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Nieuwe fase voor de VEN
De VEN is in april 2003 opgericht en voortgekomen uit het 
EMDR Netwerk dat al sinds 1994 bestond. In het voorjaar 
van 2018 viert de VEN haar vijftienjarig bestaan, een be-
langrijke mijlpaal. In de afgelopen jaren is de VEN in snel 
tempo gegroeid en is er veel bereikt op EMDR-gebied, 
zowel op behandel- als onderzoeksterrein. Terwijl aan 
het begin van 2014 de teller van het ledental nog op 2315 
stond, is de VEN in 2017 naar ruim 4200 leden doorge-
groeid. Dat is bijna een verdubbeling in drie jaar. Hoewel, 
tot nu toe, het bestuur uit vrijwilligers bestaat die, naast 
hun baan, het VEN-werk vrijwillig met heel veel plezier en 
energie vervullen, lijkt, gezien de verwachtte groei van 
de VEN en de daarmee samengaande verzwaring van de 
bestuurstaken, succesvolle voortzetting op deze manier 
niet haalbaar. Om deze reden kondigde het bestuur in de 
ALV van 23 maart 2017 aan dat de VEN verder wil pro-
fessionaliseren. Hierbij wordt gedacht aan de aanstelling 
van een directeur die in samenwerking met een ‘afge-
slankt’ bestuur en secretariaat leiding gaat geven aan de 
VEN. Om dit veranderingsproces te begeleiden, heeft het 
bestuur dr. Frans Huizenga, bestuurskundige, gespeciali-
seerd in structuur- en inrichtingsvraagstukken, gevraagd 
om mee te denken. De zwaarte van de bestuurstaken en 
de fase waarin de VEN zich momenteel bevindt blijkt een 
klassiek probleem waar veel succesvolle verenigingen 
mee kampen : een schrale troost en vooral een stimu-
lans om het idee om de VEN te professionaliseren in de 
komende maanden verder uit te werken. 

EMDR en hervonden herinneringen
Recent kwam het thema ‘hervonden herinneringen’ ver-
schillende keren in de media naar voren. Het debat speelt 
vanaf de jaren negentig. Aan de ene kant zijn er clinici die 
vinden dat herinneringen aan gebeurtenissen waarvan 
men zich niet eerder bewust was, verwijzen naar trauma’s 
die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, maar waarvan 
de herinnering was verdrongen of gedissocieerd. Aan de 
andere kant stellen experimenteel psychologen dat der-
gelijke ‘hervonden’ herinneringen pseudo- of fictieve her-
inneringen zijn, die door eigen fantasieën, of door het toe-
passen van suggestieve technieken van therapeuten tot 
stand zijn gekomen. In de hernieuwde discussie doet zich 

de vraag voor of trau-
magerichte behande-
ling, zoals EMDR, kan 
bijdragen aan het ontstaan van dergelijke pseudoherin-
neringen en dus schadelijk is voor de patiënt. Er zijn met 
name zorgen over de toepassing van ‘de Verhalenmetho-
de’ (Lovett-methode). Naar aanleiding van de hernieuwde 
discussie over de betrouwbaarheid van herinneringen 
– en om te voorkomen dat therapeuten ‘herinneringen’ 
induceren die niet eerder aanwezig waren – vraagt het 
VEN-bestuur aan de leden om in lijn met de adviezen uit 
het rapport van de Gezondheidsraad (2004) over omstre-

den herinneringen te handelen en de beroepscode van 
de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) te 
volgen. Ook heeft het VEN-bestuur een projectgroep inge-
steld die aanbevelingen zal formuleren over het omgaan 
met hervonden of fictieve herinneringen om nadelige 
effecten in de klinische praktijk te voorkomen. Dit geldt 
zowel ten aanzien van het gebruik van het EMDR-Stan-
daardprotocol als voor de Lovett-methode. Voor meer in-
formatie: zie het artikel in dit EMDR Magazine.

Trauma op de kaart
Op 13 september vond de bijeenkomst ‘Zinnige Zorg GGZ’ 
plaats bij het Zorginstituut Nederland, het instituut waar 
belangrijke beslissingen genomen worden over verzeker-
de zorg (fysiek en mentaal). Deze bijeenkomst had als doel 
om voor de komende jaren speerpunten te formuleren die 
leiden tot verbeteringen in patiëntenzorg, waardoor onno-
dige kosten vermeden kunnen worden. De VEN was hier 
namens P3NL aanwezig om de rol van trauma bij een bre-
de range aan psychopathologie duidelijker over het voet-
licht te brengen. Op het eind mochten de deelnemers – 
genodigden uit het klinisch veld – hun stem uitbrengen op 
het belangrijkste en meest kansrijke verbeteronderwerp. 
Een betere herkenning van gevolgen van psychotrauma 
kwam hierbij als eerste keus naar voren. Het Zorginstituut 
gaat dit onderwerp meer in detail uitwerken. 

Fijne feestdagen en een gelukkig en inspirerend nieuw-
jaar toegewenst!

Carlijn de Roos, Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van 
de voorzitter
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Verscheurend 
verlangen

Interview

Mariken Spuij is klinisch psycholoog, universitair do-
cent aan de Universiteit Utrecht en schrijver van het 
boek Rouw bij kinderen. Vanuit haar werkkamer vertelt 
ze met veel betrokkenheid over een negenjarige jongen 
die voor een behandeling bij haar werd aangemeld. “Ik 
herinner me nog hoe hij ervan overtuigd was dat zijn 
oma nog leefde. ‘Ze moest wel lang met vakantie zijn’, 
zei hij. Hartverscheurend.”
In haar levendig en toegankelijk geschreven boek be-
schrijft Mariken vergelijkbare, invoelende, maar ook 
pijnlijke voorbeelden van gestagneerde rouw bij kin-
deren. “Het overlijden van een dierbare is een van de 
meest ingrijpende gebeurtenissen die kinderen mee 
kunnen maken. Een betekenis geven aan zoiets kwets-
baars hoort bij het rouwproces. Soms stagneren kinde-
ren hierin, en dan is hulp om het verwerkingsproces op 
gang te brengen noodzakelijk.”

Eind 2004 kwam Mariken min of meer per toeval in aan-
raking met het onderwerp rouw. “Ik had vermoedens 
van gestagneerde rouw bij een jongere, die voor behan-
deling was aangemeld. Ik zocht op wat er bekend was 
over dit onderwerp bij kinderen. Er bleek nog weinig 
onderzoek hiernaar te zijn verricht en ook ontbrak het 
aan meetinstrumenten en behandelrichtlijnen.” Vanuit 
een hiaat aan kennis, maar vooral gedreven door vragen 
ging Mariken zich inzetten om meer informatie te gene-
reren en te delen. “We moeten als professionals toch op 
zijn minst kunnen vaststellen wanneer rouw stagneert 
en wat voor begeleiding en behandeling we in dat geval 
moeten bieden.” Haar ideeën hierover werkte ze in 2006 
uit in een subsidieaanvraag bij ZonMw. Deze werd later 
toegekend. “Er waren op dat moment wereldwijd slechts 
dertien studies verricht, en één meta-analyse. Ik was blij 
dat ook  de subsidieverstrekkers de urgentie voelden om 
meer kennis te genereren over gestagneerde rouw.”

Onderzoek naar gestagneerde rouw
Sindsdien is Mariken, samen met haar collega’s, verant-
woordelijk geweest voor diverse onderzoeken. “We ke-
ken natuurlijk in de eerste plaats naar hoe we kunnen 
vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van gestagneer-
de rouw bij een kind. Na de ontwikkeling van meetin-
strumenten, onderzochten we een cognitief gedragsthe-
rapeutisch protocol in een aantal pilotstudies en stelden 
dit procesmatig bij. Uiteindelijk hebben we het protocol 
Rouwhulp onderzocht in een gerandomiseerde klinische 
trial (RCT).” 

Tekst: Rik Knipschild

Weinig gebeurtenissen zijn zo ingrijpend als het verlies van een dierbare. De leegte en het gemis na het 
overlijden van een familielid, een goede vriend of vriendin, laten doorgaans diepe sporen na. Hoe kinderen 
reageren op, en zich aanpassen aan, het verlies van een dierbare verschilt sterk. Soms stagneren kinderen 
in hun rouwproces, wat gepaard gaat met een enorme lijdensdruk. Mariken Spuij, expert op het gebied van 
rouw bij kinderen, vertelt over de behandelmogelijkheden.

Mariken Spuij over gestagneerde rouw bij kinderen
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Het cognitief gedragstherapeutisch behandelproto-
col Rouwhulp is met een RCT onderzocht en effec-
tief gebleken. Het protocol bestaat uit negen ses-
sies voor het kind, en vijf sessies voor de ouder(s). 
De verwachting is dat het protocol in de loop van 
2018 uitgegeven zal worden bij Uitgeverij Nieuwe-
zijds. 

Deze uitgevoerde studies leidden ertoe dat Mariken in 
2014 promoveerde op het proefschrift Prolonged grief 

in children and adolescents. Assessment, correlates and 

treatment. “In de afgelopen tien jaar is de kennis over 
gestagneerde rouw bij kinderen toegenomen”, vertelt 
Mariken. “We weten nu beter dat er een sterke tendens 
is bij volwassenen om het effect van het overlijden van 
een dierbare te overschatten of juist te onderschatten. 
Het is dus belangrijk om kinderen zelf in de jeugdhulpver-
lening actief te bevragen over hun verlieservaringen en 
de betekenis die dit voor hen heeft.” Onderdiagnostiek 
van gestagneerde rouw is volgens Mariken een groot ri-
sico is. Vaak komt dit door secundaire problemen die op 
de voorgrond lijken te staan, zoals externaliserende ge-
dragsproblemen. “Belangrijke signalen voor gestagneer-
de rouw liggen bijvoorbeeld in vermijdingsgedrag. Kan 
de jongere bijvoorbeeld over het verlies praten? Daarbij 
zien we twee soorten vermijdingsgedrag: angstige ver-
mijding en depressieve vermijding.”
In haar boek legt Mariken uit welke implicaties het type 
vermijdingsgedrag heeft voor de behandeling. “Tijdens 
lezingen of supervisies merk ik nog vaak dat hulpverle-
ners denken: ‘Het is al lang geleden’. Maar rouw is iets 
dat door blijft spelen in de ontwikkeling, en bij gestag-
neerde rouw is vermijding, zoals gezegd, een kernsymp-
toom. Als hulpverlener moet je dus een actieve rol in-
nemen.” 

Risicofactoren en stagnatie van het rouwproces
Volgens Mariken is er nog veel onderzoek nodig. “Op ba-
sis van klinische ervaring weten we al dat er een aan-
tal alarmsignalen is. Zo is het risico op het ontwikkelen 
van gestagneerde rouw groter als iemand overlijdt met 
wie een jongere een gehechtheidsrelatie had. Een vei-
lige gehechtheidsrepresentatie bij het kind is dan een 
beschermende factor. Waarschijnlijk heeft dit te maken 
met veerkracht en regulatievaardigheden die zich in een 
veilige relatie bij het kind hebben kunnen ontwikkelen. 
Eerdere psychische klachten bij het kind en een onvei-
lige gehechtheidsrepresentatie zijn daarentegen risico-
factoren voor het ontwikkelen van gestagneerde rouw.”  
Volgens Mariken is het niet alleen van belang om beter 

zicht te krijgen op beschermende factoren en risicofac-
toren in het ontwikkelen van rouwklachten, ook is het 
van belang om zicht te krijgen op in stand houdende fac-
toren tijdens het therapeutisch proces: “Een belangrijke 
stap richting personalized care.” 

 
Werkzame elementen in de behandeling 
van kinderen met gestagneerde rouw:
• Psycho-educatie
• Identificeren van negatieve cognities
• Identificeren van vermijdingsgedrag
• Exposure (bijvoorbeeld de naam van de overledene 
 uitspreken en het bezoeken van de begraafplaats)
• EMDR voor eventuele intrusies
• Activering en leren plezierige activiteiten te onder-
 nemen
• Terugvalpreventieplan

Zorg op maat
“Bij personalized care moet je bijvoorbeeld denken 
aan het integreren van behandelvormen”, legt Mariken 
uit. Uit onderzoek blijkt dat er een grote overlap is aan 
symptomen van gestagneerde rouw, PTSS en stem-
mingsklachten. Volgens Mariken worden er positieve er-
varingen opgedaan: “Bijvoorbeeld wanneer EMDR wordt 
toegevoegd aan het protocol Rouwhulp, met als doel om 
intrusies minder levendig te maken. Het toevoegen van 
elementen uit andere behandelingen lijkt bij te dragen 
aan het verminderen van generieke klachten.” Natuur-
lijk zijn er ook duidelijke verschillen in het klachtenbeeld. 
“Waar het in de behandeling van PTSS meer gaat over 
angst, gaat het bij gestagneerde rouw meer om het ver-
scheurde verlangen, de separatiepijn.”

Er valt nog veel te onderzoeken, met name ten aanzien 
van de optimalisering van de behandeling. “De komende 
periode ligt de focus op het analyseren van data uit een 
recent uitgevoerde behandeleffectiviteitsstudie onder 
160 jongeren met gestagneerde rouw. Hoe eventuele 
vervolgonderzoeken eruit gaan zien bespreken we in de 
komende periode.” 

Meer informatie over gestagneerde rouw en publicaties 
op dit gebied is te vinden op de websites www.mariken-
spuij.nl en www.rouwhulp.nl. 

Referenties

Spuij, M. (2017). Rouw bij kinderen en jongeren: over het begeleiden van 

verliesverwerking. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
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Ze was een woest aantrekkelijke vrouw van voor in de dertig en 
had een bizarre fobie. Toen ik haar voor het eerst uit de wacht-
kamer haalde, was ik zelf ook nog jong. Ik kreeg meteen een al-
lerlieflijkste glimlach toegeworpen. Bij mij heeft dat onmiddellijk 
een zeer motiverende uitwerking, moet ik eerlijk bekennen. Ze 
was Zweeds, slank en blond en sprak Nederlands met een prik-
kelend accent. Binnen no-time sprak ze me bij mijn voornaam 
aan, hetgeen de relatie al snel iets persoonlijks en vertrouwds gaf. 
Die snel opgebouwde intimiteit tussen ons verbleekte enigszins 
toen ik naar haar klachten vroeg. Ze had angst voor hangende 
stokjes en touwtjes, bijvoorbeeld die van de luxaflex, met name 
als ze bewogen. Als de ramen openstonden en het waaide buiten 
kon de angst oplopen tot paniek. Eigenlijk vond ze alle hangende 
langwerpige objecten naar. Ze had zelf geen idee hoe ze aan die 
angst kwam; het was de laatste jaren geleidelijk aan een steeds 
grotere rol in haar leven gaan spelen. Met de twee ‘linksom’-vra-
gen – wanneer is je angst begonnen en wanneer is het erger ge-
worden – kwamen we er niet. Ze kon slechts symptoomsituaties 
noemen, maar geen situaties die de angst op de kaart hadden 
gezet of situaties die de angst hadden doen verergeren. De twee 
subvragen bij situatiegebonden angst – naar het aspect van de 
situatie en naar de ramp die zou kunnen plaatsvinden als ze met 
de hangende voorwerpen geconfronteerd zou worden – waren in 
die tijd nog niet bekend. 

Naast deze fobische angst had ze last van intrusies en nachtmer-
ries over wat ze vroeger had meegemaakt met haar alcoholisti-
sche vader die haar meerdere malen ernstig had mishandeld. Om 
die reden was ze al op jonge leeftijd, ze was achttien jaar, vertrok-
ken naar haar vakantieliefde in Nederland. Met hem is ze vervol-
gens een paar jaar later getrouwd en heeft ze kinderen gekregen.
Binnen een paar gesprekken werd ook duidelijk dat ze een ‘ruim 
hart’ had en volstrekt eigen opvattingen over huwelijkse trouw. 
Ze was ongegeneerd open over haar vele avontuurtjes die ze op 
de meest spectaculaire plekken had. Ik moet bekennen dat ik me 
daar behoorlijk in heb laten meeslepen en me meermalen als 
Odysseus vastgebonden aan de mast heb gevoeld. 

Uiteraard hebben we de herbelevingen van de mishandelingen als 
eerste met EMDR aangepakt. Tijdens de eerste EMDR-zitting had 
ze moeite om mijn vingers te volgen. De ene kant op ging goed, 
maar de andere kant op leken haar ogen te stokken. Instructies 
als: “Blijf volgen”, en “blijf kijken naar mijn vingers” hielpen tel-
kens kortdurend. Ik vroeg haar hoe dat kwam, en ze maakte mij 
duidelijk dat als zij de vingers naar rechts volgde, ze mij op de 
achtergrond zag en daardoor volstrekt afgeleid werd. Ze wierp 
me weer haar glimlach toe. Het moge duidelijk zijn dat dit niet 
de afleiding is waar we als EMDR-therapeut naar streven. Door 

iets anders te gaan zitten en meer naast mij te zwaaien, zodat ik 
‘buiten beeld’ bleef, konden we de EMDR vervolgen. Zo verwerk-
ten we vele afschuwelijke geweldsincidenten met haar vader, die 
altijd plaatsvonden als er verder niemand thuis was.

Tijdens een volgende EMDR-zitting herinnerde ze zich plotseling 
dat haar vader, na een van de mishandelingen, haar de woon-
kamer insleurde en haar aan de poot van een zware eikenhou-
ten tafel vastbond. Hij zou naar het café gaan en ze mocht zich 
niet losmaken. Toen hij wegging gaf hij de hanglamp die boven 
de tafel hing een flinke zet en zei: “Zo, nu heb je wat om naar te 
kijken.” Volstrekt in paniek bleef ze achter. Ze begreep onmiddel-
lijk de link met haar fobische angst, en na deze zitting merkte ze 
dat haar angst was afgenomen. Haar avontuurtjes gingen echter 
onverdroten verder, dat was voor haar ook geen klacht. Ze bleef 
mij daarvan op de hoogte stellen. Na het verwerken van de ge-
weldsincidenten met EMDR, kregen we de resterende angst voor 
bewegende, hangende voorwerpen met cognitieve gedragsthera-
pie zo goed als volledig weg.

Ze was inmiddels een half jaar in behandeling toen het moment 
kwam dat we er een punt achter zouden zetten. Zoals ik meestal 
doe aan het eind van een behandeling die wat langer heeft ge-
duurd, vroeg ik haar in de een-na-laatste zitting om na te denken 
over hoe ze de laatste zitting afscheid van mij zou willen nemen. 
Ze zei: “O, maar dat weet ik nu al, dan wil ik met je naar een 
hotelkamer.” Opnieuw die glimlach. Ik werd overvallen door een 
tsunami aan emoties, maar tegelijkertijd flitste er een scène uit de 
film Notting Hill door mijn hoofd. Een beroemde actrice, gespeeld 
door Julia Roberts, wordt in een obscuur reisboekenwinkeltje in 
Notting Hill herkend door een niet al te aantrekkelijke jongeman 
die vlak daarvoor door de eigenaar (Hugh Grant) betrapt was op 
het jatten van een boek. Hij vraagt haar of zij zijn telefoonnummer 
wil hebben. Roberts, lichtjes glimlachend, lijkt even te aarzelen, 
en zegt vervolgens: “Tempting... but no!”
“Verleidelijk... maar laten we dat maar niet doen”,  zei ik tegen 
mijn Zweedse cliënte. We namen aan het eind van de zitting af-
scheid en ik heb haar sindsdien nooit meer gezien. 

Inmiddels heb ik al tien EMDR-zittingen erop zitten die gericht 
waren op hetzelfde positieve target, zonder ook maar het minste 
resultaat. Het is een ‘had ik maar...’-plaatje.

Scène ‘Tempting… but no’: www.youtube.com/watch?v=ArlsU2_
cUbg

Column

Verleidelijk
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Cognitieve gedragstherapie 
en EMDR bij problematisch 
ernstig astma

Casus

Het zestienjarige meisje met problematisch ernstig 
astma werd in een academisch ziekenhuis door de 
kinderlongarts verwezen naar de medisch psycholoog, 
omdat haar astma medicamenteus onvoldoende onder 
controle te krijgen was (Verkleij et al., 2017). Zij had 
minder goed ontwikkelde vaardigheden om met haar 
ziekte om te gaan en de daaraan gerelateerde emoties 
te reguleren, en ervoer angst voor een astma-aanval. 
Deze angst verergerde op dat moment juist de astma-
aanvallen. Bovendien ondervond zij in haar dagelijks 
leven veel spanningsklachten en problemen op het ge-
bied van autonomie. 

De behandeling bestond uit dertien sessies cognitieve 
gedragstherapie en drie EMDR-sessies, en richtte zich 

op het verminderen van de angst voor de benauwdheid 
en het vergroten van de copingvaardigheden om daar-
mee om te gaan. 
Om de behandeling te evalueren werd gebruik gemaakt 
van een single-case experimental design met herhaal-
de metingen. Na een intake-fase waarin vijf persoon-
lijke doelen van de patiënt werden vastgesteld, startte 
de baseline-fase met zestien wekelijkse metingen van 
deze doelen op een Visual Analogue Scale. Ook tijdens 
de behandeling en follow-up vonden zestien wekelijkse 
metingen plaats. Op deze manier werden de behan-
delresultaten intensief gevolgd en konden bijstellingen 
in de behandelmodules, en in de volgorde daarvan, 
plaatsvinden. Aan het eind van de behandeling was er 
aandacht voor terugvalpreventie (zie Figuur 1).

Tekst: Marieke Verkleij

Astma is een chronische ontsteking van de longen. Bij kinderen met ‘problematisch ernstig astma’ lukt het 
niet om de astma onder controle te krijgen, ondanks optimale medische behandeling. Bij een zestienjarig 
meisje met deze ernstige vorm van astma werden astma-aanvallen aangewakkerd door angst voor de aanval-
len, als gevolg van eerdere stressvolle gebeurtenissen. Een op maat gemaakte behandeling die bestond uit 
cognitieve gedragstherapie en EMDR bracht gunstige veranderingen teweeg, zowel in de ernst van de astma, 
als in de angst voor de aanvallen en andere problemen.

Figuur 1. Wekelijkse metingen voor één van de 
vijf doelen, astma-aanvallen, tijdens de baseline, 
therapie en follow-up. De rechte lijnen en bol-
letjes geven de geobserveerde waarden weer 
en de gestippelde lijn de voorspelde waarden. 
De ernst van de astma-aanvallen was significant 
lager tijdens de therapie en de follow-up dan 
tijdens de baseline. Het beloop van de astma-
aanvallen tijdens de therapiefase verschilde 
significant van het beloop tijdens de baseline.
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EMDR- behandeling
De angst voor astma-aanvallen ontstond op haar der-
tiende levensjaar en nam in heftigheid toe toen ze zes-
tien jaar was. De eerste aanval op dertienjarige leeftijd 
vond plaats op school tijdens de gymles. Ze werd toen 
zo benauwd dat haar vriendinnen in paniek raakten. Het 
targetbeeld is het moment waarop ze op de grond zat, 
iedereen om haar heen stond en zijzelf geen lucht meer 
had. Ze was bang dat ze zou stikken. Het was opvallend 
dat zij tijdens de desensitisatiefase sterke lichamelijke 
sensaties ervoer, duizelig werd en het gevoel had dat 
haar keel dichtgeknepen zat.
In de volgende sessie werd het targetbeeld van de 
meest recente aanval bewerkt. Dat betrof het moment 
waarop zij zoveel moeite met ademhalen had, dat zij 
een lijntje voelde bij haar sleutelbeen dat op en neer 
ging. De dokters stonden om haar heen en wilden haar 
weer naar huis sturen. Zij wilde zeggen dat ze niet naar 
huis kon omdat ze dan zou stikken, maar zij kon niet 
meer praten. Tijdens de desensitisatiefase gaf de pa-
tiënt aan benauwd te zijn, maar ze leek hier rustiger op 
te reageren. In beide sessies werden de beelden suc-
cesvol bewerkt en kon positief worden afgesloten.

Na de behandeling waren niet alleen de astma-aanval-
len afgenomen (zie Figuur 1), maar er was ook minder 
medicatie nodig. De patiënt had geleerd om op een 
betere manier met haar astma om te gaan en ze had 
minder last van stress en piekergedachten. 
Op basis van de analyses van de gegevens kan wor-
den vastgesteld dat het nuttig kan zijn om, naast de 
medicamenteuze astmabehandeling, ook een op maat 
gemaakte psychologische behandeling aan te bieden, 
als er sprake is van problematisch ernstig astma en co-
morbide psychische problematiek.

Conclusie
Gezondheid wordt bepaald door een complexe wissel-
werking tussen lichamelijke en psychische processen, 
waarbij een disbalans van één van de componenten 
een verandering teweeg kan brengen in alle andere 
componenten (Verkleij, 2016). Bij dit meisje bleek een 
op maat gemaakte behandeling, bestaande uit cogni-
tieve gedragstherapie en EMDR, niet alleen een gunstig 
effect te hebben op de psychische problematiek, maar 
ook op de ernst van de astma. 

Verkleij, M. (2016). Children with problematic severe asthma: 
A biopsychosocial perspective. Utrecht: PhD thesis, Utrecht University. 

Verkleij, M., Maric, M., Colland, V., Nagelkerke, A. F., & Geenen, R. (2017). 
Cognitive-behavioral therapy and eye movement desensitization and repro-
cessing in an adolescent with difficult-to-control asthma. Pediatric Allergy, 
Immunology, and Pulmonology; 30: 103-112.
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EMDR bij een man met 
psychosegevoeligheid

Casus

Tekst: Laurian Hafkemeijer

Azra is een 37-jarige man die in behandeling is bij de afdeling FACT (Flexible Assertive Community Treat-
ment) van een ggz-instelling. Hij is gediagnosticeerd met schizofrenie, paranoïde type en een PTSS. Hij is 
meerdere keren (soms gedwongen) opgenomen en eerder behandeld met cognitieve gedragstherapie 
(CGT) gericht op zijn dwangklachten. Dit had onvoldoende resultaat. Zou EMDR kunnen helpen?

Azra scant nummerborden, wast veelvuldig zijn handen 
en checkt meerdere malen achter elkaar of deuren wel 
op slot zitten. Deze dwanghandelingen zijn door de CGT 
verminderd, maar zodra de frequentie van de gesprek-
ken met de psycholoog afneemt, keren de klachten snel 
terug. Hij ziet voortdurend een beeld voor zich van een 
traumatische gebeurtenis in zijn geboorteland Irak. Ook 
ziet hij de hele dag nare beelden voor zich van gebeur-
tenissen die hij in een psychose heeft meegemaakt. Hij 
heeft het idee dat iemand uit Irak hem bewust beelden, 
auto’s en nummerborden laat zien, als straf en om zijn 
familie te bedreigen. Toen hij dertig jaar was schreef hij 
namelijk een boek over de situatie in Irak. Dat was toen 
strafbaar. 
Als we een tijdlijn maken, blijkt duidelijk dat Azra’s klach-
ten begonnen toen hij dertien jaar oud was, nadat zijn 
beste vriendje in Irak in brand was gestoken. Hij ruikt 
nog regelmatig de brandgeur en hoort het geschreeuw 
van zijn vriendje. Sindsdien is hij altijd bang geweest dat 
dit ook met zijn familie zou gebeuren. 
Tijdens een latere psychose had hij veel voorstellingen 
van wat er met zijn familie zou zijn gebeurd. Zo zouden 
zijn neefjes en nichtjes zijn vermoord, is zijn broer van 
een dak geduwd en is zijn schoonzus ontvoerd. Dit leidt 
tot conflicten omdat de familie ontkent dat dit is gebeurd. 

Start met EMDR
In overleg met Azra en zijn ambulant behandelaar beslui-
ten we om EMDR in te zetten. Hij vindt het erg spannend. 
In het verleden heeft hij één EMDR-sessie gehad, maar 
dat riep zoveel spanning bij hem op, dat de behandelaar 
hiermee is gestopt. We spreken af om toch te beginnen 
en na vijf sessies samen te evalueren.
Ik geef Azra eerst veel psycho-educatie over PTSS en hij 

krijgt de EMDR-folder in zijn moedertaal mee. De uitleg 
over herbelevingen is erg belangrijk voor hem, omdat hij 
zelf dacht dat de beelden aan hem werden getoond door 
een man van vroeger. We bespreken duidelijk hoe zijn 
huidige angsten en opvattingen samenhangen met zijn 
traumatische ervaringen. 
Aanvankelijk wil Azra vaak bespreken of bepaalde ge-
beurtenissen wel of niet echt met zijn familie zijn ge-
beurd. Deze overtuigingen zijn echter moeilijk bewerk-
baar en we komen overeen dat het nu eerst belangrijk 
is dat de levendige beelden die hij hiervan heeft, in elk 
geval verminderen, los van de vraag of het wel of niet 
echt is gebeurd. 

We beginnen met het beeld van de brand in zijn geboor-
teland (SUD=10), omdat zijn klachten daar ontstonden. 
De eerste sessie verloopt heftig. Ik begin met alleen oog-
bewegingen als afleiding. De spanning blijft echter hoog. 
Hij schreeuwt het regelmatig uit en duikt daarbij uit zijn 
stoel. Ik voer de afleiding op met de trillers en geef hem 
de opdracht om hardop te tellen in het Engels. Hierdoor 
heeft hij zijn eigen stemgeluid meer onder controle en 
neemt het schreeuwen af. Azra vindt het zwaar, maar 
door steeds weer samen door te nemen waarom we 
EMDR doen, blijft hij doorzetten. 

Reflectie 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik als therapeut in deze peri-
ode soms tegen de sessies opkijk. Ik heb, tot deze be-
handeling, weinig ervaring met traumabehandeling bij 
mensen met psychotische klachten. Vanwege de heftige 
abreactions van Azra in combinatie met zijn psychoti-
sche uitspraken twijfel ik soms of we wel op de goede 
weg zijn, ook al weet ik vanuit mijn ervaring en kennis 

EMDR Magazine 15 |  8



dat dit bij de behandeling hoort. Ook houd ik het T-TIP-
onderzoek in gedachten, waaruit blijkt dat traumabe-
handeling bij mensen met psychotische stoornissen ef-
fectief is. Ik houd me vast aan het idee dat zijn klachten 
zonder EMDR even erg zouden zijn. Het enige verschil is 
dat ik de heftigheid nu wekelijks negentig minuten van 
dichtbij meemaak. 

Insteken op de psychotische belevingen
Vanuit de casusconceptualisatie wordt duidelijk dat de 
traumatische gebeurtenissen de psychotische klachten 
aanjagen. De volgende sessies starten we daarom met 
de beelden vanuit zijn psychose. Azra merkt dat hij zich 
aan het einde van een sessie rustiger voelt. Dit geeft hem 
moed om de EMDR-sessies door te zetten. De beelden 
raken meer op afstand en hij heeft minder nachtmerries. 
Zijn psychotische uitspraken brengen me soms even van 
de wijs. Op de vraag of hij nu veilig is, zegt hij bijvoor-
beeld in eerste instantie: “Nee, ze staan nu buiten de 
kamer.” Hierop daalt de SUD niet. Met behulp van cogni-

tieve interweaves – ik laat hem letterlijk rondkijken in de 
kamer en vraag hem wat hij in Nederland kan doen als 
iemand hem lastig valt – zakt de spanning alsnog.
Na de vierde sessie kijk ik in de wachtkamer en zie ik 
hem voor het eerst rechtop zitten en echt oogcontact 
maken. Hij komt glunderend en met tranen in zijn ogen 
de kamer binnen, en geeft aan dat hij voor het eerst 
sinds zijn dertiende levensjaar weer kleuren ziet en an-
dere geuren, dan de brandlucht van toen, kan ruiken.

Het gaat goed
We zetten de EMDR-sessies voort op de beelden van 
Azra’s familie die hij in zijn psychose heeft gezien. Hij 
reageert steeds minder heftig op geluiden in het hier en 
nu, en zijn dwanghandelingen nemen aanzienlijk af. Ook 
worden zijn gedachten aan de man die hem zou straffen, 
voor hemzelf steeds minder geloofwaardig. Hij dacht dat 
deze man van vroeger achter zijn muur zat, maar op een 
dag durfde hij te kijken en er bleek niemand te zijn. Dit is 
voor hem een grote opluchting! 

Azra denkt nog steeds dat de beelden die hij heeft ge-
zien, ook echt met zijn familie zijn gebeurd. Hij kan zich 
er nu wel bij neerleggen dat zij een andere beleving heb-
ben, en hij is blij dat hij van de beelden af is. Ook heeft 
hij besloten om niet meer steeds de discussie met hen 
aan te gaan. Hij denkt meer na over zijn herstel, is actief 
bezig met sport en dagbesteding en gaat gesprekken 
aan met een ervaringsdeskundige. Tijdens de laatste ge-
sprekken van de behandeling staan we stil bij de rust en 
leegte in zijn hoofd die hij na de EMDR-behandeling heeft 

gekregen. Hij is het niet gewend dat zijn hoofd rustig is. 
Dit geeft hem spanning en een gevoel van leegte. 
Tijdens een van de laatste sessies geeft Azra aan dat hij 
uitkijkt naar een vrouw en kinderen. Hij ziet zichzelf een 
gezin stichten. Dit wilde hij eerder al heel graag, maar 
durfde het nooit, uit schaamte voor zijn klachten. 
Inmiddels is 500 mg Clozapine in kleine stappen afge-
bouwd, omdat hij veel last had van bijwerkingen. Hij 
krijgt nog wel Abilify en Cymbalta. 
Zelf zegt Azra: “De EMDR-behandeling werkte ontzet-
tend goed. Het was heel zwaar, alles kwam terug, maar 
tegelijkertijd raakte ik daardoor veel angst kwijt. Het 
heeft veel zware emoties uit mij gehaald. Het is alsof 
een jaszak vol spullen nu eindelijk leeg is; het is zoveel 
lichter nu.”

Nawoord
In januari 2016 ben ik, in het kader van mijn 
opleiding tot klinisch psycholoog, bij de afde-
ling FACT gaan werken. Ik had tot dan toe nog 
niet veel ervaring met traumabehandeling bij 
mensen met psychotische klachten. Door het 
opstellen van een casusconceptualisatie werd 
heel duidelijk dat trauma een belangrijke rol speel-
de in de psychotische klachten van deze man. Niet al-
leen bij het ontstaan van zijn klachten, maar ook door 
de traumatiserende psychose die hij hierna doormaakte.

Het heeft mij ontzettend geholpen om tijdens de behan-
deling artikelen te lezen over EMDR bij psychose, en om, 
ondanks de heftige abreactions en mijn eigen angst om 
Azra verder te ontregelen, toch de behandeling door te 
zetten, steeds in goed overleg met hem en het team. 
De veerkracht en het doorzettingsvermogen van Azra, 
die ernstig beperkt was door zijn klachten, waren in-
spirerend. De traumabehandeling zorgde ervoor dat de 
psychotische belevingen en de verbanden die hij eerder 
legde verbleekten. Hiermee namen ook de dwanghan-
delingen af. 
De behandeling verliep in feite niet anders dan trauma-
behandeling bij andere comorbide stoornissen! Wel heb 
ik bij hem vaker cognitieve interweaves toegepast, met 
name op de psychotische uitspraken, en ik heb veel af-
leiding ingezet vanwege de heftige abreactions. 

Laurian Hafkemeijer is gz-psycholoog en werkt in het ka-

der van haar opleiding tot specialist bij de afdeling FACT 

van GGZ Delfland in Delft. Zij is onder andere EMDR-prac-

titioner en cognitief gedragstherapeut.
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Tekst: Carlijn de Roos, Rik Knipschild, Ad de Jongh & Iva Bicanic

Recent kwam het thema ‘hervonden herinneringen’ verschillende keren in de media naar voren. Al sinds de 
jaren negentig worden er met enige regelmaat publieke discussies hierover gevoerd. Er zijn clinici die vinden 
dat herinneringen aan gebeurtenissen, waar de patiënt zich niet eerder bewust van was, verwijzen naar trau-
ma’s die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, maar waarvan de herinnering was verdrongen, vergeten of 
gedissocieerd. Aan de andere kant laten clinici en experimenteel psychologen ruimte voor andere reconstruc-
ties en scenario’s van ‘hervonden’ herinneringen, zoals pseudo- of fictieve herinneringen, die door eigen fan-
tasie of door het toepassen van suggestieve vragen of technieken van therapeuten tot stand zijn gekomen.

IInInnInnn ddddddee ee e e hehhehehhernrnrnrnnieieieeieuwuwuwuwdedededed dddddisisisiscucucucuc ssssssssssssieieieieie ooooovevevv rrr hehehervr ono den heheeheheririinnnnnnnnn ererererrininininin--
ggegegegeggg nnnn dodododoetetetet zzzicicichhhh dedededde vvraaraaaagagag vvooooooor r r ofof ttraraumumagagere ici hthttte bebeehahahaandndnddeeee---
llililllilil ngg, , zozozoalals s EMEMMMDRDR, , kakann bibijdjdraragegen n aaa n nn hehet ttt onononnontststsststatataataaanananananannn vvvvvvvvanananananananan ddddddddererererereere ---rrrrrr
gegggegeelilill jkjke e e pspspseueuuudododoheheheeririr nnnnnnerererinnininngegegennn (W(W(W(Wesesesessesesesesel l lll e.e.e.e.e.e.e.a.a.aa.a.a., , , 2020202022020201717171717117))) )) ) enenenenen ddddususususs 
scscscsccchahahah dedededelililijkjkjkjk kkkkanananan zzzzzijijijijnnnn vovovovoorororor dddde ee e papapap titititiiiënënënënënë t.t.t.tt. MMMMMeteteetet nnnamamme e zizijnjn eer r zozorr--rr
gggegggg n over dddde totoepasa sis ngng vvanan ‘dede VVererhahalelenmnmethoh de’ (Lovett, 
19199999;; 2020155). DDeze e mem tht ode, ook wel Lovevett-mmetthohodede ggggeee--
nononooememememdd,d,d, wwwworororordtdtdtdt ggggebebebebrururuuikikiktt t omomm hhhhererrriniininneneeriiririingngngenen tte e acactitivevererenn enen 
tete ddesesensititiseren als ded  therapeut en de ouders de hy-
pot ese ebbe dat de aa e d ac te ge e atee d jpothese hebben dat de aanmeldklachten gerelateerd zijn 
aan ‘preverbaal trauma’. Het gaat dan om traumatische
gebeurtenissen, zoals een ongeluk, mishandeling of eenb i l l k i h d li f
ingrijpende medische ingreep, die in een tijd plaatsvon-
den waarin het kind er nog geen woorden voor had. Bij
toepassing van de Verhalenmethode schrijven de ouders/
verzorgers een verhaal over de gebeurtenis die het kind
heeft meegemaakt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij 
is dat de feiten, gedragsobservaties van de betreffende 
gebeurtenis(sen) in het verhaal centraal staan en niet
de beleving van de (pleeg-)ouder/verzorger. Vervolgens
wordt het opgestelde verhaal aan het kind verteld. Dit
gebeurt in het bijzijn van de therapeut die tegelijkertijd
een werkgeheugen belastende taak aanbiedt waardoor 
na activering van de geïdentificeerde herinnering(en) kan 
worden gedesensitiseerd. Deze methode wordt vooral bij 
kinderen onder de vier jaar ingezet, maar soms ook bij
oudere kinderen en volwassenen met een verstandelijke 
beperking, functionerend op een ontwikkelingsleeftijd in 
de range tussen 0 en 18 jaar, wanneer de behandelaar 

eeeeeeeeeeeeeeen nnnn nn rererererererrelalalalallatititit eee vevev rororondnddnderererststststelelltt tt tututut sssssss enenen ddddeee acactutuelele ee ee klklklacacachththtenene eeennn
trtrtrtrtrrrauauauauauaummamamamm titt scsschehe gggebebbeueueurtrtrtenenennisisisissesesesennnn ininin hhheteteet vvverererlelededeen.n.

VoVoVooroorkomen van foutieve herinneringen
Naar aannleleleidididdininiing g g g vavavav nnnn dede hhererrninieueuwdwdeee dididiscscscusususussisisie e e e ovovovererer dde e bebe---
trrououwbwbwbbaaaaaaaarhrhrhrheieidd vavan n heheririnnnnere ingen n vraaagtt hhetet VVENE -bestuur 
aaaaaaaannnn dededede lllededeedenen om m tete hhanandedelelen n inin llijijn n memet t dede advdvieezezen n uiuit t
hehet t rar pporrt van de Gezondheidsraad (2004) over Omstre-

den herinneringen. Eerder verscheen in EMDR Magazine
ee a tike aa de auteurs ve ezen aa deze advieeen artikel waarin de auteurs verwezen naar deze advie-
zen (de Jongh, Bicanic & Eimers, 2016). Ook  adviseert het 
bestuur van de VEN de beroepscode van de b d d b d d Nederlandd l d-

se Vereniging voor Psychotherapie (NVP) (Dalewijk e.a.,
2017) te volgen. In deze beroepscode is onder andere op-
genomen dat een therapeut zijn patiënten expliciet dient 
te informeren dat (nieuwe) herinneringen die tijdens, of 
als gevolg van, de behandeling opkomen niets hoeven te
zeggen over het waarheidsgehalte van deze herinnerin-
gen. “Veel vormen van psychotherapie stimuleren het op-

komen van herinneringen en dragen bij aan herinterpre-

tatie ervan. De psychotherapeut dient zich er steeds van

bewust te zijn dat de in een psychotherapeutisch contact 

opkomende herinneringen wel mogelijkerwijs maar niet 

noodzakelijkerwijs een accurate weergave van de werke-

lijkheid vormen” (Dalewijk e.a., 2017 p. 14). Kortom, het is
van belang om terughoudend te zijn met suggesties over
wat er gebeurd zou kunnen zijn en therapeuten moeten
er voor zorgen  dat de kans op het creëren van foutieve
herinneringen zo klein mogelijk is.
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DeDeDeDeDDD VVVerere hahalelenmnmmmmmn etetetetthohohohodededdd
MMeMeMeeeMeMMeeet t t t tt bebeebebebbbb trtrtrtrttrekekekkkekkekekkikkkikikikk ngnngngnngnggg ttttttttototototot hhhhhhheteteteteteet ggggggggebebebebebeeebrurururuurruikikikikikik vvvvvvvvanananananannaan ddddddddddeeeeeeeeee VeVeVeVeVeVeVeVVVeVerhrhrhrhrhrhrhhhalalalalalalalaa enenenenenenenene memememeeemememememememeththhththtththththhododododododdoododoo eeeeeeeeeee
mmomomoomommoooeteteteetetee dddddddde e e e thththht ererererrrapapapapapapappapeeeueueueueeeueut tt t tt t vovovovovooorrorororro zizizizizizziiizz chchchcccchhhhhtititittittittititt ghghghhghghghghg eieieieieieie dddddddd bebebebebebebbb trtrtrtracacacacacacccacccachththhththththhththttenenenennenenenen aaaaaaaalslslsslslslslslss nnnnnnnnnnieieieieeeeeieiieieet t ttt tt alalalalalalala leleleleleeleleele 
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Voorbeeld van juiste hantering 
van de Verhalenmethode 
De dokter moest een slangetje in Tom’s neus doen. 
Er waren veel ziekenhuismensen die hem vasthiel-
den. Tom schrok heel erg, ging schreeuwen en trap-
pen, moest hoesten en spugen. Hij probeerde de 
slang uit zijn neus te trekken, maar dat lukte niet. 
Zijn handen werden heel stevig vastgehouden en hij 
kon zich niet bewegen. Maanden daarna was Tom 
nog steeds bang, huilde lang en vaak, sliep slecht 
en had geen zin meer in eten.

Voorbeeld van verkeerde hantering 
van de Verhalenmethode 
Maaike verstopte zich onder de tafel als ze naar de 
crèche moest en ze wilde steeds dicht bij papa en 
mama zijn. Ook had ze nare dromen en ze voelde 
zich heel alleen. Het kan zijn dat er iets heel naars 
met haar is gebeurd op de crèche. Er is een man 
door de politie opgepakt die met zijn vingers aan 
plasgaatjes van kinderen heeft gezeten. Ook moes-
ten kinderen soms de piemel van de man aanraken. 
Misschien moest Maaike dat ook doen.
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Interview

Onderzoek naar 
lichamelijk en psychisch 
geweld in de jeugdzorg
Tekst: Rik Knipschild

Kun je iets over de achtergrond van het on-
derzoek vertellen?
“Er kwamen veel reacties na de verschijning van het 
rapport van de commissie-Samson (2012). De betrokke-
nen gaven aan dat er niet alleen sprake was van seksu-
eel geweld en dat misbruik onderdeel was van een bre-
der patroon van geweld. Dit was een belangrijke reden 
voor het kabinet om in 2016 een commissie onder lei-
ding van hoogleraar Winter te starten. Deze commissie 
verricht onderzoek naar geweld in de jeugdzorg bij jon-
geren die onder verantwoordelijkheid van de overheid 
in instellingen en pleeggezinnen werden geplaatst.”

De commissie-Samson bracht in oktober 2012 het rapport Omringd door zorg, toch niet veilig uit. 
In opdracht van de overheid deed deze commissie onderzoek naar de signalen, de omvang en de 
gevolgen van seksueel misbruik bij kinderen die tussen 1945 en 2010 onder verantwoordelijkheid van 
de overheid in (rijks)instellingen en pleeggezinnen werden ondergebracht. De bevindingen gaven 
aanleiding voor vervolgonderzoek, omdat de betrokkenen meldden dat er niet alleen sprake was van 
seksueel geweld, maar ook van lichamelijk en psychisch geweld. Daarom werd in juli 2016 de 
Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg in het leven geroepen, onder leiding van 
prof. Micha de Winter. Orthopedagoog Ilse Cijsouw (27) is als projectmedewerker betrokken bij deze 
commissie en vertelt over het onderzoek.

“Jason voelde zich bij zijn nieuwe 
pleegouders inmiddels zo veilig en 
op zijn gemak dat hij ging vertellen 
hoe het er op de boerderij was toe-
gegaan. Hij en Timo werden regel-
matig in de koeienstal opgesloten en 
Timo werd in de schuur vastgezet in 
een tuigje. De pleegvader probeerde 
hen discipline bij te brengen door de 
jongens in het weiland te zetten en 
te bespuiten met koud water.” 

Door de Commissie-de Winter (2016) opgestelde doelen:

Het onderzoek moet een zo volledig mogelijk beeld opleveren van het geweld dat zich in de jaren tussen 1945 
en heden in de jeugdzorg heeft voorgedaan en de wijze waarop de overheid op signalen van dergelijk geweld 
heeft gereageerd;
Het moet inzicht verschaffen in de mechanismen die bij dit geweld een rol spelen;
Het zal zich buigen over de actuele situatie van het voorkomen van geweld in de jeugdzorg; 
Het zal zich richten op de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de erkenning van het leed van 
slachtoffers,
en beoogt een analyse te geven omtrent de vraag of het huidige aanbod van hulpverlening voor in de kinder-
jaren mishandelde en misbruikte volwassenen adequaat is, en wat eventueel aanvullend nodig is.

Bron: Rapport Commissie vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg (De Winter, 2016. p.35)
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Om welk type instellingen gaat het?
“De commissie kijkt naar kinderen die geweld hebben 
meegemaakt in instellingen voor pleegzorg, jeugdzor-
ginstellingen, justitiële jeugdinrichtingen, de Jeugd-ggz, 
de LVB-sector, asielzoekerscentra en doven- en blin-
deninternaten.”

Wat is de noodzaak van het onderzoek?
“Er is een aantal redenen te bedenken. Het is belangrijk 
om slachtoffers een stem en een luisterend oor te bie-
den. In een situatie waarin voor hen gezorgd had moe-
ten worden, ervaarden zij geweld en maakten grens-
overschrijdende gebeurtenissen mee. Dat had vaak een 
grote impact op de rest van hun leven. Als overheid en 
samenleving moeten we hiervan leren en een uiterste 
inspanning leveren om geweld en misbruik te voorko-
men.” 

Kun je iets over de voortgang van het onder-
zoek vertellen?
“Het onderzoek bestaat uit een aantal fasen. De eerste 
fase, het vooronderzoek, is recent afgerond. In de kern 
ging het erom vast te stellen of het mogelijk is om een 
grootschalig onderzoek naar geweld te doen. We zijn 
immers afhankelijk van documentatie, betrouwbaar-
heid van beschikbare bronnen, medewerking, etc. Die 
voorwaarden bleken voldoende aanwezig te zijn en het 
onderzoek bleek uitermate nuttig. Het kabinet heeft 
daarom in november 2016 besloten tot vervolgonder-
zoek door de commissie. Daarna hebben we meteen 
een Meldpunt opgezet. We zijn nu in de fase waarin we 
meldingen en ervaringsverhalen verzamelen. Slachtof-
fers kunnen melding doen door hun verhaal telefonisch 
te vertellen, naar de commissie te mailen of door een 
digitale vragenlijst in te vullen.” 

Hoe komen de mensen die geweldservaringen 
hebben meegemaakt bij jullie terecht? 
“In verband met hun privacy is het niet mogelijk om 
deze mensen zelf actief te benaderen. Wij brengen het 
Meldpunt daarom via diverse media onder de aandacht. 
Dit heeft in korte tijd al tot veel respons geleid.”

Als een vermeend slachtoffer met jullie con-
tact opneemt, wat voor vragen kan hij of zij 
dan verwachten?
“Iemand kan zich melden namens zichzelf, maar ook 
een melding doen namens een ander, als deze persoon 
daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.         

“Als kind heeft Max een paar keer 
in zijn leven een ervaring gehad die 
een geluksgevoel teweegbracht: ‘Het 
was een namiddag in augustus of 
september. Mijn pleegouders en ik 
waren bij een meer samen met fami-
lie en hun kinderen. Ik kreeg aan het 
eind van de dag toestemming om in 
mijn eentje met hun rubberbootje het 
meer op te gaan. Ik ben in het bootje 
gaan liggen, ik dobberde op het wa-
ter, de zon scheen op mijn gezicht; 
dat was heel mooi, erg prettig.’”

Meldpunt
Onderzoek
naar Geweld
in de Jeugdzorg
088-371 7500
ma t/m do
9.30-12.30 uur

“Thuis had Nora het bepaald niet 
fijn, maar in de instelling voor kin-
deren met een licht verstandelijke 
beperking waar ze van haar 14e tot 
haar 18e verbleef, zou het niet veel 
beter worden. Integendeel: slaan, 
kwetsen en vernederen waren er 
aan de orde van de dag.”
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In beide situaties bieden we in de eerste plaats een luis-
terend oor en staat het verhaal van de melder centraal. 
Als deze persoon akkoord is, dan tekenen we het ver-
haal op en nemen het mee in het onderzoek. We vragen 
dan vervolgens door: ‘Hoe zag het geweld eruit? Wie 
was/waren de pleger(s)? Is er ooit melding van gedaan 
en zo ja, hoe werd er mee omgegaan?’ Ook vragen we 
hoe het geweld gestopt is en of de begeleiding kennis 
had van het geweld. Verder zijn we geïnteresseerd in 
de betekenis die het geweld had voor het slachtoffer 
als persoon en hoe dit haar of zijn ontwikkeling moge-
lijk heeft beïnvloed.” Waar bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit? 

“Samen met collega’s coördineer ik de instroom van 
binnenkomende meldingen. Verder zijn we dagelijks 
bereikbaar. Mensen met geweldservaringen kunnen 
ons bellen en dan sta ik hen te woord. Als zij akkoord 
zijn, verwerk ik hun verhaal volgens het protocol dat we 
daarvoor hebben ontwikkeld. Ook houd ik mij bezig met 
databeheer en data-analyse. De gegevens worden pro-
cesmatig verwerkt in beleidsstukken en aanbevelingen 
die gepresenteerd worden aan het kabinet. De resulta-
ten van het onderzoek hopen we eind 2018 te kunnen 
presenteren.” 

Informatie over commissie-de Winter 
‘Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg’

Er is een meldpunt gestart voor volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben 
meegemaakt. Het meldpunt is van maandag t/m donderdag tussen 09.30 en 12.30 uur te-
lefonisch te bereiken op: 088 – 3717500
Meer informatie over de commissie is te vinden op: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl
De commissie heeft een Facebookpagina in beheer: https://www.facebook.com/Commis-
sieGeweldJeugdzorg/

Diegenen die zich melden bij het meldpunt kunnen desgevraagd contact opnemen met 
Slachtofferhulp Nederland.

De commissie is ook per e-mail bereikbaar: info@commissiegeweldjeugdzorg.nl

De resultaten van het vooronderzoek zijn gepubliceerd: https://www.commissiegeweld-
jeugdzorg.nl/vooronderzoek/rapport/

Tijdens het vooronderzoek zijn ervaringsverhalen gebundeld: https://www.commissiege-
weldjeugdzorg.nl/binaries/Ervaringsverhalen%20def_tcm18-23792.pdf

-  OPROEP  -

“Ik beleefde alles wat er daarvoor 
was gebeurd steeds opnieuw, maar 
daar hielpen ze me niet mee. Mijn 
pleegmoeder liet merken dat ze 
andere kinderen leuker vond. Ze 
gooide mijn knuffelbeesten weg. 
Mijn pleegvader nam Joost wel op 
schoot, maar mij niet.”

“De laatste twaalf jaar heb ik op 
elf adressen gewoond. Het is 
moeilijk om me ergens veilig te 
voelen. Naar bed gaan is iedere 
keer nog een hel en als ik ‘s nachts 
wakker word door lawaai, slaap 
ik nooit meer in.”

Bron (citaten): Interviews over ervaringen met geweld in de jeugdzorg (van Lieshout, 2016)
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Als een patiënt wordt aangemeld door een partner, leidt 
dit doorgaans niet tot een geslaagde behandeling, maar 
zegt het meer over het probleem van de aanmelder zelf. 
In dit specifieke geval belde een vrouw mij huilend op om 
een afspraak te maken voor haar man. Hoewel ze ook een 
individuele afspraak voor zichzelf maakte, heb ik haar zelf 
helaas nooit gezien. 
Haar man had een fascinatie voor ‘feederism’. Dat wil zeg-
gen: seksueel afwijkend gedrag waarbij de persoon (‘feeder’) 
seksueel genot of opwinding ervaart aan het vetmesten van 
zijn of haar partner. Hierdoor komt de ‘gainer’ (meestal zijn 
het vrouwen die zich laten vetmesten) in een afhankelijke po-
sitie terecht. Mede door deze machtpositie kan de seksuele 
begeerte van de man (de ‘encourager’) nog verder toenemen. 
De vrouw van mijn patiënt genoot alles behalve van zijn fas-
cinatie voor haar omvang. Zij wilde juist afvallen, maar was 
bang dat dit tot een scheiding zou kunnen leiden. Ze hield van 
hem, maar zou hij nog van haar houden als ze slank zou zijn?

Ik beeldde me in dat mijn echtgenoot een feeder zou zijn. 
Zijn streefgewicht voor mij was 280 kilo. Dagelijks zou ik 
bij de McDonald’s drie Happy Meals verorberen met een 
serie McFlurrys toe. Daarnaast zou ik met regelmaat een 
bruidstaart van ten minste drie verdiepingen naar binnen 
proppen. Misselijk zijn en toch dooreten schijnt een kick te 
geven. Vanaf de bank zou ik commando’s geven over uit te 
voeren huishoudelijke taken, want lopen kon ik dan allang 
niet meer. Tijdens de seks zou ik het gevoel hebben dat 
mijn echtgenoot van drie hoog op een enorme drilpudding 
was gesprongen, waarbij de golven zorgden voor een pas-
sende ritmiek.  

Beide ouders van mijn patiënt bleken danser te zijn. Calo-
rieën werden thuis zorgvuldig geteld en het hele gezin was 
broodmager. Op zekere dag at mijn patiënt bij een vriendje. 
De moeder van het gezin was een kleine mollige vrouw 
die kibbeling had gekocht en er zelf gretig van meesmulde. 
Grote vette happen kibbeling verdwenen in haar mond. Hij 
voelde daarbij een rilling van seksuele opwinding door zijn 
lichaam gaan, en vanaf die tijd waren zijn seksuele fanta-
sieën gekoppeld aan dikke, etende vrouwen. Zijn fascinatie 

was uitgegroeid tot een niet hanteerbare drang om zijn ei-
gen vrouw te zien eten en haar rondingen te zien toene-
men. Hij zag nu wel in dat zijn vrouw onder zijn fascinatie 
leed en hij wilde er daarom vanaf. 

Voordat we van start gingen met de behandeling, besprak 
ik met mijn patiënt dat het zou kunnen zijn dat zijn fasci-
natie zou afnemen en dat alles wat hem zo lang opwinding 
had verschaft mogelijk niet meer hetzelfde plezier zou ge-
ven als voorheen. Hoe zou hij zijn seksualiteit dan vormge-
ven? Mijn patiënt probeerde mij (of misschien zichzelf) te 
overtuigen dat hij ook zonder zijn fascinatie voor omvang-
rijke vrouwen bevredigende seks zou kunnen hebben.
Tijdens de EMDR-sessie hanteerde ik het verslavingsproto-
col, waarmee ik in het verleden seksverslavingen, fetisjen 
en andere parafilieën heb kunnen reduceren, of zelfs heb 
doen verdwijnen.  De EMDR-zitting zelf was slopend. De 
SUD daalde na anderhalf uur zwoegen van 10 naar 9,8. On-
danks de intensieve belasting van het werkgeheugen door 
de lichtbalk, klikjes, handentrillertjes, interweaves, tellen en 
EMDR-knallers, gebeurde er nauwelijks iets.  

Op de dag voor de volgende EMDR-zitting ontving ik een e-
mail. Hij had zijn vrouw niet meer lastig gevallen met zijn ver-
langens en ook feederism-porno behoorde tot het verleden. 
“Het was niet meer nodig te komen.” Ik geloofde er geen 
woord van en wachtte de sessie met zijn vrouw af. Opnieuw 
kreeg ik echter een e-mail van mijn patiënt, maar nu met 
het bericht dat zijn vrouw geen behoefte meer had aan een 
behandeling. Ik probeerde haar te bellen, maar kreeg hem 
steeds aan de lijn. Ik mailde haar, appte haar, maar hij mailde 
en appte steeds terug. Ik had geen schijn van kans om haar 
te bereiken. Hij bleek volledig de macht in handen te hebben. 

Na al deze mislukte pogingen tot contact besloot ik het hier 
maar bij te laten. Op weg naar huis kon ik op de fiets nog 
net een overstekende gans ontwijken. Hij blies kwaad naar 
me. Gelukkig voor hem had ik geen trechter bij me.

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Column

De maat is vol!
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KINGS
Traumabehandeling 
bij kinderen

Interview

Tekst: Nadia Thiel    Foto: Nadia Thiel

Hun artikel staat in het nieuwe Handboek EMDR, dat onlangs is verschenen.

Femy Wanders en Caroline Ploeg
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Een deel van de kinderen die zijn vastgelopen in hun ont-
wikkeling en hiervoor zijn aangemeld bij de kinder- en 
jeugdpsychiatrie komt uit gezinnen waar huiselijk ge-
weld, verwaarlozing, seksueel misbruik of geweld door 
leeftijdgenoten speelt. Deze kinderen zijn slachtoffer van 
ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen en hebben 
vaak met PTSS te maken. Hetzelfde geldt voor hun ou-
ders. Femy Wanders en Caroline Ploeg zien het bewijs 
hiervan dagelijks in hun werk terug. Zij werken voor Ac-
care, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in 
Noord-Nederland, en ontwikkelden speciaal voor deze 
kinderen het KINGS-programma. 

Zonder traumabehandeling geen effectiviteit
“De invloed van trauma op gedrag moet je leren zien 
en begrijpen, voordat je ontwikkelings- en gedragspro-
blemen effectief kunt behandelen”, legt Femy uit. Ze is 
klinisch psycholoog, psychotherapeut en sinds 2008 als 
behandelinhoudelijk manager werkzaam bij de inten-
sieve zorg van Accare. Toen ze bij deze instelling startte, 
had ze een duidelijke missie: kinderen niet in hun eentje 
op laten nemen in een kliniek, maar altijd behandelen 
met een hechtingsfiguur. “Als een kind onder de twaalf 
jaar moet worden opgenomen in het ziekenhuis, dan 
blijf je er als ouder ook vaak bij; waarom zou dat bij een 
psychiatrische behandeling anders zijn?” Femy zag op 
de klinische kindergroepen van Accare kinderen opge-
nomen worden met ernstige ontwikkelingsstoornissen, 
achterstanden en zeer complex gedrag. Hun ouders wa-
ren meestal totaal uitgeput. Het gezin leefde vaak geïso-
leerd en functioneerde niet goed. Op de behandelgroe-
pen zette het patroon van ernstige gedragsproblemen 
bij het kind zich voort. “Als behandelaren voelden we 
ons vaak machteloos. Deze alleen opgenomen kinderen 
hadden forse emotieregulatiestoornissen. Ze vertrouw-
den niemand en waren daardoor op de groep erg inge-
wikkeld voor de behandelaren.”

Het was tijd om meer kennis in huis te halen over trau-
magericht werken. Via Joany Spiering leerde Femy aan 
professionals om de invloed van trauma op gedrag te 

herkennen en hoe je mensen met complexe problema-
tiek kunt motiveren voor behandeling. Ook Ricky Green-
wald was een grote inspirator. Femy haalde hem enkele 
keren naar Nederland voor trainingssessies met profes-
sionals. Hij leerde hen traumagericht werken en om ver-
trouwen terug te geven aan de patiënt. De basis voor het 
KINGS-programma was daarmee gelegd. 

Een gezonde relatie met je kind
Het systeemgericht werken in combinatie met een trau-
magerichte behandeling sprak ook Caroline Ploeg erg 
aan. Zij was al ruim zes jaar verbonden aan Accare als 
gz-psycholoog en later ook als gedragstherapeut, en ze 
begon samen met Femy met deze aanpak op de kinder-
groepen. Ze specialiseerde zich in EMDR-behandeling 
en bleek, net als Femy, enthousiast over de behande-
ling van ouders en jongeren samen. “In de behandeling 
van een kind moeten we ook iets doen met de primaire 
hechtingsfiguur, hoe ingewikkeld dat ook is”, legt Caro-
line uit. “Een voorwaarde voor een effectieve therapie is 
een gezonde relatie van het kind met één of meer op-
voeders. We zien de ouders ook worstelen met hun ei-
gen problemen, vaak ingegeven door posttraumatische 
stressklachten.” 
De voortdurende verhoogde staat van arousal die je 
vaak bij PTSS tegenkomt, doet veel met het brein van de 
ouder. Het zorgt voor een voortdurende activering van 
het fight-flightsysteem en heeft daarmee een negatief 
effect op het verwerken van nieuwe informatie. Hier-
door kunnen ouders het gedrag van hun kind verkeerd 
interpreteren, wat een optimaal hechtingsproces tussen 
ouder en kind in de weg staat. “Interpersoonlijk trauma 
leidt tot onvoorspelbare reacties van de opvoeders, wat 
weer leidt tot negatieve ervaringen voor het kind, waar-
bij dezelfde patronen van hyperarousal bij het kind wor-
den waargenomen”, schrijven Caroline en Femy in hun 
hoofdstuk in het nieuwe Handboek EMDR over KINGS en 
EMDR in een klinische setting. “Om de problemen van 
het kind te kunnen behandelen, leren we de ouders om 
de invloed van negatieve ervaringen uit het verleden bij 
zichzelf en in het huidige gedrag van hun kind te herken-
nen”, vertelt Caroline. “Dit is voor hen een enorme eye-

opener. Ze leren niet alleen dat de gedragsproblemen 
van hun kind voor een groot deel aangestuurd worden 
door nare ervaringen, maar ook dat zij hier zelf vaak niet 
adequaat op reageren vanwege hun eigen verleden.” 

Dankbaar werk
De eerste fase van de KINGS-behandeling richt zich 
vooral op psycho-educatie. Dit ontschuldigt de ouders 
voor een deel en vormt de motivatie voor het aangaan 

“Als je eenmaal 
geproefd hebt van deze 
manier van werken met 
gezinnen, dan wil je 
nooit meer anders.”
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van individuele traumatherapie in het tweede deel van 
de behandeling. Caroline vertelt hoe krachtig het werkt 
als een kind zijn vader of moeder de stap ziet zetten om 
diens eigen nare ervaringen te verwerken met EMDR. 
“Dat is vaak het moment waarop je het gevoel krijgt dat 
het goed gaat komen met het gezin”, zegt Caroline. De 
totaalaanpak van het KINGS-programma zorgt ervoor 
dat iedereen die stap naar traumatherapie zet. Caroline 
kan zich geen uitzondering herinneren. 
Na de traumagerichte therapie volgt er nog intensieve 
nazorg en het oefenen met nieuwe vaardigheden. Dit 
kan al gauw buiten de muren van de kliniek, maar het 
behandelteam blijft erbij betrokken. “Het is heel dank-
baar werk”, zegt Femy. “We zien iedereen in korte tijd 
echt opknappen.” Caroline benadrukt dat ze ook veel 
plezier heeft in het traumagericht werken met gezin-
nen: “Ik hoor wel eens een collega uit hetzelfde veld 
klagen over haar werk, dat is een alledaags verschijnsel, 
maar toch is het mij totaal vreemd”, zegt ze. “Ouders 
zijn ons vaak erg dankbaar; er valt een grote last van 
hun schouders.” 
Dat gebeurt ook als het anders uitpakt dan de behande-
laar van te voren had bedacht. Zo vertelt Caroline over 
een moeder die met haar negenjarige dochter, vanwe-
ge het huiselijk geweld door de vader, in het geheim 
opgenomen werden voor een KINGS-behandeling. Dit 
gezin kwam vanuit een andere regio hier naartoe, om-
dat de betrokken gezinsvoogd hoopte dat deze moeder 
opnieuw zou willen beginnen, zonder de vader. Maar 
gedurende de behandeling kreeg zij steeds meer heim-
wee naar hem. En ook de vader bleek zich radeloos te 
voelen zonder het contact met zijn vrouw en dochter. 
Deze ouders wilden herenigd worden, en de behande-
laren besloten om dit te begeleiden onder voorwaarde 
dat ze zich gezamenlijk zouden laten opnemen en be-
handelen.

Om de emotionele en fysieke veiligheid van ouders en 
kind te waarborgen, vindt de KINGS-behandeling altijd 
op de kliniek plaats; ook bij dit gezin. Gedurende vier 
weken kregen zowel de vader als de moeder intensieve 
opvoedondersteuning, gevolgd door traumatherapie. 
Verschillende EMDR-therapeuten werkten met deze 
ouders om de voortgang van de therapie te kunnen ga-
randeren. Er werden tot wel drie sessies van twee uur 
per dag gegeven, afhankelijk van wat de patiënt op dat 
moment aankon. Deze werkwijze met intensieve EMDR-
sessies is typerend voor de KINGS-behandeling. Hier-
door kan er veel effect in korte tijd bereikt worden. Al na 
een week merkten deze ouders verschil: ze gaven aan 
dat ze meer rust en orde in hun hoofd en in hun relatie 

ervoeren. Vervolgens gaven ze hun dochter de ruimte 
om de nare ervaringen, waar ze zelf debet aan waren, te 
verwerken. Dit bleek een enorme doorbraak, niet alleen 
in de therapie maar ook in hun leven. 
Tijdens de KINGS-aanpak leren ouders op een liefdevol-
le manier beschikbaar te zijn voor hun zoon of dochter 
als die in de traumaverwerkingsfase is. Ook leren ze om 
te kijken naar wat het beste is voor hun kind en er wordt 
met hen besproken of de veiligheid na de therapie weer 
voldoende is gewaarborgd. “In dit gezin besloten de 
ouders op zoek te gaan naar een pleeggezin voor hun 
dochter in hun eigen dorp”, vertelt Caroline. “Ze houden 
intensief contact met hun dochter om zoveel mogelijk 
de nieuw geleerde vaardigheden uit te breiden en onder 
begeleiding hiermee te blijven oefenen. Die begeleiding 
is op hun eigen verzoek. Dat is een behandelresultaat 
van onschatbare waarde.”

Lef en overtuigingskracht
“Als je op deze manier intensief wilt werken om iets 
zinvols toe te voegen aan het leven van gezinnen met 
complexe problemen, dan moet je een organisatie heb-
ben die achter je staat”, zegt Femy. “Ik had dit niet kun-
nen opzetten zonder de steun van Peter Dijkshoorn, mijn 
toenmalige leidinggevende, die later onze bestuurder is 
geworden. Hij was een drijvende kracht achter de ont-
wikkeling van deze aanpak en pakte, waar nodig, zelf de 
telefoon en legde gezinsvoogden uit dat een gezin met 
dreigende uithuisplaatsing het verdiende om behandeld 
te worden volgens een traumagerichte aanpak.”
Femy, Caroline en hun collega’s hebben onmogelijke si-
tuaties van zich uit opvangtehuizen wegvechtende kin-
deren in zeer korte tijd zien keren. Het sloeg om zodra er 
erkenning voor het onderliggende trauma werd gegeven 
en er commitment op behandeling kwam. Vier weken 
van zeer intensieve traumabehandeling met behulp van 
EMDR voor het hele gezin leverde soms meer op dan 
jarenlange hulpverlening. Kennis en verstand van trauma 
maar ook lef en overtuigingskracht heb je nodig om deze 
gezinnen te kunnen bereiken. “Maar we bereiken nog 
lang niet alle gezinnen die het zo hard nodig hebben”, 
zegt Femy. “Er is wetenschappelijk onderzoek nodig om 
de effecten uit de behandelkamer te kunnen onderbou-
wen. Ook hebben we uitbreiding van onze behandelca-
paciteit nodig en meer collega-instellingen die gezinnen 
volgens een traumagerichte behandeling willen helpen.” 
Dit staat op gespannen voet met de transitie in de jeugd-
zorg en de bijbehorende financiële krapte. Toch maken 
Femy en Caroline zich niet onnodig zorgen. “Als je een-
maal geproefd hebt van deze manier van werken met 
gezinnen, dan wil je nooit meer anders.” 
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Vijf vragen aan...
Trudy Mooren

Tekst: Deana de Zwart   Foto: Nienke Hofstede

Trudy Mooren werkt als klinisch psycholoog-psychotherapeut bij Stichting Centrum ’45 en als 

universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Samen met Martijn Stöfsel schreef ze de 

boeken Complex trauma- Diagnostiek en behandeling en Trauma en persoonlijkheidsproblematiek. 

Samen met Jelly van Essen schreef ze het hoofdstuk ‘EMDR in vluchtelingengezinnen: maatwerk’ 

in het Handboek EMDR bij kinderen en jongeren.

Estafette interview 

In je boek Trauma en persoonlijkheidspro-
blematiek dat dit jaar is uitgekomen houd je 
een pleidooi om in de behandeling van per-
soonlijkheidsproblematiek in belangrijke mate 
aandacht te besteden aan de aanpak van 
vroegkinderlijke trauma’s. Hoe kom je dit the-
ma tegen in je werk bij Centrum ‘45?
“Centrum ’45 is gericht op de behandeling van men-
sen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. 
Onder andere bij het werk met patiënten van de na-
oorlogse generatie viel me op dat er bij hen veelvuldig 

sprake was van persoonlijkheidsproblematiek. Ik vroeg 
me af waarom ze bij ons kwamen en niet in een kliniek 
voor persoonlijkheidsstoornissen. Er is sprake van een 
correlatie tussen vroege en langdurige traumatisering 
en persoonlijkheidsontwikkeling. Waarom zijn dan de 
velden van traumabehandeling en de behandeling van 
persoonlijkheidsproblematiek gescheiden? In de behan-
deling is niet alleen het verwerken van de traumatische 
gebeurtenis van belang, maar ook de invloed van de op-
voeding en de hechting in het ontstaan van de trauma-
gerelateerde stoornis.”
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Je introduceert in dit boek de ‘interventiecir-
kel’ als alternatief voor het driefasenmodel van 
Judith Herman. Hoe ben je hiertoe gekomen?
“We vonden de discussie over het wel of niet stabilise-
ren voor de behandeling van trauma’s lastig worden. Er 
is nog onvoldoende onderzoek over die volgorde en ook 
over de lengte per fase in de behandeling. En die vaste 
volgorde was een beetje gek geworden in ons werk, 
want in de praktijk werkt de behandeling meer als een 
accordeon, waarbij de lengte van een fase niet vastligt, 
we stemmen het af op wat er nodig is. Zo kun je ook 
weer teruggaan naar een vorige fase, als dat nodig is. 
Zelf kreeg ik meer het beeld van het spel Pim-pam-pet: 
je moet als behandelaar aan de knop blijven zitten en 
bepalen wat je op welk moment inzet. Vanuit dat idee 
is de interventiecirkel ontwikkeld, waarbij het verwer-
kingssegment centraal staat. Als je begrijpt wat het wer-
kingsproces van traumaverwerking is, kun je ook meer 
doorpakken.”

Je bent geschoold als traumatherapeut, cog-
nitief gedragstherapeut en systeemtherapeut. 
Wat bepaalt het meest je visie op de proble-
matiek van patiënten, en heb je ook een per-
soonlijke voorkeur voor een methodiek?
“Ik kijk altijd door een CGT-bril: wat zijn uitdovers en 
bekrachtigers bij deze patiënt? Maar ik kijk ook syste-
misch, want niemand staat op zichzelf en gedrag heeft 
altijd effect op de omgeving. Bovendien werk ik veel met 
vluchtelingen. Inherent daaraan is dat het belangrijk is 
om je af te vragen wie er wel en niet in de behandelka-

mer zitten, en wat het narratief is van de patiënt. Hoe 
geeft hij aan wie hij is, wat is het verhaal van zijn leven? 
Bij het schrijven van het hoofdstuk over vluchtelingen in 
het Handboek EMDR bij kinderen en jongeren werd ik 
door de eindredactie bevraagd over de term ‘narratief’. 
Daardoor werd ik me nog meer bewust van het belang 
van deze systemische benadering in de traumabehande-
ling bij vluchtelingen: door het vertellen van zijn levens-
verhaal gaat de patiënt beter begrijpen waarom iets is 
gebeurd, komt er meer zingeving en wordt de wereld 
weer meer voorspelbaar. Dat laatste is erg belangrijk in 
het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Ook is 
het helend als een gezin een gezamenlijk narratief kan 
maken, omdat elk gezinslid zijn of haar eigen beleving 
heeft van de traumatische ervaringen en de gezinsleden 
elkaar daarin kunnen kwijtraken, terwijl ze elkaar juist 
zo hard nodig hebben. Overigens heb ik een voorkeur 
voor EMDR en Narratieve Exposure Therapie (NET) boven 
imaginaire exposure, omdat dit voor patiënten minder 
gedoe en huiswerk met zich meebrengt. Het mooie van 
NET is de uitleg van de levenslijn met een koord en de 
aandacht voor de mooie momenten in het leven die je 
als bloemen naast de traumatische momenten (stenen) 
op de levenslijn legt. Vluchtelingen zijn vaak de ‘bloe-
men’ kwijt, en die kunnen zo weer teruggehaald wor-
den. De ‘stenen’ bewerk ik dan soms ook met EMDR als 
alternatief voor imaginaire exposure.”  

In het vorige EMDR Magazine stelde Helen Ver-
hagen de volgende vraag aan jou: “Als je ern-
stig getraumatiseerde volwassenen in behan-
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deling 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 opvoe-
ding en ontwikkeling van de kinderen?”
“We werken volgens de Richtlijn Kindermishandeling en 
vragen altijd na hoe het met de kinderen gaat. Het is 
bekend dat patiënten met complexe problematiek en 
trauma een korter lontje hebben, al sluiten ze vaak hun 
ogen voor het effect van hun problematiek op het gezin. 
De tegenpool in het gedrag, het sterk terugtrekken en 
minder aandacht voor de omgeving hebben, komt ook 
veel voor. Dan komen de kinderen bijvoorbeeld tekort. 
De individuele therapie heeft ook effect op hun gedrag 
en de situatie thuis. Het is dus van belang om daar expli-
ciet aandacht aan te besteden. 

Ik heb me als systeemtherapeut hardgemaakt voor de 
voortzetting van het Jeugd- en gezinsteam bij Centrum 
’45. Dit team van ongeveer twintig personen is horizon-
taal georganiseerd en op beide locaties werkzaam. Bij 
elk Expertiseteam (bijvoorbeeld Veteranen, Politie of Na-
oorlogse Generatie) is een collega vanuit het Jeugd- en 
gezinsteam betrokken. Deze beantwoordt vragen vanuit 
het team, verricht gezinsonderzoek thuis of in de polikli-
niek, en in overleg wordt een behandeling ingezet. Deze 
gezinsbehandeling kan extern worden uitgevoerd, maar 
ook intern door het Expertiseteam of in samenwerking 
met het Jeugd- en gezinsteam. Binnen Centrum ’45 heb-
ben we een afdeling waar we klinische gezinsbehan-
deling bieden. In de kliniek, maar ook in de dagkliniek 
en poliklinisch, werken we met Multi Family Therapy 
(MFT): een combinatie van systeem- en groepstherapie. 
Vanwege de leeftijden van de kinderen en de ernst van 
de problematiek zijn er verschillende MFT-modules. Er 
wordt onder andere gewerkt met spel, creatieve- en 
lichaamsgerichte opdrachten, en er is aandacht voor 
psycho-educatie, voor de hechting bij jonge kinderen 
vanuit de Infant Mental Health en voor (weer) leren men-
taliseren. Een afgeleide van deze methodiek gebruiken 
we overigens in een project preventieve behandeling 
van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum of in de 
gemeente waar statushouders zijn komen wonen. We 
gebruiken hiervoor de term ‘gezinsgroepen’ (of ‘Multi 

Family Group’ in plaats van therapy) en werken met vier 
tot zes gezinnen volgens het stress-coping-paradigma. 
We kijken welk thema in de groep leeft en vervolgens 
bespreken de groepsleden dit samen met behulp van 
de metafoor voor problemen (De emmer die overloopt. 
Welke zijn oplosbaar en welke niet? Hoe ga je ermee 
om?) en de metafoor voor de steunpunten (De schat-

kist. Wat neem je mee?). Een onderliggend doel is dat de 
deelnemers loskomen uit hun isolement en steun vinden 
bij elkaar. We creëren de ruimte waarin ze samen met 
de kinderen aan de slag kunnen gaan, bijvoorbeeld door 
een (fictieve) film te maken over het leven in een asiel-
zoekerscentrum. Wij begeleiden ze en vragen: Wie doet 
wat? Wat laat je zien en aan wie? Zo heeft het ook de 
functie om het sociale netwerk te versterken.”  

Heb je nog een leestip (naast EMDR Magazine) 
voor de lange avonden en extra vrije dagen in 
de kerstperiode?
“Mijn tip is de boeken van Raja Shehadeh te lezen. De 
beide boeken die ik van hem las zijn aanraders. Pales-

tinian Walks is een roman waarin hij verschillende wan-
delingen door de natuur van de Westelijke Jordaanoever 
beschrijft. Daarbij komen ook diverse ontmoetingen aan 
bod. Het boek Strangers in the House beschrijft de jeugd 
van de auteur en de relatie met zijn vader die, net zoals 
hijzelf, advocaat is en vanuit het juridische perspectief 
een humane en objectieve attitude ten aanzien van de 
bezetting van het land van de Palestijnen probeert te 
hanteren. Het eerste boek kreeg ik cadeau van een col-
lega die destijds aan de Birzeit Universiteit werkte, en 
het tweede boek heb ik later bemachtigd en afgelopen 
zomer gelezen. Beide boeken riepen ontzag, maar ook 
veel verdriet op. Misschien passend bij de periode van 
bezinning?” 

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Josefien van Kalmthout, zij heeft een eigen praktijk in 
Zutphen. Mijn vraag aan haar is: ‘Wat kan EMDR beteke-
nen voor volwassenen met zowel trauma- als persoon-
lijkheidsproblematiek in de eerste lijn? Wat zijn mogelijk-
heden en wat zijn moeilijkheden?’.” 

Meer informatie over de Richtlijn Kindermishandeling: 
www.nji.nl/Kindermishandeling-Richtlijnen.

“Waarom zijn de velden 
van traumabehandeling 
en de behandeling 
van persoonlijkheids-
problematiek gescheiden?”
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Casus

Traumabehandeling 
in verslavingszorg
Een traumabehandeling geven aan mensen met ernstige verslavingsproblemen is zeker niet gemakkelijk. 
Posttraumatische stressklachten komen veel voor bij patiënten binnen de verslavingszorg. De prevalentiecij-
fers liggen rond de 35 procent, maar een zeer beperkt aantal van hen geeft de PTSS-klachten ook spontaan 
aan (Gielen e.a., 2012). Is de  verslaving te behandelen zonder de PTSS te behandelen? En, kun je alleen de 
PTSS behandelen zonder de verslaving te hoeven behandelen? Het advies vanuit de Multidisciplinaire richtlijn 
is vooralsnog om PTSS-klachten en verslavingsproblematiek geïntegreerd te behandelen, maar dat betekent 
niet altijd gelijktijdig. Hoe pak je dat aan? Aan de hand van een casus bespreek ik enkele dilemma’s en uitda-
gingen met deze doelgroep.

Tekst: Cindy de Kruijk

Anton meldt zich, op aandringen van zijn omgeving, aan 
bij de verslavingszorg. Hij drinkt al 25 jaar overmatig alco-
hol, nu gemiddeld vijf liter bier per dag. Daarnaast blowt hij 
een paar keer per week. Voorheen had Anton meer con-
trole over zijn gebruik, maar nadat hij door een onbekend 
persoon in elkaar was geslagen, ging het helemaal mis. Hij 
heeft sindsdien angstklachten op straat en toenemend last 
van nachtmerries. Hij is somber, gespannen en prikkelbaar, 
en hij gaat sociale contacten uit de weg. Anton woont al-
leen en doet een aantal dagen per week vrijwilligerswerk. 
Thuis slaapt hij op de bank met de televisie aan, zodat hij 
iets minder last heeft van de nachtmerries. Hij slaapt ge-
middeld drie uur per nacht. Het alcoholgebruik is een ge-
woonte geworden waar hij niet geheel mee wil stoppen.

Tijdens de intake wordt Anton gescreend op de aanwe-
zigheid van PTSS. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Hij 
krijgt uitleg over PTSS en over hoe dit verband houdt met 
verslaving. Anton geeft desgevraagd aan open te staan 
voor een traumabehandeling, maar hij ziet er ook tegen-
op. Het advies luidt dat hij allereerst gedurende een peri-
ode stopt met zijn alcoholgebruik, zodat we daarna een 
traumabehandeling kunnen inzetten. De mogelijkheden 
voor een korte detoxopname worden voorgelegd. An-
ton wijst klinische behandeling direct af. Dat is niets voor 
hem. Bovendien kan hij absoluut niet weg uit zijn woning 
vanwege de verzorging van zijn honden. Gedurende drie 
maanden volgt Anton daarom een reguliere ambulante 
verslavingsbehandeling en komt hij wekelijks voor een 
gesprek naar de polikliniek. Hij wil geen ondersteunende 
medicatie gebruiken, dat vindt hij ‘allemaal maar troep’ in 
zijn lijf. Samen maken we een schema om zijn alcoholge-

bruik geleidelijk af te bouwen, maar na drie maanden is 
er nagenoeg geen verandering. Ook de nachtmerries zijn 
nog altijd zeer belastend. 

Toch start traumabehandeling
We besluiten om, ondanks zijn alcoholgebruik, toch maar 
te starten met de PTSS-behandeling. Mogelijk dat hij het 
alcoholgebruik makkelijker kan afbouwen als zijn lijdens-
druk minder is. Fors onder invloed komt Anton naar de eer-
ste EMDR-afspraak. Hij ziet er vreselijk tegenop en heeft 
ergens gelezen dat zijn traumaklachten als gevolg van de 
EMDR erger kunnen worden. We vervroegen de daarop-
volgende afspraak, maar ook daar verschijnt hij onder in-
vloed van twee halve liters bier. Maar hij is er gelukkig wel. 

We besluiten om direct te starten met EMDR, aangezien 
de angst van Anton voor traumabehandeling hoog is, en 
hij tegelijkertijd gemotiveerd is. Ik kies ervoor om een 
flashforward in te zetten, namelijk het schrikbeeld voor 
wat er mogelijk zou kunnen gebeuren als gevolg van de 
EMDR-therapie. Anton ziet zichzelf zwaar depressief, suï-
cidaal en volop gebruikend thuis op de bank zitten, waar-
bij zijn flashbacks ondraaglijk zijn. Het beeld is grijs, ang-
stig en troosteloos. Na afloop kan hij met meer afstand 
naar het beeld kijken en voelt hij zich rustiger. We nemen 
samen de EMDR-folder door. Anton ziet in dat hij de in-
formatie misschien niet goed gelezen heeft, aangezien er 
nergens staat dat zijn herbelevingen kunnen toenemen. 

Nuchter vertrouwen
Op de volgende afspraak verschijnt Anton nuchter. Ook 
heeft hij op de dag voor de afspraak niet gedronken. Hij 
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heeft zich gedurende meerdere dagen na de EMDR-be-
handeling rustiger gevoeld en is blij met het effect. We 
behandelen nu een relatief klein incident om hem nog 
wat meer vertrouwen te geven in de werkzaamheid van 
EMDR. Bij het positief afsluiten geeft Anton aan dat hij 
wat meer overzicht heeft en dat hij beseft dat hij zijn ge-
dachten ten aanzien van het beeld kan veranderen.
Nu het vertrouwen in de traumabehandeling toeneemt 
en Anton niet meer onder invloed verschijnt, komen de 
belastende traumata aan bod: de recentelijke mishande-
ling, maar ook het seksueel misbruik in zijn jeugd, het ge-
weld van zijn vader en de langdurige pestervaringen op 
de lagere- en middelbare school. We werken veel ‘Rechts-
om’ aangezien het negatieve zelfbeeld – “Ik ben niet de 
moeite waard” – als een rode draad door zijn leven loopt. 

Gedurende de gehele behandeling registreert Anton op 
verzoek dagelijks zijn alcoholgebruik, maar ook de mate 
van trek (craving; schaal 0-10), de mate van angst (0-10) 
en de mate van somberheid (0-10). Ook zijn er gedurende 
de behandeling om de vier maanden meetmomenten om 
aan de hand van zelfrapportage-vragenlijsten het alcohol-
gebruik, het verlangen naar alcohol, de PTSS en overige 
psychische klachten te blijven monitoren. Na een half jaar 
is er een toename van psychische klachten te zien op zijn 
zelfrapportage-lijsten, maar weer een half jaar later zijn 
deze fors gedaald. De hoeveelheid alcohol varieert sterk, 
ook komt het nog een paar keer voor dat Anton wel al voor 
de sessie heeft gedronken, maar uiteindelijk is zijn gebruik 
gehalveerd ten opzichte van de beginmeting. De trek in 
alcohol is weinig veranderd. Het vertrouwen om niet meer 
in iedere situatie te hoeven gebruiken is daarentegen wel 
toegenomen (toename self-efficacy). Ook kan er na deze 
behandeling geen PTSS meer worden vastgesteld. 

Conclusie 
Casussen zoals die van Anton komen in de praktijk veel voor. 
Patiënten blijken soms jarenlang rond te lopen met PTSS-
klachten die ze afdekken met middelengebruik. Het 
ligt voor de hand om te streven naar abstinentie 
en waar nodig een klinische detox of een in-
tensieve intramurale trau-
mabehandeling in te zetten, 
maar veel patiënten zijn 
daar moeilijk voor te motive-
ren. Het vermijdingsgedrag 
is vaak 

sterk. Intensivering van een ambulant contact is dan ook 
vaak aangewezen, zodat er in een week meerdere EMDR-
sessies en een reguliere verslavingsbehandeling kunnen 
plaatsvinden. Soms is het wenselijk dat de EMDR-therapeut 
zelf de verslavingsbehandeling overneemt, maar het risico 
bestaat dat er dan te veel tijd naar de verslavingsbehandeling 
gaat in plaats van naar de behandeling van de traumata. Een 
nauwe samenwerking met een andere verslavingsbehande-
laar is dan meer aangewezen. Door middel van vragenlijsten 
kan goed gemonitord worden hoe het staat met de diverse 
klachten. De behandeling van traumata bij een verslavings-
populatie is soms lastig, maar toch zeer uitdagend.

Voor verdere informatie zie ook: Markus, W.,  Kruijk, C. de, Weert-
Van Oene, G. de, Becker, E. & Jong, C. de (2014). One size fits 
few: een pleidooi voor maatwerk bij geïntegreerd behandelen 
van PTSS en verslaving. DTH Directieve therapie, 34 (3), 180-201

Cindy de Kruijk werkt als GZ-psycholoog in opleiding tot 

Klinisch Psycholoog bij GGzE te Eindhoven.
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Geschiedenis
Harry groeide op in een arbeidersgezin; hij heeft twee 
broers. Waar zijn broers vaak de waardering en lof van 
zijn vader ontvingen, kreeg Harry daarentegen vaak kri-
tiek van zijn vader te verduren, of hij werd zelfs regelrecht 
voor paal gezet. Hij herinnert zich dat zijn vader hem vaak 
alleen maar aansprak met het woord ‘lul’. Ook als Harry 
ouder wordt, blijft de angst om voor paal gezet te worden 
er flink inzitten, al is hij zich daar helemaal niet van be-
wust. Hij werkt in de bouw en compenseert zijn onzeker-
heid door steevast een grote bek op te zetten of in con-
flictsituaties snel fysiek agressief te worden. Ook drinkt 
hij steeds meer alcohol, vooral in sociale situaties zoals 
feestjes waar veel onbekenden zijn. Als hij, zo’n 25 jaar 
geleden, zijn tweede vrouw ontmoet, stopt hij met drin-
ken. In de periode daarna begint de preoccupatie met zijn 
uiterlijk, waarbij hij gaandeweg steeds meer van zichzelf 
gaat walgen en zich afsluit voor anderen.

Lijpe ogen
Tijdens de intake wordt al snel duidelijk dat er in ieder 
geval sprake is van een morfodysfore stoornis: een stoor-
nis in de lichaamsbeleving. Ondanks zijn normale voor-
komen, is Harry al jaren gefixeerd op (door mij op dat 
moment niet waarneembare) bultjes op zijn hoofd en zijn 
ogen. Zoals hij deze bultjes omschrijft, zou je verwachten 
enorme pukkels en kraters op zijn hoofdhuid aan te tref-

fen. Zijn ogen omschrijft hij als ‘lijp’. Het doet hem den-
ken aan honden met hondsdolheid. Gedurende de intake 
voelt hij om de haverklap aan zijn hoofdhuid. Harry ver-
telt dat hij al jaren spiegels op alle mogelijke manieren 
vermijdt. Hij wil absoluut niet met zijn ‘verschrikkelijke’ 
uiterlijk geconfronteerd worden. Hij dringt erop aan om 
de eerste patiënt op het spreekuur te zijn, zodat hij zo 
weinig mogelijk anderen tegen zal komen. Het realiteits-
besef lijkt bijzonder gering; hij is ervan overtuigd dat hij er 
walgelijk uitziet en zich moet schamen. Hoewel hij een af-
schuwelijk lichaamsbeeld heeft, is het zelfbeeld in totaal, 
ondanks zijn voorgeschiedenis, niet volledig negatief. Hij 
verklaart het feit dat zijn vriendin bij hem blijft, te danken 
is aan andere eigenschappen van hemzelf, die hijzelf ook 
als positief waardeert. Zo is hij best handig en kan hij één 
op één met zijn vriendin ook wel gezellig zijn. Ook zouden 
zijn vriendin en zijn kinderen inmiddels wel wat gewend 
zijn aan zijn afzichtelijke uiterlijk, waardoor hij zich in het 
contact met hen minder schaamt dan bij anderen. Daar-
naast is er wel enige hoop dat hij zich door psychologi-
sche behandeling beter gaat voelen; hoewel hij het zelf 
niet zo expliciet benoemt, lijkt er ook wel enig besef te 
zijn dat hij zich teveel op zijn uiterlijk richt en daarbij zijn 
afzichtelijkheid overschat.

Start van de behandeling
Vroeg in de behandeling valt op dat Harry vaak op sim-
pele wijze en ongenuanceerd over zijn eigen uiterlijk 
denkt. Het doet er voor hem niet zo toe dat anderen dit 
mogelijk anders beleven. Hij ervaart het nou eenmaal zo, 
en hij ervaart de jarenlange vermijding als bewijs van zijn 
afzichtelijkheid. Omdat het erop lijkt dat er verbaal weinig 
beweging in de cognities van Harry is te krijgen, en de 
bereidheid om experimenten uit te voeren daarmee ook 
gering is, zoeken we naar andere mogelijkheden.

EMDR bij morfodysforie
Casus

Tekst: Louis Zantema en Erik ten Broeke

Harry werd zo’n twintig jaar geleden vanwege reumatische klachten volledig afgekeurd. Daar was hij 
toen dolgelukkig over: “Eindelijk hoefde ik mij niet meer aan de buitenwereld te vertonen.” Hij sloot 
zich veel thuis op en walgde van zijn uiterlijk. Dat is tot op de dag van de intake niet veranderd. Al zo’n 
vijfentwintig jaar is deze walging altijd aanwezig, al weet Harry zich er in periodes wel toe te zetten 
om samen met zijn vriendin nog enkele sociale activiteiten te ondernemen. In het ziekenhuis zoekt hij 
regelmatig hulp van dermatologen die vaak weinig kunnen betekenen voor de nauwelijks zichtbare 
bultjes op zijn hoofd. Uiteindelijk wordt hij door een dermatoloog naar mij (Louis Zantema) verwezen. 
Vanwege de inactiviteit vermoedt de dermatoloog dat Harry wellicht depressief is. 

Morfodysforie is een stoornis in de lichaamsbeleving. 
In de DSM 5 is de morfodysfore stoornis te vinden 
onder de obsessief-compulsieve en verwante stoor-
nissen. Bij een morfodysfore stoornis is het centrale 
symptoom een preoccupatie met een kleine of inge-
beelde onvolkomenheid in het uiterlijk.
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Spiegeltje, spiegeltje, EMDR aan de wand
Het uiterlijk van Harry lijkt tot veel (vertekende) beelden te 
leiden, soms ook gekoppeld aan negatief geïnterpreteer-
de ervaringen uit het verleden. Er wordt besloten om van 
het gangbare protocol bij morfodysforie af te wijken, en in 
overleg met Harry EMDR in te zetten. Het beeld dat Harry 
van zichzelf heeft, vooral van zijn hoofdhuid en ogen, er-
vaart hij als erg beladen. De nare ervaringen uit het ver-
leden lijken minder lading te hebben en doen niet aan als 
kerngebeurtenissen die nu nog direct tot afschuw leiden. 

In de eerste EMDR-sessie neemt Harry het beeld dat hij 
van zijn ogen heeft als target. Gedurende de hele sessie 
maakt hij niet de indruk dat hij hier erg gespannen van 
raakt en zijn gedachten dwalen af. Zelf ervaart Harry de 
EMDR nogal als een ‘Bassie en Adriaan-methode’. Omdat 
het target in feite het gezicht van Harry zelf is, vraag ik 
hem om voor de tweede EMDR-sessie een spiegel mee te 
nemen. Het beoogde effect wordt behaald: Harry wordt 
bijna onpasselijk als hij naar zichzelf kijkt. Anders dan in 
de eerste sessie is de spanning bij Harry nu goed af te 
lezen: hij zweet, wordt rood en heeft vaak een uitdrukking 
van walging wanneer hij naar zichzelf kijkt in de spiegel. 
Veel associaties komen er niet, wel verschuift de focus 
telkens als Harry in de spiegel kijkt. 
Door het gebrek aan associaties wordt ervoor gekozen 
om steeds terug te keren naar het kijken in de spiegel. 
De spanning daalt gestaag, wat ook goed waarneembaar 
is in de uitdrukking die Harry heeft als hij zichzelf in de 
spiegel bekijkt. Tot zijn eigen verbazing is op een gege-
ven moment de walging vrijwel verdwenen bij het in de 
spiegel kijken. Nu is het tijd om een positieve cognitie te 
installeren: ‘Ik ben oké, zoals ik ben’. Hiermee bedoelt hij 
dat zijn uiterlijk neutraal zou moeten zijn en hij zich er ook 
niet teveel meer van aan zou willen trekken. De eerste 
paar keren krijgt Harry het nauwelijks over zijn lippen, hij 
raakt geïrriteerd en vraagt me of we echt door moeten 
gaan met deze ‘onzin’. Het ongemak straalt er vanaf. Ik 
besluit dus om door te gaan. Na vele herhalingen, waarbij 
Harry steeds kort in de spiegel kijkt en de PC benoemt, 
begint hij te voelen dat hij ook echt ‘oké’ is. 

Aan het eind van de sessie zegt hij zelf dat er iets vreemds 
is gebeurd; hij is op dat moment niet meer in staat om de 
eerdere afschuw van zichzelf te ervaren. Hij staat er ver-
steld van. Ik geef hem de opdracht om thuis niet langer 
spiegels te vermijden. Wanneer hij in een spiegel kijkt, mag 
hij zijn nieuwe PC kort bevestigen door tegen zichzelf te 
zeggen dat hij ‘oké is, zoals hij is’. Ik adviseer hem ook om 
niet langer dan gebruikelijk in spiegels te blijven kijken, aan-
gezien bekend is dat dit juist kan leiden tot morfodysforie.

Verdere behandeling
In de volgende sessie geeft Harry aan dat de walging is 
weggebleven. Ook kijkt hij weer in spiegels. Hij ervaart 
het als prettig om iedere dag een aantal keer de PC voor 
zichzelf hardop te zeggen als hij in de spiegel kijkt. Hij 
staat open voor gedragsexperimenten. We bespreken 
wat zijn angstige verwachting is als hij zou gaan winke-
len, iets wat Harry al jaren niet heeft gedaan. In de twee 
sessies die volgen werkt Harry in rap tempo een hele 
serie experimenten af, waarbij hij tussen twee sessies, 
buiten de afspraak om, maar liefst acht van de tien opge-
stelde confrontaties aangaat. Ook de vriendin van Harry 
heeft de smaak te pakken en stimuleert hem om mee te 
gaan op allerlei visites en winkeluitjes. Harry vindt visites 
voor het eerst in jaren weer gezellig, zelfs zonder alcohol 
te drinken. Samen gaan ze in ieder geval ook wekelijks 
naar de stad, waar Harry ook drukke markten bezoekt.
Na vijf behandelsessies geeft Harry aan dat hij tevreden 
is met het resultaat. Hij voelt zich nog maar zelden ge-
hinderd door zijn uiterlijk en gaat de confrontatie met 
nieuwe gebeurtenissen aan. Zonder verdere instructies 
zit Harry ook niet meer aan zijn hoofdhuid; de behoefte 
om nog aan de bultjes te voelen is samen met de wal-
ging afgenomen. Over zijn ogen en hoofdhuid is hij tevre-
den. Hij vindt zichzelf niet aantrekkelijk, maar ook niet 
minder aantrekkelijk dan de andere mensen die hij op 
straat ziet.

Follow-up
Na drie maanden komt Harry terug voor een follow-up. 
Het is midden op de dag. In de wachtkamer zit hij tussen 
alle andere patiënten in een werkoutfit die is besmeurd 
met allemaal verfvlekken. Hij vertelt dat hij de afspraak 
bijna was vergeten, omdat hij bij zijn zoon hielp met 
klussen. Het feit dat hij zich in nogal opvallende kleding, 
midden op de dag, zich geenszins zorgen lijkt te maken 
om zijn uiterlijk, lijkt een goed voorteken. Dat blijkt te 
kloppen, want Harry geeft aan dat hij zich de afgelopen 
maanden beter heeft gevoeld dan in lange tijd. Hij vertelt 
dat hij vooraf zo zijn twijfels had over een psychologi-
sche behandeling, maar hij is dolblij dat hij het toch heeft 
gedaan. Van zijn vriendin en kinderen krijgt hij te horen 
dat hij compleet is veranderd nu hij zichzelf niet meer 
opsluit in huis. Cruciaal was, zo vertelt Harry, de ‘Bassie 
en Adriaan-sessie’ met dat spiegeltje.

Louis Zantema werkt als gz-Psycholoog bij Medisch Cen-

trum Leeuwarden. Vanuit diverse specialismen, waaron-

der dermatologie, kunnen patiënten binnen het zieken-

huis verwezen worden voor psychologische behandeling.
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Het is een spannende ontwikkeling: de moge-
lijkheid om psychotherapie een boost te geven 
met medicatie. Jouw promotor, prof. Miranda 
Olff, zag meerwaarde voor het toedienen van 
oxytocine bij psychotherapie voor PTSS. Kun je de 
start van dit grote onderzoeksproject toelichten?
“Miranda kwam op het idee voor het project nadat ze 
recente oxytocine-onderzoeken had gelezen. Oxytocine 
leek enerzijds angst en stress te kunnen remmen, en an-
derzijds gevoelens van ervaren steun te kunnen verho-
gen. We weten dat het stresssysteem bij PTSS-patiënten 
is aangedaan en dat sociale steun belangrijk is voor het 
herstel. Zodoende ontstond het idee om te onderzoeken 
of oxytocine van meerwaarde kan zijn voor het behan-
delen van PTSS.” 

In je proefschrift beschrijf je dat oxytocine, door 
het versterken van hersenreacties op sociale be-
loning, mogelijk niet alleen de ervaren sociale 
steun vanuit de omgeving kan vergroten, maar 
mogelijk ook een positief effect kan hebben op 
de behandelrelatie.
“Onze insteek was in eerste instantie vooral gericht op 
de behandelrelatie. We veronderstelden dat patiënten 
gevoeliger zouden worden voor sociale beloning na 
toediening van oxytocine. Dit zou er in een behandeling 
toe kunnen leiden dat patiënten zich meer open kunnen 
stellen voor positieve signalen van de therapeut, waar-
door het opbouwen van een vertrouwensband makkelij-
ker zou kunnen worden.” 

Traumabehandeling richt zich vaak op de trau-
matische gebeurtenis zelf. Maar in de DSM 5 
staat bij PTSS-symptomen óók:  ‘afgenomen in-
teresse en participatie in activiteiten’, en ‘niet 
in staat positieve emoties te ervaren’. Dit wordt 

ook wel anhedonie genoemd. Weinig psycho-
therapie voor trauma richt zich hier specifiek op. 
Moet daar verandering in komen?
“Ja, dat vind ik wel. Ik kan me voorstellen dat voor men-
sen met PTSS de negatieve emoties meer op de voor-
grond liggen en een groot effect hebben op hun dage-
lijkse kwaliteit van leven. Zelf ben ik echter ook enorm 
benieuwd naar de positieve emoties, of beter gezegd: 
het gebrek daaraan. Bij depressie is er wel meer aan-
dacht voor anhedonie, maar bij PTSS is dit nog erg be-
perkt. Daar valt nog veel winst te behalen.”

Je stelt in je proefschrift dat anhedonie bij PTSS 
mogelijk wordt beïnvloed door een verminderde 
gevoeligheid voor beloning. Als eerste stap bin-
nen jouw promotietraject ben je de literatuur 
ingedoken om te kijken hoeveel bewijs hiervoor 
is. Wat heb je gevonden?
“De studies die ik hierover vond waren vrij beperkt, en 
bovendien versplinterd in de manier waarop ze hiernaar 
keken. Maar over het algemeen zag ik wel de tendens 
dat mensen met PTSS minder gevoelig zijn voor posi-
tieve prikkels. Bij veteranen was dit bijvoorbeeld bij een 
afgenomen taak te zien: deelnemers aan een onderzoek 
kregen een foto van een mooie vrouw te zien en moes-
ten op een knopje drukken als ze haar gezicht langer 
wilden blijven zien. Veteranen met PTSS drukten minder 
vaak op dat knopje en leken er dus minder moeite voor 
te willen doen, terwijl ze de foto's wel als even aan-
trekkelijk beoordeelden. Dit is een voorbeeld van ver-
minderde motivatie. Daarnaast werd in andere studies 
gevonden dat mensen met PTSS in een Rad van fortuin-
spelletje minder blij waren met het winnen van geld en 
minder vertrouwen hadden in hun winkansen. Het gaat 
dus om motivatie voor- en evaluatie van positieve prik-
kels.” 

Oxytocine via neusspray 
bij PTSS-patiënten

Jonge onderzoekers

Tekst: Suzanne van Veen en Leonieke Kranenburg    Foto: Lize Kraan

Dr. Laura Nawijn promoveerde op 8 juni 2017 bij de Universiteit van Amsterdam op het effect van oxyto-
cine bij PTSS-patiënten. Oxytocine wordt in de volksmond vaak het ‘knuffelhormoon’ genoemd, omdat 
het bij moeders vrijkomt tijdens de bevalling en tijdens borstvoeding. Zou dit hormoon ook positieve 
effecten kunnen hebben op de behandeling van PTSS-patiënten?
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Hoe zou dit zich vertalen naar de klinische praktijk?
“Het vertaalt zich eigenlijk ook al naar de symptomen. 
De verminderde interesse om dingen, die de patiënten 
vroeger belangrijk en plezierig vonden, te gaan doen, 
valt onder het motivatiedeel. Je zou aan een patiënt kun-
nen vragen: ‘Als je die dingen wel zou doen, kun je er dan 
van genieten?’ Dat is het evaluatiedeel. In de therapie 
spelen beide een belangrijke rol: ‘Kun je de motivatie op-
brengen om de therapie op te starten en vol te houden, 
terwijl de beloning mogelijk pas ver weg ligt?’ Binnen de 
therapie komt vervolgens weer de sociale steun terug. 
‘Kun je zien dat je therapeut het goed met je voorheeft 
en bemoedigende woorden uitspreekt: komt dat aan en 
geloof je het?’.”

Na deze literatuurstudie heb je een studie uit-
gevoerd waarbij jullie oxytocine toedienden bij 
politieagenten met PTSS (n=40) of zonder PTSS 
(n=40). Zij kregen verschillende taken in de scan-
ner. Wat waren je belangrijkste bevindingen?
“Allereerst hebben we gekeken naar de verschillen tus-
sen deze groepen zonder toediening van oxytocine. Ze 

kregen een placebo neusspray en voerden twee simpele 
reactietijden-taken uit in de scanner. Ze moesten zo snel 
mogelijk op een knopje drukken, waarna ze geld konden 
winnen (taak 1) of beloond konden worden met een blij 
gezicht (taak 2). Op de financiële beloning zagen we geen 
verschil tussen de groepen, maar bij de sociale beloning 
zagen we dat de hersenen van mensen met PTSS minder 
reageerden op dat blije gezicht dan de mensen zonder 
PTSS. Daarna keken we naar het effect van oxytocine op 
deze taken. We vonden in beide taken dat oxytocine de 
gevoeligheid voor beloning verhoogde en dan met name 
bij de mensen met PTSS. Dat zou er op wijzen dat oxyto-
cine je hersenen inderdaad gevoeliger kan maken voor 
sociale en niet-sociale beloningen.” 

Jij hebt een fundamentele studie uitgevoerd. 
Uiteindelijk wil je de brug slaan naar de klini-
sche praktijk. Wat zou volgens jou nu de vol-
gende stap zijn in dat proces, en wordt die mo-
gelijk nu al gemaakt? 
“Het is inderdaad belangrijk om die vertaling te maken 
naar een klinische setting. Het is leuk dat die             

“The brain is wider than the sky”
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hersengebieden op een bepaalde manier reageren, maar 
de grote vraag is natuurlijk wat dat betekent in het dage-
lijks leven en in een behandelsetting. Er zijn wel studies 
geweest die hebben gekeken of oxytocine kan helpen bij 
een depressie- of angstbehandeling. De resultaten daar-
van waren nog erg wisselend. Over het algemeen waren 
de bevindingen in ieder geval minder positief dan die in 
hersenstudies. Dat kan verschillende redenen hebben 
en geeft wel het belang aan van eerst alles goed on-
derzoeken voordat je het in de praktijk kunt gebruiken. 
Ik zou op zich de stap naar een gecontroleerde studie 
met patiënten op basis van onze resultaten wel durven 
nemen, maar dan zou ik wel een grote groep patiënten 
includeren, zodat we naar individuele verschillen zouden 
kunnen kijken. Daarnaast zou ik goed monitoren hoe het 
met de deelnemers gaat, omdat er ook gevallen bekend 
zijn waarbij oxytocine een negatief effect had.”

Je bent tijdens je promotie nog naar New York 
geweest.  Wat heb je daar gedaan?
“In New York heb ik in het Columbia University Medi-

cal Center gewerkt bij prof. Karestan Koenen. Zij doet 
veel genetisch onderzoek naar PTSS. We hebben daar 
gekeken naar het oxytocine receptor-gen, onder andere 
in een hersenscanstudie in adolescenten. We zagen dat 
mensen die een bepaalde variant hebben van dat gen 
minder gevoelig zijn voor sociale prikkels.”

Hoe ziet het werk in zo’n lab er uit?
“Die genetische studies zijn, met duizenden of tiendui-
zenden deelnemers, vaak enorm groot. Ik werkte ook 
nog mee aan de Detroit Neighborhood Health Study, 
waarbij in arme buurten van Detroit mensen de straat 
op gingen om deelnemers te werven die je niet altijd met 
onderzoek bereikt. Bij hen werd, naast vragenlijsten en 
klinische interviews, ook genetisch materiaal afgenomen 
om zoveel mogelijk data te verzamelen over trauma-
blootstelling en psychopathologie. Dat kwam namelijk bij 
deze groep in hoge mate voor. In het lab vond ik het erg 
leuk dat mensen graag samenwerken in het genetisch 
onderzoek. Je hebt grote aantallen nodig om een analyse 
te kunnen draaien. Het gebeurt regelmatig dat mensen 
zeggen: ‘Oh, we bellen even die of die groep, zij hebben 
nog wel een sample die ook deze maten heeft gebruikt’.”

In je onderzoek zijn bij de controledeelnemers 
andere effecten van oxytocine gevonden dan bij 
deelnemers met PTSS, hoe interpreteer je dat?
“In het oxytocine-onderzoek worden wel vaker groeps-
afhankelijke bevindingen gedaan, bijvoorbeeld dat oxy-
tocine in de ene groep vertrouwen versterkt, maar in de 

andere groep juist vermindert. Wij vonden positieve ef-
fecten van oxytocine bij de PTSS-deelnemers, maar niet 
bij de controledeelnemers. Wij verklaren dit met de theo-
rie van de optimale oxytocine-balans: te weinig is slecht, 
en te veel ook. Onze theorie is dat de controles al op 
het optimum zitten, als je dan oxytocine geeft, heeft het 
geen effect of kan het zelfs een negatief effect hebben. 
PTSS-patiënten hebben mogelijk te weinig oxytocine van 
zichzelf en hebben daarom mogelijk wel baat bij oxy-
tocinetoediening. Dat past ook weer bij onze bevinding 
dat oxytocine het meest effect heeft bij die mensen die 
de meeste klachten vertonen. Het geeft echter ook aan 
dat meer onderzoek nodig is, voordat we oxytocine in de 
praktijk kunnen inzetten.”

Jullie deden ook een studie naar de preventie 
van PTSS en onderzochten het toedienen van 
oxytocine net nadat mensen een trauma hadden 
meegemaakt. Kun je daar iets over vertellen? 
“Dit was een gerandomiseerde dubbelblinde studie die 
we hebben uitgevoerd bij een aantal eerstehulpposten 
in Amsterdam: het AMC, VUMC en het OLVG-west. Men-
sen die daar op de eerste hulp binnenkwamen, hebben 
we gescreend op het meemaken van een potentieel 
traumatische gebeurtenis. Iedereen die op basis van 
screeningsvragenlijsten een verhoogd risico op PTSS 
had, nodigden we uit voor het onderzoek. We namen bij 
hen vragenlijsten en klinische interviews af, en ze kre-
gen, afhankelijk van de loting, voor een week oxytocine 
of placebo mee naar huis. Vervolgens volgden we ze ge-
durende een half jaar. Over de hele groep zagen we geen 
effecten van oxytocine op de PTSS-klachten, maar toen 
we verder inzoomden zagen we dat oxytocine wel een 
positief effect had bij die mensen die in eerste instantie 
al hoog op initiële PTSS-klachten scoorden en dus het 
grootste risico op het ontwikkelen van PTSS hadden.”
 
In het voorwoord van je proefschrift staat:  ‘The 
brain is wider than the sky’. Wat wil je daarmee 
uitdrukken?
“Ik geloof dat het brein de bron is waar nature en nurture, 
je ervaringen en je genetische aanleg, samenkomen en 
waar je gedrag en emoties tot stand komen. Maar deze 
quote heeft voor mij meer met verbeelding te maken. In 
je hersenen kun je je van alles voorstellen, alles is mo-
gelijk. Dat kan positief en negatief zijn: bij PTSS kun je 
bijvoorbeeld overal gevaar zien, terwijl dat er misschien 
niet is. Aan de andere kant maakt verbeelding ook de 
wetenschap mogelijk en stelt het ons in staat om na te 
denken over vernieuwingen in de gezondheidszorg, zoals 
de toediening van oxytocine tijdens een behandeling.”  
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De werkplek is voor velen een onveilige omgeving; één op 
de zeven medewerkers heeft burn-outklachten. Daarom 
lijkt het me handig als EMDR vaker tegen werkstresso-
ren wordt ingezet. Dat kan via het gebruikelijke protocol 
– target, bijvoorbeeld een naar functioneringsgesprek, 
piekergedachten of een ervaren afwijzing. Bij angst voor 
terugkeer naar het werk kun je bijvoorbeeld denken aan 
het inzetten van een flashforward. 
EMDR kan daarnaast ook iets betekenen voor de verster-
king van de veerkracht. Uit cijfers van CBS en Trimbos 
blijkt dat positieve sociale contacten tussen collega’s en 
hun leidinggevende werkstress verminderen. Mensen die 
veel sociale steun ervaren, lopen veel minder risico op 
uitval bij burn-out. Vermoedelijk zal sociale steun dus ook 
een belangrijke succesfactor zijn bij de bestrijding van 
werkstress-gerelateerde klachten. 
Jos Brosschot benadrukt het belang van sociale steun. De ora-
tie van deze bijzonder hoogleraar psychofysiologische mecha-

nismen van stress in het dagelijks leven aan de universiteit 
van Leiden had als titel: ‘Dagelijks paraat voor het nooit ge-
schiedend kwaad’ (De Psycholoog, juli 2017). Hij geeft daarin 
aan waarom je stressoren en de gevolgen van stress op de 
werkvloer moet aanpakken. “Meer dan de helft van het ziekte-
verzuim komt door stressklachten”, zegt hij. “Twee op de drie 
doktersbezoeken zijn stressgerelateerd en gestreste mensen 
hebben meer kans op een hartaanval en hart- en vaatziekten.” 
Dat je af en toe een verhoogde spanning ervaart, is niet 
erg. Van korte stressreacties word je niet ziek. Als de 
stressrespons (zoals een verhoogde hartslag en/of ver-
hoogde bloeddruk) langer aanhoudt, is dat wel een pro-
bleem. Dat moet je dus zien te voorkomen. Niet door je 
zo min mogelijk bloot te stellen aan stressoren, maar door 
ervoor te zorgen dat de stressrespons niet te lang aan-
houdt. Om te weten hoe je dat moet doen, moet je begrij-
pen hoe het komt dat spanning chronisch wordt.

Verklaringen
De eerste verklaring voor het aanhouden van de stress-
reactie is dat dit niet door de gebeurtenis zelf wordt ver-
klaard, maar wel door het gepieker erover, zowel voordat 
er iets stressvols gebeurt als erna. Dat gepieker is zowel 
schadelijk voor het hart- en vaatsysteem, als voor het hor-

monaal systeem, waardoor klachten en ziekten ontstaan.
De tweede verklaring voor het voortduren van de stress-
respons is het ‘onbewust piekeren’ dat ook doorgaat als 
je slaapt. Je hartactiviteit overdag en ’s nachts is hierdoor 
verhoogd. Als je overdag stopt met piekeren, houd je nog 
twee uur daarna een verhoogde hartactiviteit.
De derde verklaring ontleent Brosschot aan onderzoek 
naar de gevolgen van eenzaamheid. Dit leidt tot dezelfde 
stressrespons als stressvolle gebeurtenissen en, net als 
langdurige stress, geeft eenzaamheid ook een sterk ver-
hoogde kans op ziekte en eerder overlijden.
Van nature is de mens bang voor het onbekende. Daar-
om staat standaard de stressrespons aan. Naarmate je 
signalen herkent die erop wijzen dat het veilig is, zal je 
stresssysteem ontspannen. Volgens deze opvatting voel 
je je niet zozeer gespannen door wat zich voordoet, maar 
door de mate waarin je je onveilig voelt.

Mindfulness en EMDR
Het is veelbelovend dat in een klein onderzoek uit 2014 met 
89 deelnemers, waarvan de helft controleproefpersonen, is 
aangetoond dat mindfulness tegen werkstress helpt. Een 
online programma verminderde de stressrespons van de 
werknemers en verbeterde hun veerkracht en gevoel van 
welzijn. Mogelijk kunnen we ook voor EMDR onderzoeken 
hoe interventies werkstressreacties verminderen. Je kunt je 
als therapeut bijvoorbeeld richten op de vraag hoe je bij de 
patiënt de angst voor hulp vragen aan collega’s of leiding-
gevenden vermindert, en hoe het gevoel van veiligheid op 
de werkplek toeneemt. Zeer zinvol lijkt ook de aanpak van 
de piekergedachten. Daarnaast doen zich natuurlijk ook 
trauma’s voor op de werkvloer, bijvoorbeeld het verlies van 
collega’s. Ook het inschakelen van hulpbronnen is interes-
sant, met als focus de vermindering van ineffectief coping-

gedrag (vermijding en passiviteit) en de toename van zelf 
actief oplossen en het inroepen van sociale steun.
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“Als je het vertelt, 
dan ….”

Kinderen worden niet zelden bedreigd en monddood 
gemaakt door de dader, zo blijkt uit de onthullingen van 
volwassen slachtoffers die terugkijken op die tijd waar-
in ze werden misbruikt. Slachtoffers houden zich stil, 
omdat de dader hen de schuld in de schoenen schuift 
met uitspraken als: “Het is allemaal jouw schuld”, en “je 
wilde het zelf.” En soms zetten daders mindtwisters in 
om het misbruik goed te praten, bijvoorbeeld: “In de Bij-
bel/Koran staat dat het mag”, of “het is voor je eigen 
bestwil.” Er zijn slachtoffers die vrezen dat, wanneer ze 
hun geheim prijsgeven, ze de enige steun die ze hebben 
zullen verliezen. Anderen maken bewust de keuze om 
te zwijgen, omdat ze denken daarmee hun dierbaren te 

beschermen tegen mogelijk kwaad, maar ook om zich-
zelf te behoeden tegen mogelijk negatieve reacties van 
de omgeving als het misbruik uitkomt. Soms echter kan 
een kind niks vertellen, bijvoorbeeld als een vertrou-
wensfiguur ontbreekt, of als de vertrouwensfiguur de 
misbruiker is, als het slachtoffer zich niet in woorden 
kan uitdrukken vanwege een ontwikkelingsachterstand, 
of omdat het misbruik op preverbale leeftijd plaatsvond.

De angst dat de dader de dreigementen ook echt zal 
uitvoeren is voor veel slachtoffers misschien wel de be-
langrijkste reden om, soms levenslang, te zwijgen. Een 
dader beschikt niet alleen over de macht om een kind 
te laten geloven dat hij alles weet wat het kind denkt 
en doet, maar ook over het vermogen om het slachtof-
fer te laten geloven dat hij tot alles in staat is. Zo vertelt 
Thérèse Evers, auteur van De som der delen, in de KRO-
televisieserie De Wandeling over het misbruik door de 
vriend van haar moeder: “Ik was intens bang dat hij mijn 
moeder iets aan zou doen, als ik er iets over zou zeggen. 
Hij zei: ‘Je weet wat ik met je moeder kan doen: ik kan 
haar in stukjes hakken en in deze glazen pot stoppen.’ Ik 
wist met mijn hoofd wel dat het niet kon, maar ik was er 
toch heel bang voor.” 

Tekst: Iva Bicanic en Ad de Jongh

Slechts een fractie van de slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd komt tot een disclosure, zo blijkt uit 
onderzoek. Gevoelens van schuld, schaamte en angst zijn de voornaamste beweegredenen om te zwijgen. Over 
angst van slachtoffers voor de dreigementen van de dader is minder bekend in de literatuur. Daarom vroeg Iva 
Bicanic op Twitter aan mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt welke woorden de dader gebruikte 
om er voor te zorgen dat de feiten het daglicht niet zouden bereiken. Het resultaat is een duizelingwekkend lange 
lijst met uitspraken van het type: "Als je het vertelt, dan.....!"

"De schrikbeelden van 
de dreigementen zijn de 
specifieke targets voor 
de EMDR-behandeling."
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Veel reacties op Twitter
Iva Bicanic plaatste op 29 juli op Twitter een oproep, gericht 
aan slachtoffers van seksueel misbruik, met als doel drei-
gementen van daders te inventariseren. Wat bedoeld was 
als een verkenning voor onderwijsdoeleinden, werd uitein-
delijk een lange, schokkende opsomming van gruwelijke 
uitspraken waar je zelfs als lezer doodsbang van wordt. 
Dit artikel is geschreven voor hulpverleners, zodat zij hier 
kennis van kunnen nemen en leren begrijpen wat eraan bij-
draagt dat slachtoffers niet, of pas op latere leeftijd, onthul-
len en waarom ze vaak niet het complete verhaal vertellen.
  

In de kaders zijn de uitspraken uitgesplitst over verschil-
lende domeinen. Overigens heeft een dader niet per se 
woorden nodig om een kind duidelijk te maken dat het 
zijn of haar mond moet houden, zo bleek uit de reacties 
op Twitter. Een dreigende blik, de stilte, of een vinger of 
hand op de mond, zeggen vaak voldoende.  

Frozen in time
Vaak blijken de dreigementen nog steeds het leven van 
slachtoffers te bepalen. Zo zijn (volwassen) slachtoffers 

soms nog altijd bang dat de dreigementen van toen nu 
nog werkelijkheid kunnen worden. Iemand schrijft bij-
voorbeeld: “Als ik het vertel aan mijn partner of thera-
peut, dan zal de dader mij iets verschrikkelijks aandoen.” 
De huidige angst kan in precies dezelfde (fysieke) toe-
stand aanwezig zijn als jaren geleden, toen het misbruik 
plaatsvond. Dit fenomeen noemen we ook wel frozen in 

time, en is goed beschreven in het boek The Body Re-

members: The Psychophysiology of Trauma and Trauma 

Treatment van Babette Rothshild. Het is dan ook belang-
rijk dat hulpverleners hierop inspringen door aan slacht-
offers expliciet te vragen of er, naast het misbruik, ook 
sprake was van (non)verbale dreigementen en of hier nu 
nog angst voor bestaat. Want, naast de herinneringen 
aan het misbruik zelf, zijn de schrikbeelden van de drei-
gementen de specifieke targets voor de EMDR-behande-
ling. De behandelaar moet dus oog hebben voor de aan-
wezigheid van ‘fantasiebeelden’: mentale representaties 
van wat er had kunnen gebeuren als het slachtoffer wel 
zijn of haar mond had open gedaan over het misbruik, 
zoals beelden van de dader die ‘voor straf’ ook het zusje 
misbruikt. Maar de behandelaar moet ook rekening     

Bedreiging van slachtoffer

“Als je het vertelt, dan 
... weet ik je altijd te vinden.”
... bijt ik je oren eraf.”
... kom ik je ‘s nachts vermoorden.”
… gaat de wolf onder je bed jou pakken.”
… maak ik je dood.”
… neem ik je mee.”
… moet je mee in de zak van Zwarte Piet.”
… zal ik de rest van je leven verzieken.”
… kom je voor altijd in de hel.”
… breek ik je beide benen.”
… ga ik je nog meer pijn doen.”
… knijp ik je keel echt dicht.”
… zal je wat beleven.”
… kom ik ’s nachts door de schoorsteen om je te   
 halen.”
… verdrink ik je.”
… knip ik je haren af.”
… zal ik je in elkaar slaan.”
… ram ik je kop eraf.”
… sla ik je het hele huis door totdat je hoofd tolt en 
 je niet meer weet wat voor en achter is.”
… zal je de top(sport) nooit bereiken.”
… pakt de politie jou.”
... gebeurt er iets heel ergs.”
... weet ik het, en jij weet wat er dan gebeurt.”
... krijg je straf.”

Bedreiging van dierbaren

“Als je het vertelt, dan 
... pak ik je zusje ook.”
… zorg ik ervoor dat je moeder nooit meer thuis komt.”
… maak ik je cavia’s dood.”
... vermoord ik je moeder.”
... kom ik je hond doodmaken.”
… hebben jullie geen geld meer.”
… vermoord ik je pasgeboren broertje.”
… wordt je hele familie wat aangedaan.”
… laat ik je moeder voor gek verklaren en opsluiten.”

Dreigen met verstoting/isolatie

“Als je het vertelt, dan 
... word je opgesloten.”
... ga jij naar een kindertehuis.”
… zet ik je uit huis.”
… laat ik je achter in het bos.”
... wordt iedereen boos op jou.”
… ben je alleen en is er niemand meer die van je houdt.”
… vindt je moeder je nooit meer lief.”
… ga ik je uithuwelijken.”
… zal niemand je geloven; je bent maar een kind,”
… wil niemand nog met jou trouwen.”
… praat ik nooit meer tegen je.”
… koop ik nooit meer een cadeau voor jou.”
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houden met de mogelijke aanwezigheid van flashfor-

wards, dat wil zeggen mentale representaties van wat er 
kan gaan gebeuren als het geheim toch wordt onthuld, zo-
als beelden van het slachtoffer liggend in een plas bloed. 

Liever verkracht dan dood
In het nieuwe boek van Agnes van Minnen Verlamd van 

angst verklaart de auteur overlevingsreacties tijdens sek-
sueel misbruik op onweerlegbare wijze met voorbeeld-
verhalen en wetenschappelijke kennis. Deze reacties ko-
men voort uit de instinctieve drang van de mens om te 
overleven in bedreigende situaties. De gedachte daarbij is 
‘Liever verkracht dan dood’. In dit verband is het belangrijk 
dat de therapeut uitleg geeft over de meest voorkomende 
overlevingsreacties tijdens seksueel geweld, zoals niets 
doen, meewerken, of zelfs meedoen als automatische 
respons op de bedreigende situatie. Dit vormt een onmis-
baar eerste onderdeel van traumabehandeling. Slachtof-
fers, of beter gezegd overlevers, zullen zich hierin kunnen 
herkennen, en beseffen dat zij niet de enige zijn die dit 
soort overlevingsreacties hebben vertoond, waardoor ze 
leren begrijpen waarom ze iets hebben gedaan of nagela-
ten. Ontschuldiging en normalisering helpen om over het 
seksueel misbruik te kunnen praten en dit te verwerken.

Delen is helen
Een verdrietig feit is dat de meeste slachtoffers van seksu-
eel misbruik niet in behandeling komen; van de misbruikte 
mannen zoekt zelfs slechts één procent hulp. Voor de 
meerderheid die zwijgt is ontkenning de strategie om met 
de verwarring, de angst en de pijn om te gaan. Als je maar 
vaak genoeg tegen jezelf zegt dat het niet is gebeurd, dan 
ga je er vanzelf in geloven en kun je ‘gewoon’ doorgaan 
met het bizarre dubbelleven waarin je terecht bent geko-

men. Dit maakt het extra moeilijk om het zwijgen te door-
breken. Daarom hopen we dat dit artikel via social media 
ook deze mensen bereikt, herkenning en erkenning biedt 
en hen de noodzakelijke moed geeft om hulp te zoeken. 
Onze dank gaat uit naar de tientallen (voormalige) slacht-
offers die aan de oproep op Twitter gehoor gaven en be-
reid waren om herinneringen te delen die voor hen moge-
lijk nog steeds beladen zijn. Uit waardering hebben we alle 
dreigementen gepubliceerd die eind juli zijn ontvangen, na 
een check op eventuele bezwaren tegen plaatsing in het 
EMDR Magazine. De collectieve respons was echter over-
duidelijk: “Doen, want delen is helen.” 
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Dreigen met afwijzing/veroordeling

“Als je het vertelt, dan 
... denkt iedereen dat jij een vies kind bent.”
… vertel ik iedereen wat voor een leugenaar jij bent.”
… ben je een waardeloos kind.”
... zal iedereen jou vies vinden.”
... gelooft toch niemand jou.”
... ben je een duivelskind.”
… komt de politie je vader halen en word jij met de 
 nek aangekeken.”
… zet ik alles over jou op Internet.”
… what’s app ik al je vrienden over hoe vies je bent.”
… krijg je nooit een vriendin, omdat ze denken dat je 
 homo bent.”

Dreigen met schuld/verantwoordelijkheid

“Als je het vertelt, dan 
... valt het gezin uit elkaar.”
... moet ik naar de gevangenis.”
… zeg ik dat jij je moeder* hebt vermoord.” 
… heb je ons geheimpje verklapt.”
… verbreek je ons geheim.”
… vertrouw ik jou nooit meer.”
… vermoordt je moeder ons allebei.”
… pleeg ik zelfmoord.”
… zullen papa en mama heel verdrietig worden.”
… vertel ik aan iedereen dat het je vader was die net 
 is overleden.”
… zeg ik dat jij het zelf wou en het lekker vond.”
… vertel ik dat het jouw schuld is, dat dit gebeurde.”
… kom jij in de problemen, omdat ik weet dat jij het 
 lekker vindt.”
*moeder was al overleden
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In dit boek doet Agnes van Minnen overlevingsge-
drag tijdens en na seksueel misbruik haarfijn uit de 
doeken.

“Neem dit boek mee naar je hulpverlener, je ouders, je part-
ner en je beste vriendin”, raadt Agnes van Minnen haar lezers 
aan. En verder: “Ik leg uit dat je deze reacties hebt vertoond 
uit de instinctieve drang om te overleven. Ik leg de meest 
voorkomende overlevingsreacties tijdens seksueel geweld 
uit (…). Het doel is dat jij je hierin kunt herkennen, dat je 
weet dat je niet de enige bent die dit soort overlevingsreac-
ties heeft vertoond, en vooral: dat je leert begrijpen waarom 
je iets hebt gedaan of gelaten. Daardoor wordt het hopelijk 
makkelijker voor je om over het seksueel misbruik te praten 
en het te verwerken.” 
De duidelijke betrokkenheid van Van Minnen ontstond tijdens 
de behandeling van haar allereerste patiënte, die langdurig 
seksueel was misbruikt door zowel haar vader als haar ex-
partner. De behandelaar merkte hoe moeilijk het voor de pa-
tiënt was om te vertellen dat ze niets had gedaan, hoe haar 
benen als verlamd waren terwijl ze wel had willen wegren-
nen. Van Minnen dacht toen dat het schuld- en schaamtege-
voel van deze patiënt een uitzondering was, maar inmiddels 
weet ze beter. De meeste slachtoffers schamen zich heel erg 
voor hun reacties tijdens het misbruik. 

Missie
Van Minnen ziet het als haar missie om patiënten met een 
ernstige PTSS aan te moedigen zich te laten behandelen 
voor hun klachten met Imaginaire exposure of EMDR. 
Haar boek kan slachtoffers helpen zich begrepen, minder 
schuldig en daardoor minder angstig te voelen. Ze benoemt 
de gevoelens zoals ze bij veel patiënten leven: waarom heb 
je tijdens of na het seksueel misbruik niet gehandeld zoals je 
dat zou willen, of van jezelf zou verwachten? Waarom heb 
je je niet verweerd, de dader een klap gegeven of ben je het 
niet ontvlucht?  Waarom heb je niet alles gedaan om jezelf 

niet tot slachtoffer te maken? Waarom heb je gezwegen en 
de dader niet verraden? 
De auteur legt uit dat het gedrag van het slachtoffer tijdens 
het misbruik bestond uit overlevingsreacties, en niet -‘stra-

tegieën’, want dat weerspiegelt volgens Van Minnen een be-
wuste keuze en niet de instinctieve. Het slachtoffer verricht 
bijvoorbeeld seksuele handelingen bij zichzelf om de dader 
maar niet boos te maken. Voor haar geldt vaak niet dat een 
gewaarschuwd mens voor twee telt, ze loopt juist meer risi-
co op hernieuwd slachtofferschap. Dit kan komen door haar 
overlevingsreacties: ze kan ‘gevaar’ en ‘veilig’ niet goed van 
elkaar onderscheiden, door alcohol schat ze een potentiële 
dader te positief in, of ze reageert bij de eerste dreiging al 
met een verlammingsreactie. 

Goede tips
‘Verlamd van angst’ is helder ingedeeld in 21 hoofdstukken. 
In de eerste acht staan de overlevingsreacties tijdens seksu-
eel misbruik centraal. Daarna volgt een hoofdstuk over ver-
werken. De helft van de slachtoffers heeft hierbij therapie 
nodig, en die moet gebeuren volgens de richtlijnen voor be-
handeling van PTSS: bij voorkeur cognitieve gedragstherapie 
of EMDR. Van Minnen geeft in het boek vervolgens per over-
levingsreactie tips om ervan af te komen en weer normaal 
te reageren op gevaar. Leuk is dat ze ook tips geeft over hoe 
je de zintuigen gebruikt bij het verbreken van dissociatie. Je 
zoekt bijvoorbeeld vijf rode dingen in de woonkamer op, of je 
ontdekt vijf verschillende geluiden, ruikt aan een flesje par-
fum, of proeft iets met een scherpe smaak, zoals een citroen. 
Ook de valse herinnering komt nog aan bod en de auteur 
waarschuwt voor hypnotherapie als bron van suggestie. 

Voor inzicht in overlevingsreacties en de acceptatie daarvan 
is dit een belangrijk en nuttig boek. ‘Je kunt ervan afkomen’, 
is de hoopvolle boodschap. 

Agnes van Minnen, Verlamd van angst – herstellen na seksueel misbruik.  
Uitgeverij Boom

Boekrecensie

Verlamd van angst
Tekst: Carien Karsten

Herstellen na seksueel misbruik

Agnes van Minnen is als hoogleraar verbonden aan de onderzoeksschool 
Behavioural Science Institute, vakgroep Klinische Psychologie van de 
Radboud Universiteit, en aan het Nijmegen Centre for Anxiety Research 
and Expertise (NijCare). Daarnaast werkt ze voor het behandelinstituut 
Psytrec als directeur van het behandelprogramma voor ernstige PTSS.
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Workshopping

Seksueel geweld kan vele vormen aannemen, zowel 
‘hands-on’ als ‘hands-off’ (zoals bijvoorbeeld bij sexting, 
zie EMDR Magazine #14) komen voor. Het stereotiepe 
beeld van de kinderlokker of van de man die plotseling 
uit de bosjes springt is nog steeds springlevend. In 85 pro-
cent van de gevallen is de dader echter een bekende van 
het slachtoffer. Uit onderzoek van Nel Draijer in de jaren 
80 kwam naar voren dat zestien procent van de vrouwen 
als kind te maken heeft gehad met seksueel geweld door 
een familielid of huisvriend. De ongemakkelijke realiteit is 
dat iedereen slachtoffer zou kunnen worden van seksueel 
geweld. Een ‘geruststellende’ mythe is dat mensen den-
ken dat het bij seksueel geweld helpt als slachtoffers zich 
meer zouden verzetten. Zeventig procent van de verkrach-
tingsslachtoffers pleegt uit angst echter geen actief verzet 
of werkt zelfs mee. “Liever verkracht dan dood”, denken 
ze. Bij bijna vijftig procent is er ook sprake van tonic im-

mobility, de ervaring dat je niet meer kan bewegen en 
niets meer kan zeggen. Achteraf komt dan de gedachte: 
“Waarom heb ik niet…?” Helaas krijgen slachtoffers vaak 
dergelijke beschuldigende vragen op zich afgevuurd, wan-
neer ze hun ervaringen delen. Dit wordt victim blaming 
genoemd, en kan schadelijker zijn dan de gebeurtenis zelf.

Topje van de ijsberg
Seksueel geweld komt veel voor. Vrouwen zijn in negentig 
procent van de gevallen het slachtoffer en in zes procent 
de dader. Andere risicofactoren zijn leeftijd (14-24 jaar), 

uithuisplaatsing, verstandelijke beperking en alcoholge-
bruik. De meest robuuste risicofactor om misbruikt te 
worden echter is eerder (niet verwerkt) seksueel mis-
bruik: naar schatting de helft tot twee derde van de mis-
bruikte kinderen wordt later opnieuw misbruikt. Seksueel 
risicogedrag en een negatief zelfbeeld spelen een rol bij 
revictimisatie, maar onderzoek wijst ook uit dat slachtof-
fers door PTSS (met name emotional numbness) het kom-
pas kwijtraken, waarmee ze risicovolle situaties kunnen 
beoordelen en daar adequaat op reageren.

Het aantal slachtoffers dat zich meldt voor hulp vormt 
slechts het topje van de ijsberg. Uit een onderzoek van 
Iva en Ad onder 323 verkrachte meisjes en jonge vrouwen 
bleek dat het moment van hun eerste onthulling gemid-
deld pas na 21 weken lag. Slachtoffers van misbruik zwij-
gen onder andere vanwege zware dreigementen van de 
dader (zie elders in dit nummer, p. 30) over wat hen zou 
worden aangedaan, als ze het zouden vertellen. Daarbij 
komt dat één op de vijf slachtoffers tijdens het misbruik 
een erectie krijgt of vochtig wordt. Dit verschijnsel heeft 
te maken met activatie van het stresssysteem en zegt 
niets over toestemming of opwinding, maar leidt wel tot 
nog meer schaamte en verwarring bij het slachtoffer. Bo-
vendien ontstaat bij de helft van de misbruikte jongens 
onzekerheid over hun seksuele geaardheid. Deze verwar-
rende emoties en gedachten maken disclosure nog moei-
lijker. 

Seksueel geweld is tegenwoordig, zoals bekend, een A-criterium voor de diagnose PTSS, maar lange tijd was het 
een onderschat probleem. In 1972 was in een beroemd tekstboek voor psychiaters van Freedman en Kaplan nog 
te lezen dat ‘incest nauwelijks voorkomt en amper verband heeft met psychopathologie’. In de jaren tachtig van 
de vorige eeuw hebben onderzoekers en vrouwenorganisaties veel werk verzet om seksueel misbruik als pro-
bleem erkend te krijgen. Inmiddels is het algemeen bekend dat het om een omvangrijk fenomeen gaat met grote 
gevolgen voor de slachtoffers. Alle reden om hier in de cursus ‘EMDR en seksueel geweld’ nader op in te gaan. Iva 
Bicanic gaf een update van feiten, cijfers (zie factsheet) en recente ontwikkelingen in de multidisciplinaire opvang 
van slachtoffers, en liet daarbij enkele informatieve filmpjes zien. In het tweede dagdeel ging Ad de Jongh in op 
de behandeling met EMDR van (complexe) PTSS na seksueel geweld.

Toepassingen van 
EMDR voor slachtoffers 
van seksueel geweld
Tekst: Gusta Boland
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Voor mensen die meteen durven te onthullen biedt het 
Centrum Seksueel Geweld op zestien locaties in Neder-
land een uitkomst. De politie werkt daar op één locatie 
samen met verpleegkundigen, artsen en psychologen om 
sporen veilig te stellen en problemen te voorkomen. Van 
slachtoffers wordt verwacht dat ze tijdens een verhoor 
in detail vertellen wat er is gebeurd. Dit maakt het doen 
van een aangifte moeilijk. Wat er precies is gebeurd, blijkt 
ook vaak moeilijk te bewijzen. Om in juridische zin van 
een verkrachting te kunnen spreken, moet er sprake zijn 
van het binnendringen van een lichaamsopening van het 
slachtoffer met aantoonbare dwang of geweld. 

De trauma-paradox
Hoe ernstiger de traumatisering, hoe kleiner de kans dat 
mensen een traumabehandeling volgens de richtlijnen 
krijgen. In de ggz wordt wel vaak begonnen met stabi-
lisatie, maar de behandeling van de trauma’s die PTSS 
veroorzaken worden vervolgens uitgesteld of niet uitge-
voerd. Zo is de behandeling in klinieken voor eetstoor-
nissen en verslavingen vaak voornamelijk gericht op de 
gevolgschade van de traumatisering, en worden de trau-
ma’s die ten grondslag liggen aan de klachten niet (eerst) 
aangepakt.
Uit een review van bestaand onderzoek blijkt dat er 
geen evidentie is voor de noodzaak van een stabi-
lisatiefase, voorafgaande aan de behandeling van 
vroegkinderlijk trauma. Momenteel wordt deze 
vraag in Nederland nader onderzocht in drie ver-
schillende Randomized Controlled Trials (RCTs). 
Uit onderzoek onder patiënten van de ggz-in-
stelling PSYTREC is nu al gebleken dat men-
sen met, en mensen zonder vroegkinderlijk 
seksueel misbruik in de voorgeschiedenis 
even goed profiteren van een intensieve 
behandeling voor complexe traumatise-
ring, zonder een voorafgaand stabili-
satietraject. Ook werden bij mensen 
met, en mensen zonder het dis-
sociatieve subtype van PTSS even 
goede behandelresultaten behaald. 
Na een overzicht van het onder-
zoek op dit gebied, bespreken de 
docenten tijdens de workshop en-
kele problemen en complicaties 
die vaak voorkomen tijdens de 
behandeling van ernstige PTSS na 
seksueel misbruik. 

Als de SUD onvoldoende daalt 
Bij onvoldoende SUD-daling is het 

van belang om te checken of de herinnering aan de trau-
matische gebeurtenis wellicht niet in het werkgeheugen 
zit, bijvoorbeeld vanwege angst van de patiënt om de con-
trole te verliezen. Dit is een veelvoorkomend probleem bij 
ernstig seksueel trauma (zie ook het volgende blokje). An-
dere oorzaken van een niet dalende SUD zijn cognitieve 
vermijding van de patiënt, het door de therapeut onvol-
doende streng Back to target gaan, of een onvoldoende 
belasting van het werkgeheugen. Mogelijkheden zijn dan 
snellere, onregelmatige oogbewegingen of meerdere zin-
tuigmodaliteiten te combineren om de werkgeheugenbe-
lasting te vergroten, bijvoorbeeld trillers, auditieve aflei-
ding, de patiënt zelf laten tellen of ingewikkelde patronen 
laten tappen op de eigen bovenbenen. We oefenen in de 
workshop met de ‘EMD-werkgeheugenknaller’ (zie ook 
elders in dit nummer, p. 40) waarmee bij PSYTREC inmid-
dels goede ervaring is opgedaan: de therapeut moet de 
patiënt eerst extra ingewikkelde taps met gesloten ogen 
op de eigen bovenbenen laten doen (rechts, rechts, links, 
dan links, links, rechts, en weer rechts, rechts, links etc.), 
dan met de ogen gesloten het herinneringsbeeld  
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laten ophalen, vervolgens de ogen laten openen en dan 
snelle oogbewegingen laten uitvoeren, waarbij de patiënt 
ook nog eens zelf “tik-tak, tik-tak, tik-tak” zegt.

Als patiënten niet durven
Als de patiënt de EMDR-behandeling niet aandurft kun je 
als therapeut uiteraard eerst de patiënt proberen te mo-
tiveren om toch de traumabehandeling aan te gaan en 
de herinnering in het werkgeheugen te brengen. Je kunt 
uitleggen hoe een sterke werkgeheugenbelastende taak 
ervoor zorgt dat de patiënt niet overspoeld kan raken tij-
dens de EMDR. Een andere krachtige strategie om angst 
voor de traumabehandeling te bestrijden is EMDR gericht 
op de flashforward. Je kunt dat inleiden door te vragen 
wat er in het allerergste geval zou kunnen gebeuren als 
de patiënt het trauma in gedachten neemt. Vervolgens 
kun je samen met de patiënt zoeken naar de ramp (bij-
voorbeeld het schrikbeeld dat de patiënt decompenseert 
of ter plekke dood gaat) en naar de ramp achter de ramp 
(bijvoorbeeld totale sociale isolatie of suïcide). De behan-
deling richt zich dan eerst op de desensitisatie van deze 
flashforward, waarbij de NC standaard ‘machteloos’ (ten 
opzichte van mijn flashforward) is en de PC dus standaard 
‘Ik kan het (plaatje) aan’. Gebruik daarbij zo nodig cogni-

tive interweaves zoals: “Heb je weleens gehoord van ie-
mand die dood is gegaan door heftige emoties?”, en “Wat 
maakt jou zo bijzonder dat het bij jou wel zou gebeuren?”
Als de patiënt het echt te beschamend vindt om over de 
ervaring te vertellen, kun je als therapeut altijd nog de 
EMDR-behandeling Blind to Therapist (B2T) uitvoeren. Je 
zegt: “Hoe zou je het vinden als jij niets hoeft te vertellen 
over wat er is gebeurd? Het is wel nodig dat je de naarste 
details in je werkgeheugen stopt; het is immers maar een 
herinnering, en niet echt, en het is nu voorbij; je hoeft mij 
dus niets te vertellen. Denk er maar gewoon aan, en zodra 
je dat doet, dan ga ik je afleiden.” De ervaring met Blind to 

Therapist is dat veel mensen naderhand, als de SUD lager 
is, alsnog (de details van) hun ervaring willen delen.

Bij abreactions en dissociaties
Er zijn in feite twee redenen om maximale werkgeheu-
genbelasting toe te passen. Een ervan is om de herinne-
ring minder helder en minder naar te maken en de ander 
is om de patiënt binnen de ‘window of tolerance’ te hou-
den. Als er sprake is van abreactions of dissociaties is het 
daarom aan te bevelen het tempo van de oogbewegingen 
hoog te houden met alleen korte perioden tussen de sets, 
als dat noodzakelijk is. “Pas altijd maximale werkgeheu-
genbelasting toe en gebruik verschillende modaliteiten”, 
raden de docenten aan, “en houd de patiënt, ook met de 
werkgeheugenbelasting, in het ‘hier en nu’.” 

Onvoldoende shift in cognities
Bij seksueel geweld in de vroege jeugd is een veelvoor-
komende complicatie dat er weinig of geen verandering 
op cognitief niveau optreedt. De patiënt blijft er bijvoor-
beeld heilig van overtuigd dat zij vies of schuldig is. In dat 
geval zijn cognitive interweaves essentieel. Ad de Jongh 
stelt voor om dan een vast setje van vier interweaves 
van het type “Doe maar net alsof…”, te gebruiken om 
weer beweging in het verwerkingsproces te krijgen. De 
eerste twee hebben betrekking op de dader: “Wat zou je 
nu tegen hem/haar (de dader) willen zeggen?” (bijvoor-
beeld ‘Klootzak!’), “wat zou je met hem willen doen?” 
(bijvoorbeeld: hem heel hard wegtrappen), en dan: “Zeg/
doe het maar.” De andere twee zijn gericht op het jon-
ge slachtoffer:  “Wat zou je vanuit hier (als volwassene) 
tegen hem/haar (je kleine zelf) willen zeggen?” (bij-
voorbeeld: ‘Ik hou van jou’), en “wat zou je willen doen, 
wat troostend zou kunnen zijn?” (bijvoorbeeld haar op 
schoot nemen en stevig tegen me aan houden), en dan: 
“Zeg/doe het maar.”

Als het vermijdingsgedrag blijft bestaan
Als er nog anticipatieangst en vermijdingsgedrag blijven 
bestaan, dan is het gebruik van EMDR gericht op flashfor-

wards de eerste keuze. Maar vaak zijn er ook daarna nog 
steeds triggers die de patiënt in de weg zitten om bijvoor-
beeld in een bos te gaan wandelen, of weer seks te heb-
ben met een nieuwe partner. Dan is het nodig om deze 
triggers te desensitiseren met behulp van de ‘mental vi-

deo check’: een film die de patiënt in het hoofd afdraait 
om vast te stellen welke cues nu nog steeds spanning 
oproepen. Bij deze methode vraag je aan de patiënt om 
met gesloten ogen in verbeelding door een gewenste toe-
komstige situatie te gaan, van begin tot eind, en hardop 
te beschrijven wat hij of zij ziet. Spreek met de patiënt af 
dat, wanneer hij spanning voelt, hij de aandacht op het 
meest spannende aspect van die situatie moet richten en 
dan de ogen moet openen. Als de patiënt dit doet, is dat 
voor de therapeut het teken om een set oogbewegingen 
te maken. Daarna loopt de patiënt de film met gesloten 
ogen verder door, totdat hij opnieuw spanning ervaart 
en de ogen weer opent, etc. Dit minutieus doorlopen van 
de mental video check herhaal je net zolang – van be-
gin tot eind –  tot de patiënt nergens meer in het filmpje 
spanning voelt. Door deze interventie wordt het vermij-
dingsgedrag van de patiënt ten aanzien van een groot 
aantal situaties in het dagelijks leven aangepakt en verder 
voorkomen. Aansluitend zou je, als dat nodig mocht zijn, 
samen met de patiënt een passend gedragsexperiment 
(exposure-opdracht) kunnen voorbereiden en dit vervol-
gens uitvoeren.
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Kortom
Er is veel in positieve zin veranderd in de 
behandeling van de gevolgen van seksueel 
geweld. In de jaren tachtig is aan de weg 
getimmerd om seksueel geweld onder de 
aandacht te brengen. Onderzoekers en 
vrouwenorganisaties toonden de omvang 
van seksueel geweld en de tekorten in de 
toenmalige hulpverlening aan, en ontwik-
kelden opvang en psycho-educatie voor 
slachtoffers, samenwerkingsinitiatieven en 
cursussen voor hulpverleners, met als start-
punt het onderzoeken van de eigen emoti-
onele belemmeringen en tegenoverdracht 
in de behandeling van deze beladen erva-
ringen. Tegenwoordig bestaat het multidis-
ciplinaire Centrum Seksueel Geweld met 
een landelijke dekking voor de eerste op-
vang van slachtoffers van seksueel geweld. 
Naast psycho-educatie, met ontschuldiging 
en normalisering als doel, is er ook toegang 
tot effectieve evidence based traumage-
richte behandelingen, waaronder de diverse 
beschreven toepassingen van EMDR. Dit is 
een enorme verrijking. 
Met hun cursus bieden Iva Bicanic en Ad de 
Jongh een boeiende en afwisselende pre-
sentatie met veel waardevolle en direct toe-
pasbare kennis, en inzichten uit onderzoek 
en klinische ervaring. De deelnemers ver-
trokken weer met veel inspiratie en bruik-
bare tools. 

Aanmelden voor de cursus in 2018 kan via 
https://psycho-trauma.nl/workshops/work-
shop-emdr-bij-seksueel-geweld/

Zie voor literatuur op het gebied van sek-
sueel geweld: https://psycho-trauma.nl/
praktische-info/downloadpaginas/seksueel-
geweld/

Een informatief college van Iva Bicanic over 
seksueel geweld is te vinden op: https://
nl.wikipedia.org/wiki/Seksueel_misbruik

Literatuur over de activiteiten van de vrou-
wenorganisaties ten aanzien van seksueel 
geweld in de jaren 80 is op te vragen bij 
Gusta Boland, de auteur van dit artikel: bo-
landgusta@gmail.com
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Cliënt’s perspective

De auteur van dit artikel wil graag anoniem blijven    

Illustratie: Chiara Arkesteijn

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).

Na een bloedstollende, inhumane gebeurtenis in Thai-
land vluchtte ik voor alles en iedereen. Het voelde als 
een nachtmerrie. Waanbeelden namen mijn zachte, 
vertrouwde stem over en elke lach, blik, elk contact 
deed pijn. Ik voelde me overgegeven aan de wereld die 
macht op me leek te hebben. Ik was in een duistere 
tunnel beland en mijn bezwete handjes bleven kleven 
aan de weg omhoog. 
In een instelling kwam ik langzaam terug in ‘normaal 
ervaren’. Overleven kan iedereen, maar ik wilde weer 
leven! En daar kwam EMDR in beeld. 

EMDR is als magisch poeder in je gezicht. “Focus op je 
beeld, maak het sterker, wek het volledige gevoel op en 
houd het vast”, zei mijn behandelaar. Bliep-bliep, tik-tak, 
tril-tril. Piepjes in je horen, gekleurde lichtjes op je net-
vlies en lichte vibraties in je handen gaan van links naar 
rechts. Je herinneringen worden volledig opgewekt. Het 
lijkt even teveel te worden. Door deze ‘overload’ van 

gevoelens wordt je werkgeheugen overspoeld en kun-
nen de piepjes, lichtjes en trillingen hun werk doen. Ze 
geven je werkgeheugen de kans om de herinnering te 
herschrijven, begeleid door een EMDR-specialist. “Aah”, 
blies ik uit na onze eerste sessie. “Wat een opluchting!”
 
Hoe werkt dit magische poeder eigenlijk? Nobody 

knows, but it works.

Toen ik al mijn negatieve beelden ging loslaten, kwam 
er ruimte en vreugde voor in de plaats. Vaste, negatieve 
gewoontes smolten weg als sneeuw voor de zon en er 
ontstonden nieuwe, hoopgevende routines.
Ik voel me nu volledig hersteld. Jezelf herschrijven, is 
dat alleen iets voor mij? Ik denk het niet: iedereen heeft 
wel iets om op te ruimen, gewoontes die je wilt door-
breken, situaties die je wilt overmeesteren. Ga maar na 
wat je wilt veranderen en kies dan voor dat magische 
poeder.

Magisch
Poeder
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Sjoerds laatste EMDR-therapeut had verschillende vor-
men van werkgeheugenbelasting ingezet, waaronder 
het zwaaien met een stokje en het aanbieden van to-
nen door een koptelefoon. Er kwamen associaties op, 
maar die stopten ook meteen weer. In de verwijsbrief 
schreef deze therapeut dat de SUD al een jaar lang op 
10 is blijven steken. Mogelijk heeft dat te maken met 
het feit dat hij geleerd heeft om met moeilijke zaken om 
te gaan, door deze te ontwijken en zich klein te maken. 
Dit leek ook te gebeuren tijdens de EMDR. Sjoerd was 
ontwijkend, en zowel zijn therapeut als hijzelf raakten 
gefrustreerd. Daarom is er besloten om schemathera-
pie in te zetten en Sjoerd daarnaast door te verwijzen 
naar een kliniek voor intensieve traumabehandeling. 
Daar krijgt hij nu vijf dagen lang tweemaal per dag een 
traumagerichte behandeling: in de ochtend anderhalf 
uur imaginaire exposure en in de middag anderhalf uur 
EMDR. 
 
De eerste dag
Bij de behandelstart toont Sjoerd zich gemotiveerd. De 
behandeling richt zich meteen op de meest intrusieve 
herinnering: het seksueel misbruik door zijn opa. De 
spanning loopt tijdens de imaginaire exposure hoog 
op, maar het lukt Sjoerd wel om binnen zijn window of 

tolerance te blijven. ‘s Middags wordt ditzelfde trauma 
behandeld, maar nu met EMDR. Tijdens het multidis-
ciplinaire overleg wordt geopperd om de werkgeheu-
genbelasting flink hoog te laten zijn; misschien was de 
te lage werkgeheugenbelasting immers wel de reden 
waarom de EMDR-therapie eerder niet werkte. Daarom 
krijgt Sjoerd tijdens de EMDR-sessie, naast oogbewegin-
gen middels de lichtbalk, ook trillers in zijn handen en 
een koptelefoon op zijn hoofd; bovendien loopt hij op 
de plaats terwijl hij naar de lichtbalk kijkt. Tijdens deze 

eerste EMDR-sessie zakt de SUD van 10 naar 9. Sjoerd is 
blij verrast met dit resultaat, omdat de SUD nooit eerder 
is gezakt. De therapeut is echter nog niet helemaal te-
vreden met deze relatief geringe daling.

De tweede dag
Op de tweede dag wordt in de ochtend nogmaals aan 
hetzelfde trauma gewerkt. De spanning loopt tijdens de 
exposure opnieuw hoog op. Hoewel het Sjoerd lukt om 
goed binnen zijn window of tolerance te blijven, vindt hij 
het moeilijk om te accepteren dat zijn opa misschien niet 
alleen zijn beste vriend was, maar ook een dader. Hij is 
altijd bang geweest om zijn opa te verliezen en hij durf-
de daarom niets over het misbruik tegen zijn moeder te 
zeggen. Zij vroeg hem wel vaak of opa dingen met hem 
deed die Sjoerd niet wilde. Op een gegeven moment lijkt 
nu het besef door te dringen dat zijn opa misschien niet 
zo’n goede opa was, als hij als kleine jongen dacht. Dan 
komen er ook verdriet en boosheid los. 

Tijdens de overdracht in de middagpauze voor de EM-
DR-sessie overlegt het team hoe het patroon van weinig 
of geen SUD-daling kan worden doorbroken. Het team 
besluit om vol in te zetten op een hoge werkgeheugen-
belasting. Sjoerd vermijdt in zijn hoofd het liefst iedere 
confrontatie met het trauma, waardoor de associaties 
niet op gang komen. De werkgeheugenbelasting wordt 
daarom verder opgeschroefd: Sjoerd krijgt oogbewegin-
gen met de vingers, een koptelefoon op het hoofd, hij 
moet zelf tappen op zijn eigen knieën en heeft daarnaast 
de trillers van de EMDR-Kit in zijn sokken. De SUD zakt in 
deze sessie naar 8. Achteraf blijkt dat Sjoerd tot nu toe 
tijdens de EMDR-therapie steeds, dwars door de oogbe-
wegingen heen, de beelden was blijven zien. Dat lijkt nu 
iets te veranderen. 

Ontwikkeling

Sjoerd heeft een geschiedenis van seksueel misbruik en fysiek geweld in de kindertijd. Hij heeft een jaar lang 
traumabehandelingen gehad bij verschillende therapeuten, onder andere met behulp van imaginaire exposure 
en EMDR. De behandelingen wilden niet lukken doordat Sjoerd ‘niet bij zijn emoties kwam’. Hij had tijdens de 
behandeling last van freeze-reacties waarin hij vast bleef zitten, net als tijdens de traumatische gebeurtenis zelf, 
waardoor de behandeling stagneerde. Hij wordt nu verwezen naar een gespecialiseerd centrum voor trauma-
behandeling waar, omdat de behandeling opnieuw dreigt te stagneren, gekozen wordt voor de inzet van een 
nieuwe EMDR-techniek: de ‘EMD-knaller!’. 

De EMD-knaller! 
Tekst: Maike Leenders en Ad de Jongh    Illustratie: Charlotte Tasma
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De EMD-knaller!
Vervolgens wordt besloten om de ‘EMD-knaller!’ in te 
zetten. Dit is een nieuwe, krachtige techniek om maxi-
male werkgeheugenbelasting te creëren. De patiënt 
wordt eerst gevraagd om met zijn handen een onregel-
matig ritme op zijn eigen bovenbenen te tappen (twee 
taps op het ene been, een tap op het andere been, daarna 
nog twee taps op datzelfde been, dan weer twee taps op 
het andere been, daarna nog een tap en dan weer wis-
selen), en zich vervolgens met beide ogen dicht te con-
centreren op het naarste beeld van de herinnering. Zodra 
een patiënt – gestaag doortappend – het beeld echt goed 
in zijn hoofd heeft en zich op het meest nare detail van 
het beeld heeft kunnen concentreren, wordt hij gevraagd 
zijn ogen te openen. Dat is voor de therapeut het teken 
om snelle oogbewegingen te laten maken en tikjes op de 
koptelefoon aan te zetten. Na een set van de EMD-knaller, 
vraagt de therapeut de patiënt naar de SUD en vervol-
gens wordt de hele procedure een paar keer herhaald. 
Net zolang totdat de spanning ten aanzien van het tar-
getbeeld substantieel is afgenomen. Daarna kan de ther-
apeut overstappen op de reguliere behandeling, waarbij 
er ook associaties worden gevolgd (daarom wordt deze 
massieve werkgeheugenbelastende taak de ‘EMD-knal-
ler!’ genoemd en bijvoorbeeld niet de EMDR-knaller!).

De ‘knaller’ blijkt inderdaad Sjoerds gedachtestroom te 
doorbreken. Na de eerste set moet hij echt even zoeken 
naar waar zijn herinnering is gebleven. De SUD blijkt op-
eens naar 4 te zijn gedaald. De therapeut moedigt Sjoerd 
nu aan om weer te gaan tappen, de herinnering naar 
binnen te halen en opnieuw te focussen op het meest 
nare detail daarvan, zoals dat nu in zijn hoofd zit. Zodra 
hij zijn ogen opent, volgt opnieuw een set supersnelle 
oogbewegingen en tikjes op de koptelefoon. Na nog een 
serie van deze ‘knallers’ daalt Sjoerds SUD van de herin-
nering aan het misbruik door zijn opa helemaal naar 0!

Het vervolg 
Tijdens de hierop volgende dagen wordt de EMD-knaller! 
toegepast op de andere traumatische herinneringen van 
Sjoerd en worden de sessies telkens met een positief 
resultaat afgesloten. Zo lukt het hem uiteindelijk om alle 
trauma’s van het behandelplan op SUD 0 te krijgen. Ook 

wordt er geoefend met een aanvullende stap, waarbij 
de patiënt hardop “Tik-Tak, Tik-Tak” moet zeggen:  dit is 
weer een extra tandje met werkgeheugenbelasting erbij.

De EMD-knaller! is een techniek, specifiek bedoeld voor 
therapieresistente herinneringen, die gebruik maakt van 
een buitenproportioneel intensieve vorm van werkge-
heugenbelasting. Deze werkgeheugenbelasting is geb-
aseerd op een combinatie van lichamelijke, visuele en 
auditieve werkgeheugentaken. Het werkzame element 
voor Sjoerd lijkt te zijn dat hij, door eerst een ingewik-
keld ritme te tappen, het akelige beeld van het sek-
sueel misbruik door zijn opa pas echt goed voor zich 
durft te zien. Voorheen vermeed Sjoerd het om écht de 
herinnering in zijn werkgeheugen te laden, waardoor de 
spanning, ondanks de werkgeheugenbelasting van de 
oogbewegingen, niet kon zakken. Mogelijk is het, van-
wege de instructies (ogen openen op het moment waar-
op de herinnering wordt gevoeld), een stuk lastiger voor 
de patiënt om te vermijden. Door het actief tikken op de 
eigen bovenbenen neemt daarnaast de kans op dissoci-
atie af en lukt het makkelijker om binnen de ‘window of 

tolerance’ te blijven.
De traumabehandeling heeft Sjoerd goed geholpen. Zijn 
PTSS-klachten zijn afgenomen en hij merkt tot zijn vreug-
de dat hij weer intiem kan zijn met zijn partner.

Box 1. De stappen van de ‘EMD-knaller!’
1. Ogen sluiten
2. Ingewikkelde taps op eigen bovenbenen maken
3. Traumabeeld ophalen uit het geheugen
4. Check of de herinnering echt in het werkgeheugen zit
5. Focus op het meest nare aspect van de herinnering
6. Ogen openen
7. Snelle set met oogbewegingen
8. Back to target en SUD checken
9. Herhaal de procedure
 [Eventueel trillers in de sokken, koptelefoon toe-

voegen en hardop “Tik-Tak, Tik-Tak” laten zeggen]

Maike Leenders is gz-psycholoog bij PSYTREC in Bilthoven 

 

Ad de Jongh is gz-psycholoog en als bijzonder hoogleraar angst- en ge-

dragsstoornissen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast 

is hij onder andere behandelaar en directielid van PSYTREC in Bilthoven.



Met het woord ‘trauma’ gaan mensen in het dagelijks le-
ven vaak scheutig om. Zo meldde Ali B ooit dat hij een 
trauma had overgehouden aan een tongzoen. Ook vinden 
we het traumatisch als we de finale van het WK-voetbal 
verliezen (hoewel het EK-vrouwenvoetbalteam natuurlijk 
veel goed maakt) en is het bij een mistbankje in het oos-
ten des lands al snel ‘code rood’ in het hele land.
Trauma in de zin van PTSS is in de DSM-5 echter veel 
strikter omschreven. Kort gezegd gaat het dan om sek-
sueel geweld, lichamelijk geweld of een situatie waarin 
een (plotselinge) dood optrad of dreigde. Het is van belang 
om op te merken dat veel nare levensgebeurtenissen niet 
aan deze omschrijving voldoen. Emotionele verwaarlo-
zing bijvoorbeeld, hoe naar ook, valt hier niet onder. Een 
scheiding, ontslag of het ziekbed van je oma ook niet. 

Herbelevingen van een trauma zijn van nature fragmen-
tarisch, specifiek en sensorisch. Het gaat dan om een 
bepaald moment van het trauma dat op je netvlies ge-
brand staat. Je ruikt de geur van toen weer, je hoort dat 
ene typerende geluid en je voelt die hand weer op je huid. 
Dat éne moment beleef je elke keer opnieuw en het roept 
angst op omdat je denkt dat je opnieuw in gevaar bent. Zo 
vertelde Kees-Jan dat hij heel vaak lichamelijk was mis-
handeld door zijn vader, jarenlang. Uit al die jaren waren 
‘slechts’ drie hele specifieke momenten ‘blijven hangen’, 
waaronder de eerste keer dat zijn vader hem met een 
riem sloeg: “Het is tijdens zo’n herbeleving net of mijn va-
der weer voor me staat. Ik zie dan zijn warrige, woeste blik 
heel levensecht voor me, ik ruik het leer van de riem en 
de alcohollucht, vermengd met tabak en voel opnieuw de 
striemen op mijn huid. Het angstzweet breekt me dan uit.”

Bij nare levensgebeurtenissen zien we daarentegen veel 
vaker herinneringen. Deze zijn globaal, algemeen, en 
cognitief. Het gaat dan vaak over alle nare situaties bij el-
kaar, waar je in algemene zin over nadenkt of reflecteert 
en waarvan je steeds andere voorbeelden kan noemen. 
Dergelijke herinneringen roepen meestal gevoelens van 
verdriet en woede op. Inge vertelde bijvoorbeeld dat haar 
moeder niet goed voor haar zorgde in haar jeugd; ze was 
er niet, of staarde een beetje voor zich uit op de bank. 

“Meestal was mijn moeder niet thuis als ik uit school 
kwam, en als ze er wel was, luisterde ze nooit. Ook kookte 
ze vrijwel nooit, en als ik dan als achtjarige probeerde te 
koken, schold ze me uit. Ik weet niet meer precies wat 
ze dan zei, maar het kwam er altijd op neer dat ik niet 
deugde. Als ik eraan terug denk word ik boos: hoe kun 
je je kinderen zo in de steek laten? En ik voel ook gemis: 
wat had ik graag een warme moeder gehad die klaar zat 
met de thee.”

Bij Kees-Jan is er sprake van een ‘echt’ trauma en hij heeft 
typische klachten die bij PTSS horen. Bij Inge daarentegen 
is er geen sprake van een trauma, maar eerder van een 
‘rotleven’. Haar klachten kunnen niet gerubriceerd wor-
den onder de PTSS-criteria. Het is van belang om op te 
merken dat dit onderscheid niets zegt over hoe erg het 
is wat iemand heeft meegemaakt: een trauma is niet per 
definitie erger of minder erg dan een rotleven, ze kunnen 
allebei heel naar zijn en je kunt van beide veel last hebben. 

Voor de behandeling is dit onderscheid wel essentieel. 
Bij een trauma en bijbehorende PTSS-klachten hoort een 
behandeling die bewezen effectief is voor PTSS. Bij een 
rotleven past beter een behandeling die recht doet aan 
andere klachten die meestal optreden als gevolg hiervan, 
zoals een persoonlijkheidsstoornis, een laag zelfbeeld of 
een depressie.       
De meeste mensen die wij in onze praktijken zien heb-
ben het beide: ze hebben trauma’s meegemaakt én een 
rotleven gehad. In dat geval raad ik aan om eerst de PTSS-
klachten te behandelen en dan pas de overige klachten. 
De reden hiervoor is dat PTSS-klachten vaak de andere 
klachten overschaduwen, in stand houden of verergeren.
En sommige mensen, zoals Ali B en de gefrustreerde 
voetbalsupporters, hebben natuurlijk helemaal geen be-
handeling nodig, maar wellicht wel een troostend biertje.

Agnes van Minnen is klinisch psycholoog/psychotherapeut en VGCT-supervi-

sor. Ze is als directeur behandelprogramma werkzaam bij het Psychotrauma 

Expertise Center PSYTREC te Bilthoven en daarnaast als hoogleraar ‘angst-

regulatie en behandeling van angststoornissen’ werkzaam bij de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Zij doet onderzoek op diverse terreinen, met name op 

het gebied van dissociatie en posttraumatische stressstoornis.

Column

Het ene trauma
is het andere niet
Tekst: Agnes van Minnen
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Ontwikkeling

Machteloosheid, in de zin van het ontbreken van controle, 
speelt in zekere mate bij iedere nare herinnering een rol; 
de activatie van de herinnering roept immers ongewenste 
emoties en spanning op en de persoon heeft daar geen 
controle over. Ook ten opzichte van een beeld met de ne-
gatieve cognitie (NC) ‘Ik ben een loser’ is er immers sprake 
van machteloosheid, zolang de herinnering niet neutraal 
aanvoelt. Er zijn overigens diverse redenen om te spreken 
van ‘geheugenrepresentaties’ in plaats van ‘herinnerin-

gen’: dat maakt duidelijk dat het niet altijd gaat om een 
ervaring die in het geheugen ligt opgeslagen, maar dat het 
ook kan gaan om andere mentale representaties die strikt 
genomen geen herinnering zijn, maar zich wel in het ge-
heugen bevinden, zoals fantasieën over wat er had kunnen 

gebeuren (verleden), of over wat er zou kunnen gebeuren 
(toekomst). Hier wordt in het Nederlandse protocol dan 
ook, sinds een aantal jaren, expliciet naar gevraagd.

Een NC wordt, in navolging van Shapiro (2001), door De 
Jongh en ten Broeke (2003, p.71) beschreven als: ‘de dis-

functionele opvatting over zichzelf, als persoon, die door 

de ‘targetherinnering’ wordt opgeroepen’ (zie ook deel I, 
EMDR Magazine #12). Op grond van deze definitie worden 
in het protocol vragen gesteld als: “Wat zegt dat over jou 
als persoon?”, en “Hoe noem je zo iemand?” Langzamer-
hand groeide  – in ieder geval in Nederland – het besef dat 
in bepaalde gevallen deze vragen niet zo relevant zijn, of 
moeilijk te beantwoorden, en soms zelfs een beetje ‘on-
gepast’ zijn. 

Neem bijvoorbeeld iemand met een intrusief beeld over 
de ontploffing tijdens de vuurwerkramp in Enschede; ei-
genlijk wordt er gevraagd: “Wat zegt het over jou, dat je 
nu zo machteloos bent?” Wat moet een patiënt daarop 
antwoorden? De patiënt is zichtbaar machteloos, zodra 
de herinnering wordt geactiveerd. Uiteraard kan het als 
disfunctioneel worden beschouwd als iemand zo sterk 
reageert op een mentale representatie van een gebeur-
tenis die al lang voorbij is, maar ook dan is het geen 
disfunctionele ‘zelfopvatting’. Bepaalde geheugenrepre-
sentaties brengen dus – bij activatie – reacties teweeg 
die niet worden gemedieerd door negatieve zelfopvat-

tingen. Dit heeft ook consequenties voor het bepalen 
van de PC en de VoC. Met name bij het domein controle 
komt dit aan de orde.

Het domein controle
Op twee verschillende manieren kunnen geheugenre-
presentaties machteloosheid induceren. De eerste cate-
gorie bestaat uit plaatjes waarbij de machteloosheid van 
destijds in het heden opnieuw wordt gevoeld. Dit kun-
nen herbelevingsplaatjes worden genoemd: het naarste 
toen is het naarste nu. Voorbeelden hiervan zijn: “Ik zie 
mijzelf daar staan in het ziekenhuis, aan het bed van mijn 
kind”, en “Ik zie mijn vader dronken thuiskomen en mijn 
moeder in elkaar slaan.” Soms gaat het om pure herbele-
vingen: de persoon kijkt weer door de ogen van toen en 
ziet zichzelf daarom ook niet in het beeld, bijvoorbeeld: 
“Ik zie die auto (weer) op mij af komen.” 

Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh    Illustraties: Chiara Arkesteijn

In een serie artikelen bespreken wij de belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDR-

protocol ten opzichte van het originele protocol van Shapiro. In deze bijdrage gaan we in op 

‘machteloos makende targets’. Op dit punt hebben twee ontwikkelingen tot aanpassingen in het 

Nederlandse protocol geleid: ten eerste het besef dat de negatieve cognitie (NC) ‘Ik ben machte-

loos’ eigenlijk niet echt een disfunctionele cognitie is, en ten tweede de toenemende aandacht voor 

‘fantasieplaatjes’ en de wijze waarop deze een plaats kunnen krijgen in de casusconceptualisatie.

Verschillen tussen het Nederlandse 
EMDR-standaardprotocol en 
het originele protocol van Shapiro

Deel III: Machteloos makende targets

EMDR Magazine 15 |  44



De tweede categorie ‘machteloos makende targets’ in 
het kader van EMDR betreft plaatjes die op zichzelf erg 
naar en aversief zijn, zoals van ‘afgerukte ledematen’, 
‘een verkoold lichaam’ of een plaatje waarop te 
zien is ‘hoe iemand erbij lag na een verkrach-
ting’. Dit zijn plaatjes waarvan ook de maag 
van de therapeut zich kan omdraaien. Ook 
alle flashforwards en ‘wat er had kúnnen 
gebeuren’-plaatjes zijn min of meer per 
definitie (te) naar om te zien en maken 
dus machteloos; patiënten zeggen vaak 
letterlijk: “Ik moet daar niet aan denken”, 
of “Ik kan daar echt niet tegen.” 

Het voorbeeld van een militair die in Afgha-
nistan adequaat de verwondingen van zijn col-
lega heeft verbonden, maar met terugwerkende 
kracht misselijk wordt bij de herinnering aan de 
buikwond met blootliggende ingewanden, verduidelijkt 
het verschil tussen de twee vormen van machteloos-
heid: hij was toen niet machteloos omdat hij wist hoe 
hij moest handelen (geen herbeleving van de machte-
loosheid van toen) maar nu wel (bij dit aversieve beeld). 

Het onderscheid tussen beide vormen van machteloos-
heid is terug te vinden in de instructies in het EMDR-
standaardprotocol. Op pagina 3 staat: “Indien het ant-
woord doet vermoeden dat het om controle gaat: de 
machteloosheid van toen wordt opnieuw gevoeld, of het 
plaatje is aversief en naar om te zien, vraag dan: ‘Klopt 

het dat je je (opnieuw) machteloos voelt als je nu naar 

het plaatje kijkt?’ De therapeut wordt geacht het woord 
opnieuw wel of niet te gebruiken, afhankelijk van de si-
tuatie (het soort plaatje).”

Vanuit de visie dat de uitspraak ‘ik ben machteloos’ 
bij een beeld, geen disfunctionele zelfopvatting 
betreft, maar meer een beschrijving van een ‘er-
varing’ (het niet aankunnen), heeft het ook wei-
nig zin om te vragen: “Wat zou je wíllen geloven 
over jezelf, in plaats van ‘ik ben machteloos’?” Dit 
was tot enkele jaren geleden toch de standaardvraag 
in het Nederlandse protocol, en nog steeds in het 
Amerikaanse. Therapeuten zullen de ervaring hebben 
dat het antwoord op deze vraag tot verwarrende en 
‘matter of fact’-antwoorden leidt, zoals: “Dat ik ster-
ker was geweest”, of “Dat iemand me had geholpen.” 
Antwoorden kortom, die – in combinatie met het tar-
get – weinig bijdragen aan ‘de trein op de berg zetten’, 
en die ook weinig sturing geven aan het verwerkings-
proces. Bovendien leiden ze niet zelden  
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tot verwarring bij zowel de patiënt als de therapeut, 
terwijl de therapeut in zulke gevallen eigenlijk per de-
finitie al weet waar het heen moet, namelijk: “Ik kan 
het (beeld) aan”, omdat dit het enige alternatief is op 
de dimensie controle dat ‘machteloos zijn’ uitsluit.

Om deze reden wordt in recente versies van het Ne-
derlandse EMDR-protocol aangeraden om de PC-se-
lectie en de VoC-bepaling in dit soort gevallen geheel 
over te slaan. Zodra machteloosheid wordt vastge-
steld, gebiedt het protocol om door te gaan naar stap 
2.5, het vaststellen van de emotie. Er wordt dus vanuit 
gegaan dat het benoemen van de PC bij het target (be-

tekenisaspecten) weinig toevoegt, terwijl de trein wél 
een stuk verder de berg op gezet kan worden door te 
vragen naar de emoties bij het beeld, de SUD en naar 
waar de SUD wordt gevoeld (responsaspecten). Als de 
denkbeeldige trein zo hoog mogelijk op de berg staat, 
volgen de oogbewegingen, en wanneer de SUD is ge-
daald tot 0, kan de standaard PC ‘Ik kan het aan’ veelal 
moeiteloos worden geïnstalleerd. Immers, als de SUD 0 
is, dan ligt het voor de hand dat de patiënt het plaatje 
‘aankan’. Het is in de praktijk geen enkel probleem dat 
dit niet eerst is uitgevraagd; het zal de patiënt immers 
niet zijn opgevallen dat de vraag naar de PC is ‘over-
geslagen’.
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Targets in het ‘controledomein’ komen vaak voor. ‘Ik 
ben machteloos’ is vermoedelijk de meest gebruikte 
NC, zeker bij intrusieve beelden met een hoge SUD 
(veelal is er dan sprake van PTSS), maar ook (per defi-
nitie) bij alle geconstrueerde ‘vreselijke’ beelden.

Fantasie-plaatjes 
Sommige patiënten lijken gehinderd te worden door 
beelden in hun hoofd die ze min of meer zelf gecon-
strueerd hebben. Er kunnen vier soorten worden on-
derscheiden: 1) ‘wat er hád kunnen gebeuren’, 2) ‘wat 
elders is gebeurd’, 3) ‘wat er zou kúnnen gebeuren’ 

(flashforwards) en 4) ‘overige geconstrueerde beelden’. 
Hieronder bespreken we ze kort.  

Een beeld van ‘wat er hád kunnen gebeuren’ kan bij-
voorbeeld naar voren komen wanneer een ongeluk 
relatief goed is afgelopen. Het lijkt alsof het beeld 
van ‘wat er hád kunnen gebeuren’ na afloop met veel 
arousal in het geheugen is vastgelegd. Het verklaart 
soms klachten als ‘niet meer durven autorijden’ na 
een lichte botsing. Voor de behandeling met EMDR 
maakt het niet uit of een geheugenrepresentatie wel 
of niet is gebaseerd is op een feitelijke herinnering. 
Het proces verloopt in de regel wel sneller:  
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het maakt natuurlijk wel uit of een automobilist een 
fictief plaatje in het hoofd heeft van ‘een ongeluk 
waarbij hij een kind heeft doodgereden’ of dat dit wer-
kelijk is gebeurd.

Een trauma door wat een ánder is overkomen kan – 
sinds de DSM 5 – ook officieel tot een PTSS leiden. Het 
zogeheten A-criterium is verruimd ten opzichte van de 
DSM-IV-TR. De blootstelling aan een feitelijke of drei-
gende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld 
mag nu ook tot stand zijn gekomen door: ‘het vernemen 

dat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) een naast 

familielid of goede vriend(in) is (zijn) overkomen’. Deze 
verandering is tot stand gekomen op grond van obser-
vaties waaruit blijkt dat patiënten ook trauma’s kun-
nen hebben van wat hun naaste is overkomen. Tijdens 
EMDR-therapie noemen patiënten vaak het moment 
dat ze het slechte nieuws kregen als naarste plaatje, 
waarmee ze in veel gevallen bedoelen dat dit toen het 
naarste moment was. Tegenwoordig wordt aangeraden 
om goed door te vragen, en dan blijkt dat de voorstel-
ling die de patiënt zich heeft gevormd over hoe het 

voor x moet zijn geweest (om bijvoorbeeld levend te 
verbranden) het naarste plaatje is, en de therapeut 
kan hiermee dus beter direct starten, in plaats van te 
wachten of te hopen dat het in de associatiereeks ‘van-
zelf’ voorbijkomt. Soms zijn twee beelden even naar: 
het beeld van zichzelf toen het nare bericht kwam (de 
machteloosheid van toen wordt nu weer gevoeld) en 
het geconstrueerde aversieve beeld. Een split-screen 
als target waarop beide nare beelden zijn te zien is dan 
een goede optie, al is het alleen maar omdat dit een 
SUD-verhogend effect heeft.
 
In tegenstelling tot plaatjes van ‘wat er hád kunnen 
gebeuren’ gaan flashforwards niet over het verleden, 
maar over de toekomst: over ‘wat er zou kúnnen gaan 
gebeuren’. Het indicatiegebied is met name angststoor-
nissen waarbij anticipatieangst op de voorgrond staat. 
In diverse vormen zijn flashforwards in het EMDR Ma-
gazine al aan de orde geweest, zoals in de rubriek ‘Su-
pervisievragen’ en in onze vorige bijdrage (schrikbeeld-
route, zie deel II, EM#13).  

Ten slotte is er een categorie van overige geheugen-
representaties, waaronder achteraf gevormde beelden 
van wat de persoon is aangedaan in een toestand van 
bewusteloosheid, later ontstane beelden op basis van 
de verhalen van anderen, nachtmerries, terugkerende 
hallucinaties, en nare beelden van mensen die onder 
narcose of in coma zijn geweest. Als de casusconcep-
tualisatie daar aanleiding toe geeft, is EMDR natuurlijk 
een goede optie. 

Conclusie
In deze bijdrage hebben wij beargumenteerd dat de 
zoektocht naar een ‘disfunctionele uitspraak over 

zichzelf met betrekking tot het beeld’ in het domein 
controle doorgaans geen zinvolle antwoorden ople-
vert. Het huidige Nederlandse EMDR-protocol is daar-
op aangepast door het advies om de desbetreffende 
delen over te slaan. Een andere ontwikkeling betreft 
het toegenomen besef dat ‘geconstrueerde beelden’ 
cruciaal kunnen zijn om de klachten van een patiënt 
te begrijpen. Ook daarop is het Nederlandse protocol 
aangepast. Uiteraard denken wij dat deze aanpassin-
gen leiden tot een beter begrip, scherpere indicatie-
stelling en vooral tot verbeterde efficiëntie en effec-
tiviteit bij het werken met het standaardprotocol. Het 
nadeel is echter dat het Nederlandse protocol in de 
loop van de tijd is gaan afwijken van het oorspronke-
lijke protocol van Shapiro, dat in de versie uit 2001 nog 
steeds geldig is in de meeste andere landen. Voorals-
nog menen wij dat – in ieder geval wat betreft boven-
genoemde wijzigingen – de voordelen opwegen tegen 
de nadelen.  

Literatuur

Ten Broeke, E., De Jongh, A., Hornsveld, H. (2016). Standaardprotocol 

EMDR. Beschikbaar via: www.emdr.nl

De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2003). Handboek EMDR: een geprotocol-

leerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Pearson 

Assessment and Information B.V.: Amsterdam.

Shapiro, F. (2001). Eye movement desensitization and reprocessing. Basic 

principles, protocols, and procedures (2nd ed.). New York: Guilford Press.

EMDR Magazine 15 |  48



Welke vlogs zijn er nu al beschikbaar?
“De eerste opnamedag was tijdens het EMDR-congres 
2017 in evenementenlocatie De Fabrique in Utrecht. We 
hebben daar een aantal sprekers van het congres bena-
derd en de filmpjes opgenomen op een prachtige locatie 
terplekke. Zo vertelde Ella Lobregt over het eerste ge-
controleerde onderzoek naar de effectiviteit van EMDR 
bij volwassenen met een autismespectrumstoornis en 
lichtte Suzy Matthijssen de resultaten toe van haar on-
derzoek naar het verschil in effectiviteit van een EMDR-
behandeling tussen modaliteitspecifiek en crossmodaal 
belasten van het werkgeheugen.”

Hoe reageerden de sprekers? 
“Voor de meesten was het even wennen, maar uiteinde-
lijk zijn alle opnames binnen één dag gelukt en ging het 
de meeste sprekers wel makkelijk af om zichzelf en hun 
onderzoek of activiteiten kort samen te vatten.” 

Waarop baseerden jullie de keuze van de sprekers? 
“We wilden een serie maken over sprekers op het congres 
die met een onderzoek bezig zijn, en dit aan een breed 
publiek kenbaar maken. Met de nieuwe serie gaan we hier 
ook op door: onderzoekers stellen hun resultaten voor en 
vertellen hoe deze kunnen worden vertaald naar de dage-
lijkse praktijk. De tweede opnamedag was in het najaar van 

2017. We hebben ook al een idee voor weer een volgende 
reeks, maar we ontvangen ook graag input van de leden.”

Waar zijn de vlogs te vinden? 
“De VEN-website heeft een eigen YouTube-kanaal. Daarop 
hebben we om de twee weken een filmpje gelanceerd. 
Overigens zijn we ook vindbaar via andere social media, 
zoals Twitter, Facebook en Linkedin.”

Hoe zijn de reacties tot nu toe? 
“We krijgen veel enthousiaste reacties van onze collega’s 
krijgen, maar het grootste compliment is toch wel het 
aantal hits: vaak meer dan 10.000 per vlog! Daarmee is 
één van de doelen bereikt: we willen namelijk niet alleen 
VEN-leden aanspreken, maar ook andere geïnteresseer-
den. Een aantal vlogs is ook ondertiteld in het Engels, voor 
internationaal gebruik.”

Suggesties en ideeën kunnen leden mailen naar: 

pr@emdr.nl

Tekst: Tina Vreys

Interview

Vlogs brengen VEN in beeld

Rik Knipschild, de voorzitter van de onlangs versterkte PR-commissie van de VEN, bedacht een eigentijdse 
manier om wetenschappelijk onderzoek, innovatie en activiteiten binnen de vereniging meer zichtbaar te 
maken en aan te bieden aan een breed publiek: met vlogs (filmpjes) presenteren VEN-leden in enkele minuten 
hun onderzoeksbevindingen. In samenwerking met Anicha Projects nemen Linda Ermers en Marike van de Hel, 
beiden gz-psycholoog en werkzaam bij Psytrec, samen met Tamara Konings, gz-psycholoog en werkzaam bij 
Silver psychologie, de taak op zich om de vlogs te maken.

“Het grootste compliment is 
het aantal hits: vaak meer 
dan 10.000 per vlog!”
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Ad de Jongh gaf de aftrap met een korte inleiding over 
EMDR. Hij eindigde met de indrukwekkende ‘EMD-knal-
ler’, een voorbeeld van maximale werkgeheugenbelas-
ting waarbij de patiënt drie afleidende taken tegelijk 

uitvoert (zie elders in dit nummer). De combinatie van 
oogbewegingen, ingewikkelde taps op de eigen knieën 
en ‘tik-tak’ zorgde niet alleen voor afleiding bij de pati-
ent, maar ook bij het publiek in de zaal. 

Symposium

De VEN organiseerde op vrijdag 1 september 2017 het eerste EMDR-symposium. De aanleiding hiervoor was 
de promotie van Liesbeth Mevissen op het onderwerp traumabehandeling bij mensen met een verstandelijke 
beperking (VB). In het publiek zaten niet alleen ervaren EMDR-therapeuten, maar ook docenten, begeleiders en 
ouders die nieuwsgierig waren naar de toepassing van EMDR bij deze doelgroep. Een gevarieerde sprekersgroep 
zorgde voor een inspirerend programma, waarbij vooral het verhaal over het jongetje Stijn indruk maakte op de 
toehoorders. 

EMDR bij mensen met 
(lichte) verstandelijke 
beperking
Tekst: Elseline Scherpenisse    Foto: Joost van Halm

Liesbeth Mevissen
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‘Diagnostic overshadowing’ 
Robert Didden hield vervolgens een inleidende presen-
tatie over trauma en PTSS bij mensen met een verstan-
delijke beperking. Hij legde de nadruk op de actuele 
stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek. ‘Di-

agnostic overshadowing’ is een veelvoorkomend feno-
meen bij mensen met een laag IQ. Moeilijk gedrag van 
deze mensen wordt vaak toegeschreven aan de ver-
standelijke beperking. Het feit dat de oorzaak van dit 
gedrag kan liggen in traumatisering wordt te vaak over 
het hoofd gezien, terwijl  kinderen en volwassenen met 
een VB door hun beperking en hun afhankelijkheid juist 
kwetsbaar zijn voor het meemaken van traumatische 
gebeurtenissen. Adequate signalering en een goed be-
handelaanbod zijn dus van groot belang. 
Reinout Lievegoed gaf vervolgens op persoonlijke wijze 
een overzicht van de geschiedenis van EMDR bij men-
sen met een laag IQ in Nederland.

De toepassingsmogelijkheden van EMDR bij deze doel-
groep kwamen uitgebreid aan bod in de bevlogen le-
zing van Liesbeth Mevissen. Met veel indrukwekkende 
casuïstiek en praktische tips voor aanpassingen in het 
protocol, vertelde Liesbeth hoe EMDR toegepast kan 
worden. 

‘Onbestaanbaar waar’ 
Seksueel misbruik komt vaak voor bij mensen met een 
verstandelijke beperking. Aafke Schaarlo maakte in 
haar lezing duidelijk dat seksueel geweld bij deze groep 
‘onbestaanbaar waar’ is. Ze legde uit dat hulpverleners 
onbewust het bestaan van misbruik niet willen zien, 
daarom is het signaleren zo moeilijk. Als hulpverlener 
moet je durf hebben en over je eigen afweerreacties 
heen stappen om te zien wat er aan de hand is. Aafke 
overtuigde de zaal met de kreet: “Doe wat met vermoe-
dens!”

Het verhaal van Stijn
Na de pauze vertelde arts Lia Jak over haar ervaringen 
met EMDR bij haar eigen verstandelijk beperkte zoon 
Stijn. Ze leerde Liesbeth Mevissen kennen toen Stijn vijf 
jaar oud was en een enorme angst had voor de tand-
arts. Later kreeg hij ook angst voor de kapper en de 
kinderarts. Hij was getraumatiseerd door de medische 
ingrepen die hij op zeer jonge leeftijd had ondergaan. 
‘Mijn kind EMDR?’, dacht Lia Jak. ‘Hoe moet dat met al 
zijn beperkingen?’ De video-opname van de paniek van 
Stijn bij de tandarts zorgde voor een golf van emoties 

in de zaal. Samen met Liesbeth schreef Lia het verhaal 
van Stijn op. In wekelijkse EMDR-sessies met de ver-
halenmethode keerde langzaam de rust en ontspan-
ning terug bij Stijn. Tijdens de EMDR maakte Liesbeth 
gebruik van voorwerpen en aanrakingen om het geheu-
gennetwerk van Stijn optimaal te activeren. Het resul-
taat van dit intensieve EMDR-traject was dat de enor-
me angst van Stijn afnam. Met kleine stappen lukte het 
hem steeds beter om de bezoekjes aan de tandarts en 
de kinderarts te volbrengen zonder braken en paniek. 

Merlijn van Eijk liet ons vervolgens zien hoe psyche en 
soma met elkaar verweven zijn. Lichamelijke klachten 
bij veel stress zijn eerder regel dan uitzondering, waar-
bij de pijn vaak een uitingsvorm is van de schokkende 
gebeurtenis zelf. Merlijn vertelde aan de hand van casu-
istiek hoe EMDR kan helpen in het lichamelijk verwer-
ken van de traumatische herinneringen.  

Verminderen van delictdrang met EMDR
Het betoog van Herman Veerbeek ging over het ver-
minderen van delictdrang met EMDR bij geweldplegers 
met een verstandelijke beperking. Hulpverleners zijn 
geneigd om agressieve gevoelens bij de pleger te pro-
blematiseren, wat het taboe vergroot en vermijding in 
stand houdt. Agressieregulatietrainingen richten zich 
meestal op het leren beheersen van de woede en het 
aanleren van andere vaardigheden. Bij chronische hy-

perarousal is er echter geen ruimte voor cognities en 
moet eerst de spanning omlaag. Therapeuten zouden 
volgens Herman meer aandacht moeten besteden aan 
de woede en ook tijdens de EMDR-sessie de wraak-
drang toelaten en verwelkomen. 

Tot slot vertelde Carine van Kregten over het belang 
van een traumasensitieve omgeving voor kinderen en 
jongeren, vooral ook als zij niet thuis opgroeien. 

Na een inspirerende dag nam het publiek de verhalen, 
adviezen en inzichten mee naar huis. Wat vooral bij blijft 
is het belang van goed signaleren van traumatisering bij 
mensen met een verstandelijke beperking, zodat op tijd 
een goede traumabehandeling ingezet kan worden. 
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Welke therapeut? 
Maakt niet uit!’
Tekst: Iva Bicanic en Rik Knipschild

Met trots kondigde onze congrescommissie onlangs prof. Agnes van Minnen aan als keynote speaker voor het 
jaarlijkse VEN congres in 2018. Agnes is dé expert op het gebied van exposuretherapie bij PTSS en ze raakt 
toenemend vertrouwd met EMDR. Een flirt met EMDR kunnen we het al lang niet meer noemen, getuige haar 
intensieve begeleiding tijdens de TTIP-studie en de onderzoeken die lopen bij PSYTREC. Hoogste tijd dat Agnes 
haar kennis komt delen met de VEN-leden. Wij spraken haar tijdens een training imaginaire exposure over een 
onderwerp dat ze op 7 april 2018 zal aanstippen: therapeutrotatie.

Agnes heeft een bevlogen manier van doceren en tijdens 
haar training kunnen we zelf ervaren wat therapeutrotatie 
is. Twee rijen cursisten zitten tegenover elkaar, met Agnes 
als coach langs de zijlijn. Elk setje oefent met imaginaire 
exposure. De een als patiënt, de ander als therapeut. De 
patiënt sluit de ogen, vertelt dan over het trauma en pro-
beert het meest angstige moment te imagineren. De the-
rapeut vraagt naar sensorische informatie (“Wat zie je, wat 
hoor je, wat voel je aan je lijf?”). Na vijf minuten schuiven 
de therapeuten één plek op, terwijl de patiënten blijven 
zitten met de ogen nog steeds gesloten. Weer wordt ge-
vraagd naar het meest angstige moment, en de procedure 
wordt herhaald. Tijdens de nabespreking beamen de pati-
enten dat, ondanks de wisseling van therapeut, ieder zijn 
eigen verwerkingsproces bleef volgen. Ervaren wordt dat 
de patiënt geen nadeel heeft ondervonden van de wisse-
lingen en dat de therapeuten zich makkelijker aan de tech-
niek kunnen houden als ze de patiënt minder goed kennen.

Maar wacht eens even. De therapeutische relatie is toch 
het belangrijkste element in de behandeling? En je moet 
als therapeut toch alles weten? Niet dus. “Als therapeut 
zijn we geneigd om alles te moeten weten”, vertelt Agnes. 
“Maar het is juist makkelijker om zakelijker te blijven als je 
niet precies weet wat er is gebeurd.” Tien jaar geleden las 
Agnes in het tijdschrift Arts of Psychotherapy een artikel 
over indrukwekkende afnames van PTSS-symptomen na 
intensieve traumabehandeling (ITB) door roterende thera-
peuten. Ze legde contact met de auteurs en reisde af naar 
de Verenigde Staten om dit met eigen ogen te zien. Daar-
na startte ze een pilot ITB bij Pro Persona in Nijmegen en 

vroeg de patiënten naar hun ervaringen. Slechts vijf pro-
cent vond het niks, maar het is onduidelijk wat die minder-
heid anders maakte dan de rest. Harm expectancies van 
therapeuten over het rouleren spelen een belangrijke rol. 

Agnes claimt niet dat de therapeutische relatie er niet toe 
doet, integendeel! Wel vindt ze dat er een aantal misvat-
tingen bestaat over de therapeutische relatie. Bijvoor-
beeld dat er veel tijd nodig zou zijn om een werkrelatie 
op te bouwen of dat dit een voorwaarde zou zijn om te 
kunnen behandelen. “In een paar seconden kan er al een 
belangrijke werkrelatie ontstaan door datgene te doen 
wat de patiënt nodig heeft”, zegt Agnes. “En vergeet niet 
dat geen vertrouwen hebben een symptoom is van PTSS, 
dus je kunt nooit verwachten dat de patiënt je meteen 
vertrouwt. Door datgene te doen wat werkt, namelijk de 
posttraumatische stress verwerken, ontstaat de relatie.” 
Agnes heeft de ervaring dat therapeutrotatie goed en ver-
snellend werkt, zeker bij klachtgerichte behandelingen. 
“Therapeuten zijn enthousiast, maar rotatie kan niet altijd. 
Het is bijvoorbeeld niet handig om te roteren bij schema-
therapie, want dan ben je als therapeut zelf onderdeel van 
de behandeling.” 

Agnes zal tijdens het jaarlijkse congres aanstippen hoe 
het rouleren van therapeuten in de praktijk toegepast kan 
worden en ingaan op de evidentie die hiervoor is. Dus, 
wil je meer weten over de therapeutrotatie? Agnes vertelt 
over deze, en ongetwijfeld andere misvattingen tijdens 
het VEN congres op 7 april 2018. Aanmelden voor het 
congres kan via de website van de VEN (www.emdr.nl).

Misvattingen over de therapeutische relatie
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Tijdens de workshop besteden Hellen en Annemieke 
aandacht aan de uitgangspunten en theoretische grond-
slagen van zowel schematherapie als EMDR in relatie tot 
traumaverwerking. Schematherapie is geïntroduceerd 
door de Amerikaan Jeffrey Young en zijn collega’s als 
model voor de behandeling van persoonlijkheidsstoor-
nissen, waarbij traumaverwerking geen primaire plaats 
inneemt. Annemieke legt uit dat het trauma bij persoon-
lijkheidsstoornissen meer ‘ingekapseld’ is, zich niet uit 
als een PTSS en zelfs moeilijk bereikbaar kan zijn. De 
verwerking van jeugdtrauma’s gebeurt pas in een latere 
fase van de therapie, wanneer de patiënt veilig gehecht 
is aan de therapeut en de ‘gezonde volwassen delen’ 
al wat meer ontwikkeld zijn. De methode die gebruikt 
wordt om herinneringen aan traumatische gebeurtenis-
sen te verwerken, is de imaginaire rescripting (ImRs). 

EMDR daarentegen is, zoals bekend, specifiek ontwik-
keld voor klachten die het gevolg zijn van confrontaties 
met schokkende gebeurtenissen, en wordt het liefst zo 
snel mogelijk in het therapeutisch proces toegepast. Bij 
complexe (trauma)problematiek wordt EMDR vaak ge-
combineerd met andere behandelwijzen en interventies. 
Hierbij is een goede casusconceptualisatie essentieel. 
Het idee is dat schematherapie hierbij kan ondersteu-
nen. Veel behandelaren passen al een combinatie van 
beide methoden en technieken toe. In de workshop 
worden ervaringen uitgewisseld, en het lijkt erop dat de 
werkwijzen van schematherapie en EMDR elkaar steeds 
meer zijn gaan beïnvloeden. 

Targetselectie
Zowel EMDR als schematherapie leggen de nadruk op 
de behandeling van beschadigende ervaringen die ont-
wrichtend werken op het functioneren van de patiënt 
in het heden. De werkwijze om deze oude wonden op 
te sporen verschilt. Hellen legt uit dat behandelaren bij 
EMDR –  in ieder geval in Nederland – doorgaans via de 
werkwijze ‘EMDR rechtsom’ (gevoelsmatige) bewijzen 
zoeken voor negatieve kernopvattingen. Het geïdentifi-
ceerde bewijsmateriaal is vervolgens de leidraad voor 
meerdere sessies. Bij schematherapie neemt de thera-
peut de actuele gemoedstoestand van een patiënt als 
uitgangspunt en kiest op grond daarvan een interven-
tie. Vaak wordt via een ‘affectbrug’ vanuit de huidige 
gebeurtenis of de huidige gevoelens gezocht naar een 
soortgelijke situatie (gemoedstoestand) die eerder in 
het leven van de patiënt bestond. 

Beide werkwijzen hebben hun voor- en nadelen. Deze 
bespreken we in de groep. Zo vinden patiënten vaak 
de ‘EMDR rechtsom’-methode overzichtelijk, maar kan 
er ook een gevoelsmatige ‘afstand’ zijn van de klach-
ten tot de targets. Bij de affectbrug komt het voor dat 
veel verschillende herinneringen zich tegelijkertijd aan-
dienen. Overigens wordt tegenwoordig veel meer met 
het ‘modusmodel’ uit de schematherapie gewerkt. Een 
schemamodus is een actuele emotionele toestand die 
verbonden is met een cluster aan actieve schema’s en 
daaruit voortkomende gedragingen. Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen zogenaamde ‘kindmodi’,        

Tekst: Cindy de Kruijk    Foto: Joost van Halm

Workshopping

Workshop EMDR en 
schematherapie

Voor therapeuten die al ervaring hebben met zowel EMDR als schematherapie bieden Hellen Hornsveld en Anne-
mieke Driessen sinds dit jaar een eendaagse workshop aan. Hierin bespreken zij op welke punten beide metho-
den elkaar kunnen aanvullen of juist afwisselen en waar combinaties mogelijk zijn. Hellen is EMDR-trainer en zelf-
standig gevestigd als behandelaar, onderzoeker en docent. Annemieke is klinisch psycholoog, EMDR-supervisor 
en werkzaam bij PsyQ Haaglanden, afdeling Psychotrauma. Beiden zijn gespecialiseerd in zowel schematherapie 
als EMDR en bieden nu deze praktijkgerichte workshop aan. Er is duidelijk veel interesse in hun aanbod, want de 
workshop is ruim van tevoren volgeboekt.
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disfunctionele ‘oudermodi’ en ‘copingmodi’ (Driessen 
& Ten Broeke, 2014). Hellen en Annemieke gaan uitge-
breid in op hoe de kernopvattingen zich verhouden tot 
de schema’s en modi. 

Kernopvattingen zijn vaak de geïnternaliseerde ouder-
boodschappen die bijvoorbeeld worden geformuleerd 
als: “Ik ben niet goed genoeg”, of: “Ik ben slecht.” Via 
de oudermodi is het mogelijk om de meest relevante 
kernopvatting op te sporen. Vervolgens kan met ‘EMDR 
rechtsom’ het ‘oude zeer’, ofwel het bewijsmateriaal 
voor deze kernopvatting, worden gevonden. Dit kan dan 
vervolgens met EMDR, ImRs of een andere techniek wor-
den ‘gerepareerd’. Binnen het EMDR-model wordt ervan 
uitgegaan dat het zelfhelend vermogen van patiënten 
wordt geactiveerd in de behandeling, maar vaak worden 
bij deze patiëntengroep vooral disfunctionele oudermodi 
en/of copingmodi (bijvoorbeeld onthechting, vermijding, 
aanpassing) geactiveerd. Dit kan de verwerking belem-
meren, omdat bijvoorbeeld positieve kennis (de gezonde 
volwassene) niet toegankelijk is, niet voldoende ontwik-
keld is, of omdat een nare herinnering wordt geblokkeerd. 
Dat wil zeggen dat als een veeleisende oudermodus van 
een patiënt actief is, de patiënt er ‘niet goed in komt’, of 
dat de patiënt het ‘te goed wil doen’. Het modusmodel 
geeft handvatten om hypothesen over het gestagneerde 
EMDR-proces te formuleren. Anders gezegd: “Welke mo-
dus zorgt voor de stagnatie en welke interventie kan ik 
als therapeut het beste inzetten?” Hellen en Annemieke 
staan in de workshop stil bij de verschillende interventie-
mogelijkheden vanuit het modusmodel.

EMDR of Imaginaire rescripting 
In de workshop geven de docenten een overzicht van 
recente studies waarbij ImRs als zelfstandige interven-
tie om trauma’s te behandelen is onderzocht. Deze stu-
dies bieden veelbelovende resultaten, maar in de prak-
tijk willen we vooral weten welke interventie bij welke 
patiënt helpt en welke interventies in te zetten zijn bij 
welke type trauma. Gebaseerd op hun eigen klinische 
ervaringen veronderstellen Hellen en Annemieke voor-
alsnog dat trauma’s die voortkomen vanuit ‘verwaarlo-
zing’ (neglect), het beste kunnen worden behandeld met 
ImRs; hier voeg je in feite iets toe wat er had moeten 
zijn. Deze plaatjes hebben doorgaans een lagere SUD. 
Trauma’s die voortkomen vanuit ‘mishandeling/mis-
bruik’ (abuse) – iets wat er niet had moeten zijn – rea-
geren waarschijnlijk beter op EMDR als interventie. Vaak 
zijn dit plaatjes met een hoge SUD en is het mogelijk om 
met de EMDR-behandeling iets weg te halen van de last. 
ImRs blijkt ook een inspiratiebron voor de inzet van 

(zeer) uitgebreide zogenoemde rescripting interweaves 
bij EMDR. We oefenen hiermee in groepjes. In een fic-
tieve casus loopt de EMDR vast op de machteloosheid 
van toen (looping) en de SUD blijft hangen. De therapeut 
grijpt nu in door ‘in het beeld te stappen’ en zegt: “Vertel 
me: wat zie je?”, “wat hoor je?”, “wat voel je?”,  “wat 
heb je nodig? Laat maar gebeuren…” Als therapeut grijp 
je dus in de herinnering in. De oogbewegingen pas je 
hier ook tussentijds toe. Vervolgens ga je zo snel moge-
lijk weer verder met de EMDR-behandeling. Het doel is 
altijd om de verwerking ‘vlot te trekken’, zodat de SUD 
van het targetbeeld verder kan afnemen. Dit doe je vol-
gens de docenten zo kort mogelijk en zo lang als nodig. 

Annemieke toont ons tot slot een video van een EMDR-
sessie waarbij de therapeut de rescriptingsinterweave 
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toepast en waarin wordt geïllustreerd hoe de patiënt als 
‘gezonde volwassene’ in het beeld stapt om het kind in 
de herinnering te beschermen. Op elke stap in deze res-

cripting volgen telkens oogbewegingen, totdat de SUD 
van het targetbeeld tot nul is gedaald. Na afloop check 
je ook het oorspronkelijke target om te weten hoe hoog 
de SUD nu is. We bespreken dat het wel belangrijk is 
dat je de patiënt na afloop uitlegt dat ... “Het zo had het 
moeten gaan”, “dit was wat de patiënt nodig had en 
voor de meeste mensen normaal is”, “het helaas niet 
zo is gegaan.” 

Al met al was het een zeer informatieve workshop 
waarbij de deelnemers zowel met de docenten, als met 
elkaar veel kennis en kunde konden uitwisselen over 
de behandeling van complexe, traumagerelateerde 

patiënten. De docenten gaven niet zozeer richtlijnen, 
maar wel richting en vooral aanmoediging om EMDR en 
schematherapie op diverse mogelijke manieren te gaan 
integreren.  

Cindy de Kruijk werkt als GZ-psycholoog in opleiding tot 

Klinisch Psycholoog bij GGzE te Eindhoven.

Referentie:

Driessen, A & Ten Broeke, E. (2014). Schematherapie en EMDR gecombineerd 

bij complexe traumagerelateerde problematiek. Gedragstherapie, 47, 3.

Wil je deze workshop ook volgen? 
Opgeven kan via: https://hornsveldpsychologen-
praktijk.com/workshops
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De negen bij P3NL aangesloten verenigingen 
zijn: Het Nederlands Instituut van Psycholo-
gen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor 
Gezondheidszorgpsychologie en haar speci-
alismen (NVGzP), de Nederlandse Vereniging 
van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), 
de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en 
Gezinstherapie (NVRG), de Nederlandse We-
tenschappelijke Vereniging voor Seksuologie 
(NVVS), de Vereniging Persoonsgerichte ex-
periëntiële Psychotherapie (VPEP), de Vereni-
ging EMDR Nederland (VEN), de Vereniging 
voor Gedragstherapie en Cognitieve Thera-
pie (VGCt) en de Vereniging voor Kinder- en 
Jeugdpsychotherapie (VKJP). 

P3NL wil een zorg die evidenced based is of tenmin-
ste practiced based. Maar de zorg moet ook betaal-
baar en doelmatig zijn. Esther en Annemieke vinden 
het belangrijk om bij P3NL de aandacht te vestigen op 
traumasensitief denken. Bij Zorginstituut Nederland is 
dit goed gelukt. Het Zorginstituut heeft de onderwer-
pen PTSS en traumabehandeling opgenomen in haar 
speerpunten: een belangrijke en mooie ontwikkeling, 
vinden Esther en Annemieke.

Annemieke houdt zich binnen de VEN als bestuurslid 
voornamelijk bezig met beleidszaken en SIG’s, en ze 
vertegenwoordigt de VEN in de algemene ledenverga-
dering van P3NL. Zij begeeft zich daarmee ook in het 
politieke speelveld. Zo zit P3NL met de staatssecreta-
ris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan tafel, en 
met Zorginstituut Nederland. 

Esther zit voor de VEN bij de commissie jeugd van 
P3NL, waarin ook alle bovengenoemde verenigingen 
afvaardiging hebben. Deze commissie houdt zich be-
zig met beleidszaken met betrekking tot Jeugd-ggz en 
jeugdhulpverlening, en geeft, gevraagd en ongevraagd, 
advies aan beleidsmakers, gemeentes en de aangeslo-
ten verenigingen, waar het jeugd en jongeren betreft. 
Deze groep wordt regelmatig vergeten, als er beleid 
en plannen moeten worden gemaakt. Op dit moment 
wordt er input van de beroepsverenigingen gevraagd 
met betrekking tot de evaluatie van de transitie van de 
jeugdzorg naar gemeentes en bijvoorbeeld de meld-
code kindermishandeling. 

Esther benadrukt dat zij zich heeft aangesloten om de 
handen ineen te kunnen slaan om het belang van de 
patiënt voorop te stellen, nu de kwaliteit van de zorg 
zo onder druk staat. 

Tekst: Suzanne van Hees

Interview

P3NL in drie jaar 
al veel bereikt 

en wetenschappelijke verenigingen. Samenwerken in plaats van concurreren, elkaar vinden op de 

-
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De derde vertegenwoordiger van de VEN bij P3NL is 
Bas van der Steeg. Hij doet belangrijk werk in de com-
missie bekostiging van P3NL.

Gezamenlijk speelveld 
P3NL heeft inmiddels al heel wat bereikt. De grootste 
verworvenheid is dat alle neuzen dezelfde kant op 
staan: er is een gezamenlijk speelveld. Van hieruit is 
er al een klachten- en geschillencommissie opgezet. 
P3NL is ook bezig met de organisatie van een gz-op-
leiding op maat op basis van eerder verworven com-
petenties. 

Esther en Annemieke vertellen dat dit nog maar het 
begin is. Onlangs zijn er onderhandelingen gestart 
met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie om te 
gaan samenwerken om zo de zorg te verbeteren. Ver-
der wordt er gewerkt aan naamsbekendheid en cohe-
sie. Zo is er in oktober een klein congres georganiseerd 
voor de actieve leden van de negen verenigingen. Ook 
de VEN is hier vertegenwoordigd. In 2018 komt er een 
groot congres voor alle leden van deze verenigingen. 
P3NL is dan ook een belangrijke beweging om te blij-
ven volgen. Zo staat er in iedere Eye Opener (de VEN 
Nieuwsbrief) een kopje P3NL, en de meest recente in-
formatie kun je vinden op de website www.p3nl.nl  
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In Moonlight zien we hoe zwarte mensen proberen om 
net zo te leven als witte mensen. Ook zij leren op school 
over DNA en dat een leven zonder witte bloedcellen ge-
vaarlijk is. Maar we zien vooral de stereotype ellende: 
drugs, vaderloze gezinnen, homofobie, bitches en ge-
weld. De film gaat dus vooral over zwarte mannen. Een 
zwarte man wordt of sportheld, of hiphopstar, of drugs-
dealer met een vroege dood. Wie wil je zijn?

De film doet me denken aan het boek The Sellout van 
de Amerikaanse schrijver Paul Beatty, winnaar van de 
Booker Prize 2016. Dit boek is door velen een satire 
genoemd, omdat een zwarte man zich inspant om de 
segregatie in Los Angeles weer in ere te herstellen en 
zowaar een eigen slaaf heeft, die vooral geslagen wil 
worden om zijn pijn niet te voelen. Het meest voorko-
mende woord in het boek is nigger. Witte mensen noe-
men dat het n-word. Me, de hoofdpersoon, wordt voor 
het hooggerechtshof gedaagd omdat hij de grondwet 
overtreedt. Voor de wet is iedereen gelijk. De bladzijde 
van racisme is namelijk omgeslagen, en wee de nigger 
die anders beweert. Voor mij is dit boek maar deels satire 
en vooral een haast wanhopige, laatste poging van een 
zwarte schrijver om aan te tonen dat ook de witte mens 
een door de context bepaald perspectief heeft; de impli-
ciete norm van wat als normaal, zelfs natuurlijk wordt 
beleefd. Liever segregatie en slavernij dan ontkenning.
Sunny Bergman ontdekte in haar documentaire Wit is 

ook een kleur dat de witte mens geen idee van perspec-
tief heeft; een perspectief-agnosie. Perspectief wordt 
blijkbaar pas bewust als je merkt dat je kleur, geaard-
heid, geslacht of ras je vrijheid inperkt om te zijn wie je 

graag zou willen zijn. Dat dit een universeel, menselijk 
thema is, toont Shakespeare in zijn tragedies Othello 
(1603) en The Merchant of Venice (1579). 

Juan
Moonlight is een coming-of-age story. Chiron, de prota-
gonist in Moonlight, zien we op drie momenten in zijn 
leven: zeg maar op tien-, twintig- en dertigjarige leeftijd. 
Chiron is niet alleen zwart, maar ook gay en vooral ge-
traumatiseerd. Hij zegt weinig tot niets, zijn mond is half 
open, een verdwaasde blik alsof de wereld vreemd voor 
hem is, zijn lichaam altijd op z’n hoede, opgejaagd wild, 
een geslagen hond. Chiron is duidelijk anders. Hij wordt 
dan ook gepest en fysiek bedreigd door klasgenootjes. 
Ongeacht ons perspectief houden wij mensen blijkbaar 
als kind al niet van anders-zijn.
Dan het wonder. Per toeval ontmoet de kleine Chiron 
(bijnaam Little) de zwarte, Cubaanse vluchteling Juan.
Wel een drugsdealer. Maar ook de eerste volwassene die 
aandacht voor Chiron heeft. Het eeuwig verlangen naar 
een vader wordt even gestild. Chiron wordt vaak door 
zijn alleenstaande moeder uit huis gestuurd, omdat ze 
mannen moet ontvangen om haar verslaving te bekosti-
gen. Maar Chiron heeft nu eindelijk een echt thuis, waar 
het veilig is. Juan neemt hem mee naar zee. Daar zien we 
de centrale scene - voor mij nu al een klassieke scene in 
de filmgeschiedenis. De camerastand is laag, zodat we 
met hen in het water zijn. Juan laat Chiron drijven: “Ont-
span je… Ik heb je, dat beloof ik... Ik laat je niet los… Ik 
heb je… Tien seconden. Voel je dat? Je bent het mid-
delpunt van de wereld.” Waarschijnlijk leert Chiron voor 
het eerst in zijn leven te vertrouwen op een ander, die 
hem niet los laat. Vervolgens leert Juan hem zwemmen, 
zelf te overleven, niet te verdrinken. Ze doen het samen, 
lachen samen (zonder humor gaat het niet), ze spelen; 
het plezier van leren.  En dan waardering: “Ik geloof dat 
we een zwemmer hebben”, en het loslaten: “Klaar om te 
zwemmen? Go!”

Na deze ervaring praat Juan met Chiron als een vader 
met zijn zoon: “Luister, overal zijn zwarte mensen. Wij 
waren de eersten op deze wereld.” Als je zwart bent, 

Moonlight begint met coole Jamaicaanse muziek: Every nigger is a star. Het perspectief 
is dus zwart. We zien dan ook alleen zwarte en bruine mensen in deze film. En blauwe:

Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt

MOONL IGHT
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begrijp je al jong dat ‘gelijke kansen voor iedereen’ niet 
waar is – ook al was je de eerste. De socioloog Robert 
Merton beschreef dit in zijn Strain Theory ter verklaring 
van deviant gedrag: anomie (richtingloosheid, het verlies 
van gedeelde waarden in een maatschappij) ontstaat 
als de meerderheid gelooft dat doelen voor iedereen 
haalbaar zijn, maar dat dit in werkelijkheid een mythe is. 
Zoals de zwarte schrijver James Baldwin in de documen-
taire van gelijke naam stelt: ‘I’m not your negro’. Wat jou 
onderscheidt wordt als verklaring gezien van je gedrag 
in plaats van de context. De verstikkende cirkelredena-
tie. Ziedaar een van de grote problemen van onze tijd. 
Dat los je niet op door onze kinderen naar de Nacht-

wacht te sturen.

Juan vervolgt met: “Ooit moet je voor jezelf bepalen wie 
je bent.” Juan, die goeie man, die de moeder van Chiron 
crack verkoopt. Juan, die zich zo diep schaamt als Chiron 
hem daarmee confronteert. Maar Juan had geen inzicht 
in zijn keuze op het cruciale moment in zijn jonge be-
staan, toen hij deze keuze moest maken. Dat vraagt om 
mensen die werkelijk om je geven. Het vraagt om basic 

trust in mensen en in het hebben van een eerlijke kans. 
Juan is wijzer geworden en wil Chiron dit lot besparen. 
Maar de drugsdealer Juan sterft jong. En Chiron wordt 
natuurlijk een copy van Juan, de enige man die hem ooit 
werkelijke aandacht heeft gegeven. Chiron wordt een 
gespierde drugsdealer met gouden grills, juwelen in zijn 
oorlellen, dure kettingen en een foute auto. De aanlei-
ding voor zijn ‘keuze’ is een tweede belangrijke ontmoe-
ting in zijn leven: die met Kevin. 

Kevin
We zien spelende kinderen, Chiron doet niet echt mee. 
Dan komt de olijke Kevin die hem vraagt waarom hij zich 
zo laat pesten en niet van zich afbijt. Ze knokken speels, 
heel lijfelijk. Ze ontmoeten elkaar weer als adolescent 
op het strand. Ze blowen samen en voor het eerst in zijn 
leven heeft Chiron seksueel contact. Maar Kevin blijkt 
niet sterk, een meeloper. Hij kan de druk van een van 
de kwelgeesten van Chiron niet weerstaan om een spel 
te spelen: de kwelgeest wijst iemand aan die Kevin ver-
volgens neerslaat. De gevolgen zijn voor de kwelgeest. 
En het slachtoffer is natuurlijk Chiron. Dan is de grens 
bereikt. Chiron voelt dat hij moet kiezen. En hij kiest voor 
geweld, voor wraak. Hij slaat een schoolstoel kapot op 
zijn kwelgeest, belandt daardoor in de gevangenis en 
vervolgens in het drugscircuit. 

De drugsdealer Chiron heeft slaapproblemen en nacht-
merries. Dan, na al die jaren, belt Kevin. Chiron valt in 
slaap, droomt van Kevin en blijkt een orgasme te hebben 
gehad. Hij besluit naar Miami te rijden, duizend kilome-
ter, naar Kevin. Hij is nu kok. Kevin is vader geworden: 
‘Wel uit elkaar, ja’. Ook in de gevangenis gezeten. Hij 
klampt zich vast aan zijn eenvoudig bestaan zonder shit, 
the Bob Marley-shit. Hij probeert een goede vader te zijn, 
meer niet. Kevin spreekt zijn verbazing uit: “Wie ben je?” 
Chiron antwoordt defensief: “Ik ben mezelf. Ik probeer 
niet iets anders te zijn”… Maar dan: “Je bent de enige 
man die me ooit heeft aangeraakt.” Ze kijken elkaar lang 
en stil aan. De schoonheid van gezichten die elkaar af-
tasten, proberen te verstaan, te verbinden. En dan het 
ontroerende shot van de grote Chiron die liefdevol ge-
troost wordt door Kevin. 
Dan zien we Little van achteren in maanlicht aan zee. Hij 
kleurt blauw, draait zich zelfbewust om en kijkt ons aan. 
Zoals hij had kunnen zijn als de eb en vloed van het leven 
hem dat hadden gegund, met de veiligheid om in alle 
vrijheid een identiteit te kunnen kiezen en de veiligheid 
om die weer op te geven in het intieme contact met de 
ander. Trauma leert ons waar identiteit over gaat.   

Moonlight is op DVD beschikbaar

Trauma en Identiteit
in het maanlicht – Moonlight is gebaseerd op het toneelstuk In Moonlight Black Boys Look Blue – kleuren spelende, zwarte 
jongens blauw. Het heelal kent geen kleur. Dat is het wonder van onze biologie: ons brein maakt er een bont spektakel van.
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Tekst: Matthijs oude Lohuis en Hellen Hornsveld

Research

Bij een experimentele behandeling moet je je altijd af-
vragen hoeveel van het effect toegeschreven kan wor-
den aan a-specifieke factoren. Een behandelsessie kan 
bijvoorbeeld mede succesvol zijn door de geloofwaar-
digheid van een methode, door de verwachtingen die 
een patiënt – of de therapeut – ervan heeft of van de 
inspanning die de behandeling vereist. Voorkennis en 
verwachtingen over EMDR zouden dus kunnen bijdra-
gen aan de effectiviteit van EMDR, los van de specifieke 
effecten van deze methode.

Specifieke effecten van EMDR
EMDR is evidence based voor PTSS. Dit betekent dat 
het toepassen van het EMDR-standaardprotocol in zijn 
geheel een effectieve interventie is om posttrauma-
tische stressklachten te verminderen. Het protocol 
bestaat echter uit veel verschillende onderdelen en, 
afgezien van onderzoek naar oogbewegingen, is de ef-
fectiviteit van de afzonderlijke onderdelen nauwelijks 
bestudeerd. Zo is dus onbekend of het kenmerkende 
onderscheid tussen ‘toen’ en ‘nu’ inderdaad iets spe-
cifieks toevoegt; hetzelfde geldt voor de NC-selectie, 
het vragen naar associaties, back-to-target gaan, en-

zovoort. Het enige dat bekend is, is dat het protocol 
als geheel effectief is én dat oogbewegingen ertoe 
doen. 

Het effect van oogbewegingen wordt het beste ver-
klaard door de werkgeheugentheorie. Vanwege de be-
perkte capaciteit van het werkgeheugen, laat werkge-
heugenbelasting door oogbewegingen minder ruimte 
voor een volledige beleving van de herinnering, waar-
door deze minder levendig en emotioneel wordt. Dit 
effect blijft bestaan als later een herinnering opnieuw 
wordt opgehaald. 

Om vast te stellen of dit principe opgaat, onafhankelijk 
van de kennis over dit werkingsmechanisme, werd bij 
proefpersonen van tevoren deze kennis gepeild. Op ba-
sis van de resultaten werden de proefpersonen vervol-
gens in twee groepen verdeeld: een groep met voorken-
nis en een groep zonder voorkennis. De proefpersonen 
met voorkennis wisten dat herinneringen door EMDR 
minder levendig, emotioneel of vaag worden, en/of dat 
herinneringen na EMDR moeilijker op te halen zijn. De 
proefpersonen zonder voorkennis wisten wellicht dat 

Als je weet hoe EMDR 
werkt, werkt het dan niet 
meer? Of juist beter?

Van veel medische en psychologische behandelingen is aangetoond dat de uitkomst 

mede wordt bepaald door de geloofwaardigheid van de therapie en de verwachtingen 

van de patiënt. Is dit ook het geval bij EMDR? En in hoeverre draagt suggestie bij aan de 

positieve effecten van EMDR? Marianne Littel en haar collega’s (in EMDR Magazine 14 

bespraken we ook al een artikel van haar) vonden deze vraag interessant genoeg om te 

onderzoeken. De resultaten hiervan werden recent gepubliceerd in het European Jour-

nal of Psychotraumatology, het officiële tijdschrift van de European Society of Traumatic 

Stress Studies (ESTSS).
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EMDR een psychologische therapie is, maar hadden 
geen idee over de effecten hiervan op herinneringen. 

De onderzoekers vroegen de proefpersonen om een 
stilstaand beeld te nemen van twee ongeveer even ne-
gatieve autobiografische herinneringen en deze vooraf 
en achteraf te beoordelen op levendigheid en emoti-
onaliteit (SUD). Vervolgens werd de ene herinnering 
opgehaald zonder oogbewegingen (recall only) en de 
andere met (horizontale) oogbewegingen (recall + EM), 
uiteraard in random volgorde. 

In Figuur 1 is een consistent effect te zien van oog-
bewegingen op de afname van levendigheid (links) en 
emotionaliteit (rechts). In alle condities hadden de oog-
bewegingen dus een desensitiserend effect, vergele-
ken met de afwezigheid van oogbewegingen. Op het 
oog is dit effect groter bij mensen met voorkennis van 
EMDR. Om dit nauwkeurig vast te stellen gebruikten de 
onderzoekers Bayesiaanse toetsen. Hiermee wordt de 
waarschijnlijkheid van twee hypothesen (wel of geen 
effect van voorkennis) direct vergeleken. Deze toets 
wees inderdaad uit dat het iets waarschijnlijker is       

Figure 1. Mean decreases in memory vividness (left) and emotionality (right) after Recall+EM and Recall Only for the prior knowledge 

 and the no knowledge group.
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Figure 2. Mean decreases in memory vividness (left) and emotionality (right) after Recall+EM and Recall Only for the correct information 

 and the incorrect information group.
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dat de desensitisatie succesvoller is bij proefpersonen 
met voorkennis. Het verschil was echter niet groot. 

Omdat deze proefpersonen al bij binnenkomst verschil-
den in hun kennis over EMDR, is dit experiment niet 
gerandomiseerd. De groepen zouden dus ook kunnen 
verschillen op andere eigenschappen. Daarom gingen 
Littel en haar collega’s een stap verder en manipu-
leerden de voorkennis door de proefpersonen ófwel 
juiste, ófwel onjuiste informatie over de werking van 
EMDR te verschaffen. Beide groepen kregen te horen 
dat EMDR een nieuwe therapie is om PTSS te behan-
delen, waarvan we de werking beginnen te ontrafelen. 
Een gedeelte kreeg echter correcte informatie over het 
desensitiseren van herinneringen met EMDR, terwijl 
een andere groep incorrecte informatie kreeg, namelijk 
dat EMDR herinneringen juist levendiger, toegankelijker 
en tijdelijk emotioneler maakt, en dat dit vervolgens op 
lange termijn helpt bij het verwerken van de gebeurte-
nis waarop de herinnering betrekking heeft. Zo werd 
getoetst of EMDR nog steeds effectief is als mensen te-
gengestelde informatie hebben over de werking ervan.  

In Figuur 2 is opnieuw te zien dat oogbewegingen de 
levendigheid (links) en de emotionaliteit (rechts) doen 
afnemen en dat de twee groepen opvallend gelijke 
scores vertonen. Dit suggereert dat EMDR even goed 
werkt bij beide groepen, onafhankelijk van al dan niet 
correcte voorkennis over de werking. Door de verschil-
lende mogelijkheden Bayesiaans te vergelijken, is dit 
de meest waarschijnlijke verklaring voor de uitkomsten 
van dit experiment. Hoewel een deel van de proefper-

sonen dus te horen kregen dat de levendigheid en emo-
tionaliteit tijdelijk hoger zouden zijn, rapporteerden ze 
alsnog een afname.

Om de manipulatie te checken werd achteraf gevraagd 
hoe geloofwaardig de proefpersonen de verschafte in-
formatie vonden. In Figuur 3 is te zien dat het gemiddel-
de van de gescoorde geloofwaardigheid voorafgaande 
aan het experiment van beide groepen gelijk was, en 
na het experiment uiteenliep. In overeenstemming met 
wat je zou verwachten, suggereren de uitkomsten dat 
een uitleg geloofwaardiger wordt als de correcte infor-
matie uitkomt en minder geloofwaardig als het omge-
keerde wordt ervaren dan verwacht. 

Alles samengenomen wijzen de resultaten van Littel’s 
onderzoek op een robuuste desensitisatie door oogbe-
wegingen, ongeacht eventuele of geïnduceerde voor-
kennis over het werkingsmechanisme. En dat is goed 
nieuws.  

Referentie

Marianne Littel, Kevin van Schie & Marcel A. van den Hout (2017) 

Exploringexpectation effects in EMDR: does prior treatment know-

ledge affect the degrading effects of eye movements on memories?, 

European Journal of Psychotraumatology, 8:sup1, 1328954, DOI: 

10.1080/20008198.2017.1328954. Dit artikel is te downloaden via

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008198.2017.1328954

Figure 3. Mean credibility scores of the provided correct and incorrect information before (pretest) and after the eye movement intervention (posttest).
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Research

De onderzoekers klokten de duur van de trau-
mabehandelingen met een stopwatch. Hieruit 
kwam naar voren dat met EMDR het effect in 
gemiddeld 2 uur en 20 minuten significant snel-
ler werd bereikt dan met schrijftherapie, dat 
een gemiddelde van 3 uur en 47 minuten haal-
de. Maar het allerbelangrijkste was dat de re-
sultaten blijvend waren; dit wees de follow-up-
meting een jaar na de behandeling namelijk uit. 

De publicatie genoot in juli 2017 grote aandacht 
van de (internationale) media. Mede door dit 
onderzoek zal EMDR voor kinderen vrijwel ze-
ker binnenkort in de internationale richtlijnen 
opgenomen worden als voorkeursbehandeling 
bij kinderen met PTSS. In hun conclusie geven 
de auteurs aan dat vervolgonderzoek naar de 
effecten van EMDR en schrijftherapie bij kinde-
ren met PTSS na chronische traumatisering met 
complexe problematiek, en bij kinderen onder 
de acht jaar, gewenst is.

Tekst: Carlijn de Roos

Kinderen en jongeren met een PTSS kunnen effectief behandeld worden met een paar uur EMDR 

of schrijftherapie (WRITE junior). Deze conclusie is gebaseerd op een artikel dat afgelopen juli in 

het Journal of Child Psychology and Psychiatry stond. Dit artikel was gebaseerd op een onderzoek 

onder 103 kinderen en jongeren met PTSS als gevolg van eenmalig trauma. Gemiddeld bleken 

vier of vijf sessies voldoende voor een succesvolle behandeling. EMDR en schrijftherapie waren, 

in vergelijking met de wachtlijstgroep, even effectief in het verminderen van posttraumatische 

stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen.

EMDR en schrijftherapie 
succesvol bij kind 
met PTSS

WL = Waitlist; CBWT = Cognitive Behavioral Writing Therapy; CRTI = Child Responses to 

Trauma Inventory (Schokverwerkingslijst voor Kinderen, Alisic et al, 2010).
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Referentie

Carlijn de Roos, Saskia van der Oord, Bonne Zijlstra, Sacha Lucassen, Sean Perrin, Paul Emmelkamp & Ad de Jongh: ‘Comparison of EMDR Therapy, Cognitive 

Behavioral Writing Therapy and Wait-list in Pediatric PTSD Following Single-Incident Trauma: A Multi-Center Randomized Clinical Trial’, in: Journal of Child Psy-

chology and Psychiatry (29 juni 2017). DOI: 0.1111/jcpp.12768
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Supervisievraag

Ik heb een vraag over Eva, een meisje van drie jaar. Ze 
werd door een kinderarts naar mij verwezen in verband 
met injectie-angst na een ingrijpende ziekenhuisopna-
me van twee weken, waarbij ze allerlei nare ingrepen 
moest ondergaan, zoals een nierdialyse en frequent 
bloedprikken. Ze is hier goed van opgeknapt, maar na 
haar ontslag merkten haar ouders dat ze erg onrustig 
was. Ze sliep slecht, zocht vaker de grenzen op en wil-
de continu dichtbij haar ouders zijn. Daarnaast maakte 
ze minder gebruik van taal om haar wensen kenbaar te 
maken. Ze is binnen vier weken na de laatste ingrepen 
in het ziekenhuis bij mij aangemeld, met de diagnos-
tische vraag of de onrust het gevolg kan zijn van psy-
chotrauma. Als dat het geval is, mag ik dan überhaupt 
wel beginnen met EMDR, terwijl het nog niet eens vier 
weken geleden is? Je mag dan toch nog niet spreken 
van de diagnose PTSS? Het zou toch bijvoorbeeld ook 
nog een acute stressstoornis kunnen zijn, en dan wacht 
je in principe toch eerst het natuurlijk herstel af?  

Eva heeft zich altijd voorspoedig ontwikkeld. Ze heeft 
nog een jonger broertje en leeft in een harmonieus ge-
zin. Kortgeleden begon Eva plotseling te spugen. Omdat 
het niet stopte, zijn haar ouders naar de huisarts ge-
gaan. Die verwees hen direct naar het ziekenhuis, waar, 
na onderzoek, een hemolytisch uremisch syndroom 
(H.U.S.) is vastgesteld. Dit is een zeldzame aandoening 
met nierfalen, bloedarmoede (vanwege de afbraak van 
rode bloedcellen) en vaatschade. De meeste kinderen 
overleven dit, maar bij volwassenen kan het blijvende 
schade veroorzaken en zelfs tot de dood leiden. 

Antwoord 
De vraag of je al wel, of nog niet mag beginnen met 

behandelen is zowel een diagnostische als een ethi-

sche vraag. In de DSM-5 staat inderdaad dat de symp-

tomen van PTSS langer dan een maand moeten aan-

houden om de diagnose te kunnen stellen. En ja, je 

zou gelijk kunnen hebben dat hier sprake is van een 

acute stressstoornis, die mogelijk ook weer vanzelf 

verdwijnt. Maar als clinicus kijk je natuurlijk ook naar 

de lijdensdruk die de klachten geven aan het kind, de 

ouders en aan hun relatie. Die lijdensdruk bepaalt ook 

of je wel of niet direct ingrijpt.

Reactie
Ja, de lijdensdruk is behoorlijk hoog. Eva is vreselijk 
overstuur en vooral haar moeder voelt zich enorm 
machteloos. Eva moet nog enige tijd regelmatig op 
controle komen in het ziekenhuis. Ze moet dan geprikt 
worden. Eenmaal bij de dokter in de kamer raakt ze vol-
ledig in paniek en vecht zich schreeuwend los. Haar ou-
ders vragen om behandeling van die injectie-angst. En 
daar komt mijn volgende vraag: ik kan toch niet zomaar 
beginnen met EMDR in dit stadium? Ik heb in de basis-
cursus gehoord dat je pas kunt beginnen met EMDR 
als de dreiging voorbij is. Eva moet nog tientallen keren 
geprikt worden. De dreiging is voor haar nog helemaal 
niet voorbij... 

Antwoord
In de basiscursus wordt gezegd dat het de voorkeur 

heeft om een traumabehandeling te starten als de di-

recte dreiging voorbij is, maar soms wordt een deel 

van de stressklachten of anticipatie-angst niet veroor-

zaakt door de acute dreiging, maar bijvoorbeeld door 

de herbelevingen van gebeurtenissen uit het verle-

den. Bedenk daarbij dat de ene dreiging de andere 

niet is. Een gewelddadige echtgenoot is iets anders 

dan een in wezen ongevaarlijk doktersbezoek. Eva 

kan de meest ingrijpende medische ingrepen uit het 

verleden met jouw EMDR-behandeling al wel verwer-

ken. Daarna moet je nog even goed naar de toekomst 

kijken, maar dat komt later wel. Probeer het maar 

eens met het Storytelling-protocol. 

Peuter met 
acuut nierfalen
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Reactie
Gedaan! Het is inmiddels gelukt om het verhaaltje te 
maken. De ouders van Eva hebben volgens het Lovett-
protocol een verhaaltje gemaakt. Eva’s moeder kwam 
bij mij om dit verhaaltje te vertellen. Ze werd ontzet-
tend emotioneel! Eén ding is me duidelijk: het is voor 
haar niet te doen om dit aan haar dochtertje voor te 
lezen. Met die emoties kan ze niet beschikbaar zijn 
voor haar kind. Wat te doen? Ik denk dat je nu vast gaat 
zeggen dat ik eerst deze moeder moet ‘EMDR-en’ ...

Antwoord
Ja, dat heb je goed geraden, en wel om drie redenen: 

ten eerste moet de moeder zelf haar trauma verwer-

ken. Moeders die heftige gebeurtenissen hebben 

doorgemaakt, die bijvoorbeeld te maken hebben met 

de vraag of ze hun kind wel goed hebben beschermd, 

kunnen ook later in het leven angst ontwikkelen om 

hun kinderen los te laten. Loslaten wordt dan niet 

zelden verward met ‘laten vallen’. Ten tweede moet 

Eva’s moeder tijdens de EMDR-behandeling beschik-

baar zijn voor haar kind. En ten derde kan zij, door 

haar eigen verwerkingsproces, beter voelen wat haar 

dochter tijdens de EMDR-behandeling zal doormaken. 

Check wel of deze moeder ooit zelf ook een trauma 

met vergelijkbare thema’s heeft gehad, of een hulp-

verleningsachtergrond heeft. Als ze zelf psycholo-

gische hulp nodig heeft, kun je dit misschien beter 

samen met haar hulpverlener geven. Daar kun jij als 

ouderbegeleider niet volledig verantwoordelijk voor 

zijn.

Reactie
Ik heb Eva’s moeder twee EMDR-sessies gegeven. Het 
was bijzonder om te zien hoe haar schuldgevoel lang-
zaam veranderde in de overtuiging dat ze echt gedaan 
heeft wat ze kon, en dat ze een goede moeder is. Ze 
voelt zich nu ook rustig genoeg om het verhaaltje te 
vertellen en de foto’s te zien. Thuis zit ze nu niet meer 
drie keer per nacht aan het bedje van Eva. Ik stuur je 
een ingekort stukje van het verhaaltje, want ik heb er 
ook wat vragen over:

“Toen moesten de dokter en twee zusters jou heel ste-

vig vasthouden om de prik te kunnen geven. Jij was 

heel bang, je moest heel hard huilen en schreeuwen ... 

En daarna kreeg je voor de nierdialyse allemaal appara-

ten bij je bed, en die maakten allemaal geluid. Wat heb 

jij geleden meisje. Wij vonden het vreselijk om je zo te 

zien liggen. Papa en mama waakten iedere nacht, om 

en om, bij jou. Als we thuis waren, konden we trouwens 

ook niet goed slapen...”

Ik heb over dit stukje tekst twee vragen: kan ik die twee 
verschillende ervaringen (prikken en dialyseren) in één 
verhaaltje zetten, of moeten dat in twee verschillende 
EMDR-sessies? En wat vind je van die laatste drie zin-
nen? 

Antwoord
Je kunt dergelijke ervaringen bij jonge kinderen in één 

verhaaltje zetten, mits het maar bij elkaar past en bin-

nen een bepaalde fase valt. Dit gebeurde allemaal in 

dezelfde episode van twee weken ziekenhuisopname.

Wat betreft de laatste regels van het verhaaltje snap 

ik wat je bedoelt. Dit gaat over het leed van de ouders, 

zoals zij dat vanuit hun eigen optiek hebben ervaren, 

en niet over het leed van het kind. Vraag hen of ze die 

regels willen schrappen, want deze zinnen halen de 

lading weg die Eva moet voelen om te kunnen desen-

sitiseren. Lees nog even het artikel hierover in EMDR 

Magazine 14: zonder lading kun je niet desensitiseren! 

Reactie
Dank voor je tips. We hebben de Lovett-procedure in-
middels achter de rug. Eva zat in de spelkamer bij haar 
vader op schoot, terwijl haar moeder het verhaaltje 
voorlas. Eva zat tijdens het tappen verstijfd te luisteren 
en wilde niet naar de foto’s kijken. Na afronding begon 
ze plotseling te huilen. In de tweede sessie was ze nog 
steeds wat verstijfd, maar ze raakte de plekken op haar 
lichaam aan (waar ze geprikt was en pijn had gehad) 
en keek naar de foto’s. Thuis was ze nadien heel aan-
hankelijk en de dagen daarna werd ze energieker. Eva’s 
ouders hebben een dokterskoffertje gekocht, waarmee 
ze veel in de weer is geweest. In deze periode is afge-
sproken dat Eva een keer langs de kinderarts zou gaan, 
alleen voor het meten van haar bloeddruk. Dit bezoek 
verliep prima en zonder onrust.
Eva’s ouders vertellen dat ze verbetering zien in de 
thuissituatie: ze slaapt ‘s nachts weer door en komt 
weer tot spel. Bovendien gebruikt ze weer meer taal 
om haar wensen duidelijk te maken. Dit is een mooi 
resultaat, maar nu komt die dreiging weer, want de kin-
derarts wil over uiterlijk drie weken haar bloed opnieuw 
testen. Wat raad je me aan? In de standaardprocedure 
zou je nu volgens mij een future template doen, maar 
hoe geef je dat bij peuters vorm?
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Antwoord  
Bij peuters lukt het niet om een toekomst-

beeld te representeren. Een peuter is tot de 

leeftijd van ongeveer tweeënhalf jaar über-

haupt niet in staat tot representatie, en in 

de maanden daarna kan het kind op zich 

wel voorzichtig representeren, maar het is 

nog maar de vraag of het kind dat ook durft. 

Je voorstellen of erover fantaseren dat er 

iets is, wat er niet is: dat is ook een beetje 

eng, snap je? Met doen alsof neem je toch 

maar de werkelijkheid op de korrel...  

Mijn advies is: maak gebruik van de theo-

rie die je geleerd hebt over gewenning, ex-

posure, en angsthiërarchieën. Organiseer 

voor Eva een aantal prettige ervaringen in 

het ziekenhuis, waarbij je steeds een ele-

ment toevoegt dat eerder spanning oplever-

de. Speel bijvoorbeeld eerst samen met de 

bloeddrukmeter en de nepnaald. Dan doe 

je wat later – terwijl Eva je bekijkt –  heel 

langzaam zelf een witte jas aan. En vervol-

gens speel je verder. Aan de ouders vraag je 

of ze thuis dit spel willen herhalen (zonder 

de witte jas). Daarna nodig je hen uit in de 

speelkamer en vraag je de kinderarts om in 

zijn witte jas langs te komen; zo bouw je 

het op. Mijn ervaring is dat het werken met 

future templates en Mental Video Checks 

bij peuters nog niet zo helpend is. Bij kleu-

ters kun je hier al meer mee. 

Reactie
Dank voor je uitleg. Ik heb dit stappenplan met 
Eva’s ouders gevolgd. Daarna zijn ze met Eva 
naar de prikpoli gegaan. Aanvankelijk was ze 
gespannen, maar de angst zakte met troost 
van de ouders snel weg. Eva kwam mij vertel-
len hoe het was gegaan, en ze leek zowaar 
trots. Dat is inmiddels een maand geleden. 
Vandaag liet haar moeder me telefonisch we-
ten dat Eva aan het wennen is op de basis-
school. De moeder zegt dat ze weer de oude 
Eva terug heeft. Dank voor het meedenken! 

Merlijn van Eijk is klinisch psycholoog/psy-

chotherapeut. Ze is werkzaam in het Mean-

der Medisch Centrum te Amersfoort en in 

een vrijgevestigde praktijk te Maarsbergen.

Verenigingsnieuws

Vertrouwenspersoon 
maar geen klachten-
functionaris
Tekst: Marjolein Wansink

Het Bestuur van de VEN heeft mij verzocht vertrouwenspersoon 
te worden. Graag stel ik mijzelf aan u voor, al wil ik beginnen met 
enige uitleg over wat een vertrouwenspersoon is. De vertrou-
wenspersoon is geen klachtenfunctionaris, want een klachten-
functionaris heeft een functie bij klachten tussen cliënten en hun 
vertegenwoordigers, en een behandelaar. Een vertrouwensper-
soon wordt aangesteld binnen een vereniging om te bemiddelen 
bij onvrede over, of problemen met gedrag of functioneren  van 
medeleden, of tussen leden en (organen/commissies van) de ver-
eniging. Het betreft met name  integriteitskwesties en ongewenst 
gedrag. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en onpartijdig; hij 
of zij bemiddelt en draagt in vertrouwelijkheid bij aan oplossingen.
Als snelst groeiende vereniging in ggz-land heeft de VEN dus vanaf 
heden een vertrouwenspersoon, en ik hoop van harte dat u, mocht 
het nodig zijn, de weg naar mij weet te vinden. Het is altijd vertrou-
welijk en kan ook anoniem. (vertrouwenspersoon@emdr.nl) 

Ik ben Marjolein Wansink, klinisch psycholoog en psychotherapeut. 
Ik ben al meer dan 25 jaar werkzaam in de kinder- en jeugdpsychi-
atrie als behandelaar en opleider bij Triversum in Noord-Holland. 
Daarnaast heb ik een eigen praktijk. Ik ken onze vereniging van 
binnenuit en ben al meteen na de vervolgcursus actief betrokken 
geraakt bij de VEN. Deze vereniging is voor mij een plek van kennis 
en kwaliteit; ieder congres en elke netwerkavond leveren weer 
inspiratie op. Ik ben acht jaar lang lid geweest van de Opleidings-
commissie van de VEN. Dit was een boeiende periode waarin de 
VEN uitgroeide van een enthousiaste pioniersgroep tot een –nog 
steeds hele enthousiaste – vereniging met meer dan duizend le-
den. Met zoveel leden is het van belang dat een ieder gehoord 
wordt. Daarin vervul ik graag een functie, opdat we met elkaar 
zorgdragen voor een goed verenigingsklimaat.
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LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
32692 Mw. M.L. Houtsma-Ipenburg BOLSWARD mlipenburg@home.nl Practitioner Volw
33260 Mw. L.N.L. Zonneveld GOUDA Lyonne.Zonneveld@gmail.com Practitioner Volw
34401 Mw. D. Borst-Determann TILBURG d.determann@live.nl Practitioner Volw
33403 Dhr. B.J. de Weerd NIJMEGEN bdeweerd@gmail.com Practitioner Volw
32439 Mw. S. van Roosmalen UTRECHT sabine.van.roosmalen@gmail.com Practitioner Volw
32343 Mw. A.M. Bogaard OOSTERBEEK mandybogaard@hotmail.com Practitioner Volw
33821 Mw. S.A.M.S. Mulders HELLEVOETSLUIS stephanie.mulders@gmail.com Practitioner Volw
33346 Mw. M.P.E. van de Ven SCHALKWIJK maartje_vdven@hotmail.com Practitioner Volw
33516 Mw. L. van Kimmenade BEEK-UBBERGEN linda_van_kimmenade@hotmail.com Practitioner Volw
34703 Mw. J.A. Holtrop ALKMAAR ankeholtrop74@gmail.com Practitioner K&J en Volw
33550 Mw. J. Kollen PUTTEN Jeannetkollen@hotmail.com Practitioner K&J
34872 Mw. T. de Vos EASTERWIERRUM trudydevos@hotmail.com Practitioner Volw
31046 Mw. R.W. Westerink-Visser ZUIDWOLDE reginawesterink@yahoo.co.uk Practitioner K&J en Volw
34494 Mw. M.A. Cats HAARLEM marijntjecats@kpnmail.nl Practitioner Volw
32814 Mw. K. Koster VLAARDINGEN kkoster0109@gmail.com Practitioner Volw
34072 Mw. A.S. Vollbehr GRONINGEN a.vollbehr@gmail.com Practitioner Volw
33586 Mw. A. Hielema GIETEN a.hielema@accare.nl Practitioner K&J
30674 Mw. K. Budde VEGHEL info@psychotherapie-budde.nl Practitioner Volw
32807 Mw. M.H.M. Smit AMSTERDAM millysmit@gmail.com Practitioner Volw
32932 Mw. E.M.R. Philipsen AMSTERDAM evita.philipsen@gmail.com Practitioner Volw
33103 Mw. G.M.M.A. V. Keersop-v.d. Eijnde VALKENSWAARD familievankeersop@onsbrabantnet.nl Practitioner K&J
31517 Mw. J. Hordijk EXLOO coosjehordijk@ziggo.nl Practitioner Volw
30903 Mw. W.D. Heiner AMSTERDAM willemineheiner@gmail.com Practitioner K&J en Volw
32298 Dhr. J. Molenaar DELFT molkun@casema.nl Practitioner Volw
33264 Mw. B.B.M. Postmus AMSTERDAM bbmpostmus@gmail.com Practitioner Volw
32851 Mw. M.C. Llamas-van Deursen HAARLEM info@vankindtotouder.nl Practitioner K&J en Volw
30645 Mw. M.C.V. de Wit LEIDEN christine.wit@planet.nl Practitioner Volw
30715 Mw. A. Roelands NIJMEGEN astridroelands@gmail.com Practitioner Volw
31759 Mw. M.M.J.B. Thijssen EMMEN mo.thijssen@gmail.com Practitioner Volw
34652 Mw. H.M.A. Bringmans-van Stralen ALMERE Heleenvstralen@gmail.com Practitioner Volw
32675 Mw. H.A. Kloppenburg HAARLEM riannekloppenburg@gmail.com Practitioner K&J
31664 Mw. K. Pereira WOUBRUGGE pereira@pgamsterdam.nl Practitioner Volw
32810 Mw. M.C. Muller BREDA machteldmuller@gmail.com Practitioner Volw
32994 Mw. R.L. ter Avest-Elema HOOFDDORP rikje@ter-avest.com Practitioner K&J en Volw
32751 Mw. H.T.M. van Burgsteden ACHTERVELD rita.van.burgsteden@xs4all.nl Practitioner K&J en Volw
34458 Mw. M.J. Kleiberg GROU marja.kleiberg@ziggo.nl Practitioner Volw
31670 Mw. M.N.H.M.L. Beukering BOSKOOP mb@psychologenpraktijkbeukering.nl Practitioner Volw
33534 Mw. J.R.L.M. Luermans UTRECHT jaimie.luermans@gmail.com Practitioner Volw
32538 Mw. M. Ambagtsheer ZWOLLE m.ambagtsheer@home.nl Practitioner K&J en Volw
32124 Mw. M.D.C. de Visser-Mulder AMERSFOORT mulder_monique@hotmail.com Practitioner K&J

Nieuwe practitioners

Verenigingsnieuws

Om de komende jaren de informatievoorziening en de service naar de leden verder te kunnen verbeteren, heeft het 
bestuur dit voorjaar besloten om over te gaan op een sterk verbeterd leden-softwaresysteem. 
Vanaf 1 januari 2018 zal dit systeem voor alle leden toegankelijk zijn. Hiermee vervalt ook de oude naam ‘Mijn EMDR 
Profiel’. Dit verandert in: ‘Mijn VEN’.
Dit systeem is beter toegankelijk, erg gebruiksvriendelijk, het voorziet de leden van een kennisplein (documenten en 
formulieren), en met zijn eigen intranet zal het leden onderling dichter bij elkaar brengen. Daarnaast voldoet het sys-
teem aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt.
Wijzelf zijn erg enthousiast over dit systeem en ik hoop dat iedereen de voordelen van dit nieuwe systeem snel zal 
gaan ervaren.
 
Voel je straks vooral vrij om gebruikersreacties met ons te delen!
 
Fijne feestdagen toegewenst.

Hartelijke groet,
Desiree van Balen
Secretariaat VEN
vereniging@emdr.nl

Bericht van het secretariaat
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10-02-2018
Update Vervolgtraining EMDR
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

02-03-2018
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

09-03-2018
Workshop EMDR bij SOLK
van Rood Training & Supervisie
info@gevolgenmodel.nl

13-03-2018
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

16-03-2018
EMDR en Verslaving
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

16-03-2018
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

22-03-2018
Hechting en trauma
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

06-04-2018
Schematherapie en EMDR: 
Combinatie bij de behandeling van 
persoonlijkheidsstoornissen 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

20-04-2018
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

21-04-2018
EMDR en seksueel geweld 
Centrum voor psychotherapie en
psychotrauma
workshopemdr@gmail.com

21-05-2018
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

15-06-2018
EMDR en Schematherapie 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

15-06-2018
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

22-06-2018
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

07-09-2018
EMDR en Verslaving 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

18-09-2018
Protocol Woede, Wrok en Wraak  
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

21-09-2018
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

11-10-2018
Trauma en Persoonlijkheidsproble-
matiek 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

19-10-2018
EMDR en Schematherapie 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

19-10-2018
EMDR bij preverbaal trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

15-11-2018
Hechting en trauma 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

10-12-2018
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

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

19-01-2018
EMDR bij mensen met een autisme-
spectrum stoornis (ASS)
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

23-01-2018
Level II slapende honden? wakker 
maken! Stabilisatiemethode voor 
chronisch getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

26-01-2018
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

26-01-2018
EMDR bij ouderen
GERION VUmc
gerion@vumc.nl

26-01-2018
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

30-01-2018
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

31-01-2018
Diagnostiek en behandeling van 
gecompliceerde rouw
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl
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