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VEN congres en werkgeheugentheorie

VEN-vlogs

Het VEN-congres, dit jaar in de Fabrique in Maarssen, was opnieuw een
groot succes. Ruim 850 deelnemers bezochten de keynotes en diverse
workshops, en evalueerden de inhoud als positief. Het is mooi om te merken dat EMDR-behandeling en wetenschappelijk onderzoek in Nederland
steeds meer hand in hand gaan. Behandelresultaten brengen onderzoekers
op ideeën en de resultaten uit onderzoek beïnvloeden ons klinisch handelen. Het werkingsmechanisme van EMDR is een belangrijk onderwerp
waarbij deze kruisbestuiving merkbaar is. In dit EMDR Magazine staan dan
ook verschillende artikelen over het intrigerende werkgeheugen centraal.
Zo beschrijven Matty Geurink en Suzy Matthijsen in ‘De kracht van geur in
EMDR’ hoe een patiënt die behandelresistente intrusies had aan een afschuwelijke geur, hiervan herstelde na het belasten van het werkgeheugen
met een olfactorische taak. Deze toepassing en het resultaat stimuleren
om te blijven denken en handelen vanuit de werkgeheugentheorie.

Tijdens het VEN-congres in de
karakteristieke congresomgeving van de Fabrique zijn de eerste VEN-vlogs opgenomen. Met deze vlogs beogen we EMDR-kennis ruim te delen. De eerste vlogs zijn gemaakt van Wiebren
Markus, Ella Lobregt-van Buuren, Liesbeth Mevissen, Suzy Matthijsen, Sander
de Vries, Martijn Stöfsel en Dana Soﬁ. Zij vertellen over hun onderzoek of bevindingen bij een speciﬁeke doelgroep. Inmiddels zijn al enkele ﬁlmpjes geüpload
via YouTube. Ze staan ook op onze website en zijn gedeeld via social media. De
eerste paar vlogs zijn inmiddels meer dan 30.000 keer bekeken. Dit lijkt dus een
goede manier om in korte tijd gerichte informatie over EMDR te verspreiden.
Vanwege het succes van deze vlogs heeft het VEN-bestuur besloten om een
volgende serie te gaan opnemen en de videoﬁlmpjes in het Engels te ondertitelen, zodat ook onze buitenlandse EMDR-collega’s deze vlogs kunnen gebruiken.

Prijswinnaars
Deelname aan zorgstandaarden en richtlijnen
Steeds vaker doen diverse instellingen een beroep op de VEN om een
bijdrage te leveren aan richtlijnen en zorgstandaarden. De VEN doet daar
graag aan mee om de effectiviteit van traumabehandeling in het algemeen
en EMDR in het bijzonder te onderbouwen, met als doel de toegankelijkheid en beschikbaarheid van traumabehandeling voor patiënten te vergroten. Het vergaderen in werkgroepen en het beschrijven van de evidentie
kost echter vaak veel tijd. Waar dit werk voorheen vooral door de bestuursleden werd gedaan, wordt nu de wetenschapscommissie (WACCIE) hierbij
betrokken, en soms wordt voor een bepaald onderwerp een projectteam
geformeerd, bestaande uit professionals van het betreffende vakgebied.
Zo zijn leden van de VEN momenteel betrokken bij de totstandkoming van
de zorgstandaarden PTSS, angststoornissen en dissociatieve stoornissen.
Recent is weer een succes behaald door een werkgroep, onder voorzitterschap van Wiebren Markus. Deze bestaat verder uit Matty Geurink, Sabine Tjon Pain Gi, Leonieke Kranenburg en Ad de Jongh. In februari 2017 is,
mede door hun inspanningen, EMDR erkend door de erkenningscommissie
Langdurige GGZ (Trimbos Instituut) voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA doelgroep). EMDR werd effectief bevonden
volgens eerste aanwijzingen (niveau 2). Beschreven staat dat de veiligheid
en effectiviteit van EMDR niet alleen voor de groep met ernstige PTSS is
aangetoond, maar ook bij complexe patiëntengroepen die onder de EPAdeﬁnitie vallen, zoals patiënten met PTSS én een comorbide psychotische
of bipolaire stoornis. Met veel dank aan bovengenoemde werkgroepleden!
Voor meer informatie zie:
https://ti-erkenningstraject.e-dev.nl/erkende-interventies/eye-movementdesinsitization-and-reprocessing-emdrEMDR Magazine 14 |
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Met trots kan ik melden dat opnieuw enkele VEN-leden in de prijzen zijn gevallen. Allereerst kreeg Erik ten Broeke op het congres het zeer welverdiende
erelidmaatschap van de VEN uitgereikt voor zijn cruciale en grote bijdrage aan
de ontwikkeling van EMDR in Nederland. Naast zijn boeken, artikelen en presentaties over EMDR heeft hij, onder andere door zijn grote kennis en passie
voor cognitieve gedragstherapie en EMDR, velen geïnspireerd en de toepassing van EMDR een grote boost gegeven.
Op het VEN-congres 2017 won Suzy Matthijssen de Pluim voor haar onderzoek naar het effect van modaliteitsspeciﬁek belasten (dit is het werkgeheugen in dezelfde modaliteit belasten als de modaliteit van de intrusie) en voor
haar onderzoek naar EMDR en de Visual Coding Displacement Therapy (VCDT).
Ella Lobregt-van Buuren ontving op het VEN-congres de Tegenwindprijs voor
klinisch relevant onderzoek in de weerbarstige praktijk, en ze won op het congres voor klinische psychologen en klinische neuropsychologen de posterprijs, met haar poster ‘EMDR effective in adults with autism’.
Tot slot won Iva Bicanic in juni 2017 de Jaap Chrisstoffels penning voor haar
bijzondere verdiensten op het gebied van de zorg voor psychisch getraumatiseerde kinderen. Zij kreeg deze prijs voor haar innovatieve werk voor acute
slachtoffers van aanranding en verkrachting: als landelijk coördinator van het
Centrum Seksueel Geweld heeft zij er met succes aan bijgedragen dat op
vijftien locaties in Nederland politie en (medische) hulpverleners nauw samenwerken en er geïntegreerde zorg voor deze slachtoffers geboden wordt. Van
harte gefeliciteerd allemaal met deze kroon op jullie werk.
Veel leesplezier toegewenst!
Carlijn de Roos, Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Casus

De kracht van geur in EMDR
Kruisbestuiving van wetenschap en praktijk
Tekst: Matty Geurink (behandelaar) en Suzy Matthijssen (onderzoeker)

Henk is een vijfenveertigjarige politieagent. Hij heeft last van intrusieve herinneringen aan ernstig herhaaldelijk
huiselijk geweld in zijn gezin van herkomst, aan nare situaties binnen zijn werk en aan de suïcide van zijn broer
Karel. Het trauma waar hij het meeste last van heeft, betreft deze zelfdoding. Zijn behandelaar Matty Geurink
besluit om een tweetal herinneringen die met de suïcide verband houden als focus van de EMDR-behandeling te
nemen. Het meest overspoelend aan de herinneringen was een geur. Deze nam maar niet af in intrusiviteit, wat
Matty ook probeerde.

In 2011 werd Henk door de behandelaar van zijn broer
Karel gebeld, omdat hij al een week niets van hem had
vernomen. Karel was al geruime tijd ernstig depressief
en suïcidaal. Anderhalve week voor het telefoontje had
Henk hem met gemengde gevoelens op de trein naar
huis gezet. Karel had de weken daarvoor bij Henk en zijn
gezin gelogeerd. Henk voelde zich bezorgd over hoe het
Karel alleen in zijn eigen huis zou vergaan, maar hij was
ook opgelucht. Voor zijn eigen gezin met jonge kinderen
was het belastend als zijn zieke broer Karel bij hen logeerde. Na het telefoontje van Karels behandelaar vermoedde Henk al hoe laat het was en ging direct naar
het huis van zijn broer. Nog voor hij binnen was, rook
hij een kenmerkende penetrante lijkgeur die hij zo goed
kende uit zijn werk als politieagent, waarin hij talloze lijkvindingen had meegemaakt. Het was de hele week al
warm zomerweer en hij trof het lichaam van zijn broer
in vergaande staat van ontbinding aan in een hete, bedompte kamer. Het lichaam was vergeven van maden en
insecten. Henk schakelde de politie in. Na onderzoek ter
plaatse, werd het lichaam direct meegenomen.
Na de begrafenis kwamen er klachten van de benedenburen over stankoverlast. Henk had geïnformeerd bij de
woningbouwvereniging of zij de woning van Karel konden opruimen, maar dat hadden ze afgehouden. Samen
met zijn andere broer Jan ging Henk daarom een week
nadat hij Karel had gevonden met tegenzin zelf terug
naar diens huis om de boel schoon te maken. Wat ze
aantroffen was voor hem walgelijker dan hij ooit voor
mogelijk had gehouden: de stank, insecten en bruine
smurrie op de plek waar het lichaam had gelegen kon hij
nauwelijks verdragen. Hij en zijn broer hielden het binnen niet lang uit. Tijdens het schoonmaken renden zij
allebei regelmatig kokhalzend naar het balkon om even
frisse lucht in te ademen.

Aanhoudende herbelevingen
Henk had bij aanvang van de behandeling bij Matty last
van schuldgevoelens. In zijn beleving zou alles niet zijn
gebeurd, als hij zijn broer niet op de trein had gezet. Het
beeld dat het zelfverwijt het sterkste opriep is met succes
met EMDR behandeld. Gevoelens van schuld en zelfverwijt
waren weg, maar de herbelevingen hielden onverminderd
aan. Henk werd overdag en 's nachts het meest achtervolgd door het beeld van het weggeteerde, aangevreten
gezicht van zijn broer en door het beeld van insecten en
de bruine smurrie van de week erna. Beide beelden gingen
gepaard met die afschuwelijke lijkgeur. EMDR met vier belastende taken (lichtbalk, koptelefoon, buzzers en aftellen
vanaf duizend) tegelijkertijd, gedurende meerdere sessies
leidde nauwelijks tot afname van de SUD bij deze beelden.

teitsspeciﬁek belasten
Matty was al zo’n zeven sessies zonder veel resultaat bezig om de herinneringen van Henk te bewerken, toen ze
bij de Researchtrack op het EMDR-congres de lezing van
Suzy Matthijssen volgde. Suzy vertelde dat er aanwijzingen zijn dat modaliteitsspeciﬁek belasten (dat wil zeggen
het werkgeheugen in dezelfde modaliteit belasten als de
modaliteit van de intrusie) tot een groter effect in desensitisatie van de intrusie zou kunnen leiden. In twee eerdere
studies toonden Suzy en haar collega’s al aan dat auditieve intrusies bij PTSS-patiënten en herinneringen aan auditieve hallucinaties minder beladen gemaakt konden worden, maar een modaliteitsspeciﬁek voordeel werd niet
gevonden.1,2 Recentelijk onderzocht zij samen met haar
collega’s daarom bij 96 gezonde studenten of een taak
in dezelfde modaliteit überhaupt meer belastend werkt
voor het werkgeheugen dan een taak die niet gematched
was aan de modaliteit. De studenten werd gevraagd een
auditieve intrusie en een visuele intrusie op te halen en
bij beide herinneringen werd zowel een visuele als een f
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auditieve reactietijdentaak uitgevoerd. De verwachting
was dat een auditieve taak voor meer vertraging zou
zorgen in de reactietijd bij het ophalen van de auditieve
herinnering, en een visuele taak bij het ophalen van de
visuele herinnering. Dit was ook precies wat Suzy en haar
collega’s vonden. Haar onderzoek geeft aanleiding om
aan te nemen dat herinneringen die voornamelijk bestaan
uit beelden het beste behandeld kunnen worden met een
werkgeheugenbelastende visuele taak (omdat dat meer
belastend zou zijn) en dat herinneringen die voornamelijk
bestaan uit geluiden het beste te behandelen zijn met een
werkgeheugenbelastende auditieve taak.
Dat bracht behandelaar Matty op een idee: zou de EMDR
bij Henk aanslaan met een werkgeheugenbelastende
olfactorische taak? Of gelden voor geurintrusies andere
regels? Over geur laat het werkgeheugenmodel zich immers niet uit (Zie Box). Er is wel onderzoek gedaan naar
de daling van de zucht naar eten, waarbij het inbeelden
van visuele beelden en geuren hierin bij negentig studenten een sterkere daling liet zien dan een auditieve inbeeldingstaak. 3 Zou het dan ook voor beladen olfactorische
intrusies gelden? Tijdens het congres stelde Matty deze
vraag aan Suzy en zij spoorde Matty aan om de modaliteitsspeciﬁeke belasting in ieder geval uit te proberen.

Box: Het werkgeheugen en EMDR
Het werkgeheugen bestaat uit verschillende onderdelen.
Zo is er een centrale regelaar die belast is met hogere
cognitieve functies, zoals problemen oplossen en planning, en er zijn twee subsystemen: het visuospatiële
kladblok en de fonologische lus. Het visuospatiële kladblok houdt zich bezig met het verwerken en opslaan van
visuele en ruimtelijke informatie en de fonologische lus
verwerkt verbale en auditieve informatie en slaat dit op.4
Later werd nog een vierde component aan het werkgeheugenmodel toegevoegd: de episodische buffer.5 Deze
buffer is een tijdelijk opslagsysteem dat in staat is om informatie van verschillende bronnen te integreren.
EMDR vermindert PTSS-symptomen door het verminderen van emotionaliteit en levendigheid van visuele beelden. Volgens de werkgeheugentheorie wordt het ophalen
van een emotionele herinnering geïnterfereerd door dit
tegelijkertijd te belasten met een duale taak. Zo zou de
herinnering aan emotionele lading en levendigheid verliezen. De vraag is echter of de centrale regelaar of de
subsystemen hier een belangrijkere rol in spelen. Eerder
onderzoek toonde een groot voordeel van werkgeheugenbelasting in het algemeen aan en daarnaast een kleiner
toegevoegd voordeel van modaliteitsspeciﬁek belasten.6
Dit zou een groot belang van de centrale regelaar en een
kleiner belang van de subsystemen bij EMDR impliceren.
EMDR Magazine 14 |
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Verbluffend resultaat
Gelijk op de maandag na het EMDR-congres zocht Matty
contact met Henk om bij de volgende sessie een olfactorische werkgeheugenbelastende taak te kunnen toepassen. Zij legde hem uit wat Suzy had gevonden in haar
onderzoek en hoe zij in hun behandeling hiervan mogelijk
zouden kunnen proﬁteren. Ze vroeg hem daarop om bij de
volgende sessie vijf tot tien sterke geuren mee te nemen.
Henk had er weinig vertrouwen in, maar was bereid om
dit idee een kans te geven. Hij kocht acht kleine potjes en
zocht voor ieder potje een sterk geurende vloeistof: medicinale alcohol, chloor, vanille handzeep, schoonmaakazijn,
glansspoelmiddel, ammoniak, citronella en lavendelolie.
Tijdens de sessie later die week liet Matty hem de geuren in willekeurige volgorde, een voor een, opsnuiven. Hij
moest daarbij tegelijkertijd de lichtbalk volgen, terwijl hij
ook nog de koptelefoon ophad, en de buzzers in zijn sokken had. Het resultaat was verbluffend! Henk merkte al
heel snel dat de lijkgeur bij de beelden verdween. Hij kon
zelf eerst niet geloven dat hij die afschuwelijke geur niet
meer rook bij het ophalen van het beeld. Hoewel het via
de normale route niet lukte, waren er nu twee sessies
nodig om bij beide beelden de SUD naar 0 te krijgen.
De nachtmerries en herbelevingen van de suïcide van Karel zijn nu verdwenen. Henk heeft nog wel last van veel
andere herinneringen. De succesvolle behandeling van
deze herinnering aan de suïcide van Karel heeft hem het
vertrouwen gegeven dat zijn klachten te behandelen zijn.
Hij voelt de moed om verwerking van de andere herinneringen aan te gaan.

Beschouwing
Waar kunnen we dit mooie behandelresultaat nu aan toeschrijven? Mogelijk kunnen we het verklaren vanuit de
werkgeheugentheorie. In dat geval is te verwachten dat
het effect van de olfactorische taak afhankelijk is van de
werkgeheugenbelasting hiervan. Het effect zou dan waarschijnlijk niet zijn opgetreden als Henk tijdens de sessie
maar één geur had moeten opsnuiven in plaats van acht
afwisselende geuren.
Het zou ook kunnen dat het effect bijvoorbeeld toe te
schrijven is aan contraconditionering. In dat geval zou
het aanbieden van één krachtige alternatieve geur waarschijnlijk al voldoende zijn geweest. Het is interessant om
dit in de praktijk en in het lab verder uit te pluizen. Een
vervolgstap zou kunnen zijn om bij vastlopende EMDRbehandelingen van olfactorische herbelevingen verschillende geurtaken uit te proberen en de ervaringen te
bundelen. We zijn benieuwd! Mocht je door onze casus
geïnspireerd raken en zelf met geurtaken aan de slag
gaan: houd ons op de hoogte!


Matty Geurink is als GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog werkzaam bij MFC Spijkenisse,
onderdeel van Antes/Delta, in een behandelprogramma schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Zij is supervisor EMDR i.o.
en cognitief gedragstherapeut.
Suzy Matthijssen is als klinisch psycholoog- psyschotherapeut en onderzoeker
werkzaam bij het Altrecht Academisch
Angstcentrum en als promovenda bij de
Universiteit Utrecht. Zij is psychotraumatherapeut, EMDR Europe practitioner, EFT
therapeut, NRGD geregistreerd Pro Justitia
Rapporteur en cognitief gedragstherapeut i.o.
Referenties
1. Matthijssen, Verhoeven, van den Hout &
Heitland (2017). Auditory and visual memories in
PTSD patients targeted with eye movements and
counting: The effect of modality speciﬁc taxing.
Manuscript submitted.
2. Matthijssen, Verhoeven, Heitland & van den Hout (2017).
Reducing the emotional intensity of auditory memories of
auditory hallucinations in patients with a psychotic disorder.
Manuscript submitted.
3. Kemps, E., & Tiggemann, M. (2007). Modality-speciﬁc imagery
reduces cravings for food: an application of the elaborated
intrusion theory of desire to food craving. Journal of
Experimental Psychology: Applied, 13(2), 95.
4. Andrade, J., Kavanagh, D., & Baddeley, A. (1997).
Eye-movements and visual imagery: A working memory
approach to the treatment of post-traumatic stress
disorder. British Journal of Clinical Psychology, 36,
209–223.
5. Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new
component of working memory?. Trends in
cognitive sciences, 4(11), 417-423.
6. Kemps, E., & Tiggeman, M. (2007). Reducing
the vividness and emotional impact of
distressing autobiographical memories:
The importance of modality-speciﬁc
interference. Memory, 15 (4), 412-422.

5

| EMDR Magazine 14

Casus

Op adem komen met EMDR
Tekst: Iris Popma
Norman is een 48-jarige man die twintig jaar geleden wegens een psychose werd opgenomen binnen een
gesloten afdeling van een instelling. Tijdens deze opname deed hij meerdere traumatische ervaringen op,
waarin zowel de hulpverlening als zijn medepatiënten een rol speelden. Hierna is Norman nog vaak en langdurig opgenomen binnen de psychiatrie in verband met ernstige suïcidaliteit. Hij is nu vanuit een langdurige
opname verwezen naar een twee weken durend behandelprogramma voor PTSS, waarbij zowel exposure
als EMDR wordt gegeven. Deze casusbeschrijving gaat over twee sessies waarin hij twee traumatische gebeurtenissen verwerkt, die plaatsvonden in de gymzaal die hoorde bij de opname-afdeling.

De behandeling
Tijdens de eerste traumatische gebeurtenis werd Norman doelbewust bekneld door meerdere mensen die
een gymtoestel bovenop hem plaatsten en vervolgens
hun gewicht hierop zetten. Hij kreeg hierdoor geen
lucht meer, verloor het bewustzijn en was bang te zullen stikken. Het plaatje is helder: Norman ziet zichzelf
liggen, happend naar lucht, terwijl meerdere mensen
hem actief beknellen. Hij voelt dit fysiek in zijn keel. De
spanning is 10.

EMDR Magazine 14 |

6

De machteloosheid druipt er van af, maar Norman wil
ook aan de slag. Hij zit als het ware in de startblokken:
koptelefoon op zijn hoofd, trillers in de hand en hij kijkt
naar de lichtbalk alsof hij een race moet gaan lopen.
Daar gaan we. Hij krijgt het al snel Spaans benauwd,
hij zwoegt. Als ik hem vraag wat er opkomt, vertelt hij
waar hij destijds doorheen is gegaan: “Ik voel druk op
mijn borst. Benauwdheid. Geen lucht. Ze moeten eraf. Ik
wil leven! Ik red het niet. Ik moet ademen. Ik krijg geen
lucht. GEEN LUCHT!”

Norman zwoegt zo hard en het proces voltrekt zich zo
goed, dat ik hem minimaal onderbreek om terug naar het
plaatje te gaan. Ik zou er alleen maar ongepast doorheen
praten, nergens goed voor. Zo daalt de spanning van de
SUD van 10 naar 8. En dan ineens: ... “Ik krijg lucht.”
Ik zie hem in zijn stoel zakken, alsof hij zichzelf weer kan
bewonen en uit zijn hoofd in zijn lijf kan zakken. Norman
kan ineens weer vrij ademen. De spanning is er af, de
SUD is 0. Hij voelt hoe hij twintig jaar lang hoog heeft
geademd, alsof het steeds het laatste restje lucht was.

Een week later
Ik zie de patiënt een week later opnieuw voor de laatste
sessie. Norman heeft nog wat in zijn mars: hij wil een
andere nare gebeurtenis in dezelfde gymzaal aanpakken.
Het gaat om een situatie waarin hij op brute wijze door
drie andere mannen in een net is gerold: Hij zat hierdoor
muurvast en kon geen kant meer op. Nu zit hij in zijn
stoel, opnieuw zeer gefocust en klaar voor de start. In
eerste instantie voelt hij vooral de machteloosheid, het
hulpeloze verstrikt zitten in het net, waarbij de mannen hem heen en weer rollen over de harde vloer van
de gymzaal. Vervolgens komt er ruimte voor woede en

knoopt hij de mannen, in de associaties die volgen, op in
het net, zodat ze geëlimineerd zijn. Maar er is nog steeds
geen hulp voor hem. Hij zegt: “Maar wie komt mij nu helpen? Ik kan niet alleen opstaan. Ik zit nog vast.”
Langzaam maar zeker gaat Norman zorg dragen voor
zichzelf, voor zijn 28-jarige ik. Als ik vraag wat er opkomt,
zegt hij: “Ik zal voor je zorgen” , “Je hoeft niet meer bang
te zijn.” En tenslotte: “Ik neem je mee een nieuwe weg
in.” Dan is de SUD 0. Hij voelt zich vrij en kan zichzelf
weer dragen.
Zo zijn deze twee weken voor Norman een wereld van
verschil geworden. Van wonen in de GGz, weer terug naar
zijn gezin, naar huis. Vol vertrouwen, gevoelsmatig kilo's
lichter en in contact met zichzelf en de mensen om hem
heen. Een paar weken later blijken de klachten dusdanig te zijn verminderd, dat de diagnose PTSS niet langer
aanwezig is. Norman ervaart meer ruimte voor rouw en
verdriet over wat hij heeft meegemaakt. Daarnaast richt
hij zich op zijn dagstructuur en het hernieuwde contact

met zijn partner en zijn kinderen.
Iris Popma werkt als GZ psycholoog bij het Psychotrauma
Expertise Centrum PSYTREC in Bilthoven.
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Vignet
De veertienjarige Lotte kent de zestienjarige Frank van school. Wanneer zij hem naaktfoto’s zendt, ﬂirten ze al een
tijd met elkaar. Frank vraagt gaandeweg steeds meer van Lotte. Ze voelt zich hierdoor ongemakkelijk. Als Frank niet
krijgt waarom hij vraagt, dreigt hij foto’s door te sturen naar klasgenoten, waarop Lotte toch explicieter beeldmateriaal verstuurt. Dan blijkt dat Frank op Instagram beeldmateriaal heeft gedeeld waarop te zien is dat Lotte zichzelf
bevredigt. Het heeft ruim een dag online gestaan en is door veel bekende en onbekende leeftijdgenoten gezien en
gedeeld. In de daarop volgende maanden moet Lotte vaak ongewild denken aan het moment waarop ze de beelden
van zichzelf zag. Ze gaat sindsdien niet meer naar school, is zeer angstig, en bang voor reacties. Ze verblijft voornamelijk in haar kamer, waar ze uren achter de computer doorbrengt om te checken of er niet alsnog ergens beeldmateriaal opduikt. Ze is uitgeput, slaapt weinig en is somber. Haar ouders voelen zich machteloos en schakelen de
hulpverlening in, met tegenzin van Lotte die zich schaamt voor wat er is gebeurd.
EMDR Magazine 14 |

8

Actueel

EMDR gericht op
schade door sexting
Een leidraad voor behandeling
Tekst: Rik Knipschild en Iva Bicanic
In de Jeugd-GGZ melden zich steeds vaker jongeren met psychische problemen die zijn ontstaan, nadat hun
naaktbeelden zonder toestemming zijn verspreid of zijn misbruikt om er seksueel contact mee af te dwingen.
Niet alleen het weghalen van die beelden op digitale media, maar ook de psychische verwerking van de herinneringsbeelden over wat het slachtoffer is overkomen, is van belang. Dit artikel bespreekt de toepassing
van EMDR voor slachtoffers van online seksueel geweld in de bredere context van behandeling.
Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's,
ﬁlms of berichten. In principe is dit gezond seksueel gedrag
dat past bij de ontwikkeling van adolescenten, mits er voldaan
is aan bepaalde voorwaarden, zoals wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en zelfrespect. De wet
houdt echter geen rekening met experimenteergedrag. Zowel
de maker als de ontvanger van naaktbeelden van minderjarigen kunnen vanaf de leeftijd van twaalf jaar worden vervolgd
voor het maken, bezitten en verspreiden van deze beelden.
De wetgever beschouwt dit namelijk als kinderporno.
Uit het onderzoek ‘Jongeren en online-veiligheid’ van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van provider Kliksafe,
blijkt dat 7,1 procent van de meisjes en 5,5 procent van de
jongens tussen 12 en 17 jaar weleens een naaktfoto of een
foto in ondergoed naar iemand heeft gestuurd. Snapchat
is hét sexting-medium onder Nederlandse jongeren. Ook is
bekend dat jongeren die aan sexting doen, ook vaak ander
risicogedrag vertonen, zoals onveilig vrijen en relatief vroeg
en vaak seks hebben. Naast de plezierige en opwindende
kant van sexting, is er ook een nadeel: de relatie met (online)
seksueel geweld. Deze is het sterkst als de naaktbeelden via
digitale media worden verzonden aan onbekenden.
Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar
de beschadigende gevolgen van sexting onder jongeren. In
de spreekkamer van de Jeugd-GGZ wordt echter steeds vaker duidelijk dat het ongewild verspreiden van naaktbeelden,
vaak in combinatie met chantage, misbruik en afpersing, forse negatieve gevolgen kan hebben voor het psychisch functioneren. Het trieste dieptepunt was de zelfmoord begin 2017
van een veertienjarige jongen, nadat naaktbeelden van hem
op Instagram waren verschenen.

Klachtenbeeld na online seksueel geweld
Behandelaren signaleren dat slachtoffers van online seksueel geweld zich meestal melden met (acute) angst- en stemmingsklachten. Jongeren van wie ongewild seksueel beeldmateriaal is verspreid, zijn namelijk in de meeste gevallen
voortdurend bezig met het monitoren van de sociale media
om te controleren of er nieuw beeldmateriaal van hen online
komt. Ze raken hyperalert en ontwikkelen slaap- en concentratieproblemen. Uit schaamte en angst vermijden ze plekken waar zij (denken) geconfronteerd te kunnen worden met
het beeldmateriaal. Doorgaans leidt dit gestaag tot steeds
meer sociaal isolement.
De jongeren geven ook aan dat ze last hebben van intrusieve
beelden over wat hen is overkomen en van gefantaseerde
rampscenario’s over wat zich mogelijk nog gaat voltrekken.
Zij vertonen de kernsymptomen van een posttraumatische
stressstoornis (PTSS), hoewel iemand feitelijk niet PTSS als
gevolg van sexting kan ontwikkelen. Het voldoet namelijk niet
aan het A-criterium van PTSS, behalve natuurlijk als dit gepaard gaat met doodsdreigementen.

Nieuwe problemen in de behandelkamer
Hoe moeten hulpverleners zich verhouden tot de snelle digitale ontwikkelingen en welke aanpassingen zijn er nodig in
interventies om kinderen en jongeren met psychische klachten door online seksueel geweld adequaat te kunnen helpen?
In ons ideaal krijgen alle slachtoffers die klachten ondervinden van seksueel geweld – zowel hands-on als hands-off –
tenminste psycho-educatie, daarnaast advies over adequate
coping en een medische check-up door een kinderarts bij
hands-on seksueel misbruik. Ook pleiten wij ervoor dat op
systematische wijze in kaart wordt gebracht of er posttraumatische stressklachten aanwezig zijn bij het slachtoffer f
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Box 1 Aanbevelingen in de diagnostiek fase
- Vraag tijdens intakegesprekken standaard naar het gebruik van
social media: welke sociale media worden gebruikt, en houden de
ouders hier toezicht op?
- Vraag naar zowel positieve als negatieve ervaringen met social media.
- Vraag of er weleens zonder toestemming foto’s of ﬁlmpjes van
de jongere verspreid zijn, en zo ja, vraag door om wat voor soort
beeldmateriaal het gaat.
- Exploreer samen met de jongere en diens ouders of er een relatie
is tussen de reden van aanmelding (klachten) en online seksueel
misbruik.

Box 2 Aanbevelingen bij zekerheid over online
seksueel misbruik
- Moedig de jongere aan om diegene die hem of haar afperst en
onder druk zet, te blokkeren.
- Moedig de jongere aan om contact te leggen met de politie in de
woonplaats. Neem zoveel mogelijk bewijs mee, zoals screenshots
van chatgesprekken. De jongere kan ook eerst bellen met de politie via 0900-8844.
- De jongere kan een Google Alert instellen. Hij/zij krijgt dan automatisch een bericht wanneer hij/zij opnieuw online verschijnt en kan
daarop stappen ondernemen.
- Moedig de jongere aan om contact op te nemen met:
www.helpwanted.nl voor advies of om anoniem te praten op de chat.
Bron: helpwanted.nl

Box 3 Aanbevelingen in de behandelfase
- Slachtoffers van online seksueel misbruik moeten psycho-educatie
krijgen, met (ontschuldigende) uitleg over normale stressreacties,
en advies over adequate coping.
- Minderjarige slachtoffers moeten een medische check-up door
een kinderarts krijgen, wanneer er sprake is geweest van handson seksueel misbruik.
- De toepassing van het EMDR-standaardprotocol kan helpend zijn
om emotioneel beladen representaties, gerelateerd aan online seksueel misbruik, te desensitiseren.
- Een ﬂashforward -procedure kan geïndiceerd zijn om catastrofale
toekomstige representaties, met name gericht op gefantaseerde
omgevingsreacties, te desensitiseren.
- Vaak speelde er al zelfbeeldproblematiek voordat de jongere
slachtoffer werd van online seksueel misbruik. Overweeg om
klachten die te maken hebben met zelfwaardering met COMET te
behandelen of eventueel ‘Rechtsom’ te conceptualiseren en vervolgens met het EMDR-standaardprotocol aan te pakken.
- EMDR kan helpend zijn bij ouders om angstige representaties (met
name over de toekomst) te desensitiseren en daarmee ook instandhoudende vermijdingspatronen te veranderen.
EMDR Magazine 14 |
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en zijn of haar ouders/verzorgers.
Het afgelopen jaar is ervaring in de behandelkamer
opgedaan met de inzet van traumabehandeling bij
klachten ten gevolge van online seksueel geweld.
Deze ervaringen stemmen optimistisch, maar zullen nader onderzocht moeten worden. De meest
voorkomende klacht in de behandelkamer is angstproblematiek. Angst die wordt aangestuurd door
mentale representaties over de misbruikbeelden op
social media (ﬂashbacks), ofwel van rampscenario’s
over wat er met die beelden nog gaat gebeuren in de
toekomst, of over hoe mensen zullen reageren (ﬂashforwards). Ook zien wij dat ouders wakker liggen van
beelden over wat hun kind is overkomen en dat er
patronen ontstaan in het gezin waarin overbescherming een rol speelt.

Toepassing van EMDR
Zowel bij Karakter als bij het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht hebben we ervaren dat slachtoffers van online seksueel geweld goed reageren op
de inzet van EMDR-therapie bij de verwerking van
nare (online en ofﬂine) beelden. De inzet van EMDR
lijkt er in de eerste plaats voor te zorgen dat zij de
gebeurtenissen verwerken, waarna de gevoelens
van schaamte en angst over wat hen is overkomen
verminderen. Het gevolg hiervan is dat de angst om
bijvoorbeeld weer naar school te gaan afneemt en
er meer ruimte ontstaat voor peersupport en communicatie met de ouders. De klinische praktijk wijst
echter ook uit dat alleen een focus op het verwerken
van de nare beelden onvoldoende is. Zowel in diagnostische- als in contextuele zin zijn er verschillende
zaken om in de behandeling rekening mee te houden. Handvatten om te komen tot klachtvermindering en verbetering van kwaliteit van leven staan in
Box 1 t/m 3, waarbij wij nadrukkelijk de kanttekening
plaatsen dat onderzoek naar kenmerken van de doelgroep en effectiviteit van de geadviseerde interventies noodzakelijk is. Voor nu hopen wij te voorzien in
een voorlopige leidraad, waaraan de behandelaar in

de praktijk houvast heeft.
Rik Knipschild is GZ-psycholoog bij Karakter kinderen jeugdpsychiatrie waar hij tevens promotieonderzoek verricht naar de effectiviteit van diverse PTSSbehandelingen.
Iva Bicanic is klinisch psycholoog en hoofd van het
Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht en
het Centrum Seksueel Geweld.

Column

Hoe word ik een
Kinky therapeut?
Tekst: Jacqueline de Groot
Eén van de boeiendste workshops die ik de afgelopen
maanden heb gevolgd (op de EMDR-opleiding na dan natuurlijk) was de workshop BDSM. Deze afkorting staat voor
Bondage en Discipline (B&D), Dominantie en Submissie
(D&S) en Sadisme en Masochisme (S&M). Ik volgde deze
cursus niet om als aspirant BDSM’er het klappen van de
zweep te leren, maar om als professioneel hulpverlener
te kunnen omgaan met problemen die binnen een BDSMrelatie kunnen voorkomen. Bovendien was mij verzekerd
dat ik na aﬂoop van de cursus op de Kinky-hulpverlenerslijst geplaatst zou worden. En wie wil dat nou niet! Bij binnenkomst dacht ik even dat ik misschien een bepaalde
dresscode op het inschrijvingsformulier gemist had, omdat sommige cursisten iets van leer hadden aangetrokken. Ik droeg een stippeltjesjurkje en vroeg me af of ik ooit
nog wel een echte Kinky therapeut zou kunnen worden.
BDSM is een vorm van seksuele expressie, waarin het bewaken van vooraf gestelde grenzen een belangrijke rol speelt.
De sadist, of meester, is iemand die de ander graag pijn doet,
maar het vooral ﬁjn vindt om goed voor de ander te zorgen.
Het gaat erom dat de onderdanige geniet. Na aﬂoop van het
spel zorgt de meester dat de onderdanige zich goed voelt
door te troosten, een dekentje te geven of warme chocolademelk te maken. Uit een recent onderzoek is overigens
gebleken dat BDSM’ers gelukkiger zijn in hun seksuele leven
dan mensen die aan ‘Vanilleseks’ doen. ‘Hop, hop, hop, er
bovenop’ is voor BDSM’ers doorgaans niet zo boeiend.
Ik heb binnen mijn praktijk geregeld te maken met BDSM.
Zo zag ik een man die in zijn jeugd jarenlang was misbruikt
door een oudere man. Hij werd dan vastgebonden in de
garage, naakt op een balkon gezet, geslagen en verkracht.
Hij had een fascinatie ontwikkeld voor BDSM, maar voelde
zich na aﬂoop van een BDSM-contact altijd vies en waardeloos. We hebben gedurende een aantal sessies EMDR
gedaan, om zijn traumatische ervaringen te verwerken.
Hierna stortte hij zich met overgave op het BDSM-gebeuren. Hij kon eindelijk naar hartenlust zijn partner slaan,
zonder dat hij daar een waardeloos gevoel aan overhield.
Dat had ik dan toch maar weer mooi voor elkaar.

Een andere patiënt bij wie ik EMDR toepaste naar aanleiding van BDSM, was ooit door zijn vrouw vastgebonden aan
het bed, waarna zij een kaars ging halen om gloeiend heet
kaarsvet over zijn rug te druppelen. Ze kwam echter pas
na twee uur terug en ondertussen raakte hij in paniek. Zijn
kinderen konden elk moment thuiskomen van een feest.
Wat moest hij doen als ze hem naakt vastgebonden zouden aantreffen? De zin in seks was hem sindsdien vergaan
en aan mij de taak om dit spel weer op de rails te krijgen.
De machtsverhouding binnen een BDSM-relatie is niet altijd
seksueel gericht. Wanneer de meester de onderdanige wil
straffen, dan kan dat door hem of haar te slaan, maar ook kan
het zijn dat hij de onderdanige straft door deze bijvoorbeeld
als een hond aan een riem door het park te laten lopen. Om
de ins en outs van de BDSM-wereld te leren kennen, bekeek
ik plaatjes van mensen die in ongelukkige posities vastgebonden zaten: mannen met een metalen peniskooi met een slotje erop (God bewaar me dat het sleuteltje zoek raakt) en een
vrouw met een grote ijzeren bal in haar mond. Ik geloof dat ik
dan toch nog het liefst als een hond door het park wil lopen
en ik wil er desnoods nog heel hard bij blaffen, als dat moet.
Lang werd BDSM afgedaan als een stoornis. In de DSM5 wordt er iets liberaler gedacht over BDSM en worden
deze fantasieën niet meer afgedaan als een stoornis. De
een houdt nu eenmaal van Monopoly, de ander vindt het
ﬁjn om in zijn gezicht geslagen te worden. Als Kinky hulpverlener is het de bedoeling dat je nooit oordeelt, want
voor je het weet ontstaat er een machtsverhouding.
Bij EMDR zou je het ritueel van ‘de trein op de berg zetten’
ook kunnen zien als een vorm van machtsverhouding, waarbij
de therapeut dominant is (en misschien zelfs wel sadistisch).
Ik heb er eerlijk gezegd zelf nog nooit een kick van gekregen,
maar voordat ik Kinky zorgverlener werd had ik daar natuurlijk
ook nooit goed over nagedacht. Misschien moet ik na aﬂoop
van mijn therapie ook warme chocolademelk gaan serveren.
Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS.
Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.
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Afbeelding op de cover van het proefschrift van Linda de Voogd.
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Interview

Is het werkingsmechanisme
van EMDR verder ontrafeld?
Tekst: Rik Knipschild

De kranten stonden er enkele maanden geleden al vol van: ‘Nieuw onderzoek onthult hoe EMDR
precies werkt’. Dat onderzoek is verricht door Linda de Voogd (34). Ze is werkzaam aan het
Radboudumc binnen het Donders Institute, en ze promoveerde op 10 mei jongstleden aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij ook haar onderzoek verrichtte. In haar 145 pagina’s
1"))"+!"-/,"#0 %/&ƞ*"1!"1&1")‘Do you remember what you did last summer? On the formation and
alteration of memories for stressful experiences’"0 %/&'ƞ7"%,"&+1"/ 1&"01200"+%"/0"+$"&"!"+
op systeemniveau herinneringen aan stressvolle ervaringen voorspellen, en vooral hoe de amygdala
hierbij een rol speelt.

Gefeliciteerd met je indrukwekkende proefschrift. Kun je uitleggen wat je precies hebt
onderzocht?
“Het hoofdonderwerp waar ik mee begon was de
invloed van stress op het geheugen. Ik was vooral
geïnteresseerd in hoe het komt dat juist stressvolle
gebeurtenissen sterker opgeslagen lijken te worden
door processen die niet alleen plaatsvinden tijdens de
stressvolle gebeurtenis zelf, maar vooral in de periode
na de gebeurtenis, na het leren: de consolidatie van
herinneringen. We hebben gekeken welke processen
in de hersenen plaatsvinden tijdens deze consolidatieperiode. Het idee was dat emotionele herinneringen
dan opnieuw worden afgespeeld en dat dit proces de
herinnering zou versterken. Uit de resultaten bleek dit
inderdaad het geval te zijn. Vervolgens hebben we gekeken of we dit proces ook konden beïnvloeden.”

In hoofdstuk 5 van je proefschrift beschrijf je
het experiment waarin je bekeek of je dat proces kon beïnvloeden. Hoe zag je experiment
eruit?
“Dit onderzoek bestond uit twee experimenten. In het
eerste experiment onderzochten we welke hersengebieden betrokken zijn bij het maken van oogbewegingen. We wisten dat werkgeheugentaken voor activatie
zorgen in gebieden die betrokken zijn bij het werkgeheugen, maar als consequentie hebben dat er de-

activatie ontstaat in gebieden zoals de amygdala, die
betrokken zijn bij het opslaan van emotionele herinneringen. Ons idee was dat oogbewegingen iets soortgelijks zouden doen en dat we op deze manier herinneringen zouden kunnen beïnvloeden. In het tweede
experiment hebben we dat getest. We verzamelden
fMRI-data, terwijl participanten leerden dat een stimulus samenging met een mild elektrisch schokje aan de
vingers. Vervolgens hebben we bij het ene vierkantje
extinctie toegepast. Bij de tweede hebben we ook extinctie toegepast, maar gevolgd door oogbewegingen.
Op de eerste dag lieten we de proefpersonen vier gekleurde vierkantjes zien, waarvan twee geassocieerd
werden met stroomstootjes. Op de tweede dag hebben we extinctie toegepast op de geconditioneerde
vierkantjes (een met én een zonder oogbewegingen).
Op de derde dag zagen we dat de angstreactie spontaan terugkwam wanneer extinctieleren plaatsvond,
zonder oogbewegingen. Het idee hierachter is dat extinctie niet de herinnering overschrijft. Alleen extinctie zorgde er dus niet voor dat de geleerde angstreactie uitbleef.”

Wat waren de resultaten met oogbewegingen
in conditie twee?
“Bij deze conditie moesten de participanten tijdens
het extinctieleren een aantal sets oogbewegingen f
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maken. We zagen dat de angst voor de eerder geconditioneerde stimulus bij hen niet terugkwam. Ook vonden we dat eventuele terugkeer van angst afhankelijk
was van onderdrukking van de amygdala.”

Hoe verklaar je deze variatie tussen de participanten?
“De onderdrukking van de amygdala is voorspellend
voor de terugkeer van angst in de conditie die extinctie kreeg en daarnaast oogbewegingen moest maken.
Het idee is dat werkgeheugenbelasting hierbij een rol
speelt. Door een verschuiving van aandacht naar het
maken van oogbeweging is er minder ruimte voor activatie in andere gebieden; dit zijn precies de gebieden die betrokken zijn bij het opslaan van emotionele
herinneringen. Eerder onderzoek liet al zien dat door
middel van medicatie de activiteit in de amygdala beinvloed kan worden en daarbij de herinneringen kan
verminderen. Onderdrukking van amygdala-activiteit
door het maken van oogbewegingen zou hetzelfde effect kunnen hebben. Dit verklaart dus mogelijk waarom emotionele herinneringen beïnvloed kunnen worden door het maken van oogbewegingen.”

Begrijp ik goed dat het in jouw onderzoek alleen ging om het maken van oogbewegingen?
“Ja, dat klopt. We zien dat alleen al door het maken
van oogbewegingen, processen in het brein actief
worden die betrokken zijn bij het reguleren van emoties. Wij boden dus geen duale taak aan. Ons experiment is een vorm van impliciet leren. Participanten
hebben naar de vierkanten gekeken, waarvan enkele
geconditioneerd werden. Vervolgens is extinctie toegepast gevolgd door oogbewegingen, zonder verdere
instructies. De proefpersonen werd dus niet gevraagd
om een herinnering in gedachten te nemen en er werd
ook geen gebruik gemaakt van het installeren van negatieve cognities of positieve cognities, noch van het
benoemen van sensaties en emoties. In het experiment ging het dus niet om EMDR-therapie, maar alleen
om het maken van oogbewegingen.”

“We zien dat alleen al
door het maken van
oogbewegingen, processen
in het brein actief worden
die betrokken zijn bij het
reguleren van emoties.”

Hoe zou je de klinische implicaties van je studie beschrijven?
“Uit de klinische praktijk bleek al dat EMDR werkt.
We hebben eigenlijk een stap teruggezet en ons afgevraagd: wat doen oogbewegingen die bij EMDR
worden gebruikt? Ik hoop dat het onderzoek ertoe zal
leiden dat de therapie meer zal worden geaccepteerd,
nu er meer inzicht is in de neurobiologische werking.
In Nederland bijvoorbeeld wordt EMDR veel toegepast
en wordt er ook veel onderzoek verricht, maar dat gebeurt lang niet in alle landen.”

Sinds 2016 heb je een postdoc-aanstelling in
het cognitive affective neuroscience lab van
het Donders Institute. Hoe gaat je vervolgonderzoek eruitzien?
“Ik blijf hier nog een tijd werken en zal mijn onderzoek
naar het beïnvloeden van traumatische herinneringen
voortzetten. Met het vervolgonderzoek hopen we ook
dichter bij de klinische werkvloer aan te sluiten. In januari 2018 zal ik naar New York verhuizen, omdat ik
daar een postdoc-aanstelling heb gekregen in het lab
van professor Phelps aan de New York University.” 

Hoe uniek is deze studie?
“Volgens mij is de studie zoals wij hem hebben uitgevoerd nog niet eerder verricht. Ons onderzoek geeft
steun aan een neurobiologische basis voor de observatie dat door oogbewegingen herinneringen worden
beïnvloed.”
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Het proefschrift van Linda de Voogd staat online:
http://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/169274

Column

Psychoanalyse
U zult vermoedelijk het geweldige bericht hebben gehoord dat de gemeenschappelijke zorgverzekeraars hebben besloten om EMDR te vergoeden. Niet alleen bij de
behandeling van PTSS, maar nu ook bij alle stoornissen
waar traumatische ervaringen interfereren met die stoornis. In datzelfde besluit staat ook welke behandelingen
niet (meer) vergoed worden. Tussen rebirthing, mindtuning, Wat-Sji-Gong, reiki en klankschaaltherapie staat ook
psychoanalyse. De roemruchte therapievorm van weleer
vindt nu dan toch echt haar (ﬁnanciële) Waterloo. Dit roept
herinneringen op aan mijn eigen ervaringen met psychoanalytici. In mijn opleiding tot psychotherapeut, dertig jaar
geleden, had ik nog het onwrikbare idee dat je voor leertherapie toch echt bij een psychoanalyticus moest zijn. Ik
had daarom een afspraak gemaakt met een analytica die
zelf geen tijd had, maar mij wel kon helpen een geschikte
collega te vinden. Enigszins angstig ﬁetste ik naar haar
toe. De angst ontstond omdat ik anticipeerde op allerlei
vragen over seksualiteit, want zo zijn die lui nou eenmaal.
Hoe kon ik mijn grenzen aangeven zonder het vermoeden op te roepen van latente homoseksualiteit of andere
‘perverse seksuele aberraties’? Ze woonde in een ﬂat,
op twee hoog. Bij de benedendeur zag ik - nadat ik had
aangebeld - dat mijn gulp openstond. Ik had een broek
aan waarvan de rits telkens naar beneden zakte. Ik had
echter op geniale wijze een paperclip zo verbogen dat ie,
hangend aan de knoop van mijn broek, het lipje omhoog
hield. Die paperclip was dus losgeschoten en bleek op
een ingewikkelde manier in de stof van mijn gulp vast te
zitten. De deur was inmiddels opengegaan en ik moest
nog twee trappen op. Al omhoog lopend probeerde ik de
paperclip los te wurmen. Onderaan de laatste trap, in het
zicht van haar voordeur, toen ik nog steeds uitgebreid in
mijn kruis wroetend pogingen deed de paperclip los te
krijgen, ging ineens de deur open en stond daar de analytica. Met haar blik ging ze een paar keer heen en weer van
mijn gezicht naar mijn kruis. Ik zag haar verbazing groeien.
In een paniekerige poging om de situatie uit te leggen het had echt niets met seksualiteit te maken - maakte ik
mezelf alleen maar verdachter. Ze kwam er in het gesprek
keihard niet op terug.

kunnen worden gebruikt. Op een keer interpreteerde de
man: “Dat betekent dat u wilde coïteren met uw moeder.” Die kwam binnen! Dit heeft me geholpen om van
mijn schroom af te komen. Ik reageerde furieus. Ik zei dat
ik dat beledigend vond, zowel voor mijzelf als voor mijn
moeder. Dat deze heftige reactie natuurlijk zeer verdacht
was, nam ik voor lief. Hij krabbelde wat terug, ik moest
het niet letterlijk nemen. Niet lang daarna ben ik gestopt.
Een jaar later ging ik werken bij de RIAGG en kwam in een
team met vier gedragstherapeuten en vijf psychoanalytici. In het intakeoverleg bespraken we een patiënt met
angst voor spinnen. Mij leek gedragstherapie geïndiceerd,
maar een van de analytici meende dat de spinnenangst
te maken had met de ‘verstikkende omstrengeling door
de moeder’. Hij hief daarbij zijn hand op en maakte met
zijn vingers spartelende bewegingen waarmee hij het ultieme bewijs leverde. De anderen knikten instemmend.
De patiënt verdween voor jaren op de divan.
Een paar maanden later was het opnieuw raak. Het betrof
een vrouw met kattenangst. Een oude analyticus beweerde dat hier sprake was van angst voor de eigen seksualiteit. Toen ik hem verbaasd aankeek, legde hij mij uit: “Kat
is poes.” Even was ik verbijsterd, maar toen besloot ik om
er een schep bovenop te doen. Ik verzon dat de vrouw
mij had verteld dat haar angst was begonnen toen ze met
haar partner aan het vrijen was in de slaapkamer die aan
de straatkant grensde. Het was een warme zomerdag en
het raam stond open, de gordijnen daarentegen waren
dicht. Op het moment dat ze gillend klaarkwam, gooide
iemand als grap een kat naar binnen en die belandde op
haar rug. De kat stak in een reﬂex twintig nagels diep in de
rug van de ongelukkige patiënte, waardoor haar extatisch
gegil overging in pijnlijk gekrijs. Omdat toen haar angst
was begonnen, konden de analytici het wel met me eens
zijn dat gedragstherapie misschien toch niet zo gek zou
zijn. Zo moest je die lui dus aanpakken.
Kattenangst behandel ik inmiddels met EMDR en nog
steeds meen ik dat ik nooit de behoefte heb gehad om
met mijn moeder te coïteren. Maar zeker weten doe ik
dat natuurlijk nooit.

Uiteindelijk kwam ik in leertherapie bij een van oorspong
Amerikaanse analyticus. We hadden geen klik en die is
er ook nooit gekomen. Ik zat daar elke sessie met een
winden latende poes op schoot, waar ik niets van durfde
te zeggen. Alles wat je zegt, zou toch immers tegen je
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EMDR over de grens

EMDR Vereniging
Japan
Tekst: Dana Soﬁ

In de rubriek ‘EMDR over de grens’ interviewt Dana Soﬁ telkens een voorzitter of ander
sleutelﬁguur van een EMDR-beroepsvereniging buiten Nederland. Deze keer is het de
voorzitter van de EMDR-verenging Japan, dr. Masaya Ichii. Hij is professor in de klinische
psychologie aan de Hyogo University. Daarnaast is hij lid van de EMDR International Association, een actief bestuurslid van EMDR Asia én president van de Japan EMDR Association.

Hoe is de Japanse EMDR-vereniging ontstaan?
“Onze vereniging ontstond na de
grote Hanshin Aardbeving in 1995.
Precies op dat moment werd de
eerste Pan-Paciﬁc psychotherapieconferentie in Japan gehouden.
Mede door de in Japan regelmatig
voorkomende en omvangrijke natuurrampen en de indrukwekkende
effectiviteit van EMDR op het gebied
van PTSS, zijn we in 1996 begonnen
met de opzet van onze vereniging.
Een jaar later organiseerden we in
samenwerking met EMDR-Australië
de eerste trainingen van psychologen.
Sinds ons bestaan hebben we verder gewerkt aan het professionaliseren van ons werk. De activiteiten
van de vereniging zijn, vier jaar na
de start, in het eerste nummer van
het Japanse EMDR-Magazine gepubliceerd. Sindsdien hebben we geprobeerd om een bijdrage te leveren
aan wetenschappelijke publicaties
over EMDR in Japanse academische
tijdschriften, zoals Japans Journal of
EMDR Research and Practice, dat
EMDR Magazine 14 |
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vier keer per jaar verschijnt, om de
effectiviteit van de EMDR-therapie
onder de aandacht te brengen. Inmiddels hebben wij ook al het vijfde
EMDR-congres voor onze leden gehouden.”

Waarin onderscheiden jullie
je als EMDR-vereniging Japan
van andere verenigingen en
waar ben je het meest tevreden over?
“In 2011 werd Japan getroffen door
de Tohoku, een grote aardbeving
en een tsunami met traumatische
gevolgen voor de lokale bevolking.
Onze vereniging startte toen een
landelijk project dat zich richt op
ondersteuning van mensen die de
ramp hebben overleefd. Feitelijk
verleenden we ‘eerste hulp’. We
hebben behandeltrajecten opgezet
die als doel hadden om de gevolgen van de traumatische ervaringen preventief te behandelen (Early
EMDR Intervention). Hierbij kregen
we via het internationale Humanitarian Assistance Programme hulp
van collega’s uit onder andere Is-

raël en van EMDR-organisaties
uit andere landen. Hulpverleners
bezochten het verwoeste gebied
en behandelden een groot aantal
overlevenden met succes. Hierbij
is voornamelijk gebruik gemaakt
van het EMDR Recent Traumatic
Episode Protocol (EMDR R-TEP)
for Early EMDR Intervention (EEI).
Op basis van de projectresultaten,
die in het internationale Journal of
EMDR Research and Practice zijn
gepubliceerd, hebben wij een speciale training ontwikkeld die gericht is op EMDR-behandeling aan
overlevenden van rampen. Deze
training wordt telkens geëvalueerd
en verder verbeterd.
EMDR kan worden toegepast door
een team van clinici die werkzaam
zijn op de rampplek, zelfs onder
uiterst moeilijke omstandigheden.
Uit de eerste resultaten kunnen we
voorzichtig concluderen dat EMDR
als behandeling een bijzonder sterke ondersteuning biedt voor zowel
het herstel van, als de preventie ten
aanzien van, de gevolgen van een
humanitaire ramp.”

Hoe verloopt de ontwikkeling van
EMDR in Japan?
“Na de verschillende grote rampen, kreeg
EMDR-behandeling steeds meer naamsbekendheid in Japan. De eerste hulp bij
rampen concentreert zich vaak op fysiek
herstel, maar de psychosociale behoeftes van de slachtoffers worden vaak over
het hoofd gezien of als minder noodzakelijk beschouwd. Dit was ook het geval
na de aardbeving in 2011 toen psychologen EMDR-therapie wilden verlenen aan
de getraumatiseerde bevolking, maar de
autoriteiten hen vertelden dat er geen
gevallen van PTSS waren gemeld. De verklaring hiervoor was dat de mensen in de
provincie waar de aardbeving had plaatsgevonden gewend waren aan natuurrampen en inmiddels zelf vaardigheden hadden ontwikkeld om daarmee om te gaan.
Net als in China duurde het drie decennia
voordat professionals in de Japanse GGZ
zover waren om de autoriteiten te overtuigen van de psychologische impact van
natuurrampen op slachtoffers en hun behoefte aan herstel.”

Wat zijn de verdere uitdagingen
voor uw EMDR-vereniging?
Een gemeenschappelijk probleem in Japan (op enkele uitzonderingen na) is het
gebrek aan institutionele ondersteuning
om de geestelijke gezondheid en de daarmee verband houdende interventies te
bevorderen. De hulpverlening richt zich,
ook na natuurrampen, voornamelijk op
fysiek en sociaal herstel. Het belang van
het emotioneel en psychologisch welzijn
speelt slechts een ondergeschikte rol, en
de kans dat onbehandelde acute stress
mogelijk kan leiden tot PTSS en andere
psychische problemen wordt door de
overheid ernstig onderschat.
De belangrijkste taak van onze vereniging
is het stimuleren van de integratie van
EMDR in reguliere therapeutische praktijken. De institutionele steun in Japan om
de voorwaarden hiervoor te scheppen,
ontbreekt echter vooralsnog.”


Fragment uit Japans EMDR-protocol
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Interview

EMDR deﬁnitief erkend
door Trimbos instituut
Tekst: Cindy de Kruijk

Foto: Zout Fotograﬁe

Mede dankzij de inspanningen van Wiebren Markus is het gelukt om voor EMDR de erkenning ‘interventies
langdurige ggz’ van het Trimbos Instituut te ontvangen. Wiebren werkt als GZ-psycholoog, onderzoeker en
promovendus bij verslavingszorginstelling IrisZorg. Als promovendus doet hij onderzoek naar de effectiviteit
van EMDR bij verslaving, en als therapeut is hij nog altijd enthousiast over de werkzaamheid van EMDR.

“Als een dergelijke autoriteit
zijn stempel drukt door
middel van een erkenning,
dan geeft dat mijns inziens
nog meer gewicht over het
nut en de noodzaak van EMDR
naar de ‘buitenwereld’.”
EMDR Magazine 14 |
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Kun je uitleggen hoe je er toe bent gekomen
om je in te zetten voor deze ‘erkennings-klus’?
“Graag benadruk ik eerst dat ik dit niet in mijn eentje heb
gedaan, maar in samenwerking met Matty Geurink, Sabine Tjon Pian Gi, Ad de Jongh en Leonieke Kranenburg.
De VEN en, via een andere weg, ikzelf kregen vorig jaar
het verzoek om informatie aan te leveren ten behoeve
van deze erkenning. Ad de Jongh vroeg mij om hier een
voortrekkersrol in te vervullen. ‘Dat moet natuurlijk gewoon gebeuren’, vond ik gelijk. Ik draag EMDR een warm
hart toe en op professioneel gebied heeft het me al veel
gebracht. Ik was er dan ook sterk van overtuigd dat de er-

kenning voor EMDR zonder meer toegekend zou worden.
De inschatting vanuit het Trimbos Instituut was dat ik er
een dag mee bezig zou zijn, maar dat bleek wel erg tegen
te vallen. De klus smeerde zich uit over vele maanden.”

er aan de voorwaarden wordt voldaan waarin een zinvol
behandelcontact mogelijk is. Maar wees ook ﬂexibel genoeg om aanpassingen te doen, als dat nodig is.”

Welk effect verwacht jij van deze erkenning?
De beoordelingscommissie effectieve interventies in de langdurige GGZ heeft een erkenning
afgegeven voor ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. Waarom is het volgens jou belangrijk om deze erkenning te krijgen?
“Het Trimbos Instituut is een autoriteit als het gaat om
professionele kennis, onderzoek en deskundigheid. Als
een dergelijke autoriteit zijn stempel drukt door middel
van een erkenning, dan geeft dat mijns inziens nog meer
gewicht over het nut en de noodzaak van EMDR naar
de ‘buitenwereld’. Doorgaans zijn EMDR-therapeuten
en onze patiënten wel overtuigd van de werkzaamheid van EMDR, maar in de academische wereld valt er
nog wel wat te winnen. Deze erkenning geeft ook voor
verwijzers, of bijvoorbeeld zorgverzekeraars, een goed
overzicht van doelgroep, aanpak, theoretische onderbouwing en relevante onderzoeken. Men weet meestal
wel dat EMDR een evidenced based-behandeling is voor
PTSS, maar EMDR heeft inmiddels een veel breder bereik. Daarom is er in het bijzonder aandacht besteed aan
de effectiviteit van EMDR bij complexe patiëntengroepen, zoals bij patiënten met PTSS én een comorbide psychotische of bipolaire stoornis. De erkenning dient daarmee een belang van informatieverstrekking, maar heeft
ook een strategisch belang: EMDR komt hierdoor beter
op de kaart voor een bredere patiëntenpopulatie. Je kunt
het volgens mij zien als een soort kwaliteitskeurmerk.”

Kun je enkele belangrijke conclusies uit het rapport noemen ten aanzien van EMDR bij de ernstige psychische aandoeningen (EPA)-doelgroep?
“Vanuit het Trimbos Instituut is er een commissie aangewezen die alle ingediende interventies beoordeelt en becommentarieert. Deze commissie gaf het commentaar
dat we pretendeerden dat EMDR voor alles en iedereen
werkt. Je moet daar natuurlijk ook wel een beetje voorzichtig mee zijn en niet voor de troepen uit gaan lopen,
maar de bevindingen hierover vanuit onderzoek wel
goed volgen. Zo is er bijvoorbeeld de discussie over voorafgaande stabilisatie. Bij de EPA-doelgroep kan het soms
nodig zijn om eerst voorwaardenscheppend te interveniëren om de haalbaarheid van een traumagerichte behandeling te vergroten. Wij hebben met andere woorden
gezegd: ‘Je moet maatwerk leveren.’ Het is een ingewikkelde doelgroep en dat betekent niet zozeer stabiliseren,
maar wel goed voorbereiden. Je moet dus goed kijken of

“Zoals gezegd, betreft de erkenning een ‘eerste aanwijzing voor effectiviteit’. Dat vind ik wel vrij voorzichtig. Als
je met name kijkt naar het T.TIP-onderzoek naar EMDR
bij patiënten met een psychotische stoornis en PTSS,
dan denk ik dat daar toch een hele sterke basis ligt voor
de aangetoonde effectiviteit, juist bij deze ingewikkelde
doelgroep. Om de vijf jaar wordt deze erkenning herzien.
Ik stel me zo voor dat er over vijf jaar weer nieuw onderzoek ligt en dat de bewijskracht voor de werkzaamheid
alleen maar sterker is geworden. Bovendien verwacht
ik dat we op de lange termijn ook steeds duidelijker de
werkzaamheid op andere terreinen kunnen aantonen.
De kracht van EMDR, in vergelijking met andersoortige
traumabehandelingen, zit hem wat mij betreft, erg in het
creatieve maatwerk dat je ermee kunt aanbieden en in
het vele onderzoek dat er naar gedaan wordt.”

Wat drijft jou persoonlijk om EMDR zo op de
kaart te zetten?
“In de eerste plaats ben ik zelf ook clinicus, en het heeft
mij vanaf het begin af aan verbaasd hoe snel, efﬁciënt en
doeltreffend EMDR kan werken. Voor mij was het altijd
zo klaar als een klontje dat, als het zo goed werkt voor
de behandeling van PTSS, het dan ook voor andersoortige herinneringen en problemen zou moeten werken.
Dat zie ik ook bevestigd in allerlei onderzoeken. Als je
dat doortrekt, dan zie je ook allerlei mogelijkheden. In de
praktijk pas ik het zelf ook toe. Ik heb me altijd gericht op
EMDR bij verslaving. We zien dat het daar ingewikkelder
ligt, waarschijnlijk omdat verslaving een zeer multifactorieel bepaald probleem is. Desondanks is EMDR ook
voor de verslavingspopulatie vaak een hoopgevende en
effectieve interventie. We zien in de kern dat we heel
veel problematiek kunnen verhelpen door de inzet van
EMDR, waarvan we nog maar net ontdekken welke mo
gelijkheden het allemaal geeft.”
Op de website van het Trimbos Instituut staat dat:
“EMDR zorgvuldig is beschreven en goed theoretisch
is onderbouwd. Er zijn heldere protocollen en duidelijke ideeën over kwaliteitsmonitoring. Een grote effectstudie over EMDR bij complexe PTSS zou een goede
aanvulling zijn. De uitvoerbaarheid is voldoende.”
meer informatie: https://ti-erkenningstraject.e-dev.nl/
erkende-interventies/eye-movement-desinsitizationand-reprocessing-emdr-
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Estafette interview

Vijf vragen aan...

Helen Verhagen
In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ wordt een meer of minder
bekend VEN-lid aan u voorgesteld.
Tekst: Deana de Zwart Foto: Nienke Hofstede

Helen Verhagen werkt als Gz-psycholoog bij De Opvoedpoli in Amsterdam in een team dat integrale
zorg biedt. Als EMDR-practitioner kind en jeugd behandelt ze kinderen die een complex trauma
hebben meegemaakt, als gevolg van verwaarlozing en een geschiedenis van huiselijk geweld.
Vanuit welke visie werk jij met getraumatiseerde kinderen?
“Ik richt me vooral op kinderen van nul tot twaalf jaar, die
met zeer uiteenlopende problematiek worden doorverwezen; alle diagnoses binnen de jeugd-GGZ en alle problematiek binnen de jeugdzorg komen bij De Opvoedpoli
binnen. Speciﬁeke ervaring heb ik met de behandeling
van kinderen onder de zes jaar. Daarbij werk ik vanuit de
Infant Mental Health (IMH)-visie. De focus ligt hierbij op
de relatie tussen ouder en kind. Een goede hechtingsrelatie betekent dat ouders hun kind goed kunnen reguleren tijdens en na kleine en grote stressmomenten. Dit
biedt bescherming tegen de ontwikkeling van PTSS. Bij
hele jonge kinderen met een trauma raakte de hechting
vaak al in een vroeg stadium verstoord. Dit kan gebeuren als de ouders zelf veel persoonlijke problematiek
hebben en emotioneel minder beschikbaar zijn voor het
kind. De versterking van de hechting tussen ouders en
kind vind ik enorm belangrijk in de behandeling. Traumabehandeling kan veel betekenen in het herstel van
de hechtingsrelatie. Storytelling met ouders en kind is
daarvan een prachtig voorbeeld.
Bij gezinnen met complex trauma, waarbij verschillende
gezinsleden getraumatiseerd zijn, is het van belang om
de inzet van verschillende interventies goed te overwegen, op elkaar af te stemmen en te timen.
Ook gedegen diagnostiek is belangrijk. Gelukkig is er de
laatste jaren steeds meer alertheid op mogelijk trauma
en het effect daarvan op de ontwikkeling. Omdat de VEN
trauma steeds beter op de kaart heeft gekregen, speel-

de deze vereniging daarin een belangrijke rol. Ik vind de
VEN een leuke vereniging: net als een kind kent de VEN
een hele snelle ontwikkeling en net als een puber staat
de vereniging open voor nieuwe ervaringen, en kan zij
bestaande ideeën af en toe loslaten.”

In het vorige EMDR Magazine stelde Alfons Crijnen de volgende vraag aan jou:
“Hoe integreer je veiligheid in het gezin met
het werken aan vroegkinderlijke trauma’s van
de betrokken kinderen?”
“Als de veiligheid in een gezin onvoldoende is, starten
we eerst een Signs of Safety-traject (SOS). We werken
laagdrempelig en outreachend, maar bij onveiligheid is
het niet vrijblijvend. We brengen met het gezin en het
netwerk in kaart wat er goed gaat, wat de zorgen zijn en
wat wenselijk is voor de toekomst. Daarbij werken we
in kleine teams. Elk gezin heeft een vast contactpersoon
die samen met gezin, netwerk en school werkt aan verbeteringen thuis, gericht op meer veiligheid. Een snelle
traumabehandeling voor jonge kinderen is belangrijk,
aangezien ze zich snel ontwikkelen en de impact van
een trauma groot is. Dat kan alleen wanneer kinderen
een veilige hechtingsﬁguur hebben die ze ook perspectief kan bieden. Als dit niet het geval is, dan stellen we de
traumabehandeling uit tot er wel aan deze voorwaarde
is voldaan. Belangrijke vragen zijn of de ouders in staat
zijn zichzelf te reguleren en of het kind zijn of haar verhaal van de ouders mag vertellen aan de therapeut. Het
kan nodig zijn om daar eerst aan te werken.
f
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“Belangrijke vragen zijn
of de ouders in staat zijn
zichzelf te reguleren en of
het kind zijn of haar verhaal
van de ouders mag vertellen
aan de therapeut.”
Goede psycho-educatie en motivering van de ouders is
daarbij van wezenlijk belang. Tegelijkertijd weten we dat
de gedragsproblemen bij een kind afnemen door een
traumagerichte behandeling, waardoor de opvoedingssituatie minder onder druk komt te staan en de veiligheid wordt vergroot. Dus soms begin ik, al in de fase
waarin we nog werken aan het vergroten van de veiligheid, toch aan de traumabehandeling. Eventueel wordt
de thuissituatie ontlast door er een tweede omgeving
bij te zoeken. Zo’n oplossing is bijvoorbeeld te vinden
bij een ‘meeleefgezin’, een initiatief dat vanuit IMH is
ontwikkeld. Daarbij kunnen ouders met psychiatrische
problematiek en een kind dat jonger dan vijf jaar is een
verzoek doen aan een getraind gezin voor ondersteuning. Dit meeleefgezin blijft daarna nog jarenlang ondersteunend betrokken om te voorkomen dat het kind in
zijn of haar basisbehoeften tekort komt. Samen met een
hulpverlener van de Stichting Meeleefgezin wordt zo’n
traject regelmatig geëvalueerd.
De gezinssituatie kan bij aanmelding zo onveilig zijn dat
een traumabehandeling pas kan starten als een kind in
een perspectief biedend pleeggezin is geplaatst en er
daar al enige veilige hechting tot stand is gekomen.”

Hoe gebruik jij het protocol van Lovett bij kinderen met een preverbaal trauma?
“Ik heb hele mooie ervaringen met storytelling. Een goede voorbereiding met de ouders is erg belangrijk. Soms,
als zij ook getraumatiseerd zijn, bijvoorbeeld na een
traumatische bevalling, behandel ik hen kortdurend met
EMDR, zodat ze daarna in de traumabehandeling van
hun kind ondersteunend kunnen zijn. Als het om een alleenstaande ouder gaat, bespreek ik ook dat er nog een
ander vertrouwd persoon bij aanwezig kan zijn. Deze
persoon kan dan de ouder en het kind extra steunen.
Het verhaal maak ik samen met de ouders. Zij lezen dit
verhaal aan het kind voor. Terwijl ik tap, observeer ik
waar het kind op reageert. Afhankelijk van de lengte van
het verhaal wordt het in een volgende sessie nog een
keer voorgelezen. Daarbij kijken we waar een stuk kan
worden overgeslagen of waar we juist moeten inzooEMDR Magazine 14 |
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men. Bij jonge kinderen zie je vaak fysieke reacties. De
eerste keer luisteren ze heel stil of ze vertonen juist onrust en willen onder de tafel duiken. Tijdens de tweede
keer mengen ze zich in het verhaal met hun opkomende
gedachten, emoties en soms met vroege herinneringen.
We sluiten de sessie altijd positief af: samen een liedje
zingen, of wat drinken bij de (pleeg)ouders op schoot. Bij
een nare sessie kan het helpen om het kind een tekening te laten maken of om de ouders te laten tekenen
wat het kind hen instrueert. Bij de eerste sessie komt
er dan veel emotie los. Bij de tweede sessie wordt de
tekening al mooier.
De behandeling met storytelling wordt ingebed in een
totale behandeling. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gewerkt met COMET en met het maken van een levensboekje. Ook werken we aan de gehechtheidsrelatie tussen ouders en kind. Vaak zit ik samen met de ouder(s)
en het kind op de grond te spelen en bespreken we wat
zij zien en wat ik zie. Mentaliseren speelt daarbij een belangrijke rol. Bij de mensen thuis werken we regelmatig
met Video-feedback Intervention to Promote Positive
Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD), waarbij het
hele gezin betrokken is.”

Wat kan er volgens jou nog verbeterd worden
in de hulpverlening aan de doelgroep waarmee jij werkt?
“Sinds de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente
is de toegang tot de hulpverlening bemoeilijkt door langere wachtlijsten. Hierdoor komen patiënten later bij ons
terecht. Als er vervolgens sprake is van te complexe problematiek om ambulant te behandelen, dan krijgen deze
patiënten vervolgens te maken met een nog langere
wachtlijst in de derde lijn. Een oplossing hiervoor zou zijn
als het hele gezin drie maanden opgenomen kan worden
en er gewerkt wordt aan de gedragsproblemen, de hechting, de veiligheid en de opvoedingsvaardigheden. Daarbij
kan traumabehandeling worden ingezet. De aan het gezin
gekoppelde gezinscoach kan daarna nog verder met een
licht ambulant traject. Dat zou mijns inziens sneller en effectiever werken. Deze hulpvorm bestaat al wel, maar de
plaatsingsmogelijkheden zijn nog veel te beperkt.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord laten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Trudy Mooren. Zij werkt bij Centrum ’45. Mijn vraag aan
haar is: ‘Als je ernstig getraumatiseerde volwassenen in
behandeling hebt die ook ouder van een kind zijn, hoe
betrek je dan het gezin erbij en wat doe je met de invloed
die het trauma van de ouder heeft op het gezinssysteem
en op de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen?’” 

Casus

Behandeling van een ernstig
getraumatiseerde vluchteling
Een combinatie van EMDR, exposure en rescripting
Tekst: Ronald Roskam en Bernard N.

“Ik zie bloed uit kranen lopen”, vertelde de dertigjarige, van oorsprong Burundese, Hutu Bernard toen
hij bij mij werd aangemeld. Hij had veel last van herbelevingen, kampte met suïcidaliteit en had psychotisch aandoende, maar duidelijk traumagerelateerde, mentale representaties. Zijn behandeling verliep
succesvol en is een goed voorbeeld van de integratie van EMDR, exposure en rescripting. Samen kijken
we terug op zijn behandeling.
Van de jaren ’60 tot in ieder geval de jaren ’90 van
de vorige eeuw speelde er een groot conﬂict in Centraal Afrika tussen de Hutu’s en de Tutsi’s, waarbij
beide partijen geweld niet schuwden. Bernard werd in
1986 geboren in Burundi en heeft hier als kind veel van
meegekregen. Als jonge Hutu verstopte hij zich onder
zijn bed en was getuige van de onthoofding van zijn
vader door enkele Tutsi’s. Ook heeft hij beelden van
waterbronnen die met bloed waren doordrenkt. Langs
de wegen lagen tal van lijken en lichaamsdelen met
daarbij schreeuwende, huilende en machteloze kinderen die, net als hij, hun ouders waren verloren. Bernard
is zelf meerdere malen mishandeld en bedreigd door
Tutsi’s met panga’s (grote kapmessen). Hij vluchtte in
2002 per boot. Daar zat hij opgesloten in een klein,
koud, benauwd ruim van waaruit hij alleen door een
raam naar buiten kon kijken.

Stilleven van Balthasar van der Ast

Na zijn aankomst in Nederland bouwt Bernard zijn leven
op en wordt verzorgende in de ouderenzorg. In november 2015, nadat hij bij zijn vrouw in Burundi is geweest,
wordt hij echter opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel. Hij wordt gedetineerd. Hiermee
valt zijn coping van hard werken weg. Hij wordt suïcidaal
en ontwikkelt psychotische symptomen. Hij ziet overal
Tutsi’s en in elke vloeistof, zoals kofﬁe en water, ziet hij al
snel bloed. Hij wordt geplaatst op een speciale afdeling
en krijgt een kleinere cel, waardoor er nog meer herinneringen aan de vlucht per boot worden geactiveerd. Ook
is hij getuige van een geslaagde suïcide door zelfverbranding in de cel tegenover hem. Hij integreert deze herinnering tot een beeld waarin hij zichzelf in een isoleercel gek
ziet worden en een beeld waarop hij zichzelf dampend,
f
verbrand en verkoold op een brancard ziet liggen.
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Sessie 11

Sessie 12

Sessie 18

Sessie 20

Sessie 23

Aantal sessies

Sessie 7

Onthoofding vader *
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60

10
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20

20

10* 10* 10*

2

Lijk in bad met bloed (lijken)
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80
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0

0

0

2

3

Bloed uit kraan uit waterbron
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0

0

0

0

4

Wanhopige, schreeuwende,
huilende kinderen
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20

5

0

0

2

5

Zonder kleding in de separeer 100
in detentie.
Gekneveld vastzitten tussen
X
aanstarende mensen (Flash
forward)
Getuige zelfmoord in detentie 100
(zelfverbranding)
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0

0

0

2

X
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0
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0
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70

60

20
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0
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50
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0
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1
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9

Vlucht Burundi-NederlandOpgesloten in schip
Brandende Vluchtelingen

Sessie 26

Sessie 1

1

Sessie 25

Onderwerpen
(geordend naar
behandelvolgorde)

8

10 Honger
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0

1

11 Panga en Lichaamsdelen
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0

0

0

12 Geslagen door Tutsi (met stok)
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60

60

30

20

40

0

0

0

0

Plaatje
Ik zie mijzelf, verstopt onder het bed, kijkend naar
hoe twee mannen met Panga’s mijn vaders hoofd
afhakken.
Ik zie mijzelf staan, kijkend naar bloed, lichaamsdelen en lijken
Kwam terug in associatieketen bij 2 en is 'meebehandeld'
Ik zie mezelf kijken naar een beeld waarbij een
kind aan zijn vader trekt. Vader is overleden en
ziet eruit als een bloederig lijk.
Ik zie mezelf naakt in de separeer staan en gek
worden
Ik zie mezelf, gekneveld en vastgebonden hangen
en ik wordt omringd door Tutsi's en de politieagenten die mij verhoord hebben
Ik zie mezelf in brand, dampend van de zwarte
rook, op een brancard liggen, net niet overleden.
Mensen van de hulpdiensten reanimeren mij.
ik zie mezelf in een donkere ruimte, ontvoerd,
onwetend
Ik zie mezelf kijkend naar iemand die berecht is
door Hutu's, aan een paal gebonden is, waar een
brandbare vloeistof overheen is gegooid en die in
de brand wordt gestoken.
Ik zie mezelf vluchten naar de pastor, met honger
Kwam terug in associatieketen en is 'meebehandeld' bij onderwerp 2
Kwam terug in associatieketen en is 'meebehandeld' bij onderwerp 4

Tabel 1: Verwerking gemeten met 'in welke mate roept deze gebeurtenis nu nog angst op?' op een schaal van 0= helemaal niet tot 100=ondraagbaar veel
*Dit onderwerp is een 0, maar Bernard wil het uit respect naar vader op 10 houden.

De behandeling
Traumabehandeling, zoals EMDR, blijkt effectief bij
mensen met psychose en PTSS. Ook leidt de behandeling van PTSS bij mensen met psychose of schizofrenie
niet tot meer suïcide in vergelijking tot imaginaire exposure of een wachtlijstconditie (Van den Berg et al.,
2015). Integendeel, het leidt zelfs tot afname van psychotische klachten (De Bont et al., 2016). Toch hebben
hulpverleners, waaronder ikzelf, vaak allerlei angstige
rampverwachtingen, waardoor ze geneigd zijn om niet
met traumabehandeling aan de slag te gaan (Van den
Berg et al., 2016). Herbelevingen en psychotische verschijnselen waren in het geval van Bernard nauwelijks
te onderscheiden. De diagnose PTSS en psychotische
stoornis NAO werden gesteld. In overleg met de psychiater is er toch een antipsychoticum voorgeschreven. De hoge lijdensdruk riep zorgen op bij mij en mijn
collega’s. Ik weet echter niet zeker of het reële zorgen waren, of dat ook mijn eigen rampverwachtingen
hierin een rol speelden: Zou Bernard opnieuw suïcidaal
worden? Wat gebeurt er als we de put open trekken?
Het ergste wat er zou kunnen gebeuren was dat hij
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suïcide zou plegen. Die kans bestond echter ook als
ik hem niet zou behandelen. Daarmee was de keuze
voor EMDR gemaakt. Bernard en ik identiﬁceerden elf
beladen plaatjes/of mentale representaties (zie Tabel
1). Maar liefst negen daarvan betroffen herinneringen
aan de gebeurtenissen in Burundi. De overige twee
waren herinneringen uit zijn detentie. Later kwam daar
een ﬂashforward bij (nr. 6). Maar het eerste plaatje was
de onthoofding van zijn vader. De verwerking daarvan
nam acht sessies in beslag.

Gestage SUD-daling
De SUD daalde elke sessie met ongeveer een punt. Dat
was geen snelle daling, wat tot onzekerheid bij mij leidde: Doe ik het wel goed? Kan deze man het wel aan?
Maar de SUD daalde, dus dat was goed. “Hoe kom je
erachter of je verwachting dat het misgaat, klopt?”,
vroegen collega’s in intervisie. Bernard had nog steeds
geen suïcide gepleegd en kwam elke keer weer opdagen. Hij gaf zelf aan dat er iets in positieve zin veranderde, maar kon in het begin niet goed duiden wat

dat was. De grootste daling van de SUD vond plaats
toen de focus via cognitive interweaves op hulpbronnen kwam te liggen: “Wie zou je kunnen helpen?” Een
pastor kon een rol spelen, maar ook Bernard zelf (die
als volwassene in het beeld van toen stapte) en de therapeut (die op verzoek van de patiënt in het beeld van
toen stapte).
Een collega tipte mij om ook te vragen waar de kleine
Bernard, volgens de grote Bernard, behoefte aan gehad zou hebben. De patiënt vertelde dat hij aandacht
en liefde wilde. “Wie zou je dat kunnen geven?”, vroeg
ik hem. Ik suggereerde dat de Bernard van nu die liefde
en aandacht aan de Bernard van toen kon bieden. Hij
stapte in het beeld en gaf de kleine Bernard waar hij
behoefte aan had. Dat werkte. De Bernard van nu bleek
de krachtigste hulpbron in zijn eigen verwerking. Soms
vroeg hij mij te hulp. “Wie kan je helpen?”, vroeg ik
hem. “Jij kunt mij helpen”, antwoordde Bernard. Ik vermeed in te vullen wat er nodig zou zijn, en zei: “Doe
maar wat je zou willen zeggen of zou willen doen. Ik
help je op de manier die jij passend vindt.”
Tijdens één van die acht sessies waarin we werkten
aan de verwerking van de herinnering aan de onthoofding van zijn vader, verzamelde Bernard imaginair de
lichaamsdelen van zijn onthoofde vader en begroef
deze bij zijn moeder in het graf. Hij verbeeldde zich dat
ik als hulpverlener achter hem stond, zonder iets te
doen. Dit gaf hem voldoende kracht om zelf, imaginair,
na het planten van bloemen op het graf, afscheid te
nemen van zijn vader. Deze ‘rescripting’ werkte fantastisch. Er ontstond een nieuwe associatie. Onder andere
het schilderij met bloemen in de behandelkamer riep
de voor Bernard prettige herinnering aan het beplante
graf van zijn ouders op. Verrassend genoeg waren de
SUD-scores van andere herinneringen ook gedaald.

mensen op straat. Ik vreesde dat personen mij achtervolgden en me uiteindelijk alsnog zouden mishandelen
of vermoorden. De therapeut vroeg hierover eerst wat
het ergste was wat er zou kunnen gebeuren. Ik had
een beeld (ﬂashforward) waarop ik mezelf gekneveld
en vastgebonden zag hangen, omringd door Tutsi’s en
de politieagenten die mij vlak voor de detentie verhoord hadden. Daarna vroeg de therapeut of ik een
beeld kon vormen waarin ik kon doen wat ik wilde (future template). Dit was onbezorgd over straat lopen,
zonder dat ik hoefde te checken.
Mijn hulpverlener vroeg mij hoe ik erachter kon komen of mensen mij daadwerkelijk observeren. Ik vroeg
daarom zelf aan personen of zij mij aan het observeren
waren. Iemand bij een bushalte bijvoorbeeld, waarvan
ik dacht dat hij mij in de gaten hield, bleek echter op
zijn zoon te wachten. Ik vind dat ik het goed aanpakte,
door te kijken of mijn interpretatie klopte. Eng, maar ik
ben blij dat ik het heb gedaan.
Ik deed nog meer experimenten: In mijn werk als verzorgende kom ik vaak lichamelijke wonden en helaas
ook af en toe lijken tegen. Ik verwachtte dat bij het
schoonmaken van de wonden, of het wassen en het
opbaren van de lichamen (wat veelal door verzorgenden gedaan wordt) de herbelevingen zouden terugkeren. Ik was verrast en blij toen dit niet gebeurde. Ik heb
geen last meer van de herinneringen en kan er goed op
terugkijken. Ook mijn angst is weg. De verandering die

EMDR mij heeft gebracht is ongelofelijk.
Ronald Roskam is psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij de forensische polikliniek van GGZ NoordHolland-Noord en in de basis GGZ van Amici Zorgt.
Referentie:
De Bont, P.A., Van den Berg, D.P., Van der Vleugel, B.M., De Roos, C.,
De Jongh, A., Van der Gaag, M. & Van Minnen A.M. (2016). Prolonged
exposure and EMDR for PTSD v. a PTSD waiting-list condition: effects on

Bernard zelf over de behandeling:

symptoms of psychosis, depression and social functioning in patients

EMDR heeft mij goed geholpen om mijn ergste klachten te verminderen. Ik ben nu erg opgelucht. Zeker in
vergelijking met de situatie voor de behandeling. Ik
moest me focussen op beelden die ik vaak zie en meemaak in het dagelijks leven. Ik zag mezelf opnieuw in
hele nare situaties. Het was verschrikkelijk om al deze
beelden door te werken, maar het heeft me veel geholpen. Tijdens een sessie vroeg de therapeut of ik, de
Bernard van nu, iets zou kunnen betekenen voor de
kleine Bernard van toen. Het heeft mij enorm geholpen
dat ik zelf in beelden kon stappen om iets te doen.
Ik was ook erg bang dat ik geobserveerd werd door

with chronic psychotic disorders. Psychological Medicine. doi: 10.1017/
S0033291716001094
Van den Berg D.P.G., De Bont, P.A.J.M., Van der Vleugel, B., De Roos, C., De
Jongh, A., Van Minnen, A. & Van der Gaag, M. (2015). Prolonged Exposure
vs Eye Movement Desensitization and Reprocessing vs Waiting List for
Posttraumatic Stress Disorder in Patients With a Psychotic Disorder.
JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry. 2014.2637
Van den Berg, D.P.G., Van der Vleugel, B.M., De Bont, P.A.J.M., Thijssen, G.,
De Roos, C., De Kleine, R., Kraan, T., Ising, H., De Jongh, A., Van Minnen,
A. & Van der Gaag, M. (2016). Exposing therapists to trauma-focused
treatment in psychosis: effects on credibility, expected burden, and harm
expectancies. European Journal of Psychotraumatology. doi: 10.3402/ejpt.
v7.31712
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SIG zag SIG

Verward en verslaafd.
Wat kan er met EMDR?
Tekst: Gea Procee

Foto: Joost van Halm

Alle SIG’s werken aan de ontwikkeling van speciﬁeke expertise in EMDR. Vaak past de problematiek van
patiënten in meerdere aandachtsgebieden tegelijk en voelen leden van de SIG’s de behoefte om met,
en van andere SIG’s te leren. Sabine Tjon Pian Gi is lid van de SIG Verslaving en Kim Helmus is lid van de
SIG EMDR en Psychose. Zij staan stil bij de combinatie van verslaving en psychosegevoeligheid en bij
wat dit vraagt van een EMDR-behandeling.

Trauma
“Ongeveer de helft van het aantal patiënten met een
psychotische stoornis heeft ook een verslaving”, vertelt
Kim Helmus. “Deze groep met een dubbele diagnose is
dus groot. Het kan daarbij gaan om psychoses die door
drugsgebruik zijn geïnduceerd, maar ook om middelengebruik en verslaving bij patiënten met psychosegevoeligheid.” Sabine Tjon Pian Gi vult aan dat het andersom
niet zo is: “De helft van de verslaafde patiënten heeft
geen psychose.” Toch ziet Sabine regelmatig dat bij verslaafde patiënten sprake is van psychosegevoeligheid.
Op beide terreinen groeit de aandacht voor de invloed
van traumatische ervaringen. Sabine werkt in de verslavingszorg met een behandeling waarin patiënten in
de groep hun levensverhaal vertellen. “Vaak zie ik dat
ze ergens in hun verhaal breken. In hun leven zijn er
kenteringen geweest, die aan de ontwikkeling van de
verslaving hebben bijgedragen. Aan bijna elke behandeling kan ik EMDR toevoegen.” De uitkomsten van het
TTIP-onderzoek (Treating Trauma in Psychoses), waar
Kim als therapeut aan heeft meegewerkt, laten zien dat
posttraumatische stressklachten, ook in de behande-

“Aan patiënten die aan hun
psychose echt hele beladen
herinneringen hebben
overgehouden, leg ik EMDR
voor als behandeloptie.”
Kim Helmus
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ling van psychose, niet onbehandeld hoeven te blijven.
In de praktijk ziet Kim dat het soms wel lastig is om te
onderscheiden wat een herbeleving en wat een psychotische beleving is. “Vanuit traumatische ervaringen
kunnen mensen zowel posttraumatische stressklachten als psychoses ontwikkelen. Daarnaast kan een psychose als traumatisch ervaren worden en een PTSS tot
gevolg hebben.”
Kim benadrukt dat er op dit moment nog weinig evidentie is voor een bredere toepassing van EMDR bij de behandeling van psychose. “In de SIG EMDR en Psychose
zijn nu verschillende leden bezig met onderzoek naar
de toepassing van EMDR op speciﬁeke symptomen van
psychosen”, vertelt ze. “Carlos Kroes doet bijvoorbeeld
onderzoek naar het effect van EMDR-behandeling van
ﬂashforwards bij wanen.”
Ook op het terrein van verslavingszorg is wetenschappelijk gezien nog niet duidelijk of en hoe EMDR kan
bijdragen aan de behandeling van de verslaving zelf.
“In de SIG Verslaving zijn we allemaal eager to learn”,
benadrukt Sabine. “We willen weten of EMDR speciﬁek
op de verslaving werkt en zien een scala aan mogelijkheden. Wiebren Markus en Hellen Hornsveld ontwikkelden een protocol met verschillende modules die
aangrijpen op verschillende componenten van een verslaving. Het recente promotieonderzoek van Markus
liet echter nog geen signiﬁcante effecten van EMDR
zien.” Als mogelijke verklaring noemt Sabine het feit
dat EMDR daarin niet voldoende op maat kon worden
aangeboden. “In een onderzoeksconditie is het lastig
om uit verschillende mogelijkheden het passende te
kiezen.” In de praktijk merkt Sabine dat, wanneer ze

samen met de patiënt de modules kiest die van toepassing zijn op het verslavingsgedrag, EMDR wel degelijk meerwaarde heeft.”

Schrikbeelden
Kim en Sabine zien als belangrijke overeenkomst binnen hun behandelingen dat patiënten lijden onder de
angst voor terugval. “Aan patiënten die aan hun psychose echt hele beladen herinneringen hebben overgehouden, leg ik EMDR voor als behandeloptie”, vertelt
Kim. “Ik ben er regelmatig van onder de indruk hoeveel
mijn patiënten in hun leven al hebben meegemaakt.
Het zijn vaak grote thema’s die ook nog vervlochten
zijn met psychotische belevingen. Sommige patiënten
zijn bang om in een psychose de controle te verliezen
en dan iets heel ergs te gaan doen. Dat zijn intrusieve
gedachten of beelden die gaan over de toekomst. Daar
kun je met EMDR ook heel goed aan werken.”
Ook Sabine zet EMDR in om te werken aan de beelden
van de ergste verslavingsperiode of aan ﬂashforwards

van wat er in het ergste geval gaat gebeuren, als iemand daar weer in terugvalt. “Als je verslaafd bent,
draait alles om het middel”, zegt ze. “Je bent de hele
dag bezig om het te verkrijgen en vaak met liegen en
bedriegen. Als dat ophoudt, kan een patiënt in een grote leegte terecht komen. Ook die schrikbeelden betrek
ik bij de behandeling.”

Koppelherinneringen
Sabine vindt het werken met zogenaamde ‘koppelherinneringen’ daarbij erg interessant: “Je onderzoekt
de behoefte die achter het verslavingsgedrag schuil
gaat en daar maak je een betekenisanalyse van. Veel
patiënten wilden er tijdens het ontstaan van hun verslaving gewoon graag bij horen. Dat is natuurlijk voor
iedereen een belangrijke waarde. Met EMDR probeer
je de koppeling tussen behoefte (aan erbij horen) en
drugsgebruik te doorbreken. Je kunt dan de positieve
cognities versterken: ‘Ik heb het nu niet meer nodig, ik
ben zelf oké.’ We onderzoeken hoe patiënten zonder f
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het middel hun doelen kunnen bereiken. EMDR maakt
ze niet gelijk vaardiger, maar maakt het misschien wel
makkelijker om stappen te gaan zetten.”

Dilemma
Kim brengt een dilemma naar voren dat zij regelmatig
tegenkomt. Er is vaak sprake van fors drugs- en alcoholgebruik in het sociale leven van patiënten, die daar
zelf helemaal geen probleem in zien. Ze denkt bijvoorbeeld aan de behandeling van een jonge man bij wie
de psychotische symptomen, zoals stemmen en wanen, voor het grootste deel in remissie zijn. Hij werkt
in de horeca en vindt zijn middelengebruik erbij horen.
“Hij heeft een psychose meegemaakt die door drugs
geïnduceerd was”, licht Kim toe. “Hij is veel aan het
stappen, gebruikt cocaïne en alcohol, hij blowt ook
en vertelt niet altijd eerlijk wat hij doet. Ik behandel
hem momenteel met schematherapie, vanwege zijn
persoonlijkheidsproblematiek. Deze patiënt wil aan de
slag met het feit dat hij vastloopt in relaties en met de
somberheid die hij ervaart als hij in een zelfdestructieve modus zit. Maar ik denk weleens dat ik in zijn behandeling te weinig aandacht heb voor de verslavingscomponent. Ik ben benieuwd hoe jij dat zou doen, Sabine.”
“Als iemand gebruikt, wordt de dopaminehuishouding
ontregeld”, antwoordt Sabine. “Per drug is de werking
in de hersenen verschillend, maar over het algemeen
kun je stellen dat de dopaminereceptoren door het gebruik minder gevoelig worden, waardoor je niet meer
kunt genieten van de natuurlijke positieve bekrachtigers van het leven. Dus, ik denk dat zo’n destructieve
modus en zijn somberheid sterk beïnvloed worden
door zijn middelengebruik. Het gaat niet om het afpakken van zijn genot, maar om de vraag hoe hij op een
andere manier zijn leven zin kan geven. Als hij blijft
gebruiken, blijft hij zichzelf verdoven. Hoe kan hij dan
leren om met zijn emoties om te gaan? Ik probeer op
een directe manier de verantwoordelijkheid bij de pa-

“Wanneer beelden hun
positieve lading verliezen,
dringt het besef door dat
het eigenlijk helemaal
niet zo ﬁjn was.”
Sabine Tjon Pian Gi
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tiënt te leggen. En ik ben niet voorzichtiger bij patiënten die psychotisch kwetsbaar zijn. Vaak zijn patiënten
angstig om emoties te gaan ervaren, want ze verwachten dan weer in een psychose te raken. We zien ook
dat achterdocht afneemt, naarmate mensen langer
clean zijn. We proberen daarom altijd om het gebruik
te laten stoppen én de trauma’s te behandelen.”

Positieve targets met EMDR
Binnen de SIG Verslaving is er bijzondere aandacht voor
desensitisatie van positieve targets met EMDR. Zelf beschreef Sabine samen met Hellen Hornsveld de behandeling van een vrouw met pathologisch liefdesverdriet
(zie EMDR Magazine 5). “Patiënten kunnen ervaringen
sterk romantiseren”, zegt ze. “Maar wanneer beelden
hun positieve lading verliezen, dringt het besef door
dat het eigenlijk helemaal niet zo ﬁjn was.”
Ook Kim is bekend met het EMDR-protocol bij positieve
targets. Zij kan zich voorstellen dat dit binnen de behandeling van psychoses ook toepasbaar is bij erotomane wanen en manische episoden, waar patiënten
sterk naar terug kunnen verlangen. Ze wijst echter
wel op zorgvuldigheid en het werken vanuit evidence
based practice. “Sommige patiënten geven aan dat zij
een ervaring of periode juist heel leerzaam vonden en
vragen niet om het ingrijpen in hun herinnering daaraan”, zegt Kim. “Bij mensen met bijzondere belevingen
blijven de CGT-protocollen uit ‘Gedachten uitpluizen’
de eerste keuze van behandelen. Voor het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen bieden we aanvullend bijvoorbeeld een COMET-training aan.”
Kim besluit: “We hebben als hulpverleners vaak een
specialisme in bepaalde problematiek. Patiënten willen
daarmee geholpen worden. Hierdoor ga je misschien
minder aan de slag met problemen waar de hulpvraag
niet ligt, terwijl het nodig is om te kijken naar meerdere ingangen voor interventie en naar hoe je daar slim
gebruik van kunt maken. Ik denk dat daarin voor ons

allemaal de uitdaging ligt.”
Kim Helmus is GZ-psycholoog. Ze werkt bij Arkin in
Amsterdam in het VIP team (‘Vroege Interventie bij
Psychose’), geeft les over psychose aan de RINO en is
lid van de Stichting ‘Wat doe jij’, die trainingen verzorgt
aan zorgprofessionals over vooroordelen in de GGZ.
Sabine Tjon Pian Gi is GZ-psycholoog, EMDR practitioner en schematherapeut. Ze werkt bij Ready for
Change in Rotterdam.

Column

Niet het trauma,
maar het
toekomstbeeld
Tekst: Carien Karsten
De zwangere Anja komt bij me langs omdat ze ‘doodsbang’ is voor de bevalling. Een gelovige ex-vriend had
haar bezworen dat ze een doodgeboren kind zou krijgen, als ze bij hem weg zou gaan. De vrees dat dit nu
echt gaat gebeuren laat Anja niet meer los. Ze is niet in
staat om ook maar iets te regelen voor de bevalling en
de periode daarna.
Ik besluit om haar angst te behandelen met de ﬂashforward van de EMDR. Ik vraag haar om zich het ergste
voor te stellen wat er kan gebeuren tijdens de bevalling. Dat is dat de voorspelling van haar ex-vriend uit
zal komen en de baby levenloos ter wereld komt.
De sessie verloopt goed, maar de twijfel knaagt. Zou
ik haar niet beter een positieve toekomstgebeurtenis
kunnen laten voorstellen? De ﬂashforward, maar dan
toegepast op een goede aﬂoop?
Een paar dagen na de behandeling lees ik het artikel
‘We aren’t built to live in the moment’, waarin Martin
Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie, zijn nieuwe kijk op de mens weergeeft. Dit is ook
te lezen in het boek Homo Prospectus dat hij samen
met anderen schreef.
“Je kunt van alles beweren over wat mensen van dieren onderscheidt”, zegt Seligman, “maar vanuit psychologisch gezichtspunt lijkt het zinnig om ervan uit te
gaan dat het vooral de preoccupatie met de toekomt
is, die de mens typeert.” Je kunt therapeutische interventies volgens hem dan ook beter richten op iemands
toekomstbeeld, dan op het verleden dat hij of zij met
zich meedraagt.
Hoe dat toekomstbeeld bepalend kan zijn voor het gedrag toont het voorbeeld van een manager die maar
niet kan stoppen met roken. Op een dag ziet hij een
folder over leven met longemfyseem. “Dat is mijn toekomst”, ﬂitst het door hem heen. Vanaf dat moment
stopt hij met roken, een ware ﬂashforward.
Je moet je geheugen, volgens Seligman, niet zien als
een archief waarin je stukken onveranderd terugvindt,

maar als iets dat zich aanpast aan je toekomstbeeld.
Je bewerkt je herinneringen voortdurend op basis van
wat je wilt ondernemen. Tegelijkertijd heb je herinneringen nodig om voor jezelf een beeld van de toekomst
te kunnen vormen.
De wisselwerking tussen toekomstbeeld en herinnering lijkt te worden ondersteund door een onderzoek
naar breinbeelden. Dit laat zien dat bij herinneringen
aan een gebeurtenis en voorstellingen van nieuwe situaties dezelfde gebieden in de hersenen actief zijn.
Ander onderzoek maakt aannemelijk dat mensen drie
keer zo vaak over de toekomst denken als over het
verleden. En als ze al gedachten hebben over het verleden, gaan die meestal over de vraag wat ze betekenen voor de toekomst.
De implicatie van deze visie voor de behandeling met
EMDR lijkt duidelijk: mensen worden niet alleen maar
gekweld door gedachten aan traumatische gebeurtenissen, maar ook door hun negatieve verwachtingen
van de toekomst. Het ontbreekt hen aan positieve scenario’s. Risico’s worden overschat.
Als therapeut kun je bij anticipatieangst niet alleen de
ergste uitkomst tot onderwerp nemen van een ﬂashforward en daar je EMDR-interventie op richten, maar
ook toekomstige gebeurtenissen koppelen aan een
positieve uitkomst. Leuk om dat bij Anja de volgende
keer te doen. Hopelijk schaft ze dan wel een wiegje en
andere spullen aan.
Bronnen:
Martin E. P. Seligman & John Tierney, New York Times, 19 mei 2017. We
Aren’t Built to Live in the Moment.
Martin E. P. Seligman, Peter Railton, Roy F. Baumeister, & Chandra Sripada.
2016. Homo Prospectus. Oxford University Press.

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

Veerkracht bij
jonge vluchtelingen
Tekst: Suzanne van Veen en Leonieke Kranenburg Foto: Noël Loozen

Marieke Sleijpen promoveerde op 21 april 2017 bij de Universiteit van Utrecht op een proefschrift
over veerkracht bij jonge vluchtelingen in Nederland. Zij reisde naar verschillende uithoeken
van ons land om daar asielzoekerscentra (AZC’s) te bezoeken. Dit onderzoek betrof een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Stichting Centrum ’45.

De titel van je proefschrift is Crossing borders:
trauma and resilience in young refugees. Wat
is resilience, ofwel veerkracht, eigenlijk?
“In veel wetenschappelijke disciplines en ook in de
media wordt regelmatig, en op verschillende manieren, over veerkracht gesproken. In mijn promotieonderzoek stelde ik deze vragen ook aan mezelf: wat betekent veerkracht nu precies en hoe ziet het eruit bij
jonge vluchtelingen? Op basis van mijn proefschrift en
andere recente literatuur zie ik veerkracht voornamelijk als een dynamisch proces van goede aanpassing,
ondanks ernstige bedreigingen. Uit de resultaten van
mijn onderzoek blijkt ook dat veerkracht niet zozeer
gezien moet worden als een persoonlijkheidskenmerk,
maar meer als een proces dat afhankelijk is van tijd en
andere factoren. Het blijft echter een wat ongrijpbaar
construct. Ik denk dat het van belang is dat we erover
blijven discussiëren en het blijven benaderen, omdat
de onderliggende boodschap belangrijk is, namelijk dat
het meemaken van negatieve gebeurtenissen niet alleen pathologie voorbrengt.”

De ondertitel van je proefschrift is: A multimethod study. Wat bedoel je daarmee?
“Omdat veerkracht zo’n ongrijpbaar construct is, heb ik
geprobeerd om het vanuit verschillende invalshoeken
en methodieken te onderzoeken. Daarbij heb ik gebruik
gemaakt van psychobiologische, kwalitatieve en kwantitatieve data. Zodoende is het dus een multi-method
studie.”

EMDR Magazine 14 |
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Je begon met een literatuurstudie. Op basis
daarvan beschrijf je zes bronnen van veerkracht, waaronder hoop en religie. Ook ‘vermijding’ staat in het rijtje, terwijl dat vaak juist
als iets ongunstigs wordt gezien. Hoe verklaar
je dat?
“Die bevinding komt uit een review waarin is beschreven
welke bronnen jongeren zelf als bronnen van veerkracht
aangeven. Ook in onze studie vertelden jonge vluchtelingen tijdens de interviews dat het op bepaalde momenten
gewoon heel erg helpt om niet aan nare herinneringen te
denken. Een jongere zei letterlijk: ‘Op dit moment heeft
het zin om te vermijden, maar ik weet zelf ook wel dat ik
over tien jaar misschien wel iets met de dingen die ik het
verleden heb meegemaakt moet gaan doen. Maar op dit
moment is het voor mij functioneel om te vermijden’.”

Zou je kunnen zeggen dat tijdelijke vermijding,
in tegenstelling tot de ideeën over vroegtijdige
interventie, soms heel functioneel kan zijn?
“Ik denk dat je goed moet luisteren naar de behoefte
van de jongere en moet kijken waar zijn of haar kernproblemen liggen. Bij veel jonge vluchtelingen ligt de eerste
behoefte bij het wegnemen van stressoren en onzekerheden. Helaas ben je als hulpverlener vaak niet in staat
om dit voor elkaar te krijgen, maar je kunt jongeren natuurlijk al wel direct steunen en ze voorbereiden op het
omgaan met deze stressoren en onzekerheden. Volgens
een systematische review ontwikkelt 35 procent van de
adolescente vluchtelingen een PTSS. Deze jongeren zouden mogelijk baat kunnen hebben bij traumabehande-

ling. De hulp in Nederland lijkt echter niet goed aan te
sluiten bij hun behoefte en er worden obstakels waargenomen gedurende de doorverwijsprocedure naar de
geestelijke gezondheidszorg. Bovendien weten we nog
niet goed wat voor deze doelgroep werkt en wanneer
traumabehandeling het beste aangeboden kan worden.
De eerste (case)studies naar traumagerichte behandelingen bij adolescente vluchtelingen zijn hoopgevend,
maar meer onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van traumagerichte behandeling bij deze doelgroep
is hard nodig.”

Je reisde heel Nederland door om jonge vluchtelingen en asielzoekers te interviewen. Hoe
heb je dat beleefd?
“Ik heb ook voor stichting Vrolijkheid gewerkt, dus ik was
al wat vaker in AZC’s geweest. Ik vind het bijzonder dat
ik me daar altijd heel welkom voel, juist in een omgeving
waar mensen verblijven die niet altijd welkom zijn in ons
land. Overal werd ik uitgenodigd om wat te komen eten
en drinken, terwijl ze eigenlijk helemaal niks hadden.”

Uit de interviews die je hebt afgenomen kwamen vier belangrijke strategieën naar voren
om met de schokkende ervaringen en met de
actuele stressoren om te gaan: autonoom handelen, presteren op school, ervaren van sociale
steun en deelnemen aan een nieuwe samenleving. In hoeverre worden deze strategieën
gefaciliteerd, of juist belemmerd door de Nederlandse overheid?

Het kinderpardon werd in 2012 aan het begin
van jouw promotietraject ingevoerd en was
heel belangrijk voor jouw doelgroep. Kun je
dat toelichten?
“Het kinderpardon betekent dat kinderen of jongeren die
langer dan vijf jaar in Nederland geworteld zijn, hier een
toekomst mogen opbouwen. Ik herinner me nog dat ik
sprak met jongeren die al langer dan vijf jaar in Nederland waren en zei: ‘Nou wat mooi hè, het kinderpardon?’
Maar een meisje antwoordde: ‘Ja, maar eerst zien, dan
geloven.’ Ik vond dat destijds nogal wantrouwend en
dacht zelf dat het wel goed zou komen. Een half jaar
geleden zag ik datzelfde meisje op televisie. Ze vertelde
dat haar verzoek, vanwege bepaalde voorwaarden waar
ze niet aan voldeed, niet was gehonoreerd. Ik wist inmiddels wel dat negentig procent van de aanvragen, vanwege dergelijke redenen, niet was gehonoreerd, maar
toch raakte dit mij enorm.”

Er zijn ook jongeren bij wie de eerder genoemde strategieën voor veerkracht niet meer werken. Kun je daar iets over vertellen?
“Dat was letterlijk wat die jongeren zeiden. Zij kwamen
hier vol hoop en verwachtingen voor een goede toekomst.
Na verloop van tijd merken ze echter dat datgene wat ze
proberen te bereiken, niet wordt beantwoord; ze komen
niet vooruit. Uiteindelijk verdwijnt dan die hoop waarmee
f
die jonge vluchtelingen naar Nederland kwamen.”

“Dat verschilt enorm. Als je boven de achttien jaar
bent en je hebt geen toegang meer tot een school, dan
worden bepaalde mogelijkheden gehinderd. Verder
verhuizen jongeren in AZC’s gemiddeld één keer per
jaar, terwijl Nederlandse jongeren gemiddeld eens per
tien jaar verhuizen. Een verhuizing betekent vaak dat
je moet wisselen van school en weer aansluiting moet
vinden in een nieuwe klas. De toepassing van strategieën wordt dus bemoeilijkt door onzekerheid en gebrek aan continuïteit. Als je dit vergelijkt met andere
landen, dan doet Nederland het op bepaalde gebieden
goed. Er zijn heel veel vrijwilligersorganisaties die keihard werken voor deze groep, en medewerkers van
verschillende overheidsinstanties die de belangen van
jongeren met man en macht proberen te behartigen.
Al blijven er ook kinderen de dupe van speciﬁeke omstandigheden, kijk maar naar de uitkomsten van het
kinderpardon.”
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Kan je een speciﬁeke groep aanwijzen die risico loopt om hun hoop of andere strategieën
te verliezen?
“Uit mijn studie blijkt dat het vooral lastig is voor de
oudere jongeren, bijvoorbeeld degene die naar Nederland komen als ze zeventien of achttien jaar oud zijn.
Zij hebben het moeilijk met instromen en met de taal,
en ze nemen veel verantwoordelijkheden op zich ten
opzichte van de andere gezinsleden. Ook voor alleenstaande vluchtelingen is het moeilijk. Zij ontvangen
geen of in mindere mate steun van ouders en moeten
dus nog harder werken aan de opbouw van een sociaal netwerk. Bovendien kan het uitmaken of je gewend
bent aan een stad en Engels kunt spreken: dat kan al
best veel helpen.”

Je hebt bij adolescente vluchtelingen en bij
Nederlandse leeftijdsgenoten onderzocht in
hoeverre veerkracht daadwerkelijk beschermt
tegen de ontwikkeling van PTSS-klachten. Wat
heb je gevonden?
“In mijn kwantitatieve studie heb ik veerkracht als persoonlijkheidskenmerk gemeten met behulp van een
vragenlijst. Veerkracht bleek bij Nederlandse jongeren
wel te beschermen tegen de ontwikkeling van emotionele problemen en achteruitgang in de kwaliteit van
leven, maar bij de jonge vluchtelingen niet. Zij scoorden
even hoog op veerkracht, maar het was geen beschermende factor. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn
dat niet iedereen in gelijke mate kan proﬁteren van beschermende factoren, gezien de verschillende niveaus
van risico. Amerikaanse psychiaters en psychologen
concludeerden na de Tweede Wereldoorlog dat zelfs
de meest geharde soldaat uiteindelijk na 200 tot 240
dagen aan het front zal instorten. Met andere woorden:
als je zoiets meemaakt, dan is het logisch dat je daar
klachten aan overhoudt.”

Je bent nu bezig met een behandelstudie naar
de effectiviteit van EMDR bij jonge vluchtelingen
uit Eritrea. Kun je daar al wat over vertellen?
“Ik werk nu samen met Stichting NIDOS en Stichting
Centrum ’45 aan een project waarin we een EMDRmodule speciﬁek voor alleenstaande minderjarige
vluchtelingen uit Eritrea proberen te ontwikkelen en te
toetsen op haalbaarheid. We kijken of deze jongeren
hier behoefte aan hebben, of ze de instructies begrijpen en of het ook tot klachtenvermindering leidt. We
hebben een pre-pilot gedaan. Dat had nogal wat voeEMDR Magazine 14 |
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“Bij veel jonge
vluchtelingen ligt de
eerste behoefte bij
het wegnemen van
stressoren en
onzekerheden.”
ten in de aarde. We merkten dat er een taboe heerst
rondom praten met een psycholoog. Daarnaast spelen
er in deze groep veel hedendaagse stressoren, wat het
lastig maakt om direct traumafocused te werken. Ze
hadden er meer behoefte aan om gewoon hun verhaal
te doen en moesten eerst vertrouwen krijgen in de
hulpverlener. We willen dus nu eerst gaan werken met
een groep die gemotiveerd is voor behandeling en zijn
bezig om de psycho-educatie aan te passen voor deze
speciﬁeke groep. We werken met cultural mediators,
dat zijn jonge Eritreeërs die net iets ouder zijn dan onze
doelgroep en waarmee wij intensief samenwerken. We
hebben ze ook opgeleid om bij de EMDR aanwezig te
zijn en actiever deel te nemen aan het communicatieproces dan tolken die alleen vertalen.”

Tot slot: we hebben gehoord dat er een mystery guest heeft gesproken op je promotiefeest.
Kun je onthullen wie dat was?
“De mystery guest was Rodaan el Galidi, een van mijn
favoriete schrijvers. Mijn promotor Rolf Kleber en copromotoren Trudy Mooren en Hennie Boeien hadden
hem als verrassing uitgenodigd. Rodaan komt uit Iran
en schreef het boek Hoe ik talent voor het leven kreeg,
over negen jaar leven in AZC’s en zijn ontmoeting met
de Nederlandse cultuur. Nadat ik dit boek had gelezen, hat ik het gevoel dat mijn proefschrift overbodig
was. Hij beschrijft het allemaal op zo’n treffende en
humoristisch manier. Hij heeft op mijn feest gedichten
voorgedragen en de totstandkoming van het boek onthuld.”


Referentie
Sleijpen, M. J. T. (2017). Crossing borders: trauma and resilience in young
refugees: a multi-method study (Doctoral dissertation, Utrecht University).
ISBN 9789024409402.

Research

Intensief behandelprogramma
met EMDR-therapie effectief
voor ernstige vorm van PTSS
Tekst: Hannelies Bongaerts

Internationale richtlijnen adviseren onder andere EMDR-therapie en imaginaire exposure
voor de behandeling van mensen die lijden aan PTSS. Een meta-analyse toonde aan dat
deze therapieën effectiever zijn dan andere vormen van therapie en/of medicatie. Meestal
worden de behandelsessies eenmaal per week aangeboden. Sinds 2010 wordt er in het
Verenigd Koninkrijk door de groep van Anke Ehlers een intensief behandelprogramma
aangeboden, waarin alle sessies in zeven dagen worden gegeven. Dit progamma bleek
haalbaar en effectief.
In de zomer van 2015 startte ook het Psychotrauma
Expertise Centrum (PSYTREC) met een zeer intensief
behandelprogramma. In een eerste studie, een zogenoemde case series, onderzochten Bongaerts, Van
Minnen & De Jongh (2017) de veiligheid en effectiviteit
van dit programma bij patiënten die lijden aan ‘complexe’ PTSS en andere comorbide stoornissen, waaronder persoonlijkheidsstoornissen, depressie en andere
angststoornissen. Een deel had suïcidale ideaties en
voldeed aan het dissociatieve subtype van PTSS.
Het artikel hierover, dat verscheen in Journal of EMDR
Research and Practice, beschrijft de resultaten van de
behandeling van een van de eerste groepen, die bestond uit zeven patiënten (vier vrouwen en drie mannen) met PTSS als gevolg van meervoudig seksueel
misbruik en mishandeling in de jeugd en werk- en/of
gevechtsgerelateerd psychotrauma. De behandeling
werd niet voorafgegaan door een voorbereidingsfase
en bestond uit een programma van twee maal vier achtereenvolgende dagen, waarin de patiënten zowel in de
ochtend als in de middag een EMDR-sessie van negentig minuten kregen. Daarnaast bestond het programma
uit zes uur sportactiviteiten en volgden de patiënten in
de avond twee uur psycho-educatie.
De resultaten werden gemeten met het Klinisch Interview voor PTSS (KIP) en de PTSS-Klachtenschaal. Er was
geen sprake van uitval tijdens de behandeling, noch

van ongewenste reacties. De gemiddelde scores op KIP
en de PTSS-Klachtenschaal namen signiﬁcant af. Deze
resultaten bleven behouden op de follow-up-meting
drie maanden na de behandeling (zie Figuur 1). De resultaten doen vermoeden dat een intensief behandelprogramma voor (complexe) PTSS in potentie veilig en
effectief is voor deze groep patiënten.
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Figuur 1. Beloop van de PTSS klachten van de patiënten tijdens en na de
therapie.

Bongaerts, H., Van Minnen, A., De Jongh, A. (2017). Intensive EMDR to treat
PTSD patients with severe comorbidity: A case series. Journal of EMDR
Practice and Research, 11, 84-95. http://dx.doi.org/10.1891/19333196.11.2.84
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Cliënt’s perspective

EMDR: puzzelstukjes
vallen op hun plek
Tekst: De auteur van dit artikel wil graag anoniem blijven

moment het best mogelijke is. Het was een ware bevrijding om te beseffen dat ik me dus niet schuldig hoef
te voelen.

Toen ik vorig jaar een burnout kreeg, werd al snel duidelijk dat mijn lichaam, geest en ziel zulke duidelijke
signalen gaven, dat ik niet anders kon, dan hier naar te
luisteren. Het was tijd om wat pijnlijke gebeurtenissen
en gevoelens uit mijn kindertijd én een gecompliceerde
bevalling nu echt onder ogen te gaan zien. Ik vond het
spannend, maar het voelde heel goed: ik zou starten
met EMDR.
De behandelingen waren intens, maar ook heel mooi.
De gebeurtenissen, de gedachtes, gevoelens, maar ook
het gedrag van mijzelf en mijn omgeving: alles viel als
een puzzel in elkaar. Ik besefte dat de situaties, maar
ook mijn eigen rol hierin, op dat moment puur, goed en
juist waren. Dat alles kon gebeuren omdat de omstandigheden zo waren en vooral omdat ik niet anders kon.
Het leven zorgde ervoor dat alles op de een of andere
manier zo goed mogelijk verliep, en het allerbelangrijkste: ik kon erop vertrouwen dat mijn eigen gedrag op
moeilijke momenten altijd voortkomt uit wat op dat
EMDR Magazine 14 |
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Daarnaast leerde ik zoveel meer... over het leven in het
algemeen. Ik kreeg toegang tot mijn eigen levenswijsheid, die voorheen wat geblokkeerd was door angsten
en verdriet. Tijdens de EMDR-sessies ontdekte ik dat
er in feite altijd een balans is, als je dit kunt zien, als
je meer aanwezig bent. Ik leerde dat het logisch is dat
sommige dingen verdrietig voelen, maar dat er naast
verdriet ook altijd mooie dingen gebeuren; juist door de
ervaringen opnieuw door te gaan, kwamen deze gevoelens en herinneringen in balans.
Ik kan zeggen dat ik het grootste deel echt verwerkt
heb, voor zover ik het op dit moment kan beoordelen.
EMDR heeft mijn blokkades weggenomen. Daardoor
voel ik me alsof ik een nieuwe mindset heb gekregen.
Maar ik ben er nog niet. Het gedrag dat voortkwam uit
angst en verdriet... het terugtrekken, een masker opzetten: dat is nu de grote uitdaging. Voor het eerst in mijn
leven wil ik mij niet schamen als ik me soms kwetsbaar
voel. Dat hoeft ook niet meer: ik mag me soms verdrietig of bang voelen. Ik mag mij gevoelig voelen. Het zijn
maar momenten, geen feiten. Alles gaat over en alles
is oké. Juist kwetsbaar mogen zijn van jezelf, geeft zoveel ruimte en weer kracht. Gevoelens mogen er zijn;
ze zijn juist goed omdat het signalen zijn om dichtbij
jezelf te blijven, om te voelen wat goed is voor jouw
eigen lichaam, geest en ziel. EMDR heeft mij geholpen
om deze innerlijke stem weer te kunnen horen.
De rubriek Client’s perspective is voor mooie, aangrijpende, interessante of enthousiaste uitingen van
cliënten. Het kan gaan om een omschrijving van hoe
iemand de EMDR-sessie heeft beleefd, of om een kunstige uiting. Wil je iets van jouw cliënt(e) in deze rubriek
zien? Neem dan contact op met Femke van de Linde
(lindepraktijk@gmail.com).

Cliënt’s perspective

‘Sprankeling van
nieuwe motivatie’
Deze tekst is geschreven door een patiënt die anoniem wil blijven

“Mysterieus als je bent en gelijktijdig zo dichtbij kan komen.
Dat heeft bij mij wel een sprankeling
van nieuwe motivatie gegeven.
Je komt dichtbij, je maakt werkelijk contact,
je blijft professioneel en tegelijkertijd
ben je de klapper aan het uitdeuken.
Elke grote blikschadeklapper kan gerepareerd worden:
even kleine constante tikjes met een speciaal hamertje
tegen het blik aantikken, totdat het recht is.
En wat niet recht is, vullen we.
Geniaal, het kan, kijk alleen wel wat er om je heen rijdt, joh.
Moet een nieuwe auto hebben man.”
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Interview
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van negatief zelfbeeld

“Ik weet wel dat ik
de moeite waard ben,
maar het voelt niet zo!”
Tekst: Gusta Boland

Foto: Nienke Hofstede

Uit diverse studies blijkt dat een negatief zelfbeeld van invloed is op het ontstaan en het voortduren
van een breed spectrum aan psychiatrische symptomen. Vermoedelijk voelen mensen met een laag
zelfbeeld zich minder zeker in de omgang met stressvolle situaties en hebben zij relatief meer oog voor
negatieve of angstwekkende prikkels dan voor veilige en positieve informatie. Er is dus alle reden om
interventies te richten op de verbetering van het zelfbeeld. Brecht Grifﬁoen en Anneleen van der Vegt
onderzochten in het kader van hun opleiding tot klinisch psycholoog de effectiviteit van EMDR in vergelijking met cognitieve gedragstherapie bij mensen die psychiatrische problematiek en een negatief
zelfbeeld hebben, maar niet PTSS.

Bij de behandeling van zelfbeeldproblematiek zijn twee
invalshoeken mogelijk. De eerste betreft de versterking
van positieve cognities en geheugenrepresentaties met
behulp van cognitieve gedragstherapie (CGT), zodat deze
in het geheugen de competitie kunnen aangaan met negatieve herinneringen. De tweede aanpak is de akelige
herinneringen, die gevoelsmatig ‘bewijzen’ dat de negatieve kernopvattingen waar zijn, met EMDR te desensitiseren.

petitive Memory Training (COMET) in de behandeling van
het zelfbeeld. Zij kwamen tot de conclusie dat COMET
bij deze patiënten het meest effectief is. Hun steekproef
bestond uit mensen met een angststoornis. Brecht Grifﬁoen en Anneleen van der Vegt maakten in hun onderzoek een vergelijking tussen EMDR en CGT en het effect
daarvan op het zelfbeeld bij psychiatrische patiënten. Zij
kwamen tot andere uitkomsten.

Twee recente onderzoeken vergeleken deze invalshoeken met elkaar. Tonnie Staring en zijn team (zie EMDR
Magazine #12) vergeleken EMDR Rechtsom met Com-

Hoe kwamen jullie tot de keuze voor dit onderzoeksthema?

De Witboekmethode
In de cursus Zelfbeeld van Manja de Neef (2008) schrijven de deelnemers gedurende tien weken dagelijks
zoveel mogelijk positieve gebeurtenissen in hun Witboek. In de wekelijkse bijeenkomsten bespreken zij
hun positieve ervaringen en bedenken daar samen positieve eigenschappen bij. Ook signaleren ze wanneer
deelnemers hun positieve eigenschappen censureren
(ja, maar…) en ze staan stil bij hun leergeschiedenis.
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Brecht: “Ik werkte in de langdurige zorg voor mensen
met bipolaire en psychotische stoornissen en merkte
dat bijna alle patiënten last hebben van zelfbeeldproblemen. Ik kwam daar met CGT moeizaam uit. Patiënten
bleven zeggen: ‘ik weet wel dat ik de moeite waard ben,
maar het voelt nog steeds niet zo.’
Ik zocht daarom naar methoden die meer op gevoelsniveau inspelen. Toen ik in de EMDR-vervolgopleiding
kennismaakte met de EMDR Rechtsom-methode dacht
ik: ‘Dit is de uitkomst, hier wil ik in mijn opleiding tot
klinisch psycholoog onderzoek naar doen.’”

Anneleen van der Vegt en Brecht Grifﬁoen

Anneleen: “Ik zat bij Brecht in de opleidingsgroep en
herkende die hardnekkige zelfbeeldproblematiek direct
bij mijn patiëntengroep. Ik werkte vooral met mensen
met persoonlijkheidsstoornissen. We besloten om een
brede psychiatrische populatie mee te nemen in ons onderzoek. Het ‘Negatief zelfbeeld’ is eigenlijk een transdiagnostisch begrip, omdat het bij zoveel verschillende
klachten een rol speelt. In ons onderzoek hebben we
patiënten met PTSS uitgesloten, omdat we er zeker van
wilden zijn dat we het zelfbeeld behandelden en niet de
trauma’s. Het doel van ons onderzoek was om na te gaan
of EMDR een effectieve methode is om een laag zelfbeeld
te behandelen en of het mogelijk effectiever is dan CGT.”

Hoe hebben jullie je onderzoek opgezet?
Brecht: “Bij Dimence bestond er al langer een groepstherapie voor patiënten met zelfbeeldproblematiek, waarin
gewerkt werd volgens de Witboekmethode van Manja
de Neef (zie Kader 1). Patiënten tussen de 18 en 65 jaar
met een indicatie voor deze groep, die deel wilden nemen aan het onderzoek en beneden de cut-off-score
van de Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) scoorden,

“Om een negatieve kerncognitie te laten omvallen,
moeten er voldoende
negatieve herinneringen
gedesensitiseerd worden.”
Brecht Grifﬁoen
werden random verdeeld over twee groepen. De EMDRgroep kreeg tien wekelijkse individuele EMDR-sessies
en de CGT-conditie bestond uit tien wekelijkse groepssessies. De groepsbehandeling was dus uit praktische
overwegingen gekozen, maar in eerder onderzoek werd
geen signiﬁcant verschil in effect gevonden tussen individuele en groepsgewijze CGT-behandeling.”
Anneleen: “Het heeft er nog om gespannen of de groep
zou kunnen voortbestaan door alle veranderingen bij de
invoering van de Basis-GGZ, maar het zat gelukkig mee.
Zo is ons het gelukt om een onderzoeksgroep te krijgenf
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die groot genoeg was om de eerste voorzichtige conclusies te kunnen trekken. Het zelfbeeld werd naast de
RSES gemeten op een schaal van 0 tot 100, waarop de
deelnemers de geloofwaardigheid van negatieve en positieve kernopvattingen over zichzelf konden scoren.
Deze waren vooraf met behulp van de neerwaartse pijltechniek geïdentiﬁceerd. Daarnaast hebben we psychische klachten gemeten met de Brief Symptom Inventory
(BSI) en sociale angst en vaardigheden met de Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA).”

niet zoveel effectonderzoek gedaan naar het versterken
van het zelfbeeld met EMDR en met CGT, maar in ons
onderzoek werkte EMDR dus in ieder geval even goed
als CGT.
Anneleen: “Een ander mooi resultaat is dat we een signiﬁcante vermindering van psychische klachten en een
toename in de frequentie van sociale interacties vonden,
maar beide condities verschilden daarin onderling niet.
In de nameting, drie maanden na de behandeling, bleven
deze effecten overeind.”

Ik ben benieuwd wat de belangrijkste bevindingen van jullie onderzoek zijn. Uit jullie presentatie op het EMDR-Congres bleek dat EMDR
en CGT volgens de Witboekmethode bij evenveel deelnemers tot signiﬁcante verbetering
leiden. Zijn er helemaal geen verschillen?

De uitkomsten van jullie onderzoek zullen de
VEN-leden blijer stemmen dan die van het onderzoek van Tonnie Staring en zijn team. Hoe
verklaren jullie de gevonden verschillen?

Brecht: “Beide methoden lieten inderdaad een statistisch signiﬁcante (p<0.05) verbetering zien in het zelfbeeld, die in beide groepen bij zestig procent van de
patiënten ook klinisch relevant was. Dit houdt in dat zij,
wat betreft hun zelfbeeldscores, van de psychiatrische
populatie overgingen naar de normale populatie.
We hadden verwacht dat EMDR het op gevoelsniveau
wat sterker zou doen dan CGT. Daarom hebben we op
twee manieren gemeten: met een gerenommeerde vragenlijst (de RSES) en met een subjectievere schaal voor
de geloofwaardigheid van kernovertuigingen. EMDR leek
op de laatste schaal inderdaad een iets groter effect te
hebben, maar dat verschil bleek niet signiﬁcant. Er is nog
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Anneleen: “We hebben ons hier uitgebreid in verdiept.
Zo vonden we in ons onderzoek een groter verschil in
de scores tussen de voor- en nameting. Dat lijkt mede
te komen doordat de behandelduur in ons onderzoek
langer was, namelijk tien sessies, tegenover zes sessies bij Staring. Bij hen liet de EMDR-conditie teleurstellende resultaten zien en viel de vergelijking met COMET
voor die EMDR-conditie heel onvoordelig uit. Door de
korte behandeling werden minder targetherinneringen
bewerkt (gemiddeld drie, waarvan twee volledig gedesensitiseerd), terwijl dat er in ons onderzoek gemiddeld
vier waren. En om een negatieve kerncognitie te laten
omvallen, moeten er voldoende negatieve herinneringen
gedesensitiseerd worden. Het gaat immers meestal om
jarenlang ingesleten denkpatronen.”

Erik ten Broeke deed in EM 12, naar aanleiding
van de teleurstellende uitkomsten, de aanbeveling om alleen EMDR in te zetten bij targetbeelden waarbij de SUD 6 of hoger is. Het lijkt
heel plausibel dat EMDR alleen zinvol is, als er
echt iets te desensitiseren valt. Waren er wat dat
betreft verschillen tussen jullie onderzoeken?
Brecht: “We hebben vernomen dat de SUD-scores in onze
populatie inderdaad gemiddeld hoger waren dan in het
onderzoek van Staring: 8 tegenover ongeveer 6. Dit kan
zeker een rol spelen in de resultaten. Er is ook recent een
artikel verschenen van Marianne Littel en enkele van haar
collega’s dat betrekking heeft op een laboratoriumstudie
waarin de vraag centraal stond of de mate van spanning het effect van de inzet van oogbewegingen op de
levendigheid van geheugenrepresentaties beïnvloedt. In
eerdere experimenten was gebleken dat neutrale herinneringen niet in levendigheid afnemen door EMDR, dit in
tegenstelling tot emotioneel beladen geheugenrepresentaties. In hun onderzoek is de helft van de proefpersonen
bij de start van het experiment in een toestand van spanning gebracht door het vooruitzicht van een stressvolle
opdracht. Bij deze groep bleek, na werkgeheugenbelasting door middel van oogbewegingen, wel degelijk ook bij
neutrale herinneringen een significante vermindering van
levendigheid op te treden, in het bijzonder bij proefpersonen die al bekend waren met podiumangst. Hun conclusie is dat voldoende spanning een voorwaarde is voor
een effect van dubbele werkgeheugenbelasting.”

Mogelijk speelt ook het verschil in de CGT-techniek van beide onderzoeken een rol: de Witboekmethode richt zich primair op het cognitieve

Het onderzoeksdesign
Randomized Controlled Trial met twee parallelle groepen: tien individuele sessies EMDR Rechtsom tegenover
tien groepssessies CGT. De inclusiecriteria waren: patiënten die verwezen waren voor de behandeling van
hun negatieve zelfbeeld, een leeftijd tussen 18 en 65
jaar, een score onder de cut-off-score (<16) van de Rosenberg Self Esteem Scale, een As-I of As-II score volgens de DSM-IV-TR, met uitzondering van patiënten met
PTSS (gediagnosticeerd door middel van de Mini-plus)
en patiënten met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Er werden in elke groep vijftien patiënten
geïncludeerd. In de EMDR-condities maakten elf personen de behandeling af, in de CGT-conditie acht. Tijdens
het onderzoek kregen zij geen andere behandeling.

“We hopen dat er meer
onderzoek zal volgen naar
de vraag voor welke
patiënten met zelfbeeldproblematiek EMDR, dan wel
COMET, of een andere CGTtechniek het meest oplevert.”
Anneleen van der Vegt

niveau, terwijl COMET bewust alle zintuigmodaliteiten aanspreekt, net zoals de Resource Development and Installlation (RDI). Is het daarmee
mogelijk een krachtigere interventie?
Brecht: “COMET is inderdaad een mooie methode. Het
feit dat COMET individueel werd aangeboden zal mogelijk ook hebben bijgedragen aan de uitkomsten van
Staring. Wat ons betreft is het heersende principe om
eerst de naarste ervaringen te desensitiseren om ruimte
te creëren voor positieve herinneringen dan ook nog
steeds van kracht. We denken dat EMDR, als er maar
voldoende lading is, nog steeds een belangrijke bijdrage
kan leveren, en misschien zelfs noodzakelijk is, voordat
je met positieve bekrachtiging (door middel van COMET
of de Witboekmethode) kan beginnen.”
Anneleen: “We hopen dat er meer onderzoek zal volgen
naar de vraag voor welke patiënten met zelfbeeldproblematiek EMDR, dan wel COMET, of een andere CGT-techniek het meest oplevert. Het zou ook interessant zijn om
bij een wachtlijstgroep of een Treatment As Usual-conditie (individuele CGT) toe te voegen. Wij zijn heel blij met
de stimulerende begeleiding en met de subsidie die we
van de VEN hebben mogen ontvangen, en we hopen dat
we met ons onderzoek een brug tussen wetenschappelijke kennis en de klinische praktijk hebben geslagen!” 
Het artikel over dit onderzoek is ingediend bij een internationaal tijdschrift.
Referenties:
Griffioen, B.T., van der Vegt, A. A., de Groot I.W. De Jongh, A. The effect of
EMDR and CBT on low self-esteem: A randomized controlled trial.
Marianne Littel, Malou Remijn, Angela M. Tinga, Iris M. Engelhard and
Marcel A. van den Hout: Stress Enhances the Memory-Degrading Effects of
Eye Movements on Emotionally Neutral Memories. Clinical Psychological
Science, 2017 Vol 5(2) 316-324, 2017
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Interview

Het effect van EMDR op
symptomen van PTSS en ASS
bij volwassenen met ASS
Tekst: Linda Verhaak

Foto: Zout Fotograﬁe

Ella Lobregt-van Buuren is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en systeemtherapeut bij
het Team Persoonlijkheidsproblemen & Complex Trauma van Dimence op de locatie in Deventer. Haar
onderzoek naar het effect van EMDR op symptomen van PTSS en ASS bij volwassenen met autisme
spectrumstoornis (ASS) bleef niet onopgemerkt; in april won zij er zelfs twee prijzen mee.

Hoe kwam je op het idee om onderzoek te doen
bij mensen met autisme?
“Voordat ik bij Dimence terecht kwam, werkte ik negen
jaar bij het Dr. Leo Kannerhuis (LKH) en daarvoor in de
jeugdhulpverlening en op een HBO. Ik merkte iedere keer
dat, afhankelijk van de context, je bepaalde signalen wel
of niet ziet. In de jeugdhulpverlening duidde ik bijna alles vanuit de hechtingsbril en ik zag vaak verstoorde ouder- kindrelaties. Toen ik de overstap naar de kinder- en
jeugdpsychiatrie maakte, realiseerde ik me dat ik autisme
wel eens over het hoofd had gezien. In de autismehulpverlening merkte ik daarentegen dat klachten als angst,
overprikkeling en somberheid hoofdzakelijk werden toegeschreven aan autisme, en dat we niet altijd goed naar
trauma vroegen.
Ik wilde de opleiding tot klinisch psycholoog (KP) gaan volgen, maar dat kon toen niet bij het LKH. Van te voren wist
ik al dat ik, in het kader van de KP-opleiding, een onderzoek
naar trauma bij mensen met autisme wilde doen. Later pas
ontdekte ik dat hier nog nooit onderzoek naar was gedaan.
Dat verbaasde me enorm, want zowel autisme als EMDR
staan in de spotlights. Inmiddels snap ik dit gebrek aan onderzoek wel: het blijkt namelijk een enorme klus omdat het
om een speciﬁeke en kleine groep gaat: één procent van de
mensen in Nederland heeft een vorm van autisme. Als je
daar kinderen met een autisme spectrumstoornis en mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met
ASS vanaf trekt, kom ik uit op ongeveer 100.000 volwassenen met autisme. Daarvan heeft een onbekend deel PTSS.
Er zijn echter niet veel behandelaren die zowel thuis zijn op
het gebied van ASS als op dat van EMDR.
Ook heb ik de indruk dat behandelaren nogal eens terugschrikken voor een traumabehandeling bij iemand met ASS
en zich daarbij vooral richten op structuur aanbrengen, het
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“We hebben een, qua effectgrootte kleine, maar wel
signiﬁcante verbetering van
autismekenmerken gemeten
met de Social Responsiveness
Scale-Adults. Dit resultaat vind
ik het meest spectaculair.”
leven op orde krijgen en overzicht houden. De klachten van
iemand met autisme worden nogal eens toegeschreven aan
autisme zelf, terwijl het in werkelijkheid ook traumagerelateerde klachten kunnen zijn. Dit noemen we ook wel diagnostic overshadowing. Dat verschijnsel is ook het nadeel van

zorgpaden. Ik heb op zich niets tegen zorgpaden als logistiek
instrument, maar als het de inhoud gaat domineren, bevorder je diagnostic overshadowing. Je gaat immers denken
binnen de kaders van de stoornis die jij binnen je team behandelt. Daarom heb ik altijd de behoefte om meerdere brillen op te hebben om te kijken naar hechting, ontwikkelingsstoornissen én trauma. Daarnaast wil ik oog hebben voor
overstijgende transdiagnostische factoren als zelfbeeld.”

Hoe ziet jouw onderzoek eruit?
“Het onderzoek naar het effect van EMDR op traumagerelateerde klachten en autismekenmerken paste bij Dimence
niet naadloos in een bestaande onderzoekslijn, maar ik wilde het toch graag doen. Bram Sizoo (van het cluster ontwikkelingsstoornissen Dimence) wilde wel supervisor van het
onderzoek zijn. Ik ben vervolgens naar een VEN-netwerkavond gegaan – waar ik toen nog geen lid van was - om
‘vrienden’ te maken. Daar legde ik Carlijn de Roos uit wat
ik wilde onderzoeken. Zij noemde Liesbeth Mevissen en Ad
de Jongh, en beiden wilden mij gelukkig helpen bij het onderzoek. Daarna schreef ik fondsen aan en kon aan de slag.
In de behandeling koos ik voor het Kinderprotocol, omdat de taal daarin concreter is. Verder is er gewoon EMDR
gegeven volgens het Standaardprotocol. We konden als
het nodig was gebruik maken van de adviezen van de SIG
EMDR, samengevat in het document ‘Richtlijnen en tips
voor EMDR-behandeling bij Autisme Spectrum’.
Voor het onderzoek moest ik minimaal zestien mensen includeren om iets over het effect te kunnen zeggen. In totaal
zijn er 27 patiënten geïncludeerd. 21 Mensen hebben de behandeling en de metingen afgemaakt. Ik werkte samen met
therapeuten van Dimence, FACT Altrecht, en Centrum Autisme, en met een paar therapeuten uit de SIG EMDR-groep.
We trainden mensen in de afname van de vragenlijsten en
ik heb de teams voorgelicht. Mijn boodschap was: ‘Wees
alert op traumaklachten. Elke patiënt, van wie je denkt dat
zijn of haar klachten zijn gerelateerd aan ingrijpende gebeurtenissen, verwijs je door naar een EMDR-therapeut. Die
zal dan een indicatie-inclusiegesprek met je voeren.’
Op vier momenten vonden metingen plaats: na het indicatie-inclusiegesprek, na een periode van acht weken waarin
enkel treatment as usual (TAU) werd aangeboden, na een
periode waarin EMDR was toegevoegd aan TAU en na acht
weken follow-up. We gebruikten de aangepaste ADIS-CLVB sectie PTSS (versie voor volwassenen), dit is een door
Liesbeth Mevissen ontwikkeld semigestructureerd interview waarmee PTSS-klachten worden uitgevraagd.
Nadat alle trauma’s op een levenslijn zijn gezet, wordt gevraagd in hoeverre het trauma iemands leven op dit moment in de war stuurt (een thermometerscore). Door het

type vragen en het visuele karakter is dit prima geschikt
voor het uitvragen van trauma en traumaklachten bij mensen met autisme. De mate van last op de ‘thermometer’ was
voor mij het belangrijkste inclusiecriterium voor deelname
aan het onderzoek. Bij een klein deel van de onderzoekspopulatie kon PTSS niet worden vastgesteld, vanwege het feit
dat pestervaringen – een veel voorkomend trauma bij mensen met ASS– niet vallen onder het A1-criterium van PTSS.
We hebben mooie resultaten gevonden, zoals een signiﬁcante vermindering van de last die mensen van de
klachten ondervonden op de ADIS-thermometer en een
signiﬁcante vermindering van traumagerelateerde klachten (gemeten met de Schokverwerkingslijst) en van meer
algemene psychopathologieklachten (gemeten met de
Brief Symptom Inventory). Het gaat hierbij om het effect
van EMDR bovenop TAU. Deze resultaten bleven bij followup behouden of de verbeteringen zetten soms zelfs nog
iets door. We hebben ook een, qua effectgrootte kleine,
maar wel signiﬁcante verbetering van autismekenmerken gemeten met de Social Responsiveness Scale-Adults
(SRS-A). Dat laatste resultaat vind ik het meest spectaculair, toch ben ik geen EMDR-freak die gelooft dat EMDR de
pleister is op alle wonden. Autisme is een kwetsbaarheid
die blijft bestaan, maar als de stress afneemt, zie je sommige autismekenmerken minder sterk in het gedrag terug.
En af en toe gebeurt het dat gedrag er autistiform uitziet,
maar bij nader inzien trauma blijkt te zijn.”

Je onderzoek is niet onopgemerkt gebleven?
“Dat klopt, ik heb twee prijzen gewonnen. De eerste was
de ‘Tegenwindprijs’ van de VEN, voor onderzoekers die in
een weerbarstige praktijk toch relevant klinisch onderzoek
doen en dat ook doorzetten. Het was inderdaad wel buffelen, maar gelukkig had ik veel steun van de begeleiders
en het team van behandelaars. Daarnaast heb ik op het
KP-congres een poster gepresenteerd, waar ik een vrij te
besteden prijs van duizend euro voor kreeg. Een deel van
dat geld ging naar de resterende onderzoekskosten, en ik
heb er ook nog een leuk jurkje van gekocht.”

Wat wil je na de KP-opleiding gaan doen?
“Ik weet nog niet waar ik na afronding van de opleiding
zal werken. Ik vind Dimence een prima werkplek. Volgens
mij is dat gevoel wederzijds, dus we gaan in gesprek. Ik
overweeg om verder te gaan met onderzoek naar trauma
en EMDR bij mensen met ASS. Bijvoorbeeld een onderzoek
naar intensieve traumabehandeling bij een klinische populatie waar mensen met een ernstige vorm van autisme
verblijven. Daar waar ruimte is om stoornisoverstijgend te
behandelen, ondernemen, innoveren en er onderzoek te

doen voel ik me op mijn plek.”
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Film en trauma
Tekst: Hayo Lasschuijt
De ﬁlm Salt of the Earth is
een eerbetoon aan een held:
een strijder, die zich enorme
opofferingen getroostte om
getuigenis te geven van de
verschoppelingen van deze
wereld. Een moedig man die
het onrecht in beeld bracht met
prachtige foto’s. Deze held is de
Braziliaanse fotograaf Sebastiao
Salgado, en de auteur van het
eerbewijs is de Duitse regisseur
Wim Wenders, bekend van ﬁlms
als Paris, Texas en Buena Vista
Social Club.
Wenders werd enkele maanden na de beëindiging van de
Tweede Wereldoorlog geboren
in de verwoeste stad Düsseldorf. Wat doet het met een kind
als hij opgroeit in een volledig
verwoeste stad? Wordt het je
wereldbeeld? Wenders vertelt
in een interview dat hij pas
begreep dat er nog een andere
wereld was, toen hij schilderijen
zag. Beeld en werkelijkheid.
Zijn held was Vermeer. Schilderijen zo mooi, dat het wel waar
moest zijn.
Wenders kwam op het pad
van Salgado toen hij bij een art
gallery foto’s zag van een voor
hem toen nog onbekende fotograaf, die diepe indruk op hem
maakten. Hij kocht de foto van
de blinde Toeareg-vrouw en de
beroemde foto van duizenden
gravers in een goudmijn, die het
meest doet denken aan de hel
van Dante, ware het niet dat al
die mannen uit vrije wil deze
krankzinnige trechter bevolkten. Greed. De Foto’s decoreerden zijn werkkamer gedurende
zijn hele leven. In de nadagen
van zijn carrière besloot Wenders dat hij deze tovenaar met
licht wilde leren kennen.
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Salt of
the Earth
De held
Salgado werd in Brazilië in 1944 geboren, ver weg van de stad op de grote
veefokkerij van zijn ouders. Selfsupporting. Hij groeide met zijn vele zusters
op onder idyllische omstandigheden, een waar hof van Eden. Vervolgens studeerde hij economie in Sao Paulo tijdens het dictatoriale bewind in de zestiger jaren. Zijn opstandige geest maakte dat hij Brazilië moest ontvluchten
en hij kwam terecht in het Parijs van 1969 en vervolgens in the City van
London. Hij kreeg een comfortabele baan bij de Wereldbank, maar gaf deze
op (hij hield van reizen) om fotograaf te worden, zomaar. Dit resulteerde in
een glansrijke carrière. Hij werkte altijd in nauwe samenwerking met zijn
vrouw Lelia. Zij was voor hem onmisbaar, maar bleef altijd op de achtergrond.
Zij was het die in Parijs een fototoestel kocht, zijn reizen organiseerde, de
research deed, de fotoboeken maakte, de tentoonstellingen organiseerde en
hem ten slotte redde van de ondergang. Kenmerkend voor de stijl van Salgado zijn de projecten met grote thema’s, zijn universalisme (het decor is de
wereld), de intensiteit, (mogelijk omdat Salgado maanden tot jaren van huis
bleef en leefde onder vaak gevaarlijke omstandigheden met de mensen die
hij wilde fotograferen), zijn sociale betrokkenheid (verdiept door zijn economische kennis, waardoor hij natuurrampen kon onderscheiden van politiek
opportunisme) en zijn magniﬁeke artistieke weergave.
Zijn belangrijkste projecten waren over de arme Latijns Amerikaanse boeren
ten tijde van zijn exil, ( Other Americas (1977-1984)), over de hongersnood in de
Sahel (Sahel – The End of the Road (1984-1986)), over arbeiders (Workers (19861991)) en over migratie door oorlog en hongersnood (Exodus (1993-1999)).

Zielziek
Het project Exodus, waarbij Salgado gedurende lange tijd de genocide in
Rwanda en Bosnië, en de vluchtelingenkampen in Congo aanschouwde,
maakte hem ziek: ‘zielziek’. Hij vertelt hierover in zijn TED-talk van 2013. De
genadeklap kreeg hij toen 50.000 mensen in Rwanda, die het oerwoud in
waren gevlucht, niet meer terugkwamen. Hier viel niets meer te fotograferen. Het absolute niets. Hij verloor het vertrouwen in de mens, the salt of the
earth, en zijn haast Bijbelse drijfveer die overal nog schoonheid, dus hoop,
zag. Hij zag nog slechts haat en wreedheid, gruwde van de menselijke soort
en ontwikkelde een aversie die zich fysiek uitte.
Een vriend zei tegen Salgado dat hij Afrika moest verlaten omdat hij anders
zou sterven. Daarop besloot hij terug te keren naar het idyllische landgoed
van zijn jeugd. Dit was echter in een woestenij veranderd door de uitgebreide
bomenkap en de daaropvolgende erosie, een waste land. “Waarom gaan we
het niet herstellen?”, vroeg zijn vrouw. Dit bleek de weg naar genezing voor

Salgado. Tien jaar duurde het om de zeshonderd hectare
verschraalde grond opnieuw te bebossen. Het desolate
land ging opnieuw bloeien en groeien, net als zijn geest.
Salgado kreeg zelfs weer interesse om te fotograferen.
Terug naar Afrika kon hij niet meer. Hij besloot tot een
heel ander project: Genesis. Salgado had begrepen dat
nog zo’n vijftig procent van onze planeet ongerept is,
zoals ten tijde van Genesis. Hij wilde deze onverdorven
natuur, en de natuurvolken die hiermee in harmonie leven, aan de wereld laten zien als tegenhanger van de
door hem aanschouwde destructie door homo sapiens.
De Genesis-tentoonstelling reist nu de wereld rond en
is van 15 juni tot 17 september 2017 in het Nederlands
Fotomuseum te zien.

De protagonist
In de ﬁlm neemt Salgado ons mee op zijn odyssee via
een ingenieuze constructie van Wim Wenders (via het
telepromptersysteem) waardoor de fotograaf én begenadigd verteller zijn geprojecteerde foto’s becommentarieert vanuit het pikkedonker. Hij ziet geen lens, is
alleen met zijn beelden en zijn herinneringen. We zien
de foto en zijn gezicht dat weinig tot geen mimiek vertoont. Salgado vertelt met gevoel voor detail en met gepaste afstand, zoals de grote vertellers uit de oudheid.

Hij verhaalt het grote verhaal van de mens: een verhaal
van schoonheid, liefde, maar ook van verschrikkingen.
Salgado plaatst zijn beelden in de context van het onvermijdelijk menselijk lijden, van de wil tot overleven, en
van de hoopvolle, diepe band tussen moeder en kind.
Een verhaal dat om een protagonist vraagt, niet een
slachtoffer. Een verhaal dat dwingt om het lot weer in
eigen hand te nemen.

gado als de vader die er nooit was, de zoektocht van
de zoon naar zijn vader en de boosheid van deze zoon
over wat hij tekort is gekomen. Hoe is het om de zoon
van Picasso te zijn? Dit maakt de ﬁlm hybride en ook
enigszins ongemakkelijk. Ondanks de zoektocht zien we
vader en zoon nauwelijks samen praten. We zien geen
warmte, geen toenadering. Wel zien we het imposante,
gebeeldhouwde hoofd van Salgado, als een Griekse held
volledig in bezit genomen door zijn strijd. De man die na
zijn traumatische ervaringen - hij zou deze waarschijnlijk nooit zo noemen - weer de verbinding zoekt met het
leven door zijn project Genesis, maar niet met zijn zoon.
Eigenlijk wil ik dat niet zien.
Er zijn tegenwoordig veel kinderen die via een documentaire één van hun ouders, meestal de vader, alsnog
willen leren kennen en begrijpen. Maar eigenlijk gaat
hun documentaire over hoe het is om niet gezien te
zijn, en minder belangrijk te zijn geweest dan het succesvolle werk van hun vader. Het is een hopeloze tocht
die op z’n hoogst een kruimeltje roem oplevert, maar
geen begrip. Het toont de onuitroeibare hoop dat het
script herschreven kan worden. Geen prettige aanblik.
Dan liever de vaders, zoals Salgado, die zich moedig onderdompelt in the Heart of Darkness om ons getuige
te maken van het verborgen onrecht, van het menselijk lijden in al zijn facetten, en niet wegkijkt. Hij valt en
staat weer op. Strijders voor een humane wereld. Wat
moeten zij met hun kinderen die zijn opgegroeid in luxe
en veilige omstandigheden, maar blijven zeuren over de
aandacht die ze tekort zijn gekomen? Boze, ontevreden
kinderen vol verwijten. Kijk eens naar de kinderen in
Afrika, die hebben het moeilijk. Geen speld tussen te

krijgen, toch?

De zoon
Doordat Wim Wenders deze ﬁlm samen maakte met
de zoon van Salgado, de 41-jarige ﬁlmer Juliano Ribiero
Salgado, komt ook een heel ander aspect in beeld: Sal-

The Salt of the Earth is op DVD verkrijgbaar.
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Ontwikkeling

Verschillen tussen het Nederlandse
EMDR-standaardprotocol en het
originele protocol van Shapiro
Deel II: de casusconceptualisatie
Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

In een serie artikelen bespreken wij de belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDRprotocol ten opzichte van het originele protocol van Shapiro. In deze bijdrage gaan we in op
de casusconceptualisatie. Ook presenteren wij een schema dat recent door de gezamenlijke
EMDR-trainers is ontwikkeld en sindsdien gebruikt wordt in de EMDR-opleidingen.
Vrij snel na de eerste publicaties over EMDR benadrukte
Shapiro dat EMDR veel breder toegepast kan worden dan
alleen bij PTSS. Haar visie is dat de meeste vormen van
psychopathologie kunnen worden beschouwd als een
gevolg van een of meer beschadigende gebeurtenissen.
Ze werkte dit uit in het zogeheten Adaptive Information
Processing (AIP) model (Shapiro, 2001). Binnen dit model
wordt gesteld dat bij psychische klachten de informatieverwerking van grotere en kleinere nare gebeurtenissen
niet goed is verlopen. Doorgaans worden ervaringen, hoe
ingrijpend ook, verwerkt en geïntegreerd in bestaande
‘neurale netwerken’. “Als de integratie van nieuwe informatie op de een of andere wijze niet goed verloopt,
doordat de ervaring te heftig is, te zeer in strijd is met
bestaande opvattingen, de draagkracht te beperkt is of
de omstandigheden te ongunstig, dan blijven de ervaringen op een ‘bevroren’, onverwerkte wijze in het geheugen achter. Ze oefenen door hun emotionele betekenis en
lading een negatieve invloed uit op gedachten, gevoelens
en gedragingen, ook als ze niet intrusief in het bewustzijn
aanwezig zijn”, aldus Shapiro. De patiënt heeft lang niet
altijd een hulpvraag met betrekking tot deze ervaringen.
Het AIP-model benadrukt niet alleen de schadelijke invloed
van onverwerkte gebeurtenissen, maar ook het belang van
het alsnog herstellen van deze ‘oude wonden’. Volgens het
AIP-model is EMDR-therapie bij uitstek geschikt om disfunctioneel opgeslagen herinneringen ‘onschadelijk’ te maken.
EMDR zou de integratie van de nare ervaringen in bestaande
kennis bevorderen, wat leidt tot vermindering van negatieve
emoties en de opbouw van een adaptief cognitief kader.
Daarbij gaat Shapiro uit van de interne wijsheid en het zelfhelend vermogen van de patiënt (“Processing those memories allows us to learn what is useful and let go of the rest”).
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Targetselectie
Een belangrijke vraag is welke geheugenrepresentaties
relevant zijn om te bewerken in relatie tot de doelstelling van de behandeling. Shapiro heeft dit in feite niet
expliciet uitgewerkt. In haar boek geeft ze prachtige
voorbeelden van hoe zij zelf tijdens het anamnestisch
interview tot potentiële targets komt (pp 108-118). Het
is echter erg moeilijk te bepalen of de zo gevonden
herinneringen echt relevant zijn. In ieder geval is haar
zoekstrategie moeilijk overdraagbaar. Meestal laten
behandelaren in de Verenigde Staten de targetselectie
aan de patiënt zelf over, door een sessie te beginnen
met vraag: “What incident would you like to work on
today?” Nederlandse EMDR-therapeuten die nog opgeleid zijn door Francine Shapiro of Gerry Puk (dus voor
het jaar 2000) herinneren zich nog wel dat dit de eerste
stap was van het vertaalde Amerikaanse EMDR-standaardprotocol.
Shapiro (2006) noemt nog een aantal vragen die aan patiënten kunnen worden gesteld om relevante herinneringen te identiﬁceren. Daarvoor gebruikt ze een tijdslijn
en ze stelt voor aan patiënten te vragen om hun tien
naarste herinneringen te benoemen. Nadat aan de patiënt de SUD-schaal is uitgelegd, volgt de instructie: “On
this timeline, what are the most important events – good
and bad – that formed the person you are today?” Of:
“When are the times that things changed? (speciﬁcally
ask for deaths/losses, including animals and humiliations.” (Shapiro, 2006, p.34). Opvallend hieraan is de tamelijk ongerichte instructie. Bovendien is het onduidelijk
of de toepassing van EMDR op deze herinneringen leidt
tot vermindering van de klachten waarvoor de patiënt
f
behandeling zoekt.
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Figuur 1
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Schema EMDR casus conceptualisae

Floatback
Een andere manier voor het vinden van relevante herinneringen voor EMDR die Shapiro (2001) adviseert, is gebruik
te maken van de zogeheten ﬂoatback-procedure. De patient wordt hiervoor gevraagd een situatie in gedachten te
nemen waarin de klachten zich regelmatig voordoen: een
recente aversieve situatie of een geanticipeerde moeilijke
situatie. De therapeut vraagt dan hiervan een stilstaand
beeld te vormen en de bijbehorende gedachten en emoties te benoemen. Vervolgens wordt de patiënt gevraagd
terug te gaan naar een vroegere gebeurtenis of situatie
waarin hij of zij ook zo dacht of zich ook zo voelde, het
liefst uit de kindertijd: hoe vroeger, hoe beter. Als de patiënt op een herinnering stuit, wordt hierop vervolgens
het EMDR-standaardprotocol toegepast (Shapiro, 2001;
Solomon & Shapiro, 2008).
De ﬂoatback-methode komt uit de hypnotherapie en is
gebaseerd op het principe van de affectbrug. Ook binnen
de schematherapie is dit een bekende manier om tot de
selectie van relevante herinneringen te komen voor imaginaire rescripting. Het voordeel van deze werkwijze is dat
op gevoelsniveau direct duidelijk wordt hoe emotionele
problemen in de actualiteit zijn verbonden met bepaalde
kerngebeurtenissen uit het verleden van de patiënt. Het
nadeel is dat niet op voorhand duidelijk is of de herinnering die op deze wijze worden ‘gevonden’ inderdaad
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een betekenisvolle relatie hebben met het te bewerken
klachtenpatroon. De therapeut heeft daarbij ook geen invloed op de volgorde van de thema’s en herinneringen in
de behandeling. Ook patiënten weten niet wat van hen
wordt verwacht, en wanneer er zich meerdere herinneringen aandienen, weten ze niet goed welke ze moeten
‘kiezen’ (ten Napel-Schulz et al., 2011).
De conclusie is dat voor het gericht behandelen van de
speciﬁeke klachten waarmee de patiënt zich presenteert,
binnen de Amerikaanse EMDR-werkwijze een duidelijke
casusconceptualisatie ontbreekt, op basis waarvan de
therapeut keuzes kan maken met betrekking tot selectie
van de herinneringen en de volgorde waarin deze moeten worden bewerkt. Dit is vooral problematisch als therapeuten EMDR breder willen toepassen. Bij PTSS speelt
dit probleem minder, omdat de patiënt herbelevingen en
intrusies heeft die direct verwijzen naar de te behandelen herinneringen. Uiteraard zullen bij meervoudig trauma herinneringen eerst moeten worden geclusterd en
geordend, maar in principe worden de meest intrusieve
herinneringen als eerste behandeld. Deze werkwijze
staat binnen de Nederlandse EMDR-literatuur bekend als
‘Machteloosheid eerst’ en viel vroeger onder de ‘Linksom’
werkwijze. Later spraken we van ‘Rechtstreeks’ en inmiddels van de ‘Intrusieroute’ (zie Figuur 1).

EMDR-therapie
Zoals hierboven beschreven is EMDR niet slechts een interventie voor PTSS (het standaardprotocol) maar inmiddels
ook een speciﬁeke zienswijze op psychopathologie. Welke
werkwijze hoort er nu bij deze zienswijze? Uit onvrede
met bovengenoemde procedures werd in Nederland het
zogeheten ‘Linksom-Rechtsom model’ ontwikkeld, oftewel LORO (Ten Broeke & de Jongh, 2012). Dit model is in
het buitenland nauwelijks bekend, maar in Nederland is
het de basis geworden voor het doen en laten van vele
EMDR-therapeuten. Inmiddels onderscheiden we, naast
Linksom en Rechtsom, ook een intrusieroute, een emotieroute en een ﬂashforward-route. Ook het identiﬁceren en
desensitiseren van positieve geheugenrepresentaties zou
nog kunnen worden toegevoegd als afzonderlijke route.

Wat is een casusconceptualisatie?
In een casusconceptualisatie (CC) wordt geanalyseerd
wat de belangrijkste problemen van een patiënt zijn, hoe
deze in verband staan met elkaar en waar de aandacht
als eerste op moet worden gericht. De diagnostiek begint
meestal met een DSM-classiﬁcatie die de eerste aanwijzingen geeft voor de keuze van evidence-based behandelingen, zoals EMDR bij de classiﬁcatie PTSS (intrusieroute).
Afhankelijk van de klachten van de patiënt en het theoretisch kader van de therapeut zal na de classiﬁcatie vaak
nadere diagnostiek plaatsvinden: vanuit de CGt zullen
FA’s en BA’s worden opgesteld, vanuit de schematherapie
worden schema’s en modi in kaart gebracht en binnen
de EMDR gaat de therapeut op zoek naar geheugenrepresentaties van relevante beschadigende ervaringen. De
keuze voor een theoretisch kader impliceert in de regel
tegelijkertijd een voorkeur voor bepaalde interventies.

CC-schema
Figuur 1 geeft zes verschillende routes weer waarmee
de therapeut vanuit de anamnese, het klachtenpatroon
en de behandeldoelen tot targetselectie voor EMDR kan
komen. Er is gezocht naar goede, nieuwe benamingen
voor deze routes, en telkens is aangegeven wat de belangrijkste indicaties of aangrijpingspunten zijn. De vragen
zijn vervolgens kenmerkend voor het zoekproces naar de
samenhang tussen klachten en herinneringen. Afhankelijk van de gekozen route wordt binnen het EMDR-standaardprotocol begonnen met een ‘herinnering’ (Linksom,
Rechtsom, ﬂoatback) of direct met een plaatje (intrusieroute, emotieroute, ﬂashforward).

het hier gepresenteerde schema wekken wellicht de indruk dat álles met EMDR kan worden behandeld, maar
zo is het allerminst bedoeld. De ervaring is wel dat EMDR
in veel gevallen een toegevoegde waarde kan hebben en
daarom een plek kan krijgen in het behandelplan van veel
patiënten. De uitdaging is telkens om te taxeren wanneer
en hoe EMDR aanvullend kan zijn. Bedacht moet worden
dat EMDR op dit moment alleen voor PTSS (voldoende)
wetenschappelijk wordt ondersteund. Dit betekent dat
een behandelaar die EMDR wil toepassen voor een andere klacht dan PTSS, ook kennis zou moeten hebben van
bestaande effectieve behandelingen voor de betreffende
stoornis en deze ook moet kunnen uitvoeren. In ieder geval is een waarschuwing op zijn plaats voor het exclusief
toepassen van EMDR buiten de behandeling van PTSS.
Zorgverzekeraars Nederland heeft overigens wel ‘goedkeuring’(!) verleend aan de toepassing van EMDR bij een breder toepassingsgebied dan PTSS, namelijk als EMDR een
“onderdeel is van de behandeling van overige stoornissen,
waarbij een psychotraumatische ervaring interfereert met
de primaire stoornis.” (zie ook de VEN-mail, 23 januari 2017)

Conclusie
Nederlandse aanpassingen van de wijze waarop een
EMDR-behandeling kan worden vormgegeven, zijn in dit
artikel geïllustreerd aan de hand van een nieuw ontwikkeld CC-schema. In Nederland wordt veel meer dan daarbuiten een onderscheid gemaakt tussen EMDR als interventie en EMDR als therapie (zienswijze, zoekstrategie
en werkwijze). Er wordt verondersteld dat men een CC
opstelt die niet uitgaat van herinneringen maar van klachten en op grond daarvan kiest voor EMDR, al dan niet in
combinatie met andere interventies. Pas na het opstellen
van de casusconceptualisatie in het algemeen en het speciﬁeke behandelplan in het bijzonder neemt de therapeut
in Nederland het EMDR-standaardprotocol ter hand. 
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Reacties kunnen worden gestuurd naar het secretariaat.
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Exposure als aanvulling
op EMDR: de nieuwste
inzichten
Tekst: Ronald Roskam

Michelle Craske publiceerde samen met haar team in 2014 een artikel over de optimalisering van exposure-behandelingen. Dit artikel vat jarenlang state of the art onderzoek
samen, wat belangrijke implicaties heeft voor de procedurele toepassing van exposure
in de klinische praktijk. De implementatie van de nieuwe inzichten verloopt daar echter
moeizaam, omdat de stof complex is en de protocollen tot voor kort verouderd waren. Tijd
voor een overzicht van de nieuwe inzichten in exposure en de praktische toepassing hiervan voor de EMDR-therapeut.
De 25-jarige Paula woonde ongeveer vijf jaar samen met
haar vriend Pedro in Spanje. Tijdens deze relatie vonden
er diverse traumatische gebeurtenissen plaats. Zo sloeg
Pedro gesprekspartners van Paula in elkaar, moest zij
toekijken toen hij de keel van haar hond doorsneed en
greep Pedro haar een keer bij haar arm toen hij in de
auto zat en zij ernaast stond. Hij gaf gas waardoor ze
achter de auto aan werd gesleept. Hij bedreigde haar bovendien een keer met een wapen. Haar ouders grepen
gelukkig in en de relatie is verbroken. Ze is nu hyperalert,
angstig en ze verwacht Pedro op elke hoek van de straat
tegen te komen, en vreest dat hij haar dan vermoordt.
Paula verblijft bij haar ouders en heeft zich opgesloten
in de slaapkamer. Ze komt alleen onder begeleiding van
haar moeder naar buiten. Ze heeft nachtmerries en herbelevingen en ze reageert angstig in contact met mannen. Ze voldoet aan alle kenmerken van PTSS.

Aangrijpingspunt
Deze casus biedt diverse aangrijpingspunten voor EMDR. Er
bestaat namelijk een kans dat Paula, na het opruimen van de
herinneringen, geen nieuwe corrigerende ervaringen opdoet.
Dit gebeurt wel binnen de EMDR-therapie ten aanzien van
alle narigheid, maar niet buiten de deur in het echte leven.
Zelfs al zou Paula op pad gaan om corrigerende ervaringen
op te doen, dan is het niet ondenkbaar dat de verwachtingen
omtrent de het gevaar dat ze vreest, blijven bestaan. Kennis
van exposure kan hierin extra handvatten bieden.
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Gewenning versus uitdoving
Binnen een exposure-behandeling lag de focus vroeger op langdurige blootstelling aan een geconditioneerde stimulus (bijvoorbeeld een mes), hierna ‘voorspeller’ genoemd, tot de respons (angst) verdwijnt.
Dit noemden we gewenning (habituatie). We stellen
Paula dan bloot aan een mes en wachten net zo lang
totdat de angst vanzelf zakt. Een wapen is echter
daadwerkelijk beangstigend als Paula verwacht vermoord te worden. Deze angst is logisch en passend
bij een dergelijke verwachting. Recente inzichten laten dan ook zien dat exposure niet gaat over gewenning, maar over uitdoving (extinctie). Exposure is het
blootstellen van de patiënt aan een voorspeller (bijvoorbeeld mannen) om de daarbij behorende buitenproportionele rampverwachting (harm expectancy),
bijvoorbeeld om vermoord worden, te ontkrachten.
De ontkrachting van de rampverwachting leidt tot uitdoving van de angst.
De focus van een dergelijke behandeling ligt hierbij dus
niet op de respons (angst), maar op de verwachting.
Je vraagt bijvoorbeeld: “Wat is het ergste dat er kan
gebeuren (verwachting) als je met een man (voorspeller) geconfronteerd wordt?” Of: “Wat is de moeder aller rampen (verwachting) als je wordt gevraagd om te
spreken over je traumatische ervaring (voorspeller)?”
Het doel van exposure is het onderdrukken (inhiberen)
van de associatie voorspeller-ramverwachting door
deze in de realiteit te toetsen.

De term ‘uitdoving’ suggereert dat de rampverwachting volledig verdwijnt (uitdooft). Dit is echter niet het
geval. Door het weerleggen van de rampverwachting
ontstaat een nieuwe verwachting, die door herhaalde
exposure verstevigd kan worden. Het doel van de exposure is dat deze nieuwe verwachtingen dan gaan
overheersen en dus waarschijnlijker worden. Proefondervindelijk zal namelijk blijken dat Paula helemaal niet
mishandeld wordt als een man haar arm pakt en dat
Paula helemaal niet vermoord wordt, wanneer zij een
man met een mes ziet. Het is dus verstandig als de
therapeut na de exposure de rampverwachtingen ter
discussie stelt (bijvoorbeeld: “Je werd niet mishandeld?
Je werd niet vermoord? Maar wat gebeurde er wel?”).
Exposure duurt zo lang (of gebeurt zo vaak) als nodig is
om de rampverwachting te weerleggen (en de nieuwe
realistische verwachtingen te versterken), en is niet afhankelijk van enige daling van angst, zoals bij gewenning gedacht werd.

Tips voor optimalisatie
Craske formuleert een serie tips om exposure te optimaliseren. De meest belangrijke licht ik hier toe.
1. Verwachtingsdisconﬁrmatie (‘expectancy
violation’)
Ontwerp de exposure zodanig dat het de rampverwachting zo hard mogelijk ontkracht. Het verschil
tussen een rampverwachting (‘de man gaat mij mishandelen’) en de uitkomst (‘de man is vriendelijk’)
daarvan is essentieel voor het opnieuw leren. Hoe
groter de ontkrachting van de verwachting door een
nieuwe leerervaring, hoe groter de uitdoving. Faciliteer gerichte aandacht van de patiënt, zowel voor
de aanwezigheid van de voorspeller (bijvoorbeeld ‘de
man’ of ‘het wapen’) als voor de
niet opgetreden rampverwachting
(bijvoorbeeld ‘vermoord worden’).
Zoek situaties waarin de rampverwachting wordt ontkracht. Doe dit
zo vaak en zo lang als het volgens
de patiënt nodig is om een goede
conclusie te kunnen trekken.
2. Verdiepende uitdoving (‘deepened extinction’)
Craske adviseert om ‘voorspellers’ van rampverwachtingen eerst apart aan te pakken door middel van exposure, en deze vervolgens met elkaar te combineren.
Paula kan eerst apart in contact gebracht worden met
een hond, een mes en vervolgens een man (die lijkt f
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op Pedro), waarna deze stimuli gezamenlijk worden
aangeboden. Als Paula bereid is om meteen de gecombineerde stimuli aan te gaan, dan heeft dit de voorkeur
in het kader van ‘harde’ disconﬁrmatie.
3. Verwijder veiligheidssignalen en -gedrag
(‘removal of safety signals and –behaviors’)
Veiligheidssignalen (bijvoorbeeld als iemand een object
of een belangrijk persoon bij zich heeft) en veiligheidsgedrag (bijvoorbeeld verstoppen of controleren) houden de rampverwachting in stand, omdat de patiënt het
niet optreden van de verwachte ramp toeschrijft aan
de aanwezigheid van het veiligheidssignaal of aan het
uitvoeren van het veiligheidsgedrag. Beide beperken
daarmee het inhibitoir leren. Paula komt alleen buiten
in gezelschap van haar moeder. Daarnaast onderzoekt
Paula haar omgeving op buitensporige wijze op de aanwezigheid van ‘voorspellers’, zoals Pedro. Het succes
van exposure wordt in deze gevallen toegeschreven
aan de aanwezigheid van de moeder en het buitensporig controleren, en niet aan het succesvol weerleggen
van een verwachting.
Streef ernaar dat de patiënt veiligheidssignalen en -gedragingen achterwege laat. Soms is psycho-educatie
over de werking van deze mechanismen voldoende. In
sommige gevallen leidt de afbouw van veiligheidssignalen en –gedrag tot onderhandeling met de patiënt,
waarbij de therapeut inzet op zoveel mogelijk verwijdering van de veiligheidssignalen- en gedragingen.
4. Varieer (‘variability’)
Nieuwe informatie slaat een patiënt beter op als er gevarieerd wordt in voorspellers en de volgorde waarin
exposure aan deze voorspellers plaatsvindt. Maak een
lijst van stimuli die de ramp voorspellen (zoals een wapen, mannen, een hond en een mes). Nummer ze, of
scoor het angstniveau (van 1-100).
Bewaak de variatie in de lijst (bijvoorbeeld ten aanzien van de
voorspellers of van de locaties).
Voer de lijst niet gradueel uit (zoals dit vroeger gebruikelijk was),
maar randomiseer door bijvoorbeeld een dobbelsteen te laten bepalen welke voorspeller gekozen wordt voor exposure.
Meer variatie in angst-levels, is een voorspeller voor
een stabiel resultaat.
5. Retrieval cue
Leer de patiënt een voorspeller aan (bijvoorbeeld een
ring, een ketting of een duim-wijsvinger combinatie)
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die hij of zij associeert met het niet optreden van de
verwachte ramp. Dit betekent dat de patiënt, in confrontatie met een voorspeller (bijvoorbeeld een man
met een mes), zelf een voorspeller (bijvoorbeeld de
duim-wijsvinger combinatie) bij zich draagt, die hem
of haar eraan helpt herinneren dat de rampverwachting niet optreedt. Deze retrieval cue lijkt veel op de
installatie van een anker bij de RDI-procedure. Het doel
van een RDI (Resource Development and Installation)
is echter de installatie van interne hulp- of krachtbronnen om EMDR en/of exposure mogelijk te maken.
De retrieval cue, in de praktijk vaak een mentale cue,
herinnert vooral aan het verband tussen de voorspeller en het niet optreden van de verwachte ramp, die
geleerd is tijdens eerdere EMDR en/of exposure. Het
risico van het te vroeg inbouwen van een dergelijke
voorspeller is dat deze als veiligheidssignaal optreedt,
wat de ontkrachting van de rampverwachting voorkomt. Installeer de voorspeller daarom pas later in de
behandeling, bijvoorbeeld als een terugvalpreventie
interventie.
6. Multiple context
Variatie van de context waarin exposure plaatsvindt,
bevordert uitdoving. Dit kan extern zijn (bijvoorbeeld
de straat en de behandelkamer), maar ook intern (bijvoorbeeld nuchter of onder invloed van oxazepam).
Varieer onder andere in locaties en tijdstippen, en in
verschillende emotionele toestanden. De klinische vertaling hiervan is dat het verstandig is dat interoceptieve exposure, imaginaire exposure en exposure in vivo
met Paula in verschillende contexten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld alleen, op verschillende dagen per
week of op onbekende plekken.

8. Affect labelen (‘affect labeling’)
Een andere strategie om inhibitie te versterken is het
‘labelen’ van het affect. De verwerking van taal in de
vorm van labelen (in tegenstelling tot traditionele verbale cognitieve therapie die de inhoud probeert te
veranderen) verbetert de uitkomsten van exposure.
Vraag patiënten gedurende de exposure met enige regelmaat naar hun reactie, zonder het doel om deze te
veranderen. In EMDR doen we dit ook door te vragen:
“Wat komt er op?”, “wat gaat er door je heen?” en “wat
merk je?” Dezelfde vragen zijn werkzaam tijdens de
exposure.

Terugval
Het gebeurt meer dan eens dat de klachten van patiënten na een EMDR-behandeling terugkeren. Een behandeling gericht op uitdoving heeft de potentie om diverse
terugvalverschijnselen te voorkomen, of terug te dringen. Als therapeut hebben wij de taak om patiënten te
verleiden om met zoveel mogelijk variatie al hun veiligheidssignalen of -gedragingen af te bouwen. Ik hoop dat
ik EMDR-therapeuten op een praktische wijze met deze
aanbevelingen van Craske kan stimuleren om meer exposure toe te voegen, als verwerking alleen onvoldoende lijkt.

Ronald Roskam is psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij de forensische polikliniek van GGZ Noord-Holland-Noord en in de basis GGZ van Amici Zorgt.

Referenties
Craske, M.G., Treanor, M., Conway, C., Zbozinek, T., Vervliet, B. (2014).

7. Pre-exposure reconsolidatie (‘pre-exposure
reconsolidation’)
In de reconsolidatiefase wordt een opgeslagen herinnering uit het geheugen opgehaald en weer opnieuw
opgeslagen. Het aanbieden van nieuwe informatie in
deze fase wordt tijdens het opslaan als nieuwe informatie in de herinnering meegenomen, waarmee
de angstige herinnering op zichzelf verzwakt. Als de
therapeut ongeveer tien minuten voorafgaand aan
de sessie de voorspeller kort aanbiedt, reduceert dat
wellicht diverse terugvalverschijnselen. Paula krijgt
bijvoorbeeld een foto van een wapen aangeboden,
waarna ze tien minuten later exposure aangaat op de
schietbaan, onder begeleiding van een mannelijke instructeur.

Maximizing Exposure Therapy: An Inhibitory Learning Approach, Behaviour
Research and Therapy 58, nummer 1, 10-23.
Korrelboom, K & Ten Broeke, F.E. (2014). Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie: handboek voor theorie en praktijk. Uitgeverij Coutinho. ISBN:
9789046903810.
Rijkeboer, M.M. & Van den Hout, M. (2014). Nieuwe inzichten over exposure.
Tijdschrift voor cognitieve therapie en gedragstherapie 47, nummer 1, 2-19.
Ten Broeke, E. & Rijkeboer, M. (2017). Over het hanteren van vermijding
en veiligheidsgedrag in behandeling van angststoornissen. Tijdschrift voor
cognitieve en gedragstherapie 50, nummer 1, 2-20.
Vervliet, B., Depreeuw, B., Treanor, M., Conway, C.C., Zbozinek, T., & Craske,
M.G. (2014). Exposuretherapie maximaliseren: Een benadering volgens het
inhibitorisch-leermodel. Tijdschrift voor cognitieve therapie en gedragstherapie 47, nummer 4, 296-339.
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Emotionele lading, arousal
en oogbewegingen
Tekst: Hellen Hornsveld en Matthijs oude Lohuis

De werkgeheugentheorie verklaart het effect van oogbewegingen maar doet geen
uitspraken over nut en noodzaak van emotionele lading tijdens het EMDR-proces.
In het Handboek EMDR wordt ervan uitgegaan dat de verwerking beter verloopt als de
emotionele lading zo hoog mogelijk is, dat wil zeggen als ‘de trein hoog op de berg staat’.
Maar is dat ook zo? En zo ja, waarom eigenlijk? Recent verschenen enkele studies die
hierop mogelijk een antwoord geven. In deze bijdrage gaan wij in op een recent
verschenen studie van Marianne Littel en haar collega’s.

Het uitgangspunt van de werkgeheugentheorie is dat
het menselijk werkgeheugen beperkt is van omvang
en daardoor moeite heeft om verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren. Bij EMDR wordt het vasthouden van een herinneringsbeeld verstoord door de oogbewegingen. De herinnering wordt minder levendig en
minder emotioneel in het werkgeheugen vastgehouden. Dit geeft ruimte voor een gezondere betekenisverlening. Het geheel wordt in zijn vernieuwde hoedanigheid heropgeslagen in het langetermijngeheugen.
Dit proces noemen we reconsolidatie.

Hoe belangrijk is ‘lading’?
Een studie die al in 2014 verscheen, kreeg weinig aandacht, maar is wel zeer relevant voor de praktijk en gaf
de aanzet tot het onderzoek van Marianne Littel. In dat
onderzoek werd gevonden dat de werkgeheugentheorie niet opgaat voor neutrale beelden (van den Hout et
al, 2014). Een neutrale levendige herinnering, zoals een
beeld dat je gisteren een watermeloen kocht bij de supermarkt, blijkt ongevoelig voor oogbewegingen. Emotionele lading lijkt dus een noodzakelijke voorwaarde
om een herinnering ‘vatbaar’ te maken voor verandering. De trein moet dus inderdaad op de berg.
Op zich is het een bekend fenomeen dat emotionele
lading (arousal) de opslag van herinneringen (consolidatie) versterkt. Hierdoor worden belangrijke, betekenisvolle gebeurtenissen beter onthouden dan niet-belangrijke, niet-betekenisvolle gebeurtenissen (zie kader).
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Dus een gebeurtenis, zoals de aankoop van een watermeloen in de supermarkt, wordt beter opgeslagen als
deze ervaring emotioneel betekenisvol is. Het kan een
positieve lading zijn, bijvoorbeeld omdat je een goede
vriend tegenkwam tijdens het kopen van de watermeloen, of een negatieve lading, bijvoorbeeld vanwege
een schietpartij in de winkel. Maar het belangrijkste is:
er moet lading zijn.
Littel en haar collega’s manipuleerden het stressniveau
van hun proefpersonen en onderzochten het effect
hiervan op het desensitiseren van een neutrale herinnering. Stress blijkt Inderdaad het effect van EMDR te
vergroten. Wat het onderzoek zo bijzonder maakt, is
dat de opgewekte arousal niet afkomstig was van de te
bewerken herinnering (het betrof een neutrale herinnering), maar van een irrelevante stresstaak, de Trier Social Stress Task (aangepaste versie). Het arousal-effect
lijkt dus weinig speciﬁek, Dit zou nogal wat klinische
implicaties kunnen hebben.

Het experiment van Littel
Littel en haar collega’s lieten 67 vrouwelijke proefpersonen aan een ingenieus experiment deelnemen. Het design vraagt enige aandacht: iedere deelneemster moest
vooraf twee neutrale herinneringen benoemen. In de experimentele fase werd één herinnering opgehaald met
oogbewegingen, terwijl de andere herinnering werd opgehaald zonder aﬂeidende taak (recall only), uiteraard in

gerandomiseerde volgorde. De helft van de groep kreeg
daarnaast de opdracht om zich voor te bereiden op een
korte presentatie voor een sollicitatiecommissie. Deze
presentatie zou worden opgenomen op video. Dit is een
variant op de zogeheten Trier Social Stress Task (TSST):
een betrouwbare manier om subjectieve en objectieve
stress te induceren. Op grond van vooraf ingevulde vragenlijsten werd de groep bovendien ingedeeld in personen met hoge spreekangst en personen met lage
spreekangst.

Manipulatiecheck
Alle personen voelden zich meer gestrest in de TSSTconditie dan in de controleconditie. Subjectief gemeten
was de manipulatie dus geslaagd. Objectief gemeten
bleken alleen de personen met een hoge spreekangst
een verhoogde hartslag in de TSST-conditie te hebben
(zie Figuur 1).
Na de introductie van de anticipatieangst haalden alle
proefpersonen de twee neutrale herinneringen op:
één met, en één zonder het uitvoeren van oogbewef
gingen.

Het 'emotion-superiority effect’
Tijdens emotioneel beladen gebeurtenissen scheiden de bijnieren stresshormonen
uit die op hun beurt de neurotransmissie
van noradrenaline in het brein stimuleren.
Noradrenaline en stresshormonen versterken de geheugengerelateerde plasticiteit
van synapsen, waardoor herinneringen op
een meer intense en duurzame wijze worden gevormd en opgeslagen. Dit proces
wordt ook wel het emotion-superiority effect genoemd. Deze gevormde geheugensporen zijn niet onveranderlijk. De neurobiologische theorie van reconsolidatie stelt
dat ze na ophalen tijdelijk plastisch worden
en opnieuw moeten worden opgeslagen.
Ook hier lijkt bijvoorbeeld noradrenaline
(verhoogd bij emotional arousal) de mate
en inhoud van deze heropslag te beïnvloeden.
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Figuur 1

Resultaten
In Figuur 2 zijn de dalingen van de levendigheid weergegeven. Wat opvalt is dat personen met hoge spreekangst
in de stressconditie het meest ‘proﬁjt’ hadden van de
oogbewegingen. Dit effect was na tien minuten (pre-delay) nog steeds signiﬁcant aanwezig. Herinneringen van
personen zonder spreekangst en personen die niet in de
stressconditie zaten, bleken ongevoelig voor oogbewegingen. Uiteraard kon in deze studie alleen de levendigheid van de herinnering worden onderzocht en niet de
emotionaliteit (SUD) van de herinnering zelf: het betrof
immers neutrale herinneringen.

Figuur 2

Conclusie
Het onderzoek bevestigt dat arousal noodzakelijk is om
het desensitiserende effect van oogbewegingen te bewerkstelligen. Het is opvallend dat deze arousal in dit
onderzoek niet afkomstig was van de herinnering zelf,
maar van een irrelevante stressinducerende taak. Het is
mogelijk dat de stresstaak ook effect heeft op de werkgeheugenbelasting. Daarom willen de onderzoekers het
onderzoek herhalen met een farmacologische stressor.
Ondanks alle beperkingen van een laboratoriumstudie is
dit toch weer een bijzondere stap in het onderzoek naar
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de werkingsmechanismen van EMDR. Hoe beter we snappen hoe het werkt, hoe preciezer we ons klinisch handelen daarop kunnen afstemmen.

Klinische implicaties
De belangrijkste conclusie is dat een positief effect van
EMDR lijkt te worden bereikt bij een verhoogd stressniveau. Dit betekent niet automatisch dat er zoveel mogelijk
stress moet zijn (dat moet nog worden onderzocht), maar
er kan wel te weinig stress zijn. Dit heeft bijvoorbeeld
mogelijk bijgedragen aan de negatieve bevindingen bij de
COMET versus EMDR-studie (zie het interview met Brecht
Grifﬁoen en Anneleen van der Vegt elders in dit magazine).
De bevindingen geven verder duidelijk aan dat de stress
niet afkomstig hoeft te zijn van de herinnering zelf. Elke
stressvolle taak of elk gericht medicament zou het blijvende desensitiserende effect van oogbewegingen kunnen doen toenemen. Het betekent tevens dat we terughoudend moeten zijn met sederende medicatie, met
name met propranolol.
De auteurs veronderstellen verder dat mogelijk ook het
ophalen van positieve herinneringen (zoals bij RDI) versterkt kan worden met stress-inducerende taken of middelen. Ook merken zij op dat de bevindingen niet alleen
relevant zijn voor EMDR, maar voor alle interventies die
gericht zijn op het herevalueren van emotioneel beladen
geheugenrepresentaties, zoals imaginaire rescripting,
historisch rollenspel, gedragsexperimenten en andere
cognitief-gedragstherapeutische interventies. Ongetwijfeld is dit een gebied waaruit nog veel spannend onder
zoek valt te verwachten.
Referenties
Littel, M., Remijn, M., Tinga, A.M., Engelhard, I.M., & van den Hout, M.A.
(2017). Stress enhances the memory-degrading effects of eye movements
on emotionally neutral memories. Clinical Psychological Science, 5, 316-324.
Van den Hout, M. A., Eidhof, M. B., Verboom, J., Littel, M., & Engelhard, I. M.
(2014). Blurring of emotional and nonemotional memories by taxing working
memory during recall. Cognition and Emotion, 28, 717–727.

Cliënt’s perspective

'Sprong in het diepe’
Illustratie: Tineke

De rubriek Client’s perspective is voor mooie, aangrijpende, interessante of enthousiaste uitingen van cliënten.
Het kan gaan om een omschrijving van hoe iemand de EMDR-sessie heeft beleefd, of om een kunstige uiting. Wil je
iets van jouw cliënt(e) in deze rubriek zien? Neem dan contact op met Femke van de Linde (lindepraktijk@gmail.com).
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Research

EMDR als remedie
tegen fantoompijn
Tekst: Suzanne van Hees

Illustratie: Chiara Arkesteijn

Geïnspireerd door een aantal succesvolle casestudies bestudeerden onderzoekers in Iran
de effectiviteit van EMDR op fantoompijn als gevolg van de amputatie van een ledemaat.
Aangezien de onderzoekers alleen toegang hadden tot patiënten die in behandeling
waren bij het klinische rehabilitatiecentrum, hebben zij niet een voldoende hoeveelheid
patiënten kunnen includeren om stevige conclusies te kunnen trekken. Desondanks zijn
de resultaten voldoende interessant om verder onderzoek te doen.
De onderzoekers kwamen uit een multidisciplinaire onderzoeksgroep (anesthesie, IC-verpleegkunde en psychologie). Aangezien tachtig procent van de mensen in
het rehabilitatiecentrum na een amputatie last bleek te
hebben van fantoompijn en de pijnbestrijding nauwelijks effectief bleek, bundelden zij de krachten voor dit
onderzoek. Van de 85 patiënten die zij in zorg hadden,
selecteerden zij zestig participanten. Deze patiënten
waren tussen de 27 en 59 jaar oud, zeventig procent
was man en dertig procent vrouw. Iedereen was getrouwd.
De oorzaken van de amputaties liepen uiteen van diabetes en kanker tot ongelukken en ‘oorlog’. Deze patiënten moesten tenminste vier dagen per week gedurende
minstens vier maanden last hebben gehad van ernstige
fantoompijnen. Exclusiecriteria waren een psychische
stoornis (dus ook PTSS), epilepsie, een drugsverleden,
een visuele beperking of een ziekte die het centrale zenuwstelsel beïnvloedt.

Werkwijze
De participanten werden verdeeld in twee groepen
door middel van randomisatie: een EMDR-groep en een
controlegroep die ‘treatment as usual’ ontving. De EMDR-groep onderging twaalf keer een EMDR-behandeling
die telkens een uur duurde. Dit alles vond plaats binnen
een tijdsbestek van een maand. Voor de EMDR-interventie werden vier soorten targetherinneringen gekozen: het moment waarop de verwonding ontstond, de
amputatie, de functioneringsmoeilijkheden vanwege de
amputatie en de lichamelijke pijnbelevingen zelf. Voor
en na iedere sessie vulde de patiënt de SUD-schaal in
en daarnaast een vragenlijst om de pijnbeleving te me-

ten. 24 Maanden na de laatste sessie gebeurde dit nog
een keer. Tussen deze twee meetmomenten in kregen
de patiënten geen behandeling.
De controlegroep (treatment as usual) kreeg een maand
lang rehabilitatietherapie gericht op het verbeteren, behouden of herstellen van fysieke kracht en mobiliteit.
Deze therapie bestond uit farmacotherapie, dagelijkse
fysiotherapie, spiegeltherapie, psychotherapie en het
vergroten van het zelfvertrouwen. Zij vulden dezelfde
vragenlijsten in.

Resultaat
De resultaten laten zien dat van de dertig patiënten in
de EMDR-groep er 28 een enorme daling in de pijnbeleving rapporteerden of na de behandeling aangaven pijnvrij te zijn. Bij twee patiënten was er een na-effect: de
pijnbeleving daalde in het begin nauwelijks, maar na 24
maanden was deze wel een ﬂink stuk gedaald. Ook het
ervaren ongemak nam in deze groep sterk af. De patiënten van de controlegroep daarentegen rapporteerden,
gemiddeld genomen, geen daling in de pijnbeleving.
Dit zijn al met al veelbelovende resultaten. Maar om
echt deﬁnitief het behandelaanbod om te kunnen gooien voor deze patiëntengroep is eerst verder onderzoek
nodig.

Referentie
Rostaminejada, A., Behnammoghadamb, M., Rostaminejada, M., Behnammoghadamc, Z., Bashtib, S. (2017). Efﬁcacy of eye movement desensitization
and reprocessing on the phantom limb pain of patients with amputations
within a 24-month follow-up. International Journal of Rehabilitation Research. DOI: 10.1097/MRR.0000000000000227
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Boekreview

Evidence-Based Treatments
for Trauma Related Disorders
in Children and Adolescents
Tekst: Rik Knipschild

Dit boek van Landolt, Cloitre & Schnyder
(2017) is volgens de auteurs het eerste
handboek op het gebied van evidence-based
traumabehandelingen bij kinderen.
Het handboek is prettig opgebouwd. Het kent vijf inleidende hoofdstukken, waarin de auteurs het volledige diagnostische spectrum van traumagerelateerde
stoornissen bespreken. Daarnaast is er aandacht voor
testdiagnostiek, epidemiologie van traumagerelateerde
stoornissen en voor psychologische en (neuro)biologische theorievorming.
De kern van het boek gaat echter over de verschillende behandelinterventies, zoals The Child and Family
Traumatic Stress Intervention (CFTSI), TF-CGT, EMDR,
Prolonged Exposure Therapy, KIDNET, STAIR-A, ChildParent Psychotherapy, etc. De hoofdstukken beginnen
met een korte theoretische samenvatting over de interventie. Vervolgens wordt deze interventie (sessie voor
sessie) geïllustreerd aan de hand van herkenbare casuistiek en wordt het betreffende hoofdstuk afgesloten
met een overzicht van de huidige wetenschappelijke
evidentie. Het boek wordt uitgeleid met hoofdstukken
over traumabehandelingen in speciﬁeke context, zoals
een justitiële jeugdinrichting, op school, of traumabehandeling in post-conﬂict gebieden.
Het handboek dat is geschreven voor psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en andere hulpverleners
die werken met getraumatiseerde kinderen, geeft een
volledig overzicht op het gebied van traumabehandelingen. De auteurs zijn erin geslaagd om theorie, wetenschap en praktijk te integreren, waardoor het handboek
zowel kan fungeren als naslagwerk voor onderzoekers,
maar zeker ook een plek zal krijgen op de boekenplank
in de behandelkamer.

EMDR Magazine 14 |

58

Literatuur
1. Landolt, A. M., Cloitre, M., & Schnyder, U. (2017). Evidence-Based Treatment for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents.
Note: met toestemming gepubliceerd. Bron: GZ-Psychologie, volume 9,
issue 4, juni 2017 (rubriek Gesignaleerd)

Casus

EMDR en Theraplay
geïntegreerd voor ernstig
getraumatiseerde kinderen
Tekst: Marja Appel Foto: Zout Fotograﬁe

In Nederland bestaan 24-uurs behandelgroepen voor jonge kinderen tussen zes en twaalf
jaar oud met een licht verstandelijke beperking en kinderpsychiatrische problematiek.
"1,3"/$/,1"!"")3+!"7"(&+!"/"+%""ƞ""+$"0 %&"!"+&03+3"/4/),7&+$"+#60&"("
mishandeling en was getuige van huiselijk geweld. De gevolgen hiervan blijken in de
praktijk goed te behandelen met een combinatie van EMDR en Theraplay.
Jonge slachtoffers van vroeg en interpersoonlijk trauma
worden op termijn vaak waakzame kinderen die snel
driftig kunnen worden of woede-uitbarstingen hebben.
In feite zijn ze zeer angstig en voelen ze zich snel bedreigd. Vaak hebben ze posttraumatische stressklachten, zoals nachtmerries en herbelevingen. Op tal van
manieren doen ze pogingen om de nare herinneringen
onder controle te houden, bijvoorbeeld door druk gedrag
of door te dissociëren.
De trauma’s zijn vaak relationeel van aard, waardoor er
sprake kan zijn van hechtingsproblemen. In de behandeling van deze kinderen wordt daarom ingestoken op
hechting en trauma. Voor de traumabehandeling wordt
EMDR ingezet, omdat deze interventie veilig en effectief
is gebleken voor kinderen, ook als er sprake is van een
lager IQ. Voor de behandeling van de hechting wordt Theraplay gebruikt. Dit is een psychotherapie voor kinderen
en hun ouders, gericht op de versterking van de onderlinge band, de verbetering van de ouder-kind interactie,
de emotie- en gedragsregulatie, en op vermindering van
lichamelijke spanning.

Ontstaansgeschiedenis
Theraplay is ontstaan in de jaren ’60 van de vorige eeuw
in Chicago, toen het Headstart programma in de Verenigde Staten werd gelanceerd als reactie op de complexe
problemen van kinderen in de grote achterstandswijken.
Van hulpverleners in de wijken werd verwacht dat ze
met beperkte middelen veel kinderen konden helpen.
Ann Jernberg werd directeur van de psychologische afdeling van het Headstart programma. Ze liet therapeuten
spelen met de kinderen. Het gezonde ouder-kind contact

was het uitgangspunt van de spelbehandeling, ontleend
aan het werk van John Bowlby over gehechtheid. Zo ontwikkelde Theraplay zich.

Spelen
Theraplay heeft als doel een veilige, afgestemde band
tussen kinderen en hun ouders of andere primaire verzorgers (bijvoorbeeld groepsleiders) te creëren. Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling en
een veilige hechting van een kind is dat hij of zij een
verzorger heeft die op een speelse, empathische en sensitieve manier in zijn of haar behoefte voorziet. Daarom
komen ouders en kinderen samen in therapie. De therapie richt zich immers op de versterking van de relatie
tussen ouders en hun kind in het hier en nu. Met interventies tracht de therapie juist die gebieden in het brein
te stimuleren, die in de preverbale periode niet goed zijn
ontwikkeld. Het neuro-sequentiële model van Bruce Perry ondersteunt de veronderstelde werking achter deze
interventies, alhoewel hiervoor vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs bestaat. Dit model gaat ervan uit dat
in de eerste twee levensjaren eerst het middenbrein
zich ontwikkelt. Daarna komt de cortex tot ontwikkeling.
De veronderstelling is dat wanneer de ouders herhalend
activiteiten met de kinderen doen, die ze normaal gesproken met baby’s en peuters uitvoeren, de niet ontwikkelde hersengebieden geactiveerd worden en de
vertraagde ontwikkeling alsnog op gang kan komen.
De therapie is speels opgezet. Het is de bedoeling dat
de kinderen en de ouders samen plezier beleven. Een
positieve stemming is nodig om contact te maken en f
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verbinding met elkaar te voelen. De spelletjes zijn speciaal uitgezocht op hun krachtige werking ten aanzien
van de hechting, bijvoorbeeld met het spelletje ‘Spiegelen’. De ouder en het kind doen hierbij bewegingen of
gezichtsuitdrukkingen van elkaar na. Zo raken ze op elkaar betrokken, hebben plezier, en de band tussen hen
wordt sterker.
In de baby- en peutertijd raken ouders hun kinderen normaliter vaak aan. Daarom is verzorgende aanraking een
integraal onderdeel van de behandeling. Bijvoorbeeld bij
‘Het weerbericht’: met een speels verhaal krijgt het kind
dan een massage op de rug.
Theraplay wordt bij alle leeftijden toegepast. Bij adolescenten krijgen de spelletjes een meer uitdagend karakter, waardoor het minder kinderachtig lijkt maar nog wel
in emotioneel jonge behoeften voorziet.

staat het geven van leiding, duidelijkheid, structuur en
begrenzing centraal. De aanname is dat een kind zich
pas veilig kan voelen als het leiding krijgt en deze kan
accepteren. Verzorgende activiteiten zijn kalmerend
en helpen het kind om emoties te reguleren. Door te
wiegen, liefdevol aan te raken en te zingen kan het
kind ontspannen, en kan de lichamelijke spanning verminderen. Het idee hierbij is bovendien dat de eigenwaarde van het kind wordt versterkt door verzorgende
activiteiten.
De ouder vormt voor het kind de veilige haven van
waaruit hij of zij kan exploreren. Het veilige kind vertrouwt erop dat de ouder hem of haar ondersteunt en
ingrijpt als er gevaar dreigt. Het kind durft milde risico’s te nemen, waardoor het nieuwe dingen leert. Met
behulp van deze dimensies kan de behandeling afgestemd worden op de behoefte van de dyade.

Vier dimensies
De dagelijkse activiteiten tussen ouder en kind kunnen we indelen in vier dimensies: structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging. In de structuurdimensie
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Casus Milan (zeven jaar)
Een kind wordt niet zomaar opgenomen in een 24-uurs
behandelgroep. Meestal is er eerst een hulpverlenings-

traject via pleegzorg aan vooraf gegaan. Milan was vijf
jaar oud toen de jeugdbescherming ingreep en hem met
twee andere kinderen uit huis plaatste. Hij kwam in een
crisispleeggezin terecht en moest wisselen van school.
Na enkele weken begon hij opstandig te worden en
aandacht op te eisen. Het pleeggezin kon hem niet aan
en Milan werd overgeplaatst.
Na vier breakdowns in pleeggezinnen en een kortdurende plaatsing in een jeugdzorggroep met normaal begaafde jongeren wordt Milan in de ggz-behandelgroep
geplaatst.
Milan slaapt en eet slecht, en hij is zeer waakzaam. Hij
klaagt over nachtmerries van geraamtes en komt niet
tot leren op school. Uit de voorgeschiedenis weten we
dat hij verwaarloosd is door zijn moeder en verschillende (stief)vaders. Vanwege psychiatrische problemen en drugsgebruik waren ze meer gericht op hun
eigen problemen dan op de verzorging en opvoeding
van de kinderen. In huis werd veel gescholden en zelfs
gedreigd met messen. De politie moest regelmatig ingrijpen.
Milan denkt dat het zijn schuld was dat hij weg moest
bij de pleeggezinnen en dat hij beter zijn best had moeten doen. De herinneringen aan het vertrek bij de pleeggezinnen roepen veel lichamelijke reacties bij hem op.
Bij de plaatsing in het tweede pleeggezin werd hij gescheiden van zijn oudere broer.

den opgebouwd om hem voor het eerst in zijn leven
langdurig een sensitieve, responsieve volwassene te laten ervaren en het vertrouwen in die volwassene op te
bouwen. Vanwege zijn faalangst worden aan het einde
van de Theraplay-behandeling van twintig sessies meer
uitdagende activiteiten met Milan gedaan. Door hem
een krant door midden te laten slaan of ‘vliegtuigje’ te
spelen, leert hij kleine risico’s te nemen en er op te vertrouwen dat zijn begeleidster voor zijn veiligheid zorgt.
De veilige relatie die Milan met zijn begeleidster heeft,
wordt steeds sterker. Uiteindelijk kan hij haar over zijn
meest nare herinneringen vertellen. Samen schrijven
ze alle herinneringen waar hij last van heeft, op kaartjes. Hij wordt rustiger, de emoties overspoelen hem niet
meer, en het lukt hem om deze zo te reguleren dat hij
naar de nare plaatjes in zijn herinneringen durft te kijken.
Nu start de EMDR-behandeling, waarbij het basisprotocol wordt aangepast aan zijn cognitieve en emotionele leeftijd. De slaapproblemen verminderen, hij gaat
gemotiveerd naar school, kan beter leren omdat zijn
faalangst sterk is verminderd en hij kan de leiding van
volwassenen accepteren. Bovendien verandert zijn
perspectief: na de behandeling kan hij in een gezinshuis
gaan wonen in plaats van in een instelling.

Samenvatting
De korte tijd in de jeugdzorginstelling is erg heftig. Milan is opnieuw getuige van gewelddadigheden door
groepsgenoten. Bovendien kan hij het sociale leven
niet bijbenen en ervaart hij zichzelf als falend en waardeloos. Wanneer er enige rust bij hem ontstaat en hij
in het dagprogramma van de behandelgroep redelijk
meedraait, wordt geprobeerd een EMDR-behandeling
te starten. Milan verzet zich hier op alle mogelijk manieren tegen. Hij rent weg, doet zijn oren en ogen dicht
of verstopt zich in de behandelkamer. De traumabehandeling wordt tijdelijk stilgezet om de inmiddels gestartte Theraplay-behandeling haar werk te laten doen.
Milan doet de Theraplay met zijn mentor; zij is zijn
speciale hechtingsﬁguur en vervangt daarmee de ouder. De relatie tussen haar en Milan moet nog sterker
worden, zodat hij meer veiligheid gaat ervaren en er
op vertrouwt dat zij er voor hem is, als hij het moeilijk
heeft.
Bij Milan waren vooral de dimensies structuur en verzorging belangrijk om hem te helpen met zijn regulatieproblemen. Betrokkenheidsspelletjes, zoals ‘Kiekeboe’
en ‘Schuitje varen’ bleken voorzichtig te moeten wor-

Bij ernstig onthechte en getraumatiseerde kinderen kan
de inzet van Theraplay en EMDR goed samengaan. De
band tussen de belangrijkste hechtingsﬁguur en het kind
kan versterkt worden door de Theraplay. Doordat het
kind veiligheid in de relatie met de belangrijkste hechtingsﬁguur gaat ervaren, wordt de EMDR-behandeling

mogelijk.

Informatie over Theraplay: www.theraplay.org
Youtube: “Werkt spelen als medicijn?”
Booth, P. & Jernberg, A. (2010). Theraplay. Amsterdam:
Hogrefe Uitgevers

Marja Appel is GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, EMDR-practitioner en Theraplay practitioner. Zij
werkt in Behandelcentrum Boerderij Wijdenes, onderdeel van stichting Parlan in Alkmaar, en is tevens werkzaam in haar eigen praktijk Omena in Almere.
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Zevenjarige jongen met
nachtmerries was
getuige partnerdoding
Beantwoord door: Wieke Visser

Illustratie: Charlotte Tasma

Ik behandel een jongen van zeven jaar. Zijn moeder is
drie maanden geleden door haar ex-partner vermoord.
De jongen was hiervan getuige, maar hij ontkent dat hij
iets heeft gezien. Hij heeft veel last van nachtmerries,
waarin hij achtervolgd wordt door bloederige monsters.
Ik heb hem nu één keer gesproken, alleen en samen met
zijn tante. Hij ontkent ook bij mij dat hij iets gezien heeft
van de moord of van zijn vermoorde moeder, terwijl hij
is aangetroffen in dezelfde kamer als zij. Vind je dat ik
genoegen kan nemen met zijn verhaal en aan de slag
kan gaan met de nachtmerries?
De jongen woont nu bij een zus van zijn moeder en haar
partner, want het is onbekend wie zijn eigen vader is.
Hij kwam zo vaak overstuur uit zijn bed dat hij nu op
een matrasje naast het bed van zijn tante en oom slaapt.
Overdag is hij moe en prikkelbaar. Hij is op school ook
heel geagiteerd, snel agressief en op zijn hoede. Hij kan
zich helemaal niet op zijn werk concentreren. Na drie
maanden zit daar nog geen positieve ontwikkeling in.
Mijn vraag is of ik toch nog verder moet doorvragen in
een paar sessies, waardoor ik hem beter kan leren kennen, zodat hij wellicht wel gaat vertellen wat hij werkelijk heeft gezien? Of benader je de bronnen van zijn
klachten beter door eerst mee te bewegen met zijn vermijding, maar al wel zijn nachtmerries te behandelen?
Of bekrachtig je dan juist zijn ontkenning, waardoor hij
zijn echte verhaal helemaal niet meer gaat vertellen?

Uit je beschrijving van zijn klachten maak ik op dat hij
zich vooral onveilig voelt, waardoor hij alert blijft en zijn
ontwikkeling stagneert. Ik ben wel benieuwd naar zijn
eventuele fantasieën over wat er zou kunnen gebeuren,
nu hij deze moord op zijn moeder heeft meegemaakt. Na
de EMDR op de nachtmerries zou je dat verder kunnen
verkennen.

Reactie
Ik ben de EMDR op de nachtmerries gaan doen. Dat
verliep positief. Hij zat tijdens de EMDR bij zijn tante op
schoot. Zij kon hem goed ondersteunen. Na drie sessies
waren de nachtmerriebeelden voldoende gedesensitiseerd, en in de laatste twee sessies zag ik al een vrolijker
en meer levendig jongetje. Van zijn tante hoorde ik daarna dat hij bijna geen nachtmerries meer heeft en dat hij
vrolijker en meer ontspannen is, ook op school. Omdat
hij nog niet in zijn eigen kamer durft te slapen, hebben
we daar een future template op gedaan. Die mislukte
omdat hij zich ging verzetten. Hij werd boos en dwars
toen we suggereerden dat hij wel weer in zijn eigen bed
kon gaan slapen. Daarna had hij ook thuis weer een terugval in zijn gedrag, maar zijn nachtmerries namen niet
toe.
We hebben nu besloten dat hij voorlopig bij zijn tante op
de kamer kan blijven slapen, maar de vraag is: hoe nu
verder? Ik ben bang dat ik hem nog verder van streek
maak als ik nu ga vragen naar zijn fantasieën over wat er
zou kunnen gebeuren, zoals jij voorstelde.

Antwoord
Ik snap je dilemma. Maar ik denk dat het niet zoveel zin

Antwoord

heeft om op dit moment te proberen het verhaal bij hem

Je hebt mooi werk gedaan met de nachtmerries! Dat is

los te peuteren. De kans dat hij het na een nadere kennis-

een belangrijke ingreep want nu kan hij weer beter sla-

making toch nog gaat vertellen is niet zo groot, en je frus-

pen, en dat neemt een erg belangrijke belemmering in

treert hem mogelijk door hem niet te helpen met datgene

zijn ontwikkeling weg. Het feit dat hij zich zo verzet te-

waar hij last van heeft. Ik zou dus gewoon beginnen met

gen het alleen slapen lijkt inderdaad iets te zeggen over

EMDR op de nachtmerries.

zijn gevoel van onveiligheid. Als hij zich onveilig blijft
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voelen, zal hij zich nog steeds niet goed vrijuit kunnen

Antwoord

ontwikkelen. Nu is het dus wel zaak dat je met hem gaat

Goed gedaan! Mooi dat je meteen hebt doorgepakt toen

verkennen waar zijn gevoel van onveiligheid op geba-

het eenmaal duidelijk was waar zijn gevoel van onveilig-

seerd is. Zeker omdat hij nog klachten heeft, help je hem

heid vandaan kwam. Het is inderdaad ook belangrijk om

niet door de bronnen van zijn klachten nu te laten rusten.

goed te monitoren of er PTSS-klachten zijn bij de ouders/

Je kunt hem rechtstreeks vragen naar zijn angsten en

verzorgers van een kind en daarvoor een eigen (EMDR-)

hem eventueel voorleggen wat je weleens van andere

behandeling aan te bieden. Op veel kinder- en jeugdafde-

kinderen hebt gehoord. Bijvoorbeeld: “Een andere jon-

lingen in GGZ-instellingen wordt ook aan ouders EMDR

gen heeft mij weleens verteld dat hij bang was dat an-

aangeboden als hun PTSS een belemmerende factor is

dere vaders ook zomaar moeders kunnen vermoorden als

in het ouderschap, tenzij het gaat om zodanig complexe

ze heel boos worden.” Je kunt zijn tante voorleggen of zij

problematiek dat een eigen behandeling op een afdeling

inschat of hij makkelijker praat met of zonder haar erbij.

voor volwassenen noodzakelijk is.



Als het niet duidelijk wordt wat de bron van zijn angst is,
kun je ook een ﬂashforward op zijn rampfantasie doen.
Bij anticipatieangst is dat een geëigende interventie.

Reactie
Ik ben dit gesprek met hem aangegaan en, tot zowel
mijn als zijn tantes verbazing, ging hij ineens vertellen
over wat hij had gezien. Hij vertelde ook dat de moordenaar van zijn moeder hem bedreigd had door iets te
roepen als: “Jou vermoord ik ook als jij je mond open
doet.” Het was een heel emotionele zitting, zowel voor
hem als voor zijn tante. We hebben besloten om nog diezelfde week EMDR te starten op de beelden van de bedreiging en die van de moord zelf. Het was dus niet
meer nodig om een ﬂashforward toe te passen op
zijn anticipatieangst.
Nu, twee weken later, gaat
het veel beter met hem.
Hij is heel moe en slaapt
veel, maar hij is veel opgewekter en begint op
school ook weer wat
leerstof op te pikken.
Pff, wel een heftige behandeling, maar ik ben
trots op het resultaat.
Zijn tante is intussen
ook aan haar eigen
EMDR-behandeling
begonnen,
want
zij ontdekte dat zij
zelf ook nog PTSSklachten heeft. Deze
zijn
waarschijnlijk
deels ontstaan door
de verhalen die zij nu
alsnog van haar neefje
hoorde.
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A cry for
HEL(L)P
Beantwoord door: Merlijn van Eijk
Ik heb een vraag over een jongetje van twintig maanden
oud. De neonatoloog verwees hem naar mij. Ze maakt
zich zorgen over zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.
Hij zou alleen maar ‘zitten en kijken’. De neonatoloog
vroeg om nadere psychodiagnostiek naar kindfactoren
en naar relationele factoren. Dat laatste leek haar ook
van belang omdat de moeder op haar een weinig alerte
indruk maakte.
Ik vraag je supervisie over deze casus omdat de intake
al veel vragen opriep: Het zoontje (ik zal hem Robbie
noemen) bleef gedurende de hele sessie stil bij haar zitten, soms op haar schoot, soms op de grond. Hij staarde hooguit af en toe naar zijn ouders en bleef voortdurend fysiek contact houden met zijn moeder. Toen
ik na enige tijd probeerde om hem mee te lokken naar
een blokkendoos, lukte dat niet (en dat lag niet aan zijn
motorische ontwikkeling...).
De vader deed veelal het woord. Ik heb naar Robbies
anamnese gevraagd in de veronderstelling dat ik iets
zou horen over een ingrijpende gebeurtenis in zijn tot
nu toe korte leven. Maar ik vond niets. Geen ziekenhuisopnames, geen eet- of slaapproblemen, geen verhuizingen... En ik zag ook geen aanwijzingen voor het bestaan
van ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum
stoornis. Robbie reageerde vanaf zijn plek communicatief en helder. Het enige opmerkelijke was de geringe
gerichtheid van zijn moeder. Ik vraag me af of er mogelijk iets neurologisch bij haar speelt. Kun je alvast even
meedenken?

terug op een prettige jeugd en een goede ontwikkeling
en inbedding. Ze is niet bekend met neurologische problemen of met ADD. Robbie was een welkom (eerste)
kindje. De zwangerschap verliep tot de 35ste week uitstekend. Maar toen ze in het ziekenhuis was voor routinecontroles, mocht ze niet meer naar huis, vanwege
een zeer hoge bloeddruk. Het zou gevaar kunnen opleveren voor haar en het ongeboren kind. Ze leed aan het
HELLP-syndroom (acronym van Hemolysis Elevated Liver
enzymes and Low Platelets) en herinnert zich niets meer
vanaf de dag voor de bevalling (via een sectio op 37 weken). Ze was er ernstig aan toe. Vlak voor de sectio was
ze volledig opgezwollen. Ze is buiten bewustzijn geraakt
en weer bijgekomen na de operatiekamer, maar herinnert
zich pas weer iets vanaf de derde dag na de bevalling. Ze
heeft forse concentratiestoornissen aan deze gebeurtenis overgehouden. Ze heeft het gevoel dat ze niet meer
weet waar ze is of zelfs of ze er wel is. De afgelopen twintig maanden ziet ze weinig verandering in haar situatie.
Wat een heftig verhaal hè? Zou je kunnen zeggen dat ze
nog steeds in een soort shock is, of iets dergelijks? Of
dat ze aan het vermijden is om zich aan haar kindje te
binden vanwege de nare start?

Antwoord
Dat zou kunnen. De kans is in ieder geval groot dat deze
vrouw die ingrijpende gebeurtenis niet heeft kunnen
verwerken. Je moet rekening houden met de hypothese
dat haar emotionele afwezigheid in de actualiteit feitelijk
dezelfde toestand is als die van rond de bevalling twintig

Antwoord

maanden geleden. Wat je vandaag ziet, is haar verlaagde

Inderdaad, een bijzondere observatie. Ik vraag me, net

bewustzijn van toen. Je kent de term ‘Frozen in Time’

als jij, af waarom zijn moeder zo weinig alert is. Ik denk

van Shapiro? Dit fenomeen is ook mooi beschreven in het

dat je het haar gewoon moet vragen. Realiseer je altijd:

boek The Body Remembers - the Psychophysiology of

hoe jonger het kind, des te meer je blik gericht moet zijn

Trauma and Trauma Treatment, van Babette Rothschild.

op de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind om

In het hoofdstuk over ‘Traumatic memory recall and the

het gedrag van het kind te begrijpen.

somatic nervous system’ adviseert zij om de patiënt te
helpen door zijn beweging te ‘herconstrueren’ om deze

Reactie

te kunnen verwerken. Dat is eigenlijk wat we ook met

Ik heb een gesprek met de moeder gehad. Ze kijkt zelf

EMDR doen.
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Reactie
Denk je dat er een relatie ligt tussen zijn symptomen en
de toestand van de moeder?

Antwoord
Ja, dat denk ik zeker. Het is natuurlijk in dit stadium
nog altijd een hypothese, maar wel eentje met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Zoek nog eens
een keertje de literatuur over de ‘rapprochementfase’ op
van Margaret Mahler: de baby die zich in beweging kan
zetten, kruipt als hij of zij zich veilig voelt weg van de
sensitieve, afstemmende ouder (‘attunement’). Als de
moeder door omstandigheden niet (volledig) beschikbaar is, ontwikkelt het kind ‘mistrust’; het voelt zich te
weinig veilig en start niet of onvoldoende met exploratie. Robbie doet precies hetzelfde. Hij trekt er niet op
uit, omdat hij onvoldoende kan afstemmen met zijn onvoldoende aanwezige moeder. Mijn voorstel: vertel de

dag van haar zwangerschap. Ze leek tijdens de oogbewegingen ook steeds weg te vallen. Alsof ze in slaap
viel. Het was duidelijk anders dan dissociëren. Maar de
SUD/SUP werd 0 en naarmate het getal zakte, werd ze
meer alert. Ze realiseerde zich hoe moeilijk ze het had
gehad en kon na verloop van tijd beter naar zichzelf
kijken, terwijl ze in dat bed lag. Ik vond het installeren
van de VoC nog wel een ‘dingetje’. Want hoe doe je dat
zonder targetbeeld? Ik heb het maar zelf bedacht: De
VoC is in haar geval de overtuiging dat ze aankan wat
ze voelt, ofwel ze voelt de nare sensaties niet meer. Ik
hoop dat ik dat goed gedaan heb.
Ik heb haar in de week daarna weer gesproken. Ze zag er
beter uit, was alerter en dat merkte ze zelf ook. Aan de
andere kant was ze ook wat verdrietig over het ‘gemis’
van de afgelopen twintig maanden. We gaan een aantal
ﬂoorplay-sessies starten met haar en haar zoontje. Het
doel is om de hechting beter op gang te brengen.

moeder over deze hypothese en stel haar een EMDRbehandeling voor.

Antwoord
Goed gedaan. De VoC heb je goed aangepast aan de so-

Reactie

matische situatie. Ik ben benieuwd wat het effect is op

Daar ben ik weer. Robbies moeder was blij met het voorstel. Ze heeft zich nooit voldoende serieus genomen gevoeld, maar dit behandelvoorstel gaf haar een gevoel van
erkenning. Ik ben gewoon gestart met het standaardprotocol. Dat ging goed. Maar ik heb achteraf wel een vraag
over het targetbeeld, want ze kon er eigenlijk niet goed
een plaatje bij krijgen. Wat zou ik in zo’n geval kunnen
doen?

Robbie. Nog een laatste tip: mensen die buiten bewustzijn zijn geweest hebben een leegte in hun herinnering.
Daarom adviseren we ook vaak om foto’s te maken. Op
de IC’s is dat inmiddels meer regel dan uitzondering. Het
is bekend dat een zogenoemd ‘post IC-syndroom’ voorkomen kan worden door eerst foto’s te maken en deze later
te tonen. Dergelijke foto’s vullen de leegte in de herinnering op en geven houvast. Als er foto’s van haar zijn gemaakt tijdens haar comateuze fase, dan is dit het perfecte

Antwoord

moment om deze met haar door te nemen.

Goeie vraag. Als een trauma zich op lichamelijk niveau afspeelt, dan hebben patiënten daar vaak geen plaatje bij.

Reactie

Stel je voor dat je iemand moet behandelen die ooit bijna

Er waren inderdaad foto’s gemaakt en die hebben ze op
mijn verzoek doorgenomen. Dat was heilzaam. De moeder vertelde overigens dat het goed gaat met Robbie. Hij is
alerter, loopt vaker bij haar vandaan en is geïnteresseerd
in andere kinderen. Hij heeft zelfs een keer in een speeltuin net gedaan of hij haar niet hoorde. Ze omschreef het
treffend: “Het leek wel of de rollen waren omgedraaid: hij
liep weg en ik moest achter hem aan en bij hem blijven in
plaats van andersom!”
Je had het eerder over de kwaliteit van de relatie. Ik kan
je zeggen dat de vader het ook kan beamen. Hij heeft zijn
vrouw terug, en hun zoon heeft zijn moeder terug! Veel
dank namens Robbie en zijn ouders!


verdronken is. Deze persoon ervaart hooguit de nare sensatie van het vollopen van de longen met water. Hij ziet
zichzelf niet verdrinken. Hij kan het zichzelf vast wel voorstellen, maar op die beeldvoorstelling zelf zit geen lading.
De lading zit op de lichamelijke sensatie. De SUD (Subjective Units of Disturbance) noemen we bij somatische EMDR-behandelingen dan ook vaak SUP, waarbij de P staat
voor ‘Pain’. Bij deze mevrouw zal er niet zozeer pijn zijn,
maar er zullen wel waargenomen lichamelijke ervaringen
zijn. Vraag haar daarom steeds bij het back to target gaan
om zich te richten op de lichamelijke sensatie.

Reactie
Dat was een supertip! Het werkte erg goed. De target‘sensatie’ was het gevoel van wegvallen, het moment
vlak voordat ze het bewustzijn verloor op de laatste

Merlijn van Eijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Ze
is werkzaam in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort en in een vrijgevestigde praktijk te Maarsbergen.
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Supervisievraag

Behandeling van
angst na een CVA
Beantwoord door: Ad de Jongh
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Illustratie: Chiara Arkesteijn

Ik zie een
n patiënt die een Cerebro Vasculair
i Accident (CVA
(CVA)
(C
in de rechterhemisfeer hee
eeft
f gehad. Di
D t gi
ging
ng gep
epaa
aard met
aa
voo
vo
orbijgaa
aande ui
u tv
tval
a sve
ersc
chi
hijn
jnse
sele
len
n in
n de lede
dem
mate
en aa
aan
de linke
kerzzijide, he
hett ni
n ett kun
u nen op
open
enen
n van de ogen
n en uittval van de spr
va
p aak.
k Mom
o ente
eel
e iss er
e geen sprak
ke van
n restverschijnse
ve
elen
en, al
alle
lee
en van
an een bep
eperkte fysieke en me
en
nta
tale bel
elas
a tbaarhei
eid.
ei
d De pa
d.
pati
t ën
ti
nt heef
eft wel een angststtoorrni
ns
ontwikkeld. Di
Die
e be
beha
ha
and
del ik
k nu
nu. We
W zijn gestart met EM
E DR
geri
ge
ric
cht op een
n zee
eer bela
lade
den
n he
herrinnering aan de CVA
V ,
waarbi
bijj mi
m j opvaltt dat er na
nauw
wel
e ijks
ks sprak
ake
e iss van zic
i htbare
aro
ar
ousal. De SUD
D zakt ge
g du
durrende de
e sesssi
s e zeer langz
gzaam,
maar is de volge
gend
ge
nde se
nd
sesssie
ie
e wee
eer vo
volo
lop
p aa
anw
nwezig
g.
Ik sna
n p niiett datt er in de se
sess
ssie
ie
es na
nauwelijkss sprake
pr
is van
ee
e
en afna
name
na
me van de
e SUD ten aa
a nz
nzien
n van he
h t beeld.
d De
pa
ati
t ënt
ën
nt ge
geeftt de
desg
sgev
evra
raag
agd
d aa
aan da
datt ze
ze de sp
span
a ning ten
an
n
op
pzi
zich
chtte va
an
n het
et bee
eeld vo
oo
ora
ral ‘b
bere
ereden
ede eertt’ in pla
aat
a s van
n
deze
de
z te vo
oel
e en.
n Ze voe
o ltt sowie
eso
o wei
eini
n g.
Kan
Ka
n he
h t re
ech
chte
h erh
r em
e issfe
feer
erle
lets
tsel
se de EM
E DR com
mpl
plice
l eren
n of
zelffs ee
ze
een
n cont
ntra-ind
ndic
nd
catie
ie vor
orme
men?
n? Voo
o r ad
a eq
qua
ate EMDRbeha
be
hand
ndel
elin
ing
ng iss hett erv
rvar
aren van arrousa
ar
sa
al immer
e s no
nood
o zake
elijk
k. Mo
oge
gelijk
k is er dan nog een
en ver
erschil tu
uss
s en
e de be
b le
evi
v ng
en de ex
e pr
p esssiie va
an sp
spanning
n , wa
waarbi
biij ik
k me kan vo
voo
oorst
orstel
stel
elen
le
n dat he
et bi
bijj een in
i ta
act
c e be
bele
eving
ng
g nog
o goe
oed
d mo
oge
geliljk is.
s
Bij deze
Bi
ze pa
at ëntt lijijjkt
atië
k de be
belevi
ving
ng echter ve
ers
rsto
toor
o d.

Antwoord
Alles kan, alleen is dat niet de meest aannemelijk verklaring. Maar eerst: ik probeer me een beeld te vormen van
wat je precies behandelt. Welke symptomen probeer je te

zou moeten voelen, omdat het nu eenmaal naar is als je
een CVA meemaakt, maar is de herinnering eraan nu niet
meer beladen? In dat geval hoef je ook niets te doen. Als
ze geen PTSS-achtige klachten maar wel andersoortige
psychische klachten heeft, welke klachten zijn dat dan, en
worden die dan misschien aangestuurd vanuit een andere
herinnering? Kortom, vragen te over…
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beïnvloeden met de EMDR die je toepast? Is er inderdaad
sprake van een angststoornis? Als je weet welke symptomen je wilt beïnvloeden, dan is ook duidelijk wanneer je
behandeling succesvol is, namelijk wanneer die
e klachten
voldoende verminderd zijn.
Het zou kunnen gaan om een PTSS, hoewel er dan sprake
moet zijn van herbelevingen, waarvan zij last heeft. Dan is er
per deﬁnitie arousal. Maar dan snap ik deze zin niet: "We zijn
gestart met EMDR gericht op een zeer beladen herinnering
omtrent de CVA, waarbij opvalt dat er nauwelijks sprake is
van zichtbare arousal." Het lijkt met elkaar in tegenspraak.
Want als er geen arousall is, wat is er dan precies wel beladen en wat probeer je dan te behandelen? Kun je aangeven
wat de lijdensdruk van de patiënt precies bepaalt?
Extra lading creëer je overigens door een gerichte NC te
kiezen die ﬂink dysfunctioneel is. Is dat misschien onvoldoende gelukt? Of vindt deze mevrouw vooral wat er toen
gebeurd is naar, maar heeft ze van de herinnering nu eigenlijk geen last en ondervindt ze van deze gebeurtenis
nu geen lijdensdruk meer? Misschien vindt ze dat ze iets
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fysieke en emotionele reacties, waarbij de lichamelijke
angstreacties (bijvoorbeeld hartkloppingen, transpireren,
trillen of beven) op de voorgrond staan om vervolgens
door de persoon catastrofaal te worden geïnterpreteerd
(“Dit is een hartaanval, nu ga ik dood”), waardoor er nog
meer adrenaline wordt aangemaakt, er zich, als gevolg
van de fysieke reacties die daar weer het gevolg van zijn,
een nog
g catastrofaler gedachtenpatroon ontwikkelt, en er
zodoende nog meer paniek ontstaat.
Nog even voor de zekerheid, en samengevat: zoals ik het
nu begrijp heeft ze weinig of geen
n ernstige intrusies van
de CVA, maar heeft ze als gevolg van de tweede catastrofale gebeurtenis, waar het niet om een CVA maar om een
paniekaanval ging, niet alleen een paniekstoornis (een fobie voor paniekaanvallen) ontwikkeld, maar ook een angst
om opnieuw een CVA te krijgen? In dat geval lijkt het mij
in ieder geval verstandig om de klachten 'Linksom' te conceptualiseren. Dan kom je al snel vanzelf bij haar eerste
paniekaanval terecht. Je EMDR moet dan gericht zijn op
het plaatje van de absolute machteloosheid en angst in
het controledomein en niet op het plaatje van de foetushouding waarbij ze ligt te huilen in een ziekenhuisbed.

Antwoord

Dat laatste is een typisch zelfwaarderingsplaatje met

In deze casus gaat het dus blijkbaar niett om een speciﬁeke

schaamte in plaats van angst, maar daar ligt niet de be-

fobie, maar om een (traumagerelateerde) paniekstoornis.

schadiging in jouw casus.

Begrijp ik nu ook dat je niet de herinnering aan de CVA

Als de patiënt, na het desensitiseren van dit herinnerings-

hebt behandeld, maar die van een jaar later? Je schrijft

beeld, nog steeds een fobische angst voor een CVA over-

dat uit neurologisch onderzoek bleek dat er, wat deze ge-

houdt, dan zou ik die angst met een EMDR gericht op de

beurtenis betreft, geen sprake is geweest van een CVA of

ﬂashforward
d (het meest heftige fantasiebeeld over een toe-

epilepsie. Dus de tweede ‘CVA’ was ‘slechts’ haar eerste

komstige paniekaanval, of welke rampgedachte daar achter

paniekaanval, waarna haar paniekstoornis begon. En het

steekt: een hartinfarct of ook weer een CVA?) aanpakken,

is die
e herinnering die je met EMDR geprobeerd hebt te

omdat de anticipatieangst in deze casus op de voorgrond

kraken? Begrijp ik het zo goed?

staat. Hetzelfde geldt voor de angst om een CVA te krijgen.

Voor een juiste casusconceptualisatie is meer inzicht in de

Richt je EMDR op die twee catastrofale toekomstbeelden.

klachten en de diagnose belangrijk. In dit geval moet je
dus niet de herinnering aan de CVA behandelen (daaraan

Over de emotionele vervlakking die je constateert het vol-

kleeft ook geen spanning), maar die aan de eerste panie-

gende: een bekende en zeer veel voorkomende complica-

kaanval. Een stevige paniekaanval is van nature een hef-

tie bij het behandelen van paniekstoornis met EMDR is dat

tige ervaring, omdat zo’n gebeurtenis gepaard gaat met

patiënten zich niet gemakkelijk overgeven aan de therapie

gevoelens van angst dood te zullen gaan. Uit wetenschap-

en de boot afhouden, omdat zij er niet op vertrouwen dat

pelijk onderzoek blijkt dat een eerste, hevige paniekaan-

er niet iets naars zal gebeuren tijdens de EMDR-sessie, na-

val vaak aan alle criteria van een PTSS voldoet, behalve

melijk: een paniekaanval. De patiënt stopt vanwege deze

aan het zogenoemde A-criterium. Het is sowieso een er-

angst de herinnering dan niet in het werkgeheugen op het

varing van extreem controleverlies. Daarnaast is het voor

moment dat de EMDR begint (of de patiënt haalt de herin-

elke persoon een schokkende gebeurtenis wanneer hij of

nering er snel uit) vanwege de vrees in een onbeheersbare

zij zich realiseert de eigen lichamelijke sensaties niet in

paniekaanval terecht te komen. En geeft de patiënt eens

de hand te kunnen houden, en dus overweldigd raakt, als

ongelijk, het is niet helemaal ondenkbaar. Paniekpatiën-

het er op aan komt. Dat maakt je als persoon kwetsbaar

ten zijn nu eenmaal vanwege deze ‘angst voor de angst’

om in de zogenoemde Paniekcirkel van Clark te komen.

onverbeterlijke control freaks. De patiënt zegt daar door-

Dit is een zichzelf versterkende spiraal van fysiologische,

gaans helemaal niets over (en ook als je er naar vraagt,
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ontkent hij of zij dit zelfs vanwege schaamte), maar meestal manifesteert zich dit in ‘lege associaties’: “Er komt niets
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” Het proces blokkeert; er is sprake van blocking.
g En
dan is er nu eenmaal ook geen, of zeer weinig, SUD-daling.
Kortom, bij een patiënt met een paniekstoornis is het niet

Antwoord

zelden lastig voor de therapeut om controle over het angst-

Ik zou, als dit je lukt, doorgaan op het pad van EMDR.

proces te krijgen en het EMDR-proces op gang te brengen.

Interoceptieve exposure
e en EMDR zijn beide effectief
gebleken in een randomized clinical trial. Dus waarom
niet doorgaan met EMDR? Want, ik voorspel je dat je
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e
te
e voe
oele
len,
n
watt ee
een
n vruc
cht
htbaar gesprrek
k opl
p ev
everrde ove
v r ha
haar eig
ig
gen
onze
on
ekerheid en haa
a r mo
m eite om de
deze
ze te acce
accept
ac
cepter
ce
eren
en
n.
Ik f ver
Ikzelf
ermo
oed
d dat de
ez krit
eze
ez
i ie
iek
k ster
stte k in
inge
gege
geve
ven werd
d door
haar
ha
a moe
oeite om zich
h ov
o er te
e geve
ven
n, wat goed
d pa
past bij wat
err ged
edurende
de
e de EMDR lee
eek te gebeu
eb
beu
eure
en. Zol
olan
a g het o
ovver
mij ga
aat, gaat het niet over haa
a r. Dat
a geeft haa
ar veilig
ighe
heid.
M gelijk
Mo
j iss da
d t een
n patroo
on, wantt oo
ook in de voor
orga
g an
nde
be
eha
and
del
eling vvo
ond ze ha
aar
a beh
ehan
an
ndelaar incom
o pe
pete
tent en
n
trok
ok ze zich
ch voortijdig terug, ove
verigens zon
nde
d r haar
a kritiek
ek
met de behan
and
dela
la
aar te be
b spreke
ken
ke
n. Wat dat betreft
ft is het
he
et
e n groot complime
ee
m ntt waa
aard
r dat ze diit nu wel doe
oet!
t We
zijn
zi
j overeengekomen om de re
este
erende tijijd
d to
toc
ch te be
ch
esteden aan int
n eroc
ocep
epti
t eve
eve e
ex
xpo
posu
surre. Ik
su
k he
eb exposu
ure bij
een in haar og
gen onz
nzek
e er
ek
e e ther
erap
rap
ape
eut beno
noem
e d als extra
moe
mo
eilijk
k, wat ma
m ak
kt datt ze
e allee
en ma
maar mee
eer
er zal kunn
nn
nen
n
proﬁ
pr
oﬁteren. Ook heb
eb
b ik ee
e n groot deel
dee van
de
a de ve
era
r ntwo
oor
orr
deliijk
jkhe
eid bij haar ge
ele
legd: ve
v ell zal
al afhan
fh
hange
en va
van haarr ei-

vermijding-uit-angst-voor-controleverlies terecht komt.
In beide gevallen moet je daarom nog wel wat voorwerk
verrichten. Hoewel ik het in principe een goed idee vind
dat je de regie bij de patiënt neerlegt, wil ik je wel aanraden om je niet het bos in te laten sturen. Veel van haar
gedrag en haar communicatie lijkt gestuurd door twee
zaken: controle en vermijding. Het diskwaliﬁceren van
jou als therapeut is een manier om de controle terug te
krijgen. Ik heb drie tips voor je:

Tip 1. Niet te gemakkelijk ‘one down’ gaan
Ga daar niet in mee door in een gesprek ook ‘one down’
te gaan, of door jezelf voor het gemak ook incompetent te
verklaren. Bovendien kun je het voeren van zo’n gesprek
over jouw incompetentie op zichzelf ook weer als een
vorm van vermijd
din
i g beschouwen. Nogmaals, ga
g daar niet
te gemakkelijk in mee en zet haar aan het werk
k.

Tip 2. Psycho-eductie: paniekcirkel van Clark
rk
Het is verstandig om aan het
et begin van de EMDR-zitti
ting
te starten met een (kort) gesprek met de patiënt ove
er de
dynamiek van een
n pan
aniekstoornis en het centrale thema
‘angst voor de angst’. Geef uitleg over de paniekcirkel van
Clark en vertel hoe je die cirkel weer kunt doorbr
brek
e en. Leg
ook uit dat vermijding, wegdrukk
ken
e van angst
stge
g vo
oelen
enss
tijdens de EMDR-zitting en pogingen om de regie te behouden zeker niet gaan helpen. Wijs de patiënt daarom
(op Socratische wijze) op de last die zij in het dagelijks leven ondervindt van de paniekklachten en zoek samen met
h ar naarr oplossingen om haar te motiveren zich wel over
ha
te gev
ven
e aan de beh
handeling, omdat dit de enige ma
m nier
is om de angst- en posttraumatische stressklachten te
e verminderen. In dat verband kan het helpen als je de patiënt
wijs
j t op het relatieve voordeel van EMDR, name
m lijk
jk dat als
je met voldoende werkgeheugenbelasting volle
edi
d g wordt
afge
ele
leid, je er op kunt vertrouwen
n dat je niet in de panie
iek
kc rkel terecht kunt
ci
ntt kom
men
e . Als het je lukt om de pa
ati
tiënt
te motiveren haar re
emmingen los te
e laten, en daarm
rmee het
EMDR-proces op gang te brengen
n, da
d n iss in feite ee
en
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goed
go
ed uitge
g voerde EMDR-behandeling een gedragsexperiment
nt op zich
h. Namelijk een waarbij zij proefondervindelijk
va
ast
s st
stelt dat de gevreesde paniekaanval – en verdere consequ
se
quen
nti
t es - zich niet voordoen. Daarbij merkt zij ook dat
zij, naarmate de SUD op het target daalt, steeds beter in
staa
st
aat is haar angstige gevoelens te beheersen.

T p 3. Behandel de ‘angst voor de angst’ met EMDR geTi
riccht op de ﬂashforward
ri

ben
en to
t egepast.
t Met nam
me de hyp
y erventtiliatieprov
ovvocatie,
die
di
e we twe
wee
e ke
keer
er hebben ge
eda
daan
an. He
Hett ho
hoo
ofds
d chudde
den
en
n ron
o ddraai
aien
en op ee
een
n bu
bure
reau
aust
stoe
el leve
verd
den signiﬁcante
te
a gstrea
an
act
c ies op
op, de
e resste
tere
rende oe
efe
f ning
ngen
en niet of nauwelijks.
s We spraken af dat
at ze de drrie oef
efen
e inge
en da
dagelijks
t uis tw
th
tweemaal zou uitvo
oeren, zonder
e pau
auze
es en zonderr
dat ha
dat
h ar partner thuis was. Zo
Z gau
auw
w de
d ze oefenin
nge
gen
n
geen angst meer zouden uit
ge
itlo
lokk
kken
en, zo
zou
u ze de hyperventilatiep
la
eprovo
oca
c tie in duur ve
verlen
enge
gen
ge
n of combi
b ne
n ren met ex
exx
posure in vivo-o
oeffenin
nge
gen
n.

B ha
Be
andel nu eerst de ‘angst voor de angst’, de fobie voor
ee
en pa
aniekaanval tijdens de sessie. Dat kan nog best in
de tij
ijd die je nu nog ov
o er hebt. Dat betekent dat je nu een
EMDR gericht op deze ﬂashforward
d doet, een die is gericht op zo’n paniekaanval (je
e kunt daarbij waarschijnlijk
het beste het beeld van absolute machteloosheid als target nemen, of van een hartaanval, of van een CVA, afhankeliijk van wat ze het meest vreest). In het algemeen kun
je een patiënt goed motiveren voor deze insteek omdat
hett ee
he
een
n fa
f ntasieplaa
a tje is. Dat is makkelijker te 'verkopen'
( Het is maa
("
a r een fantasiebeeld, een plaatje en niet 'echt'.
Daar gaan we nu eerst de EMDR op doen, om te kijken
hoe dat gaat helpen om de ‘angst voor de angst’ te behandelen. Daarna gaan we ons op de werkelijke kern van
de problematiek richten en dat is….."). Dit is meestal de
m est efﬁciënte manier, zo is mijn ervaring. Je moet alme
tijd
ti
jd eer
e st de anticipatieangst ten aanzien
n van de therapie
zelf behande
d len. Dat geldt niet alleen voor ee
en paniekstoo
orn
r is, maar
a ook voor PTSS. Er van uitgaande dat de
paniekcirk
pa
kel van Clark een goed model is voor de wijze
wa
aar
a op een paniekaanval ontstaat en in stand wordt gehoud
ho
uden, zal - al
a s dit rampbeeld zijn lading geheel verliest
- de
d kans sterk verminderen dat de patiënt überhaupt in
zo’n cirkel te
tere
recht ko
komt.

Reaccti
te
Hoew
wel ik je
e tips te
er ha
art
r e neem
m voo
or volg
gen
nde
de beh
eha
ande
eling
ngen, he
eb ik van
a we
w ge de be
b perk
kte
e reste
tere
re
end
de tiijd toch
h
afge
af
gezi
z en van
n ver
erde
dere
r EMD
MDRR interven
Rnti
ties
e . Do
Door
orsllag
agge
evend
d
hier
hi
erbi
bijj wass da
dat de
e EMD
DR bepaalld niiet vlott wa
wass ve
verl
rlo
ope
open
(waardoo
oo
or ik
k twi
wijf
ijf
j eld
lde off de resterende tijd
d ech
chtt geno
noe
eg
w s om een
wa
e ﬂa
ﬂash
hfo
forrwar
ard
d te desensittis
iseren
en).
) Ik
k wilde
e haarr
graa
ag ee
een te
t ch
hni
niek
e aan
ek
anbi
bied
eden waa
a rm
mee
e ze zelfredzamer
err
werd
d (da
an p
pa
ast
st exp
xpos
osur
ure me
eer dan
an EMD
M R, omd
mdat
att ze da
an
affhank
ha
ank
n elijijijk
k is van
n een
n thera
ap
pe
eutt) en
en er be
b sttaa
aa te
aat
en aa
anzien
zi
e va
en
an de be
an
behandel
elin
el
ing van pa
pani
niek
ni
ek
kkl
kla
achten
c
nu ee
e nmaall
meer evi
v de
dent
n ie
e voo
or expo
ex
x osu
s re dan
n voorr EMD
DR.
Uiteindeliijk
k heb
ebbe
eb
b n we
be
e één ses
essie be
besteed
d aa
an inte
ero
roce
c ptieve expo
posu
sure
ure
re-o
oef
e enin
nge
gen, waarbij we allle oefeninge
ge
en
uitt het prrotocol van Ka
ui
ampm
man, Keijjsers en He
H nd
ndri
rikss heb
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Op de vo
volg
lgende
de ses
essie
e bl
blee
ee
ek zi
zijj, hoe
oewe
well ve
erre
e van dageliijk
jks,
s allee
en de
d hyp
yperve
ent
ntilatie
epr
provoc
oc
cat
atie
ie ged
edaa
aan te hebbe
b
en. De ang
gs wa
gst
as gaan
ande
dewe
w g af
we
a ge
geno
ome
m n, de laatst
ste
e
kere
ke
ren
en piekte dez
eze
e hoog
gui
uitt to
ot een 3. Het hoo
oofd
fd
dsc
schu
hudden
hu
n
en ronddra
en
aai
aien
en had
a ze niiet
et geo
eoef
efen
end,
d va
anuitt de
anui
e ove
vertu
uiging
gi
ng datt de CV
CVA schade
d in ha
aar
a hoo
o fd
d had
d ver
eroo
oorz
orza
zaa
aakt
aakt
k,
ond
on
de an
der
de
ande
dere
de
re
e aan
n het
e eve
venw
nwicht
htso
ht
sorg
rga
aan. Ze on
ntk
tken
e de
d sg
de
gevvra
r agd
d datt ve
verm
mijijding
ng hie
erb
r ij een rol had
d gespe
eel
e d.
Op
pni
n eu
euw
w ui
u tte ze zic
ich
h kr
krit
itissch ove
verr de beh
han
ande
deliling
de
ng. Zo
ziet
zi
e ze
e de
d BGG
GGZ-be
beha
hand
ndeling als ‘sta
ta
andaa
nd
daa
aard
rd’’, waarb
rd
bijj onvold
vo
ldoe
oend
oe
de ‘o
op ma
maat
at’ is gew
wer
erkt. Ze twij
wiijfelde
de bijijvo
voor
orbe
b elld
of de intteroceptie
tie
ieve
ve
e e
ex
xp sure
xpo
e-oefen
nin
nge
gen
n we
wel bi
b j haar
a
aansslo
aa
ote
ten en
n no
oe
emde mijn aan
a mo
moed
edig
igin
inge
g n tijd
tij enss de
oefe
oe
fening
gen ‘ki
kind
ki
der
e lijk
jk’.
Deso
De
es nd
ndan
a ks
k gevven
n zow
wel
el de
e pa
ati
t ënt al
alss ha
haar
ar ec
chtg
t en
noot
aa
a
an da
d t de behan
nde
deliling
ng
g hee
eeft gelei
eid
d tott ee
een du
duiidelijjke
e afnam
na
me van haar an
angs
gstk
stkl
klachte
ten. Ze heeft ge
een
e panie
eka
k an
nvalle
va
en geh
ehad, ma
maak
akt zich geen zorg
ak
gen mee
e r om
m een
e he
erhalliing
ng van epi
p le
lepttof
ofor
orme
me aanva
vallen
n en is vee
eell ac
acti
tie
eve
er. Haa
ar
pa
arttne
nerr be
b vest
sttigt
ig
gt di
d t. Ze gaat vak
aker
e allee
een
n va
v n hu
h iss, he
hee
eftt
een
n za
zang
nggr
g oepje op
o gest
sttar
a t, is op
o zoe
ek na
naar
ar vri
rijw
jwilillilige
g rsswerk
we
r , is
i ges
esta
t rt met hardlo
open en
n gaat
att vak
ker
e dag
a je
jess uit.
Toch
h hee
eeft
ft de p
pa
atiëntt ni
n ett de
e in
ndrruk
k dat ze ha
aar
a ang
gst
sten
al op ei
e gen
n kr
krac
chtt kan han
ante
tere
eren
n. Daa
aaro
r m will ze gra
raag
ag voo
oor
voor
vo
ortz
or
tzettti
tz
ting
ng van
n de be
beha
ande
nd
delin
l ng te
eru
rug er
rugv
erwe
eze
zen word
rden
naa
ar de SGGZ
GZ.. Ik
k ben
n akk
koord
oo
ord gegaan
n mett de
eze
ze vra
r ag en
n
heb haar terrug
u ve
verwe
eze
en naar
aa
ar de SGGZ
Z vo
v or een
en
n ‘op
op maa
aat’
tcognit
co
itief ge
edrragst
ag
gsthera
ra
rape
ape
p ut
utis
isch
che
he behandeling
g, ger
ericht op
de res
este
tere
r nde paniekkl
klac
kl
acht
ac
he
ht
en
n en he
et vermijdi
ding
ngsg
sged
edrag.
Daarna
Da
naas
ast heb ik in de
e ove
verrdra
rd acht jouw sug
gge
g st
sties over
err
de ﬂa
ash
shforw
rward
d genoemd
md.
md

Antwoord
Ik vind het jammer dat de behandeling nu niet helemaal is
afgerond. Ik denk dat je, als je met EMDR had doorgezet,
een stuk verder was gekomen, al was het alleen maar om
de angst om de interoceptieve exposure-oefeningen goed
uit te voeren, te bestrijden. Ik hoop dat de therapeut die de
vervolgbehandeling gaat doen, dit nog oppakt.



Verenigingsnieuws

Bericht van het secretariaat
Wij krijgen veel vragen van leden over de uitwerking van de overgangsregeling (1-1-2016).
Graag willen wij in het kort uitleggen wat de mogelijkheden zijn.

Aspirant leden die vóór 1 januari 2016 lid zijn geworden hebben tot 1 januari 2019 de tijd om de vervolgtraining af te ronden. Dit kun je aantonen door een kopie van het vervolgcertiﬁcaat toe te voegen in het
PE-dossier. Hierna krijg je tot 1 januari 2022 de tijd om het gewoon lidmaatschap, registratie EMDR Europe
Practitioner, aan te vragen.
Als het niet mogelijk is om binnen de gestelde termijn het kopie vervolgcertiﬁcaat in te leveren, zijn er twee
mogelijkheden:
1) Het lidmaatschap wordt na 1 januari 2019 tijdelijk omgezet naar VEN-NOOT, want je wilt op een later
tijdstip de vervolgtraining alsnog volgen en doorgaan voor de registratie EMDR Europe Practitioner.
=> Je kunt op een later tijdstip alsnog het gewoon lidmaatschap aanvragen als je voldoet aan de gestelde
eisen van de registratie EMDR Europe Practitioner.
2) Het lidmaatschap wordt na 1 januari 2019 blijvend omgezet naar VEN-NOOT, omdat je niet voornemens
bent om de vervolgtraining te volgen.

Gewone leden die vóór 1 januari 2016 lid zijn geworden, maar nog niet EMDR Europe Practitioner zijn, hebben tot 1 januari 2021 de tijd om de registratie EMDR Europe Practitioner aan te vragen.
Als het wegens persoonlijke omstandigheden voor jou niet mogelijk is om binnen de gestelde termijn de registratie EMDR Europe Practitioner aan te vragen, zijn er twee mogelijkheden:
1) Het gewoon lidmaatschap wordt na 1 januari 2021 tijdelijk omgezet naar VEN-NOOT.
=> Je kunt op een later tijdstip alsnog het gewoon lidmaatschap aanvragen als je voldoet aan
de gestelde eisen van de registratie EMDR Europe Practitioner.
2) Het gewoon lidmaatschap wordt na 1 januari 2021 blijvend omgezet naar VEN-NOOT, omdat je niet
doorgaat voor de registratie van EMDR Europe Practitioner.

Voor Aspirant leden die ná 1 januari 2016 lid zijn geworden, geldt het volgende:
Binnen drie jaar na de basistraining dien je een kopie van het vervolgcertiﬁcaat toe te voegen in het PEdossier. Je krijgt vervolgens nog drie jaar de tijd om je te registreren als EMDR Europe Practitioner. Wanneer je
niet aan de gestelde eisen kunt voldoen, wordt het aspirant lidmaatschap omgezet naar VEN-NOOT.
=> Je kunt op een later tijdstip alsnog het gewoon lidmaatschap aanvragen als je voldoet
aan de gestelde eisen van de registratie EMDR Europe Practitioner.

Meer informatie over VEN-NOTEN, zie de link naar de website:
http://www.emdr.nl/speciaal-voor-leden/ven-noten/

Namens het secretariaat,
Desiree van Balen
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Verenigingsnieuws

Nieuwe practitioners
LID-ID

NAAM

31939

Mw.

32707

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

F.R. van Embden-Beenakkers BILTHOVEN

ﬂoortje@ictnet.nl

Practitioner Volw

Mw.

S. Koekkoek

AMSTERDAM

sanneke_k@hotmail.com

Practitioner K&J en Volw

34764

Mw.

I.H. Poeteray

ASSEN

wine_p@hotmail.com

Practitioner Volw

33549

Mw.

K.A. Zuidgeest

AMSTELVEEN

kzuidgeest@ziggo.nl

Practitioner K&J

30627

Mw.

C.C.E.M. de Wit

LEIDEN

ccemdewit@gmail.com

Practitioner K&J

32295

Mw.

J.C.A. Pronk-de Mos

HOOFDDORP

jacobijn76@yahoo.com

Practitioner K&J

31390

Mw.

E.M. van Jansen-van Dijk ZWARTEBROEK

emjansenvandijk@hotmail.com

Practitioner K&J

32737

Mw.

D. Sellenraad

AMSTERDAM

d.sellenraad@gmail.com

Practitioner Volw

32248

Mw.

M.J.M. Dassen

NUENEN

m.dassen@onsnet.nu

Practitioner Volw

32786

Mw.

S.W.G. van Hees

MAASLAND

suzanne_van_hees@hotmail.com

Practitioner Volw

32402

Mw.

L.R. de Beer

BOSKOOP

miesenlon@gmail.com

Practitioner K&J

31694

Mw.

J.A.H. Bouterse-Laarberg APELDOORN

jlaarberg@ziggo.nl

Practitioner Volw

33057

Mw.

M.A.L. Cobben

HEERLEN

maudcobben@home.nl

Practitioner Volw

30604

Mw.

E. van de Vuurst

ZWOLLE

eefvandevuurst@hotmail.nl

Practitioner Volw

32833

Mw.

J.H. Veldman-Keers

TER APEL

jenjveldman@icloud.com

Practitioner Volw

32873

Mw.

H.L.M. van Rijen

HELMOND

marleenvanrijen@hetnet.nl

Practitioner Volw

32853

Mw.

A. van Ree

GOIRLE

annelies.vanree@gmail.com

Practitioner K&J

32396

Mw.

C.E.M. Hoogenraad

ARNHEM

caeciliahoogenraad@xs4all.nl

Practitioner K&J en Volw

34158

Mw.

K. Oostland

HOOGEZAND

biancaoostland@gmail.com

Practitioner Volw

32326

Mw.

N. van der Klei

NIEUWEGEIN

praktijkvoorwel-zijn@live.nl

Practitioner Volw

33210

Dhr.

O.L. de Klerk

ASSEN

deklerkpsychiatrie@gmail.com

Practitioner Volw

33089

Dhr.

E.J. Annema

AMSTERDAM

ejannema@hotmail.com

Practitioner K&J

31476

Mw.

J.A.J. Schrijver

ENSCHEDE

joss_schrijver@hotmail.com

Practitioner K&J

31601

Dhr.

C. Zwijnenburg

LICHTENVOORDE

info@ppkz.nl

Practitioner Volw

34756

Mw.

H.C. Tempel

HIERDEN

hhlodder@gmail.com

Practitioner K&J

33145

Mw.

H.J. Veldhoen

OUDEWATER

veldhoenjanneke@hotmail.com

Practitioner Volw

33538

Mw.

M. Moenandar-van Zundert DEN DOLDER

mhjc.vanzundert@gmail.com

Practitioner Volw

31976

Mw.

T.G. de Vries-Doornbosch ZWOLLE

theresia.vries@gmail.com

Practitioner Volw

33306

Mw.

A.C. van Zalk-de Jong

JOPPE

info@bluecore.nl

Practitioner Volw en K&J

32775

Mw.

A.A.C. Janssen

TUBBERGEN

janssenjeannie@gmail.com

Practitioner Volw

31824

Mw.

Y.A.B. Boots

MIDDENBEEMSTER yab.boots@gmail.com

Practitioner Volw

Nieuwe supervisoren
LID-ID

NAAM

31597

Mw.

30540

Mw.

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

A. Driessen

GOUDA

a_driessen@hotmail.com

Supervisor Volw

A. Koster

GOUDA

anja.koster@hotmail.com

Supervisor Volw en K&J
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Agenda Vereniging EMDR Nederland
door de VEN geaccrediteerd
14-09-2017
Psychotrauma bij ouderen
Arq Academy
info@academy.arq.org
15-09-2017
Workshop Angststoornissen en EMDR
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
workshopemdr@gmail.com
15-09-2017
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
16-09-2017
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
workshopemdr@gmail.com
16-09-2017
Behandeling van vroegkinderlijk
chronisch trauma en dissociatie
De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie,
diagnostiek en supervisie
mariette@debinnenkijk.nl
19-09-2017
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen Workshop voor trainers
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

06-10-2017
Narratieve Exposure Therapie (NET)
(4-daagse cursusuitvoering)
RINO Amsterdam
info@rino.nl

09-11-2017
Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET)
Arq Academy
info@academy.arq.org

12-10-2017
Psychotrauma en ouderen
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

15-11-2017
Behandeling van echtscheidingstrauma
King nascholing
info@kingnascholing.nl

12-10-2017
Lezing ‘Repairing attachment wounds
with the Self-Care protocol’ door Dolores
Mosquera
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl

17-11-2017
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

12-10-2017
2-daagse Workshop Dolores Mosquera:
Treating Dissociative Disorders with EMDR
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl
16-10-2017
Training Mastr-protocol
Accare Opleidingen
e.sentener@accare.nl
19-10-2017
Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

21-09-2017
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

20-10-2017
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hkhornsveld@gmail.com

22-09-2017
EMDR bij preverbaal trauma
Marianne Went
ariannestruik@hotmail.com

20-10-2017
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

25-09-2017
Behandeling van vroegkinderlijk
chronisch trauma en dissociatie
De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie,
diagnostiek en supervisie
mariette@debinnenkijk.nl

01-11-2017
Stabilisatiecursus complexe PTSS
RINO Amsterdam
info@rino.nl

26-09-2017
Trauma en gehechtheid – Een perspectief vanuit Sensorimotor Psychotherapy
Uitgeverij Mens!
info@uitgeverijmens.nl
29-09-2017
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl
29-09-2017
EMDR bij ouderen
GERION VUmc
i.theuwissen@vumc.nl
03-10-2017
Behandeling van vroegkinderlijk
chronisch trauma en dissociatie
De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie,
diagnostiek en supervisie
mariette@debinnenkijk.nl
04-10-2017
Beknopte Eclectische Psychotherapie bij
PTSS (BEPP)
Arq Academy
info@academy.arq.org
05-10-2017
Psychotraumatisering 2017
SCEM Conference Services / Education
Permanente
jdesel@scem.nl

04-11-2017
Update EMDR Standaardprotocol
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
workshopemdr@gmail.com
06-11-2017
Lezing ‘Introduction in treating Early Attachment Wounding: Somatic interventions to
Enhance EMDR’ door Lana Epstein
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl
07-11-2017
Lezing ‘Introduction in treating Early Attachment Wounding: Somatic interventions to
Enhance EMDR’ door Lana Epstein
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl
07-11-2017
Workshop ‘Treating Early Attachment
Wounding: Somatic Interventions to Enhance
EMDR’ door Lana Epstein
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl
07-11-2017
EMDR bij mensen met een verstandelijke
beperking en zwakbegaafdheid
GITP PAO
pao@gitp.nl
09-11-2017
Sensorimotor Psychotherapy Level I:
Affect Dysregulation, Survival Defenses,
and Traumatic Memory
Sensorimotor Psychotherapy Institute Europe
training@adoptiepraktijk.nl

23-11-2017
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok
en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl
24-11-2017
EMDR en Verslaving
Hornsveld Psychologen Praktijk
hkhornsveld@gmail.com
24-11-2017
Traumatische rouw
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
14-12-2017
Sensorimotor Psychotherapy Level I:
Affect Dysregulation, Survival Defenses,
and Traumatic Memory
Sensorimotor Psychotherapy Institute Europe
training@adoptiepraktijk.nl
16-12-2017
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
workshopemdr@gmail.com
11-01-2018
Trauma, het brein en het handelen in de
jeugdhulp
Jeugdzorg Academie
info@dejeugdzorgacademie.nl
11-01-2018
Imaginatie en Rescripting met kinderen,
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
12-01-2018
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen - Workshop voor trainers
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com
18-01-2018
Sensorimotor Psychotherapy Level I:
Affect Dysregulation, Survival Defenses,
and Traumatic Memory
Sensorimotor Psychotherapy Institute Europe
training@adoptiepraktijk.nl
19-01-2018
EMDR bij mensen met een autismespectrum stoornis (ASS)
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
23-01-2018
Level II slapenden honden? wakker maken! Stabilisatiemethode voor chronisch
getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com
26-01-2018
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hkhornsveld@gmail.com

73

| EMDR Magazine 14

