld. Zelf zegt hij erover: “Als ik op de afbouw van 
medicijnen had gewacht, dan waren we nog steeds 
niet aan de EMDR-behandeling toegekomen en dat 
zou heel jammer zijn geweest.” Of de paniekklachten 
blijvend verdwenen zijn weet ik niet. Hij is benieuwd 
of de paniekklachten weer terug zouden komen bij 
afbouw van de SSRI’s, of dat ze weg blijven. Ik hoop 
dat ooit nog eens te vernemen.

Met dank aan Jan van Trier, psychiater

Ik heb een vraag over een casus die ik graag wil voor-
leggen. Het gaat om een man die een jaar geleden zijn 
broer verloor aan kanker. Hij zegt dat hij zijn gevoel 
uitgeschakeld heeft en dat ‘hij maar door is gegaan’. 
Dit leidt nu tot relatieproblemen met zijn vrouw. Zij 
mist zijn aandacht en emotionele steun. Als het gaat 
over nare momenten aangaande zijn broer, komen er 
tranen en geeft hij aan een krop in zijn keel te voelen. 
Zijn hulpvraag is om weer meer in contact te komen 
met zijn gevoel. Zou EMDR gericht op deze nare mo-
menten hem daar juist meer of minder bij helpen?

Antwoord
Een hulpvraag moet voldoende helder zijn om een 
therapeutisch haalbaar doel te kunnen formuleren. 
Ik weet niet wat ‘in contact brengen met zijn gevoel’ 
precies is, maar ik denk dat de therapie in feite moet 
beogen het leven weer dragelijk te maken en het ver-

driet te verwerken. Dat betekent dat je doel moet zijn 
dat de meest nare beelden aan zijn overleden broer 
geen pijn of verdriet meer oproepen (SUD=0), als hij er 
aan denkt. Veel mensen komen na een ellendige erva-
ring niet ‘in contact met hun gevoel’ omdat zij de el-
lende liever niet toelaten en deze hebben geparkeerd 
(gedissocieerd). Dat heeft een positieve intentie (om 
de machteloosheid -of vaak ook het zelfverwijt- die de 
herinnering hen geeft niet te hoeven voelen). Maar dat 
is hier niet het geval omdat hij juist ongewild door zijn 
gevoelens wordt overspoeld. In die zin is ‘in contact 
komen met zijn gevoel’ dus een vreemde hulpvraag. 
Wat deze patiënt nodig lijkt te hebben is dat hij de 
ellendige geschiedenis van het kankerproces van zijn 
broer achter zich kan laten, en weer met normale 
gevoelens van warmte en liefde aan hem kan terug-
denken. Daar heeft hij EMDR voor nodig. Ik denk dat je 
hem dat moet uitleggen.

Zal EMDR de patiënt meer 
in contact brengen met 
zijn gevoel?
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Graag wil ik je vragen even mee te denken over de 
volgende casus. Het gaat om een tienjarig meisje die 
in toenemende mate last heeft van somberheid en 
stemmingsproblemen. Ze geeft aan dat dit is begon-
nen toen ze anderhalf jaar geleden, vlak voor kerstmis, 
ziek werd. “Daarna is het nooit meer helemaal gewor-
den zoals het daarvoor was.” Deze gebeurtenis heeft 
ook nog een forse SUD (9). Ik heb hierop een EMDR-
sessie gedaan (NC: ‘Ik kan er niet tegen’. PC : ‘Ik kan 
er tegen’). Ze vertelde tijdens de sessie erg bang te 
zijn om over te geven. Die angst was dus nog actueel. 
Hoewel de sessie vlot verliep, daalde de SUD slechts 
van 9 naar 7 1/2. Opvallend was dat er helemaal geen 
associaties opkwamen die te maken hadden met het 
ziek worden zelf. Het waren associaties uit het hier 
en nu, die op zich leuk waren en geen enkele nega-
tieve emotionele lading leken te hebben. Na enkele 
associaties ging ik steeds terug naar target. Daar kon 
ze aangeven wat het plaatje op dat moment nog zo 
naar maakte: hoe ze zag dat ze daar op school zat, 
op de wc, in elkaar gekrompen met een bak in haar 
handen, huilend. Het onderscheid tussen toen en nu 
heb ik nadrukkelijk met haar besproken en is haar wel 
duidelijk, volgens mij. Na afloop gaf ze overigens wel 
aan dat het hielp.
Heb ik hier het goede target of kan ik beter als target 
‘de angst om over te geven’ nemen? En dan uitvragen 
wat het ergste is dat kan gebeuren...... hoe naar dat is 
etc.? Dus haar fantasie over het moeten overgeven als 
target?

Antwoord
Je kunt ook gewoon doorgaan op de ingeslagen 
weg, maar je kunt ook EMDR inzetten op haar ‘flash-
forward’. In dat geval moet je haar een beeld laten 
maken van het ergste, wat zij denkt, dat haar kan 
overkomen. Een echte ramp. Dat is dan geen plaatje 
waarop te zien is dat zij op de wc zit, angst ervaart en 
daadwerkelijk braakt, maar een van de ramp die zij 
verwacht dat er (in de toekomst) gaat gebeuren, als 
zij braakt: doodgaan, stikken etc. Daar een plaatje van 
laten maken en als NC ‘Ik ben machteloos’ nemen. 
Let op, vaak is de ergste ramp bij braakfobie een 
sociaal issue: als je braakt, wordt je door anderen raar 

gevonden en in de steek gelaten. Vervolgens moet je 
daar een plaatje van laten maken en dat als target van 
EMDR nemen. 
Ik ben heel benieuwd. Houd je me op de hoogte? 

Reactie
Ik ben overgegaan naar EMDR op haar flashforward. 
Het meest nare plaatje in dat filmpje is dat ze op haar 
knieën zit, een beetje in elkaar gedoken met een 
verdrietig gezicht, en ze moet overgeven (NC: ‘Ik ben 
machteloos’. PC ‘Ik kan het aan’). Het filmpje speelt 
zich thuis af (in haar fantasie dus). Het plaatje geeft 
haar angst ook echt goed weer: als ze zich niet zo lek-
ker voelt, is ze altijd bang dat ze over moet geven.
Na een half uur is de SUD 5. Ze heeft geen associaties 
die iets met het plaatje zelf te maken hebben. Alle-
maal positief gekleurde associaties uit het hier en nu 
(bijvoorbeeld: ‘Straks leuk naar ballet’ etc.). Daarom 
ben ik zeer regelmatig terug naar target gegaan, om 
lading op te bouwen. Het meest nare wat ze in het 
plaatje steeds weer voor zich ziet: haar verdrietige 
gezicht en haar houding. Ik heb ook veel gebruik ge-
maakt van interweaves zoals:
“Waardoor gaat iemand overgeven?” (een positieve 
reactie van het lichaam om weer gezond te worden).
“Stopt het overgeven weer vanzelf?
“Is overgeven een ramp?”
“Wat zou je zeggen als je een vriendin zo zag zitten en 
overgeven?”
“Zijn er mensen die nooit hebben overgegeven?”
“Moet je altijd overgeven als je je niet zo lekker 
voelt?”

Al met al is er nu wel meer beweging dan in de vorige 
sessie, maar het gaat wel langzaam. Mijn ervaring is 
dat het doorgaans met kinderen veel sneller gaat.
In de volgende sessie start ik op met een SUD van 7. 
De desensitisatie verloopt ook dit uur traag. Ik ben 
begonnen met de oogbewegingen, maar het valt op 
dat ze ook dit keer alleen leuke associaties heeft. Op-
nieuw ga ik vaak terug naar target. Na een tijdje ben ik 
van oogbewegingen naar onregelmatige tikjes over-
gestapt, in de hoop dat het werkgeheugen zo minder 
wordt belast en ze daardoor beter bij het target blijft. 

EMDR voor braakangst bij 
tienjarig meisje
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Maar ook hier zag ik weer hetzelfde patroon. Het nare 
in het plaatje is steeds weer haar houding (op haar 
knieën voor de wc-pot) en haar gezichtsuitdrukking 
(verdrietig). De SUD gaat in langzame stapjes (van een 
½) verder naar beneden. Uiteindelijk ben ik uitgeko-
men bij een SUD van 0 en een VoC van 7 (‘dikke 7’). 
We zijn positief afgesloten met: ‘Ik ben een doorzet-
ter’. Ook in deze sessie heb ik een aantal cognitieve 
interweaves gebruikt, zoals: 
“Wat zou je tegen een vriendin zeggen als je haar zo 
zag zitten?” (het gaat weer over). 
“Wat zou je tegen je vriendin zeggen als zij zo verdrie-
tig keek?” (idem).

In de volgende sessie zegt ze nauwelijks of niet meer 
te denken aan haar braakangst. Dus dit is een goed 
resultaat!
Opmerkelijk was overigens dat ik in deze periode ook 
een adolescent had met forse braakangst. Ze durfde 
nauwelijks meer te eten (alleen magere etenswaren 
als crackertjes en dergelijke) en ze was al vele kilo’s 
afgevallen (geen anorexia). Bij haar heb ik ook met een 
flashforward gewerkt. De SUD was in een sessie ge-
daald van 10 naar 0. Na de sessie is ze met haar moe-
der gelijk een patatje gaan eten! En ook de dagen erna 
ging ze duidelijk meer eten, en met minder angst! 

Aanvullende reactie van Carlijn de Roos
Uit de associaties komt ook het beeld naar voren 
van een meisje dat de fysieke sensaties van de mis-
selijkheid niet opnieuw wil voelen en deze vermijdt. 
Kennelijk is het gevoel van misselijkheid tijdens haar 
ziekte onverdraaglijk voor haar geweest. Ook tijdens 
de desensitisatiefase lijkt ze die fysieke sensaties te 
vermijden. Ze oriënteert zich meer op het hier en nu 
en remt daarmee als het ware het informatieverwer-
kingsproces. Dit kan de reden zijn waarom de SUD 
relatief langzaam daalt.
Bij de volgende sessie zegt ze nauwelijks of niet meer 
aan haar braakangst te denken. Dat is mooi: de behan-
deling heeft effect. Wanneer de fysieke sensaties die 
horen bij de oude herinnering over haar ziekte echter 
vermeden zijn, heb ik de veronderstelling dat de herin-
nering niet compleet gedesensitiseerd is. Het is dan 
te verwachten dat de herinnering opnieuw getriggerd 
kan worden, waarna de braakangst terug kan komen. 
Aangezien het doel van de behandeling volledig en 
blijvend herstel is, moet je al in de voorbereidingsfase 
van EMDR uitleggen dat het belangrijk is om gevoe-
lens in haar lijf op te laten komen tijdens de EMDR, en 
bewust haar aandacht daarop te richten, in plaats van 
het onaangename gevoel uit de weg te gaan. Mocht 
zij dit niet doen tijdens de desensitisatiefase, dan kan 
je als behandelaar in deze fase expliciet de aandacht 
op het lijf richten door te vragen: “Waar voel je dat in 
je lijf?” Zo wordt de herinnering het meest compleet 
gedesensitiseerd en is de kans op blijvend herstel het 
grootst.

In de volgende sessie zegt 

ze nauwelijks of niet meer te 

denken aan haar braakangst. 

Dus dit is een goed resultaat!
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Ik heb een vraag over een 48-jarige sterke, warme 
vrouw van een kermisfamilie. Het is een open, prettig 
mens en ze ziet er goed en verzorgd uit. Ze heeft na 
haar basisonderwijs geen scholing meer gehad, maar 
is wel intelligent. Ze stelt zich alleen wat onderdanig 
op. Ze werkt samen met haar familie, maar doet dit 
erg hard. Een aantal maanden geleden heeft ze door 
de overbelasting paniekklachten ontwikkeld. De eerste 
paniekaanval deed zich op de snelweg voor. 
In de therapie is een aantal traumatische gebeurtenis-
sen naar boven gekomen. Zo heeft ze tot twee keer 
toe een brand meegemaakt, waarbij ze haar kinderen 
en familie heeft moeten redden. Ze heeft nog steeds 
last van de herinneringen hieraan. Ze is schrikachtig. 
Dit doet zich met name voor bij harde geluiden of bij 
gesis. Ze toont een meer dan normale overbezorgd-
heid ten aanzien van haar kinderen. Bovendien staat 
zij sindsdien angstiger in het leven en neemt niet alles 
meer als vanzelfsprekend aan. 
Het target is dat ze samen met haar man en beide 
kinderen (toen nog 3 en 5 jaar oud) op de bank zit. Ze 
hoort gebons op het raam en ziet de buurman staan: 
ze ziet een angstig gezicht met achter hem het vuur. 
Tijdens het desensitiseren werd ze extreem emoti-
oneel. Ze huilde veel en hard, maar de SUD ging wel 
omlaag. Op het moment dat de SUD bijna 0 was, 
kwamen er plotseling emoties naar boven over het 
overlijden van haar 42-jarige broer, enkele weken na 
de brand. Ze bleef maar huilen en er kwamen allerlei 
details over zijn overlijden naar boven. Het voelde 
zo onnatuurlijk om steeds weer naar de SUD van de 
herinnering aan de brand te vragen. Ik deed het toch 
en op een gegeven moment gaf ze aan geen last meer 
te hebben van het targetbeeld. Ze gaf wel aan dat ze 
last had van het overlijden van haar broer. Voor haar 
gevoel hoorde dat er bij. Wat moet ik in zo’n geval 
doen, als er emoties over een heel ander onderwerp 
naar boven komen? En hoe moet ik volgende week 
verder? Ze bleef namelijk erg emotioneel en is meer 
dan anderhalf uur bij me geweest. 

Antwoord
Je hebt het goed gedaan hoor. Sneller dan gemiddeld 
in ieder geval. Je ging steeds terug naar de brand. Dat 
deed je goed. Pas als je met dat plaatje SUD=0 en 
VOC=7 (‘Ik kan het aan’) hebt bereikt, ga je installeren. 
Dan pas pak je de volgende herinnering: het overlijden 
van haar broer. Dat is nu nog een filmpje. Daarvan 
neem je het plaatje dat haar nu nog het meeste raakt. 
Daarvan dan weer de NC bepalen, etc. Maar let op: als 
mensen vanuit een nare ervaring (bijvoorbeeld brand) 
gaan associëren naar een andere (bijvoorbeeld overlij-
den, of nog een derde herinnering) dan mag (of beter: 
móet) dat. Alleen aan het eind van de associatieketen 
ga je terug naar target. Dat is in het geval er niets 
nieuws meer opkomt. Snap je wat ik bedoel?

Reactie
Toen de patiënt voor de tweede sessie terug kwam, 
vertelde ze dat ze een paar dagen na de eerste zitting 
een hele dag had gehuild. Niet om de brand maar 
om haar overleden broer. We zijn daarom nu met een 
nieuw target gestart: het sterfbed van haar broer, die 
op 41-jarige leeftijd na een lang ziekbed aan long-
kanker stierf. Dit was enkele weken na de genoemde 
brand. Ook in deze zitting was zij weer enorm emotio-
neel: ze huilde, hyperventileerde en kon af en toe niet 
praten. Ook voor mij was dit erg heftig. De SUD ging 
naar 3. Ze was erg overstuur. Ik vond het moeilijk om 
haar naar huis te laten gaan. 
Aan het begin van de derde zitting vertelde ze dat ze 
na de vorige zitting twee dagen lichamelijk ziek was 
geweest, en dat ze zich realiseerde dat deze emoties 
eruit moesten. We zijn verder gegaan, maar deze keer 
ging de SUD niet omlaag tot 0. Ze zei dat ze dat echt 
niet kon, dat het beeld, met name van haar moeder 
die haar kind in haar armen zag sterven, zo heftig was 
dat ze zo’n beeld echt nooit zal aankunnen zonder 
emotioneel te worden...

EMDR-behandeling bij 
vrouw met angst en 
schrikachtigheid na brand



Ik begreep dat heel goed. Ik ben van plan de volgende 
keer verder te gaan, maar omdat ik het zo goed be-
grijp en het me kan voorstellen, weet ik eigenlijk ook 
niet of de SUD wel naar 0 kan of moet gaan?

Antwoord
Een ding is belangrijk: vraag aan het eind van elke zit-
ting hoe het is gegaan en plaats het antwoord dat je 
krijgt altijd in een positief kader. Emoties zijn dus altijd 
goed: het verwerkingsproces komt nu goed op gang. 
Hoe harder het gaat (de trein bergafwaarts gaat), hoe 
eerder het klaar is, etc. 
Blijkbaar heb je in dit geval de tijd ook echt nodig. 
Rouw kan soms hardnekkig zijn. SUD 0 moet je niet 
door de strot van de patiënt duwen. Het gaat erom 
dat het plaatje rustig is (geen spanning in het plaatje), 
maar verdriet mag er natuurlijk zijn. Als ze maar snapt 
dat een SUD van 0 niet betekent dat ze niet van deze 
persoon gehouden heeft of dat het niet erg is wat 
er is gebeurd. Gewoon doorgaan nu. Houd mij op de 
hoogte alsjeblieft.

Reactie
Ik heb haar tijdens de zomervakantie een aantal 
weken niet gezien. Daarna nog twee keer. Toen ik haar 
daarna weer zag, vertelde ze mij dat het nu heel goed 
met haar gaat. Alles wat haar maar zo bleef achtervol-
gen, de brand en het overlijden van haar broer, had nu 
een plek gekregen en ze kon weer normaal functione-
ren. We hebben afscheid genomen. Het was goed.
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De Vereniging EMDR Nederland organiseert een aantal 
activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar 
leden, zoals drie keer per jaar een Netwerkavond met 
presentaties over EMDR. De toegang daarvan is gratis 
voor leden. Niet-leden die een door de Vereniging 
EMDR Nederland geaccrediteerde opleiding heb-

ben gehad, hebben toegang tegen betaling en alleen 
indien er plaats is (leden hebben voorrang). Daarnaast 
worden er incidenteel ook workshops georganiseerd. 
Meer informatie over de genoemde activiteiten, 
alsmede de algemene voorwaarden en klachtenproce-
dure zijn te vinden op de website www.emdr.nl.

Agenda Vereniging EMDR Nederland 

Netwerkavonden 19 sept. 2013  Ludwig Cornil : De kracht van het NU in EMDR,
      Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort (vlakbij station)
   12 dec. 2013  ‘Flashforwards’ door Ad de Jongh, 
      Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort

Landelijke netwerkavonden   Tijd: Zaal open om 19.00 uur. Start programma om 19.30 uur
      Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden met een 
      geaccrediteerde 
      opleiding: €25,00 ter plaatse te voldoen.
       Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort . 
 
Regionale Netwerkavonden   Het Bestuur van de Vereniging EMDR Nederland heeft besloten  
      de EMDR-Netwerkavonden niet meer uitsluitend in Midden  
      Nederland te houden, maar ook in het Noorden en Zuiden, om le 
      den tegemoet te komen die anders wel erg ver moeten reizen.  
      Geselecteerde presentaties zullen op tournee gaan door het land.

Congressen   23 nov. 2013  Congres Trauma bij kinderen en jongeren; diagnostiek en behan  
      delings mogelijkheden (Jaarbeurs Utrecht).
   12 april 2014  EMDR Congres 2014 (Nijmegen)
   12-29 juni 2014  EMDR Europe conference in Edinburgh: www.emdr2014.eu 

Workshops   16 sept 2013 (middag) Chris Lee: Workshop over de integratie en de combinatie van  
      EMDR en schematherapie 
   11 april 2014  Preconference workshop
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Overige scholingsactiviteiten 
(niet door VEN georganiseerd, wel accreditatie verleend)
  
  27, 28 aug. 2013   Supervisiebijeenkomst toepassen van EMDR in de 1e en 2e lijn  
      (zie VEN-mail 2013-05)
  2 sept t/m 16 dec. 2013  ‘Evidence-Based Behandelingen bij PTSS, specialisatie voor de  
      behandeling van psychotrauma’ (Cure and Care)
  6 sept. 2013   Pre-verbaal trauma en EMDR van M. Went (A. Stuik)
  6 sept., 11 okt 2013  Write Junior (Psy-Zo, Groningen)
  19 sept. 2013   Symposium; ‘Traumabehandeling in complexe situaties: 
      versterken en verwerken’ (AMC, Amsterdam)
  20 sept. 2013   Slapende honden? Wakker maken! Een stabilisatiemethode voor  
      getraumatiseerde kinderen (A. Struik)
  20 sept. 2013   Andere kijk op psychopathologie door Hellen Hornsveld en Hans  
      Jaap Oppenheim ( Psy-zo)
  27 sept. 2013   EMDR Symposium: brede toepassingen in de praktijk 
      (BSL, Jaarbeurs Utrecht)
  4, 5 okt. 2013   Behandeling van complexe dissociatieve stoornissen 
      (BIPE, België)
  10 okt. 2013   Protocol Woede, wrok en wraak door Herman Veerbeek (Utrecht)
  7, 8 en 9 okt. 2013  Systemische gesprekstechnieken bij huiselijk geweld en kinder 
      mishandeling (S. Essex en A. Struik)
  30 okt. 2013   Leertheoretische visie en cognitieve basisvaardigheden voor  
      EMDR Thera peuten door Hellen Hornsveld en Steven Meijer 
      (zie VEN-mail 2013-01)
  6, 20 nov. en 4 dec. 2013  Gecompliceerde rouw, diagnostiek en behandeling (RINO, Utrecht)
  20 nov. 2013   Update Basis Protocol door Hellen Hornsveld en Steven Meijer  
      (zie VEN-mail 2013-01)
  20, 21 nov. 2013   Slapende honden wakker maken, level II (A. Struik)
  29 nov. 2013   Directe trauma-verwerkingstechnieken (anders dan EMDR) door  
      Klaas Molenkamp (Psy-zo)

Opleidingen (EMDR Basistraining, EMDR Vervolgtraining) worden niet door VEN georganiseerd. Een agenda van 
erkende opleidingen vindt u op de website www.emdr.nl )



Nieuwe practitioners

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID

31981 Mw. J.W.C. van der Wall SNEEK charlotte.vd.wall@gmail.com Practitioner K&J

31441 Mw. J. van Bokkem BREDA jokevanbokkem@hotmail.com Practitioner

30621 Mw. C.P.M. van Dijk BREDA cpmvdijk@hotmail.com Practitioner K&J

31492 Mw. P.M.S. Driessen-Papageorgiou UTRECHT polypap@live.nl Practitioner

31444 Mw. S.E.A. De Vreede MAASTRICHT sabinedevreede@hotmail.com Practitioner K&J

31808 Mw. M.A. Meijers VUGHT marjadebij@yahoo.com Practitioner

32154 Mw. J.C. Everwijn-van Hoorn BERGEN jh.everwijn@quicknet.nl Practitioner K&J

32213 Dhr. M.H. van Zundert SCHIJNDEL M.vanZundert@lzr.nl Practitioner

31262 Mw. G.J. Wieten UTRECHT j.wieten@kentalis.nl Practitioner K&J

31697 Mw. G. Cytryn ROTTERDAM g.cytryn@kpnplanet.nl Practitioner K&J

31528 Mw. D.A.C. Oprel GOUDA praktijkoprel@kpnmail.nl Practitioner

31811 Mw. J.J. Koster GRONINGEN joko77@home.nl Practitioner K&J

30536 Mw. M.P.R. Pommee HAARLEM mpommee@hotmail.com Practitioner

31760 Mw. M.A. Koekkoek WINSUM marlenekoekkoek@hotmail.com Practitioner

32500 Dhr. B. Bijleveld UTRECHT brambijleveld@hotmail.com Practitioner

32492 Mw. I.M. Nijhof UTRECHT ingrid@loopafstand.nl Practitioner K&J

31758 Mw. M. van Schaijk UTRECHT mvanschaijk@gmail.com Practitioner K&J

31625 Mw. S.J. Terhorst HAARLEM s.terhorst@jeugdriagg-nhz.nl Practitioner K&J

31562 Dhr. F. Smit ZEEWOLDE psycholoog@fredsmit.nl Practitioner

31288 Mw. W.M. de Man ROSMALEN mirjam@knoop-deman.nl Practitioner

32020 Mw. V. Luijckx NIJMEGEN vivi_luijckx@hotmail.com Practitioner

31270 Mw. T. Sikkema OISTERWIJK thea.sikkema@planet.nl Practitioner

31637 Mw. E. Steetzel AMSTERDAM e.steetzel@upcmail.nl Practitioner K&J

32038 Mw. S. Zonderland VELDHOVEN s.zonderland@ggze.nl Practitioner

31980 Mw. M.J. van de Vijver AMSTERDAM marieke.vandevijver@gmail.com Practitioner K&J

31396 Mw. E. Beijer TILBURG e.beijer@telfort.nl Practitioner

32339 Dhr. C.J. van den Brink EMMELOORD christiaanvandenbrink@hotmail.com Practitioner K&J

31649 Mw. A.J. Spaans AMSTERDAM annemarijnspaans@hotmail.com Practitioner K&J

31443 Mw. D.I.M. Teske AMSTERDAM dteske@xs4all.nl Practitioner
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In Nederland worden de Nederlandse betaling en 
incasso uiterlijk 1 februari 2014 vervangen door de 
Eurobetaling en de Euro-Incasso.

Europese landen en banken werken hard aan de in-
voering van die Europese betaalmarkt, ook wel Single 
Euro Payments Area (SEPA) genoemd. 
 
Onderstaande informatie heeft betrekking op alle le-
den van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) die een 
bestaande doorlopende (automatische) machti-
ging hebben.
 
•	 Het machtigingskenmerk is uw relatiecode/

lidmaatschapsnummer van de VEN en betreft 
de jaarlijkse contributie (105,- euro). Indien het 
contributiebedrag wijzigt stelt de vereniging haar 
leden hiervan op de hoogte. Contributieveran-
dering kan alleen met instemming van de leden 
tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) en 

gaat pas in, in het jaar volgend op de ALV.
•	 De contributie wordt 1maal per jaar geïncasseerd.
•	 Bij een doorlopende machtiging heeft u volgens 

Europees recht het recht om binnen 56 dagen de 
Euro-incasso te storneren (terugboekingsrecht).

•	 Het Incassant ID is het unieke kenmerk waarmee 
een organisatie als incassant in het hele SEPA-
gebied te herkennen is. Het Incassant ID van de 
VEN is: NL71ZZZ081150190000. 

 
Zonder reactie uwerzijds gaat u akkoord met de 
overgang van incasso naar Euro-incasso. Gaat u niet 
akkoord dan dient u dit vóór 1 oktober schriftelijk te 
melden bij het secretariaat van de VEN:
 
Secretariaat Vereniging EMDR Nederland

Postbus 13032

3507 LA Utrecht

 

Overgang van incasso naar 
Euro-incasso voor contributie VEN

Nieuwe supervisoren

LID-ID SEXE NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID

30763 Mw. M. van Schaik Amsterdam marionvanschaik@gmail.com Supervisor

30188 Mw. J. Koekebakker Utrecht j.koekebakker@altrecht.nl Supervisor

30664 Mw. M. Meijerink Boekelo mariekemeijerink@kpnmail.nl Supervisor

30980 Mw. M. Groenendijk Putten mariettegroenendijk@kpnmail.nl Supervisor

30087 Mw. M. van Eijk Maarsbergen m.van.eijk@planet.nl Supervisor ook K&J

30085 Mw. L. Mevissen-Renckens Deventer L.Mevissen@accare.nl Supervisor ook K&J

30959 Mw. F. van de Linde Eethen lindepraktijk@gmail.com Supervisor

Opleidingen (EMDR Basistraining, EMDR Vervolgtraining) worden niet door VEN georganiseerd. Een agenda van 
erkende opleidingen vindt u op de website www.emdr.nl )
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