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Beste VEN-leden,

Voor je ligt het Jubileumnummer met een verzameling 
van ‘The best of’ uit vijf jaar EMDR Magazine (EM). Vijf 
jaar geleden begon een aantal enthousiaste leden met 
deze ‘glossy’. De VEN bracht tot die tijd al jaren de EMDR 
Nieuwsbrief uit. Dit was eigenlijk niet veel meer dan een 
bundeling van gepubliceerde wetenschappelijke arti-
kelen en supervisievragen, afgewisseld met een enkel 
interview. We wilden nu een ECHT blad. Na eerst wat 
gesteggel over de naam van het blad – Eye Opener of 
EMDR Magazine – begon de splinternieuwe redactie aan 
haar schone taak. Marjan Sepers was de eerste hoofdre-
dacteur van EM. De redactie bestond verder uit Maartje 
Lindeman, Marjolein Geldermans, Hayo Lasschuijt, Do-
rine Sanders, Femke van de Linde, Rowina de Bas en Ad 
de Jongh. Journalist Wieger Favier werd aangesteld als 
eindredacteur. Het hoofdredacteurschap bleek toch wel 
erg veel werk voor één persoon. Na het tweede nummer 
namen wij daarom samen het stokje van Marjan over. 
Daarnaast voegden Gea Procee en Dafna Zwarts zich bij 
de redactie. De laatste in de rol van beeldredacteur. In 
het begin maakten de Supervisievragen het belangrijk-
ste deel uit van het nieuwe magazine. Later werd het 
blad gevarieerder en ontwikkelden we meer rubrieken 
zoals ‘EMDR op de klippen’, ‘EMDR over de grens’, ‘Work-
shopping’, het ‘Estafette interview’, het ‘SIG-interview’, 
‘Film en trauma’, ‘Research’, en de rubriek ‘Nieuwe ont-
wikkelingen’. Vanaf EM nummer 3 schreef Matty Geurink 
veel samenvattingen van wetenschappelijke artikelen. 
Daarnaast schreef Marjolein Geldermans een tijdje haar 
vaste column in EM. Later kreeg het magazine verschil-
lende andere vaste columnisten, zoals Carien Karsten, 
Jacqueline de Groot, Hans-Jaap Oppenheim en als laat-
ste Agnes van Minnen. 

Drie keer per jaar hebben we een redactievergadering. 
De sfeer is altijd als die van een klein feestje. Het begint 
steevast met een gezellig samenzijn met soep en brood. 
We verplaatsen ons daarna naar een zaaltje, waar het 
snoepen van Iva’s zelfgebakken koekjes, tijdens de verga-
dering, een belangrijk ritueel vormt. Vooral de Cantuccini 
koekjes zijn populair (zie recept).

Dankzij Dafna’s gevoel voor stijl en kleur nam het glossy-
gehalte van EM langzamerhand toe. Dafna wist zich ook 

te omringen met een vaste poule van fotografen en illus-
tratoren. We hebben ooit wel overwogen om EM alleen 
digitaal uit te brengen, maar uit een inventarisatie onder 
de leden bleek de behoefte aan het voelen en ruiken van 
het Magazine wel erg groot. De leden willen EM echt in 
hun handen kunnen houden. Tegenwoordig laten we van 
elk nummer ruim 500 extra exemplaren drukken. Deze 
worden uitgedeeld aan cursisten die de basiscursus af-
ronden met als doel nieuwe leden voor de VEN te werven. 

We gaan vanaf 2018 weer hard aan de slag om nieuwe 
nummers te maken met de redactie die momenteel, 
naast ons beiden, bestaat uit Wieger Favier (eindredac-
tie), Femke van de Linde, Gea Procee, Hayo Lasschuijt, 
Carien Karsten, Deana de Zwart, Suzanne van Hees, 
Linda Verhaak, Gusta Boland, Tina Vreys, Elseline Scher-
penisse en Nadia Thiel. Alida van Doorn neemt vanaf het 
volgende nummer het stokje van Dafna als beeldredac-
teur over. Door de uitstraling en aantrekkingskracht van 
het magazine op de VEN-leden sturen steeds meer men-
sen ook eigen bijdragen in. Daar zijn we heel blij mee en 
we komen bijna nooit meer kopij te kort. We hopen dat 
jullie dit blijven doen. Laat je lekker inspireren door het 
recept of door de inhoud van dit nummer. 

Als je al langer lid bent, komen sommige artikelen je mis-
schien bekend voor. We hebben een selectie gemaakt 
van die artikelen uit de eerste tien EM-edities waarover 
het meest werd gepraat of die op een andere manier 
indruk maakten, waardoor ze vaak op social media wer-
den gedeeld. Soms gebeurde dit tot onze eigen verba-
zing, zoals bij het artikel over EMDR bij paarden. Ook de 
meer inhoudelijke artikelen, die zijn geschreven naar 
aanleiding van de discussie over Complexe PTSS, heb-
ben we in dit jubileumnummer opgenomen.

Wij hopen dat deze special een plek krijgt in je praktijk. 
Zo kunnen niet alleen patiënten meer over EMDR te we-
ten komen, maar geeft het jezelf ook de gelegenheid om 
nog eens terug te blikken én geïnspireerd te raken over 
alle denkbare toepassingen op het gebied van EMDR.

Veel leesgenoegen!
Ad de Jongh en Iva Bicanic

Voorwoord
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Cantuccini koekjes
Recept

Ingrediënten
500 gram suiker
7 eieren
500 gram bloem
300 gram amandelen: met en zonder vlies
25 gram pijnboompitten
25 gram pistache noten
2 theelepels gemberpoeder
1 theelepel bakpoeder
Snufje zout
Rasp van 1 citroen en 1 sinaasappel

Bereiding
- Hak 1/3e van de amandelen grof met een groot mes. 
- Rasp de schil van de sinaasappel en de citroen. 
- Klop 4 hele eieren, 2 dooiers, suiker, bakpoeder, gemberpoeder en het 
 zout tot een massa.
- Voeg nu de bloem toe en kneed het geheel tot een kleverig deeg.
- Doe de noten en de citroen- en sinaasappelrasp bij het deeg en kneed 
 nogmaals.
- Leg de hele massa op een bakplaat en bestrijk het met een losgeklopt ei.
- Laat het deeg eerst een half uur rusten en bak het daarna 30-40 minuten 
 in de oven op 180 graden.
- Snijd schuine plakken uit staven en plaats die 1-2 uur terug in de 
 uitgezette oven.
- De koekjes moeten lekker hard zijn!
Buon appetito 
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Vijf jaar 
EMDR Magazine

Interview

Ad, jij bent vanaf het begin betrokken bij EMDR 
Magazine. Sterker nog, jij bent in 1995 al be-
gonnen met de voorloper van het Magazine, de 
EMDR-Nieuwsbrief, waarin gepubliceerde arti-
kelen en ervaringen met betrekking tot EMDR 
stonden. Jij verstuurde toen zelf nog dikke, zelf 
gekopieerde exemplaren. Hoe kwam je ertoe 
om dat te doen?
“Ha, dat is de actievoerder in mij! EMDR was toen nog 
een nieuwe methodiek, en werd door de gevestigde 
orde met veel scepsis bekeken en niet geaccepteerd. 
Ik vond, gezien de mogelijkheden en kosteneffectiviteit 
van EMDR, dat getraumatiseerde patiënten er gewoon 
recht op hadden. Ik wendde mijn ervaring als voormalig 
kraker en milieuactivist aan en klom op elke barricade 
die ik tegenkwam, want EMDR moest een kans krijgen. 
In het begin was er nog geen vereniging maar een net-
werk van enthousiaste therapeuten. Stiekem kopieerde 
ik dan op mijn werk de tientallen Nieuwsbrieven, niette 
die aan elkaar en stopte die in enveloppen om ze te 
versturen. Toen het netwerk begon te groeien, werd 
het echt te gek en sinds 2011 verloopt de verspreiding 
via drukkerij van Engelen.”

Iva, jij bent vanaf editie drie van EMDR Maga-
zine hoofdredacteur. Hoe is jullie samenwer-
king tot stand gekomen? 
“We waren in 2012 allebei bestuurslid van de Neder-
landstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), en 
we merkten dat we ons druk maakten over dezelfde 
dingen: misstanden en nieuwe ontwikkelingen. Dat 
schiep al snel een band. In 2013 ben ik in het bestuur 
van de VEN gekomen. Ad maakte daar ook al deel van 

uit, en kort daarna zijn we samen de hoofdredactie van 
EMDR Magazine gaan doen. In eerste instantie nog met 
het idee dat ik het van Ad zou overnemen, maar dat 
bleek niet haalbaar, want het is ontzettend veel werk 
om dit in je eentje, naast je gewone werkzaamheden, 
te doen. Bovendien is het heel stimulerend om het sa-
men te doen.”

Wat is de chemie tussen jullie?
Iva: “We denken op dezelfde manier. Als er in ons hoofd 
een knikkerbaan zou bestaan en je gooit er bij ons al-
lebei een knikker in, dan volgt die hetzelfde pad. Daar-
door kunnen we snel ideeën uitwisselen en komen we 
snel tot dezelfde conclusies.”
Ad: “We hebben allebei een enorme drive. Als er pro-
blemen zijn, zitten we snel in de oplossingenmodus. 
Bovendien kunnen we altijd op elkaar rekenen, ook tij-
dens de dieptepuntjes.”
Iva: “Een tijdje geleden werd er op de dag voordat het 
blad naar de drukker moest een artikel teruggetrokken. 
En we kunnen natuurlijk geen lege bladzijden aanleve-
ren. Dan weten we van elkaar dat we dat samen oplos-
sen, welke andere afspraken we ook hebben.”
Ad: “Dan staat Iva wat eerder op.”
Iva: “En gaat Ad wat later naar bed, en de volgende dag 

Tekst: Deana de Zwart    Foto: Joost van Halm

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van EMDR Magazine, een tijdschrift voor en door de Vereniging 
EMDR Nederland, is er nu een speciale uitgave met ‘The best of…’. Alle reden om in gesprek te gaan met de 
hoofdredacteuren Iva Bicanic en Ad de Jongh.

“Dan staat Iva wat 
eerder op en gaat 
Ad wat later naar bed.”
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ligt er een compleet magazine bij de drukker. We zijn 
er allebei op gericht om dingen goed, en op tijd af te 
maken. Al heb ik in Ad wel mijn meerdere gevonden. Ik 
dacht altijd dat ik bergen kon verzetten, maar sinds ik 
met Ad samenwerk, kijk ik met verwondering hoe on-
navolgbaar veel hij doet.”

Hebben jullie ook een taakverdeling?
Ad: “De taakverdeling komt bij ons voort uit persoon-
lijke eigenschappen. Iva is supergoed in het bewaken 
van de grote lijnen en heeft veel aandacht voor men-
selijke aspecten. Daarom zit zij ook de redactieverga-
dering voor. Bovendien heeft Iva een enorm geheugen. 
Zij weet precies wie wat doet en welke artikelen er nog 
binnen moeten komen, en ze kan als geen ander men-
sen motiveren.”
Iva: “Ad is heel geduldig in het geven van feedback op 
geleverde stukken en hij reageert heel snel.”
Ad: “Ja, ik werk altijd alles wat er binnenkomt op de-
zelfde dag nog weg, want ik weet dat de vragen en e-
mails tijdens de volgende dag ook weer zullen binnen-
stromen. Dus ik reageer meestal als eerste, en daarna 
Iva. Samen met Dafna Zwarts, onze perfecte en crea-
tieve beeldredacteur, zijn we inmiddels een geoliede 
machine. In het begin hadden we soms drie rondes bij 
de drukker nodig, voordat we allemaal tevreden waren 
over het blad; nu nog maar één. Tussendoor appen we 
heel veel met elkaar.”
Iva: “Dafna heeft veel oog voor detail. Dat het magazine 
in de loop van de tijd steeds mooier is geworden komt 
door haar, maar ook door de drive van Ad. Hij is voort-
durend bezig met de vraag hoe het blad nog mooier 
kan worden.”

Als jullie terugkijken op vijf jaar EMDR Maga-
zine, waarover zijn jullie dan het meest tevre-
den?
Ad en Iva: “Over de samenwerking met elkaar, met 
Dafna, met de redactie, en over het feit dat we een pro-
fessionele eindredacteur hebben gevonden in Wieger 
Favier. Ook zijn we blij dat het magazine elke keer weer 
een beetje mooier wordt en dat er zoveel variëteit in de 
artikelen is. We merken dat het blad steeds meer be-
kendheid krijgt. Sinds 2015 zijn we ook op social media 
te vinden, via Twitter met vooraankondigingen van ar-
tikelen die gaan verschijnen en via Facebook als EMDR 
Magazine uit is. Die toenemende bekendheid uit zich 
ook in het feit dat we steeds vaker spontaan stukken 
ingestuurd krijgen van mensen uit het werkveld.”

Was het moeilijk om uit vijftien nummers van 
EMDR Magazine een ‘Best of…‘ te maken?
Iva: “Ja, dat viel nog niet mee. We wilden graag een jubi-
leumnummer maken dat interessant zou zijn voor onze 
eigen leden, maar ook voor mensen die het blad nog 
niet kennen. Daarbij komt dat de meest interessante 
ontwikkelingen uit de laatste nummers bij onze trou-
we lezers al bekend zijn en de snelle ontwikkelingen 
in de discussies rondom bepaalde thema’s maakt dat 
sommige bijdragen intussen al weer wat achterhaald 
zijn. We willen natuurlijk vooral rekening houden met 
de wensen van onze lezers. Bij hen staan de intervisie-
vragen en -antwoorden bijvoorbeeld hoog op de waar-
deringslijst. Ook de beschrijvingen van casuïstiek en 
van nieuwe ontwikkelingen worden altijd zeer gewaar-
deerd. Daar hebben we rekening mee gehouden. Het is 
dus een soort ‘Favourites of…’ geworden.”

Welke ontwikkelingen in de komende jaren 
verwachten jullie nog? 
Ad: “Nu we met de VEN EMDR-therapie in Nederland 
goed op de kaart hebben gezet, is de volgende uitda-
ging om meer wetenschappelijk onderzoek te doen, 
waardoor behandelingen nog sneller en beter kunnen 
verlopen. Daar willen we met EMDR Magazine bovenop 
zitten. De komende vier à vijf jaar komen er veel resul-
taten van belangrijke, nu lopende studies beschikbaar, 
waaronder van drie gerandomiseerde studies naar de 
effectieve behandeling van vroegkinderlijke traumati-
sering en EMDR. Dit zal nog meer een fundering onder 
EMDR leggen. We willen mensen graag iets bijbrengen, 
maar het moeten niet alleen claims zijn.”
Iva: “Als mensen slechts iets vinden, zonder dat ze daar 
onderbouwing voor hebben, dan vinden ze Ad en mij op 
hun weg. We zijn tenslotte allebei onderzoeker. We zijn 
enthousiast over de vele ingezonden artikelen, maar 
letten daarbij altijd wel op of het gefundeerd is, of dat 
het een mooie N=1-studie is.”
Ad: “We zijn ook erg pragmatisch hoor. We weigeren 
zelden artikelen. We vinden het beiden ontzettend leuk 
om mensen met weinig schrijfervaring te coachen bij 
het schrijven van hun eerste artikel. Maar misschien 
wel de belangrijkste ambitie die wij met EMDR Maga-
zine voor ogen hebben is dat het blad elk nummer nog 
aansprekender en gevarieerder wordt.”
Iva: “Wij gaan met hetzelfde enthousiasme door!”      
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Tekst: Joany Spierings

Bij de overgang van Netwerk naar 
Vereniging op 10 December 2003 
in De Amershof in Amersfoort hield 
Joany Spierings een inleiding over 
de geschiedenis van EMDR en haar 
Vereniging. Precies tien jaar later, 
op hooguit 200 meter afstand van 
die Plek, in de Eenhoorn, vertelde ze 
haar ‘Scheppingsverhaal van EMDR’ 
opnieuw.

“Het eerste deel van het verhaal 
speelt zich af aan de andere kant van 
de oceaan. Veel mensen willen nu 
weleens de echte ontstaansgeschie-
denis van EMDR horen; hoe is het 
nu echt gegaan? Want laten we nu 
eerlijk zijn, dat parkverhaal is wel erg 
onwaarschijnlijk; welke vrouw gaat 
nu in een park met haar ogen lopen 
zwaaien? Dat doe je toch niet? En 
al helemaal niet om van trauma’s àf 
te komen. Zo kan het nooit gebeurd 
zijn, het is een cover-up van het echte 
verhaal. Wij insiders spreken dan ook 
liever van het Scheppingsverhaal, en 
het gaat zo: 

In den beginne was er Francine Sha-
piro, en het traumaland was woest 
en leeg en er was veel lijden. Toen 
schiep zij het Beeld. En zij zag dat het 
goed was. Maar toen ontbrak nog het 
Woord, en het Woord was de Nega-
tieve Cognitie. En als Licht in de duis-
ternis de Positieve Cognitie. Maar ja, 
daar geloofde natuurlijk geen hond 
in, en zo ontstond de VOC. Dat riep 
natuurlijk meteen veel Emoties op, 
dat begrijpt u wel. Maar hoeveel dan 
precies? Van 0 tot 10?
En nu we toch het echte verhaal 
vertellen, ook maar meteen dit: veel 

mensen denken vandaag de dag 
nog dat trauma tussen de oren zit. 
Nou, mooi niet. Het zit in je lijf. En zo 
schiep Francine het Protocol, en zij 
zag dat het goed was.
Het verhaal verplaatst zich nu naar 
Nederland.

Fase I: De Pioniersfase
Aan de andere kant van de aardbol 
was EMDR geboren. En in Nederland 
lezen twee onbekende jongens een 
artikel en de vonk slaat over. Erik 
ten Broeke denkt: wat zij kan, kan ik 
ook en waarschijnlijk zelfs beter, en 
hij begint te doe-het-zelven. Erik ten 
voeten uit.
Ad de Jongh pakt het anders aan: hij 
reist af naar Stanford University, laat 
zich trainen en weet het daarna be-
ter. Ad ten voeten uit.Verschil in aan-
pak hou je altijd. En deze Ad de Jongh 
en Erik ten Broeke vinden elkaar. Het 
is het begin van een vriendschap en 
samenwerking die legendarisch zal 
worden. Je hebt Koot en Bie, je hebt 
Arendsoog en Witte Veder, je hebt 
Wipneus en Pim, en je hebt Ad en 
Erik.
Deze fase zou ik de Pioniersfase wil-
len noemen. Ze mailen elkaar in die 
tijd enkele malen per dag, ze bellen 
elkaar voortdurend met hun aller-
nieuwste mobieltje, en ze hebben 
het samen voor elkaar gekregen om 
EMDR in Nederland van de grond te 
krijgen. Chapeau!

Fase II: De Researchfase
Terwijl Ad en Erik de eerste verbijste-
rende successen behalen met EMDR, 
trekken donkere wolken samen bo-
ven hun hoofd. Want succes roept 
tegenkrachten op, en de tegenkrach-
ten laten niet lang op zich wachten. 
Merkelbach en trawanten beramen 
aanval na aanval; de helden Ad en 

‘Het scheppingsverhaal  
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Erik dienen hen vaardig van repliek; 
therapeutisch Nederland kijkt adem-
loos toe. Een Vete die vele jaren zal 
duren, waarbij de roep om research 
steeds luider weerklinkt. De jonge 
EMDR-beweging ligt zwaar onder 
vuur, en alleen data kunnen de over-
winning brengen.

Fase III: De Voortplantingsfase
Francine Shapiro komt aanvankelijk 
nog in eigen persoon naar Neder-
land, naar Krasnapolsky. Voor minder 
deden we het niet. De eerste genera-
tie EMDR-therapeuten in Nederland. 
The chosen few.
Het EMDR-Netwerk wordt opgericht. 
We leven voorjaar 1994, een klein 
groepje mensen komt bij elkaar in 
het zaaltje van de Vereniging voor 
Hypnotherapie in Utrecht. Nu zou je 
er nog niet dood gevonden willen 
worden, maar toen was het heel wat. 
De allereerste supervisoren worden 
opgeleid, toen nog ‘facilitators’ gehe-
ten, maar u mag ook Apostelen zeg-
gen.

Fase IV: De boodschap ver-
spreidt zich
Het Netwerk groeit in de jaren die 
hierop volgen. Ikzelf heb de eer om 
gevraagd te worden voor een van de 
eerste presentaties: een presentatie 
over mislukte EMDR-behandelingen. 
Ad en Erik konden daar niet over 
meepraten, maar ik werd toen ken-
nelijk al gezien als expert op dit ge-
bied. Het Netwerk verhuist naar de 
Amershof, waar we de eerstvolgende 
jaren onze thuisbasis zullen hebben.

Fase V: De boodschap krijgt 
poot aan de grond
In de eerste jaren wordt EMDR ver-
dacht gemaakt, belachelijk gemaakt, 
vals beschuldigd, voor de leeuwen 

gegooid, noem het maar op. Zo gaat 
dat met Apostelen. Maar we blijven 
erin geloven, en onze jongens Ad en 
Erik weten slag na slag te pareren. 
De publieke opinie keert, en meer en 
meer collega’s bekeren zich. We dó-
pen wat af! De supervisie, zeg maar 
de biecht, wordt verplicht gesteld.
Zo Gij uw supervisieformulier niet 
laat aftekenen, zult ge het Rijk der 
Vervolgcursus niet binnengaan! En 
laat de kinderen tot mij komen, met 
eigen trainingen. Carlijn de Roos en 
Renée Beer schrijven de EMDR-kin-
derbijbel.

Fase VI: De Hamerfase
Ad en Erik ontwikkelen zich tot de 
ongekroonde koningen van EMDR in 
Nederland, maar eenmaal per jaar 
komt er nog een afgezant van Fran-
cine om het werk te doen, waar Ad 
en Erik vervolgens weer de klauwen 
aan vol hebben om de fouten eruit 
te halen die hij erin brengt. Het Ne-
derlandse Protocol ondergaat de ene 
na de andere verbetering, de domei-
nen worden geboren, het Beeld viert 
hoogtij. Ad en Erik timmeren niet al-
leen aan de weg, ze hameren ook. Ze 
hameren op het beeldje, op de cogni-
ties. Jezus wat hameren die mannen 
op de cognities. Ze brengen zelfs hun 
eigen versie van de Tien Geboden 
uit!!

Fase VII: De Overwinningsfase
Dan gaan de ontwikkelingen heel 
snel. De eerste CD met klikjes komt 
uit. Het is meteen een hit. Geen 
Amerikanen meer, het is nu allemaal 
Nederlandstalig wat er klinkt. Het 
boek. Als warme broodjes over de 
toonbank, mevrouwtje. De Ernst Sil-
lemhoeve barst alweer bijna uit zijn 
voegen en de opmars gaat door.
Hoe moet dit verder gaan?”

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

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

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

Reactie
De vrouw heeft haar verhaal aan één stuk verteld, van 
minuut tot minuut, bijna met ieder detail. Ze is moeder van 
tien kinderen met aanhang en heeft voor iedereen gezorgd. 
Ze heeft er bijvoorbeeld op toegezien dat haar schoon-
dochter de informatie van haar familie zou krijgen en niet 
van de hulpverlening. Haar dochters en andere kinderen 
hebben tegen haar aangehuild. Ze heeft haar dochter en 

haar schoondochter in shock gezien, en ze heeft tegen haar 
huisarts gezegd dat hij daar iets aan moest doen. Er zijn 
tijdens de daarop volgende dagen tientallen mensen op be-
zoek geweest: hulpverlening, burgemeester, politie, familie, 
autoriteiten en ouderlingen. Ze kan het zich allemaal nog tot 
in detail herinneren. 
Het meest intrusieve beeld dat ze heeft is een zwart-wit 
plaatje van haar twee zonen die door de vissen worden 
aangevreten: een realistisch plaatje. Mijn vraag is: wordt 
hier de PC: ‘Ik kan het aan’, in de zin van ‘ik kan het aan dat 
dit intrusieve beeld steeds in mijn hoofd verschijnt’? Het 
lijkt me namelijk zo normaal dat je dat niet aankunt en niet 
wilt zien.

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

Reactie
Ja ik snap je wel, denk ik, maar toch ook niet helemaal, ge-
loof ik: ze wórden toch ook door de vissen opgegeten? Het 
is ook realiteit. Ik heb geen andere opties namelijk, jij wel? 
Ze moet dus eigenlijk onder ogen gaan zien dat haar zoons 
op die manier door vissen, krabben of wat dan ook, worden 
opgegeten. Je zou kunnen zeggen: “Het is een rampscenario 
dat ook werkelijkheid gaat worden.”

Antwoord
Eeh, hoe kan ik het nog beter uitleggen? Wij worden straks 
allemaal door de wormen opgegeten. Maar we zijn er niet 
bij en maken het niet zelf mee. Zij ook niet (ze is toch in 
jouw kamer?). Het is nu dus maar gewoon ‘een gedachte’, 

Twee zonen verloren: 
vastzittende rouw met EMDR
Beantwoord door: Ad de Jongh

Supervisievraag
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niet echt. Het wordt een probleem als de gedachte (en dus 
niet de realiteit) echte, angstwekkende proporties aan-
neemt. En dat is de reden waarom we dat gedachteplaatje 
SUD=0 maken. Dan is die gedachte niet meer zo storend in 
haar leven en kan ze weer slapen…

Reactie
Het is goed gegaan! Target: zwart-wit plaatje van een van 
haar zoons, waarbij zijn gezicht is veranderd in een doods-
hoofd, maar waarvan ze toch nog wel kan zien dat hij 
het was. Ze kreeg tot nu toe dit plaatje bijna iedere nacht 
voor ogen op het moment dat zij in slaap viel (NC: ‘Ik ben 
machteloos’ en een SUD van 8). Het was een goed proces. 
Wel met behulp van cognitive interweaves omdat ze bleef 
hangen bij: ‘Ik wil ze niet loslaten’. Bij SUD 3 volgde een 
strijd om het loslaten, alsof ze hem dan helemaal kwijt zou 
zijn. Uiteindelijk kwam er steeds meer berusting: “Het is 
toch echt waar en ik moet ze loslaten.” (SUD=0) Tot slot kon 
ze met een VoC van 7 zeggen: “Ik kan het aan.” Het plaatje 
raakte haar niet meer, het was vervaagd, de golven spoel-
den erover heen. De gezichten van haar zonen waren er 
nog wel een beetje, maar dat deed haar niets meer. Tijdens 
het proces kreeg ze veel lichamelijke reacties: onder andere 
buikpijn, hoofdpijn en een harde piep in haar oor. De buikpijn 
veranderde in extreme vermoeidheid. Soms viel ze bijna in 
slaap, maar deze loomheid en de piep verdwenen ook weer.
Ik hoop dat ze nu inderdaad eens in slaap valt zonder dit 
akelige beeld. Ik laat het je weten. Bedankt voor je hulp!

Reactie (enkele maanden later)
De sessie met het plaatje waarin zij haar zoons op de 
bodem zag liggen, heeft als uitwerking dat zij sindsdien 
nooit meer last heeft van dit nare beeld, dat zich aan haar 
opdrong vlak voordat zij ging slapen. Daarna hebben we 
nog een tweede plaatje met dit thema behandeld. Dit is 
het beeld waarop te zien is dat zij een van haar kinderen in 
doodsstrijd in het water ziet spartelen (NC: ‘Ik ben machte-
loos’). Ze bleef erg depressief en stond zichzelf niet toe van 

het leven te genieten, vanuit het idee dat zij dan een slechte 
moeder zou zijn die gewoon leuk door leeft, en niet op haar 
kinderen wacht. Ook hier werd EMDR op toegepast. Met ver-
schillende plaatjes van situaties waarover zij zich schuldig 
voelde. Dat was bijvoorbeeld een plaatje met daarop zijzelf, 
per ongeluk in de lach schietend, terwijl iemand op straat 
even een praatje met haar maakte. De schuldgevoelens 
werden daardoor een stuk minder, maar nog steeds bleef 
zij erg depressief. Ze wilde eigenlijk niet meer leven en zelf 
in het water springen vanuit het idee ‘waar leef ik nog voor, 
dan ben ik bij ze’. Deze gedachten kreeg zij op verschillende 
momenten in de week. Niet alleen als ze in de buurt van wa-
ter was, maar ook als ze bijvoorbeeld in de kerk zat. Dan be-
dacht ze hoe zij later op die dag het pontje kon nemen om 
eraf te springen. EMDR op deze intrusies werkte eveneens 
positief uit. Haar gedachte niet meer te willen leven was 
verdwenen. De depressie wordt echter nauwelijks minder. 

Nog steeds is zij boos op God en inderdaad… dat plaatje 
hebben we nog niet behandeld. Weet je waarom? Omdat ik 
voorrang gaf aan de meest actuele klachten: de paniek vlak 
voor het slapen gaan, de schuldgevoelens die vooraan in 
de beleving stonden en de suïcidale gedachten. Misschien 
had ik dat niet moeten doen. Nu is zij nog steeds depressief 
en boos en wil zij geen troostende woorden horen. Ze blijft 
zeggen dat niemand haar begrijpt. Ze is nu een paar jaar 
verder en heeft amper oog voor haar andere kinderen, de 
aangetrouwde kinderen en de kleinkinderen. Ze vindt dat 
het leven stil moet staan en kan niet accepteren dat deze 
kinderen van haar zijn afgenomen. Ze voelt zich door God in 
de steek gelaten. Ze vindt het gemeen en oneerlijk en zoekt 
nog steeds naar de reden waarom God haar zo ernstig heeft 
gestraft. Dit beeld van een God die straft is iets dat bij haar-
zelf hoort, niet direct bij de kerkelijke leer die zij aanhangt. 
Zij heeft een godsbeeld van een straffende God die haar 
onrecht aan doet. “Maar”, zegt ze, “zodra ik me erbij neerleg 
dat God ze van mij heeft afgenomen en ik dat ga aanvaar-
den, vecht ik niet meer voor mijn kinderen.” Dit wordt nu het 
volgende plaatje. De gevoelens van machteloosheid - dat zij 
er niets meer aan kan veranderen - zijn waarschijnlijk erger 
voor haar om te verdragen dan de boosheid op God. Daarom 
vermoed ik dat zij haar boosheid op God in stand wil hou-
den. Je zou ook kunnen denken dat zij zich een waardeloze 
moeder gaat voelen als ze stopt met vechten, maar dat acht 
ik minder waarschijnlijk omdat zij ook zegt: “Ook al zouden 
zij in de hemel zijn, dat kan toch nooit beter zijn dan bij mij!”

Antwoord
Ik zou toch dat plaatje van God nemen. Ik weet bijna zeker 
dat er een verzoeningsproces met God op gang komt dat 
haar kan helpen het verlies beter te verdragen.
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EMDR en relatiebeëindiging

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

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

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

Zoals gezegd pakte het bij mijn patiënt erg goed uit. Ze 
kwam de sessie binnen met behoorlijke somberheid 
omdat ze niet wist wat te doen. Bij haar vriend blijven, 
betekende ongelukkig blijven; bij haar vriend weg-
gaan, betekende hem verliezen en misschien nooit 
meer een ander vinden. We hebben EMDR toegepast 
op het ingebeelde rampscenario dat zij het met hem 
uitmaakt (omdat dit voor haar van beide rampscena-
rio’s degene met de meeste lading was), en dit leidde 
tot zo´n sterke spanningsreductie bij het beeld, dat de 
patiënt daarna naar haar vriend toe is gegaan en ze 
samen hebben besloten afscheid te nemen van elkaar. 
Zij was erg blij met dit resultaat en heeft me later 

Beantwoord door: Ad de Jongh
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laten weten nog nooit zo’n goede beslissing te hebben 
genomen.
Mocht hier in de literatuur nog weinig over bekend 
zijn, dan lijkt het me leuk om er een protocol voor te 
schrijven, zodat ook andere therapeuten er iets aan 
kunnen hebben. Maar uiteraard alleen als het niet 
al vele malen eerder is beschreven en gepubliceerd. 
Weet je of zoiets bekend is?

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

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

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

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

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

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

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

sociaal issue: als je braakt, wordt je door anderen raar 
gevonden en in de steek gelaten. Vervolgens moet je 
daar een plaatje van laten maken en dat als target van 
EMDR nemen. 
Ik ben heel benieuwd. Houd je me op de hoogte? 

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

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

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

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

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

In de volgende sessie zegt 

ze nauwelijks of niet meer te 

denken aan haar braakangst. 

Dus dit is een goed resultaat!
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“Nou, succes ermee”, klonk het cynisch toen ik tijdens 
de intakevergadering me opwierp om een 48-jarige, 
van oorsprong Marokkaanse man te gaan behandelen. 
Hij leed onder de gevolgen van een auto-ongeluk dat 
maar liefst 26 jaar geleden had plaatsgevonden. Al 26 
jaar heeft hij nachtelijke herbelevingen, is hij hyperalert, 
schokt zijn lichaam bij het minste of geringste, heeft hij 
hoofdpijn en komt hij zijn huis nauwelijks meer uit. Hij 
had al vele mislukte behandelingen (opnames, pillen en 
praten) gericht op depressie, hoofdpijn en angsten ach-
ter de rug; maar de man had nog nooit een echte trau-
mabehandeling gehad, laat staan EMDR. Appeltje eitje 
dus, zo vaak kreeg ik niet meer de kans om weer eens 
een type I trauma te behandelen.

Bij binnenkomst was de vermoeidheid in zijn blik het eer-
ste dat me opviel, daarbij keek hij dof uit zijn ogen. Over 
het ongeluk kon of wilde hij niet veel vertellen, want 
onmiddellijk liep de spanning op. Wel werd duidelijk dat 
hij destijds, behalve een hoofdwond, geen lichamelijke 
schade had overgehouden. Hij vertelde me dat er voor 
het auto-ongeluk geen ervaringen van betekenis hadden 
plaatsgevonden; hij was voor het ongeluk een gelukkig 
mens, echtgenoot en vader. Na uitvoerige uitleg over de 
(lichamelijke) gevolgen van traumatisering en over de 
EMDR-procedure, besloten we om de volgende zitting 
meteen te gaan starten. Hij was blij dat er eindelijk ie-
mand hem eens niet probeerde te sederen met pillen en 
huilend gaf hij aan dat hij al 24 jaar dood was. Wat een 
schande toch dat deze man nooit eerder naar behoren 
is behandeld.

De levende dode 
  Door Hans-Jaap Oppenheim

In de meeste gevallen kan een EMDR-behandeling succesvol worden afgerond, mits het 

protocol wordt gevolgd. Maar soms lukt het niet om de gewenste verandering te bereiken, of 

zelfs maar in gang te zetten. Deze rubriek biedt de gelegenheid om ‘mislukte’ behandelerva-

ringen met lezers te delen. Op verzoek van de redactie bijt Hans-Jaap Oppenheim als eerste 

de spits af.

EMDR op de klippen

foto Dafna Zwarts
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Het filmpje van het auto-ongeluk is kort: een auto van 
rechts die vanuit het niets tevoorschijn komt, de klap, 
zijn hoofd tegen de voorruit, ambulance, ziekenhuis, en 
dezelfde dag weer naar huis. Bij het zoeken naar het tar-
getbeeld begint het lichaam heftig te schokken, de pa-
tiënt begint met zijn armen om zich heen maaien, ramt 
daarbij een paar keer op de muur naast hem, en zijn 
rechter been lijkt pompend te remmen. Ik begin onmid-
dellijk met afleiden, laat hem al snel mijn hand vasthou-
den en, nadat hij mijn afleidende vingers al een tijd niet 
meer kan volgen, pak ik zijn beide handen vast en knijp 
er alternerend in. Ondertussen praat ik op hem in: “Je 
bent nu veilig, het is 2013, het zijn lichamelijke herbele-
vingen, het is oud zeer.” 
De schokken worden steeds heviger. Zo nu en dan staat 
hij in een reflex op en valt dan bijna voorover. Een keer 
wil hij weglopen en ik kan hem met moeite tegenhou-
den. Met alle macht probeer ik hem weer in het hier en 
nu te krijgen. Uiteindelijk lukt dat. De man is doorweekt 
en ik niet veel minder. Het schokken gaat nog een tijdje 
door, hij excuseert zich daarvoor. Ik leg hem nogmaals 
uit hoe dat kan. De man begint te huilen en omhelst me 
met gestrekte armen. Hij geeft aan veel vertrouwen in 
mij te hebben. Niet geheel overtuigd van mezelf heb ik 
toch maar het gebeuren positief geëtiketteerd: “Het is 
zwaar maar er is nu al het een en ander verwerkt.” De 
man is bereid om volgende week door te gaan. 

Nachtmerries
De volgende zitting geeft hij aan erg veel nachtmerries 
te hebben gehad en erg gespannen te zijn. Ik leg hem uit 
dat hij door de toppen van de angst/paniek heen moet 
en het beste door kan gaan. Ter bescherming laat ik hem 
op een mat op de grond zitten en ook zijn de muren 
naast en achter hem bedekt met matten. Ik heb beslo-
ten om, naast de oogbewegingen, ook gebruik te maken 
van de koptelefoon met klikjes. Het werkgeheugen moet 
immers maximaal belast worden. Op zoek naar een stil-
staand beeld laat ik hem weer de film vertellen, maar op-
nieuw slaat de paniek onmiddellijk toe. Hij rukt de kop-
telefoon van zijn hoofd en gooit hem weg. Zijn lichaam 
begint weer heftig te schokken en zijn rechter hand lijkt 
als een gek een denkbeeldige versnellingspook heen en 
weer te schuiven. Mijn afleidende vingers volgt hij al lang 
niet meer. Ik ga over op tappen op zijn knieën. Als ik hem 
iets te hard aanraak of iets van het ritme afwijk, schokt 
het lichaam. Na vijftien minuten stop ik. Opnieuw druipt 
het zweet van zijn gezicht en zijn er grote natte plekken 
op zijn shirt zichtbaar. Totaal uitgeput verlaat hij de ka-
mer, mij in verbijstering achterlatend.

De derde zitting zou niet veel anders verlopen. Er wa-
ren een paar conclusies die ik na afloop moeiteloos kon 
trekken: op deze wijze verder gaan had geen zin; ik had 
niet zo zonder meer met het basisprotocol moeten be-
ginnen; je hebt PTSS en PTTS+, oftewel een enkelvoudig 
trauma kan tot beschadigingen leiden die de diagnose 
PTSS te boven lijken te gaan; ik heb een lesje beschei-
denheid gekregen.

‘Successieve approximatie’
Hoe het verder ging? De behandeling is nog bezig. We 
zijn drie zittingen alleen maar bezig geweest om een 
extern plaatje van het ongeluk te construeren, waar hij 
zonder totale paniek naar kan kijken. In eerste instantie 
heb ik hem met twee autootjes het ongeluk laten uit-
beelden. De eerste twee keer gooide hij de andere auto 
woest weg nog voordat hij deze op zijn auto kon laten 
botsen. Pas de derde keer, toen ik hem zijn auto vanuit 
een ander perspectief het kruispunt liet naderen, kon hij 
laten zien hoe de andere auto op hem botste. De SUD 
daarbij was 10.
De zitting daarop hebben we op Google Maps en met 
behulp van Streetview gekeken naar de plek waar het 
ongeluk heeft plaatsgevonden. Helemaal zeker wist hij 
het niet meer, maar op het moment dat er een bepaald 
kruispunt naderde, begon zijn lichaam ineens wild te 
schokken en gilde hij dat het daar was en hij wilde op-
staan. Snel draaide ik het Streetviewperspectief om zo-
dat het kruispunt van de andere kant zichtbaar was en 
kon hij weer zitten. Ik heb foto’s van de twee perspectie-
ven van het kruispunt gemaakt en meegegeven met de 
opdracht om er de komende week dagelijks meerdere 
keren een minuut naar te kijken: eerst die vanuit ‘de an-
dere kant’ en als dat zou lukken daarna de andere vanuit 
het herbelevingsperspectief.
De zitting daarop meldde hij dat hij zich iets rustiger 
voelde en dat hij nog maar met lichte schokken van het 
lichaam naar beide plaatjes kon kijken. Binnenkort, als 
hij het weer aandurft, gaan we door met EMDR.
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Eindelijk ‘mocht’ ze dan starten met 

EMDR; we noemen haar Dunja, een 

vrouw van achter in de dertig met 

een lange geschiedenis in de hulp-

verlening, waarvan de laatste jaren 

bij de afdeling Complex Trauma. Ze is 

bekend met een borderline persoon-

lijkheidsstoornis (er is onder andere 

sprake van agressie en geweld naar 

anderen, zelfbeschadiging, gokken 

en drugs). Zelf ken ik haar van de 

stabilisatiecursus die ze bij mij heeft 

gevolgd. Ik had tijdens de cursus 

uitleg gegeven over EMDR en Dunja 

wilde graag, maar was er ook bang 

voor. Ook haar zus had met succes 

EMDR gedaan en dat motiveerde 

haar.

EMDR op de klippen

De verkeerde snaar
Tekst: Marion van Schaik
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Dunja heeft een nare voorge-
schiedenis: ze komt uit een 
groot gezin en haar leven wordt 
voornamelijk gekenmerkt door 
emotionele verwaarlozing, fy-
sieke agressie en veel seksueel 
misbruik. Voor zover ze weet 
werden, naast zijzelf, ook haar 
zussen misbruikt door opa, stief-
broers en broers. Het in kaart 
brengen en maken van de casus-
conceptualisatie is al een hele 
klus (‘rechtsom’). De voornaam-
ste kerncognities zijn: ‘Niemand 
is te vertrouwen’ en ‘Ik ben 
waardeloos’.

Als EMDR-supervisor doe ik vooral 
screenings en superviseer ik behan-
delingen die door collega’s worden 
uitgevoerd. Dunja had erg haar best 
gedaan om bij mij de EMDR-behan-
deling te kunnen doen. Ze heeft een 
tijdje moeten wachten, maar de start 
is heel positief en ze heeft -voor haar 
doen- veel vertrouwen in mij.

We zijn na de RDI begonnen met 
een heftig targetbeeld dat beide 
kerncognities aanstuurt: het seksu-
eel misbruik door opa tussen haar 
vijfde en twaalfde levensjaar.
De NC is: ‘Ik ben waardeloos’ en de 
SUD is 10. De associaties zijn van-
af de eerste sets oogbewegingen 
heftig; tijdens abreactions slaat ze 
haar handen voor haar ogen, huilt, 
schreeuwt en kan bijna niet blijven 

zitten. Ik tik met mijn EMDR-stokje 
afwisselend op haar knieën als ze 
niet meer met haar ogen volgt, en 
ik doe veel procesinterweaves in de 
trant van: “Je bent nu veilig”, “het 
is 2013, het is voorbij”, “hij kan je 
niets meer doen, hij is dood.” Haar 
heftigheid houdt onverminderd aan, 
ze wordt ook erg boos op zichzelf, 
geeft zichzelf de schuld. Mijn inter-

weaves hoort ze soms helemaal 
niet, ik herhaal ze en krijg haar tus-
sendoor ook weer zover dat ze het 
stokje volgt, terwijl ik blijf tappen op 
haar knieën.

Als ik luid en duidelijk de interwea-

ve “wiens idee was dit, wie had het 
verzonnen?”, herhaal, ontsteekt ze 
in blinde woede: “Zie je wel, dat zei 
mijn moeder altijd, dat zeg ikzelf en 
nu zeg jij het ook. Ook jij vindt dat 
dus: ik heb het verzonnen!!”
Ik ben aanvankelijk te verbaasd om 
het te geloven, deze interweave is 
altijd bingo! Een intikkertje als het 
gaat om seksueel misbruik van een 
kind door een volwassene.

Nadat ik de cognitive interweave 
geherformuleerd heb (niets slaat 
aan), ga ik back to target, doe alle 
mij bekende interventies bij dissoci-
atie om haar niet te verliezen, maar 
ik bereik haar niet; ze slaat zichzelf, 
gilt en schopt om zich heen. Geluk-
kig ken ik Dunja, haar acting out, 
haar agressie en haar heftigheid. De 
BPS speelt hier ook behoorlijk mee.
Pas als ik haar (aangekondigd!) bij 
de arm pak en haar dwing me aan 
te kijken, krijg ik een beetje contact. 
Ik vraag haar mij te vertellen wat ik 
denk over opa’s of volwassenen in 

het algemeen die seks met kleine 
kinderen hebben, en dat doet ze 
uiteindelijk; tijdens de stabilisatie is 
het hier vaak over gegaan. Ik krijg 
haar zover dat ze opschrijft hoe 
ik daarover denk en wat ze uit de 
stabilisatiecursus weet en wat ook 
bij haar als ‘cold cognition’ ergens 
aanwezig is.

Van EMDR is in deze sessie even 
geen sprake meer, we zijn ver over 
de tijd, maar ze kalmeert en gaat re-
delijk rustig de deur uit. Als ze weg 
is, realiseer ik me dat door deze 
mislukte interweave (woordkeus, 
intonatie, volume, timing of alles bij 
elkaar?) haar NC’s opnieuw beves-
tigd worden, dat daar niet veel voor 
nodig is en dat er waarschijnlijk nog 
heel wat ‘bewijsmateriaal’ wegge-
werkt zal moeten worden.

Op de volgende afspraak verschijnt 
ze niet. Ze meldt zich ook niet af. 
Als ik haar bel, neemt een zus haar 
telefoon aan, ze zitten in de auto, 
Dunja is erbij maar erg overstuur. 
Er heeft net daarvoor een handge-
meen plaatsgevonden tussen haar 
en twee van haar zussen. Haar zus 
zegt wel dat Dunja erg boos was 
over het feit dat ze nu ook nog haar 
EMDR-sessie moest missen en Dun-
ja zelf wil wel even aan de telefoon 
komen om te zeggen dat ze volgen-
de keer zeker komt. Daar ben ik blij 
om, dat zeg ik haar ook.

Ik krijg dus nog een herkansing…

Medusa
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Ik heb een Surinaamse vrouw van 24 

jaar onder behandeling. Ze heeft angst 

voor gaten waar je niet doorheen kunt 

kijken. In het plafond van de wachtka-

mer zitten ook dergelijke gaatjes en 

daar zat ze te wachten toen ik haar 

haalde, strak voor zich uitkijkend om 

vooral het plafond met haar blik te mij-

den. 

Haar probleem ligt op seksueel gebied, 

omdat ze niet naar haar eigen vagina 

durft te kijken (tevens een gat waar je 

niet doorheen kunt kijken), laat staan 

eraan te voelen, om nog maar helemaal 

niet te spreken over eventuele penetra-

tie door haar vriend. Ze heeft een isla-

mitische achtergrond en mag voor het 

huwelijk eigenlijk geen gemeenschap 

hebben. Ze is inmiddels van dat idee 

afgestapt en wil graag met haar vriend 

vrijen en ook coïtus hebben. Ze zou wel 

kunnen vrijen, zolang haar vriend maar 

niet met zijn vinger in de buurt van de 

ingang van haar vagina komt. 

De angst voor het zien van haar vagina 

speelt vanaf haar vierde jaar. Ze zat zon-

der onderbroek met gespreide beentjes 

op het bed van haar moeder en keek in 

de spiegel van de linnenkast. Ze schrok 

toen ze haar vagina zag. Ze vond het er 

zo raar uitzien: het was rood van kleur 

waardoor ze haar clitoris voor iets bloe-

derigs aanzag, en er zat een gat. Naast 

dit probleem heeft haar moeder haar 

doodsbang gemaakt voor de ontmaag-

ding. Mijn patiënt is vooral bang dat het 

pijn doet zoals haar moeder dat regel-

matig heeft medegedeeld. Behalve de 

gebeurtenis die ik net heb omschreven, 

heeft ze eigenlijk geen nare ervaringen 

op seksueel gebied. 

We hebben de nare gebeurtenis, waar-

bij ze op bed haar vagina ziet, inmid-

dels behandeld en dat verliep prima. In 

no time was de SUD van 9 naar 0. Als 

opdracht had ik haar meegegeven zelf 

thuis met een spiegel naar haar vagina 

te gaan kijken en ze was van mening 

dat ze dit aan kon. De week erna was 

ze erg blij. Ze was ten eerste naar de 

Brazilian wax shop gegaan om haar va-

gina beter te kunnen bekijken. Ze was 

heel blij hoe het er uit zag en verbaasd 

dat het gaatje zo klein was, terwijl ze 

zich haar vagina-ingang als een enorm 

gat had voorgesteld. Binnen twee zit-

tingen dus een fi kse stap voorwaarts. 

Nog steeds bestaat er een diepe angst 

bij de gedachte iets in haar vagina in 

te brengen. Een stukje van een wat-

tenstaafje inbrengen is al erg eng. We 

hebben een fl ashforward gedaan waar-

bij ze zich voorstelde een vinger of een 

stukje van haar vinger in te brengen. 

Het rampscenario was dat ze zo bang 

zou zijn wat ze zou voelen in haar vagi-

na dat ze in paniek zou raken en fl auw 

zou vallen. De SUD daalde snel van 10 

naar 0. Hoe het verder is verlopen met 

oefenen weet ik nog niet. Ze mailde me 

voor de komende zitting een andere 

moeilijkheid: ze heeft problemen met 

opgewonden raken. Mogelijk omdat ze 

tot nu toe niet de juiste stimulatie heeft 

kunnen vinden van haar vagina, van-

wege de bovenstaande problemen. On-

langs probeerde ze te masturberen. Ze 

werd erg opgewonden maar tegelijker-

tijd ontzettend misselijk, en wel zo erg 

dat ze dacht te moeten overgeven. Ze 

was hier nogal van overstuur geraakt. 

Er is een grote kans dat haar bekken-

bodem en de rest van haar lichaam zo 

gespannen zijn dat dit de oorzaak was 

van haar misselijkheid, met de daarbij 

komende angstige gedachten dat ze 

niet weet wat er zou gebeuren als ze 

zich overgeeft aan haar opwinding en 

er geen controle over heeft. 

Er is dus sprake van twee disfuncties: 

anorgasmie en vaginisme. Zonder dat 

er penetratie heeft plaatsgevonden of 

dat ze überhaupt met een vinger in 

haar vagina heeft proberen te voelen, 

zegt ze met volle overtuiging dat ze te 

nauw is en dat het niet gaat lukken. 

De kans dat het zo zal verlopen is wel 

aanwezig natuurlijk. Haar moeder heeft 

vermoedelijk ook aan het ontstaan van 

haar angsten bijgedragen. Ze heeft daar 

overigens geen beeld bij. Ze heeft een 

vriend die veel begrip heeft en bij wie 

ze zich prima voelt. Wat kan ik nu het 

beste doen? Ingaan op haar misselijk-

heid tijdens de toenemende opwinding, 

of verder gaan met het voorbereiden op 

penetratie met een fl ashforward? Dit 

alles natuurlijk in combinatie met an-

dere interventies als psycho-educatie, 

cognitieve therapie en mogelijk bek-

kenbodemtherapie. Heb je een advies? 

Antwoord
Ja, prima, dit moet wel lukken. Let 

er echter op dat het bij een fl ashfor-

ward echt om een (ultieme) ramp 

moet gaan. Dus nog een (of meer) 

stappen verder dan wat je nu be-

schrijft als beeld: wat gebeurt er in 

het ergste geval als ze haar vinger 

in haar vagina steekt? Of (nog er-

ger) wat gebeurt er als er een ge-

slachtsdeel in haar vagina komt? 

Door de informatie die haar moeder 

heeft verstrekt over ontmaagding, 

en hoe dat in z’n werk gaat als je 

Angst voor het zien 
van eigen vagina

Supervisievraag

Beantwoord door: Ad de Jongh
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vagina te nauw is, zijn er vast al-

lerlei enge beelden en fantasieën 

gebracht in het hoofd van jouw pa-

tiënt. Die moeten er weer uit. Dat 

kan in dit geval heel goed met be-

hulp van een flashforward. Ik merk 

dat deze behandelstrategie juist op 

het terrein van de seksuele proble-

men uitstekend werkt. Op het mo-

ment dat de flashforward neutraal 

aanvoelt, worden die beelden niet 

meer geactiveerd als ze bijvoor-

beeld aan haar ‘gat’ of geslachtsge-

meenschap denkt. Jij zegt: “Daar 

heeft ze geen beeld van.” Dat kan 

in feite niet het geval zijn, anders 

zou ze die angst namelijk niet heb-

ben. Die wordt namelijk aange-

stuurd door een eng schrikbeeld 

dat in haar hoofd zit, dat kan niet 

anders. Soms moet je de patiënt 

daar echt over doorzagen. Dikwijls 

vinden mensen het namelijk lastig 

om zo’n beeld te maken. Je kunt 

natuurlijk ook een ander, minder 

bedreigend, kader gebruiken, bij-

voorbeeld: “Als je een nachtmer-

rie zou hebben over je vagina/een 

penetratie, waar zou die dan over 

gaan?” Dat is vast een schrikbeeld 

van bloed en onbeschrijfelijke pijn 

(of afwijzing!). Voor je flashforward 

neem je het meest bedreigende as-

pect als stilstaand plaatje en pas je 

standaard de NC ‘Ik ben machte-

loos’ toe. Ik weet zeker dat als dat 

plaatje SUD=0 is en het dus uit haar 

hoofd is, het vrijen ook makkelijker 

zal gaan.

Reactie
Dank voor je advies. Inmiddels gaat 

het goed met mijn patiënt. Ik heb de 

voorgestelde flashforward gedaan. 

Het verliep prima. Kort daarna mailde 

ze dat ze tot een orgasme kon komen. 

Na de EMDR-zittingen bleek bekken-

bodemtherapie toch nog geïndiceerd. 

Dit heeft haar geholpen beter te leren 

ontspannen. Penetratie is nu mogelijk. 

Twee disfuncties zijn verholpen. Hoe 

mooi kan het zijn?
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EMDR bij vastgelopen rouw

Graag wil ik je de volgende casus 

voorleggen: het gaat om een vrouw 

van Indonesische afkomst die een 

jaar of acht geleden plotseling haar 

man door een hartstilstand is ver-

loren. Zij maakte mee dat hij zich ’s 

avonds beroerd voelde, wat zij baga-

telliseerde als een griepje. Later kon 

ze niet snel een arts te pakken krijgen 

en uiteindelijk is hij in het ziekenhuis 

overleden. Toen hij overleed is zij in 

paniek weggelopen en ze heeft ook 

geen afscheid kunnen nemen. Er is 

veel angst en schuldgevoel. Zij is ie-

mand die sterk somatiseert en grote 

moeite heeft haar gevoelens onder 

woorden te brengen. Ze is behoorlijk 

stressgevoelig en vlucht steeds weg 

in lichamelijke klachten. Haar leven 

staat al acht jaar stil. Er hebben zich 

inmiddels al meerdere psychiaters op 

haar stuk gebeten, onder andere met 

medicatie. De laatste psychiater heeft 

haar naar mij verwezen voor een EM-

DR-behandeling. 

Het was een zeer moeizaam verlo-

pende EMDR-therapie omdat zij in 

het begin alle mogelijke manoeuvres 

maakte om uit het proces te blijven. 

Uiteindelijk met veel geduld, en haar 

de regie gevend, zijn we nu aanbe-

land bij het beeld van haar man op 

het bed in het ziekenhuis, waarbij zij 

wegloopt. Met verschillende cogni-

tive interweaves weten we uiteinde-

lijk de lading van 10 naar 4 terug te 

brengen. Ze voelt zich inmiddels niet 

meer schuldig, kan zien dat ze zelf in 

paniek was en daarom was weggelo-

pen, en dat haar man, als hij had ge-

weten dat zij in paniek was, haar dat 

absoluut niet kwalijk zou hebben ge-

nomen. Het machteloze gevoel dat zij 

had bij het zien van het akelige beeld 

van haar man, en het idee daarbij dat 

Supervisievraag

Beantwoord door: Ad de Jongh
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hij op dat moment zo verschrikkelijk 

leed, zijn beide ook veranderd. Dit 

omdat ze nu ziet dat hij waarschijnlijk 

op dat moment al dood was en hij dat 

niet meer voelde.

Waar ze nu nog last van heeft (een 

plaatje met een SUD van 4) is de ra-

deloze, machteloze vrouw die zij ziet. 

De lading bij dit beeld zakt niet. Heb jij 

een idee welke cognitive interweave 

ik nu zou kunnen gebruiken om ook 

deze lading weer verder te laten zak-

ken? Zij zegt dat ze na de vorige zit-

ting heel boos was, maar dat zou nu 

weer onder controle zijn. Ze kan ab-

soluut niet aangeven wat haar boos 

maakt, of boos heeft gemaakt. Of 

moet ik het meer zoeken in een inter-

weave gericht op het feit dat het nu 

achter de rug is?

Antwoord
Wat een mooie casus voor EMDR. 

Heb je gedacht aan een paar targets 

die ik zie? Dat wil zeggen:

1.  Het moment dat ze de klachten 

van haar man bagatelliseerde 

(mogelijk toch: zelfverwijt, bij-

voorbeeld: ‘Ik ben schuldig’)

2.  Niet de arts te pakken kun-

nen krijgen (vermoedelijke NC: 

machteloosheid)

3.  Het weglopen in paniek (ver-

moedelijk zelfbeeld NC, bijvoor-

beeld: ‘Ik ben een lafaard’)

4.  Geen afscheid nemen (NC, ‘Ik 

ben machteloos’ of ‘Ik ben een 

slecht mens’)

Wat je interweaves betreft, zou ik 

denken aan de typische interwea-

ves die je gebruikt in het geval van 

machteloosheid (machteloze woe-

de):

‘Wat zou je nu doen als je dit op-

nieuw zou overkomen?’

Als je het over zou kunnen doen, hoe 

zou je het nu aanpakken?.....’doe 

maar net alsof’ [set]

Andere interweaves die kunnen hel-

pen zijn:

Hoe zou je die vrouw kunnen troos-

ten? Wat zou je tegen haar zeggen 

om haar gerust te stellen (of te ont-

schuldigen)?

‘Wat (welke geruststellende woor-

den) zou hij tegen je zeggen als hij 

jou nu zou kunnen zien, en ziet dat 

jij hier nog zo veel last van hebt?’

Ik denk dat je met dit type van inter-

weaves in combinatie met stug door-

gaan een eind kan komen. 

Gebruik in ieder geval ook de inter-

weave:

‘Als hij het nog zou kunnen horen 

(daar boven), wat zou je nog tegen 

hem willen zeggen?’…………. ‘Zeg 

dat maar tegen hem’..[set]

Reactie
Vandaag heb ik mijn patiënt weer ge-

zien. Het is met haar echt een kwestie 

van lange adem. Ze zegt vaak afspra-

ken af vanwege ziekte en vertoont 

veel vermijdingsgedrag, dus het zal 

nog even duren voordat dit stuk is 

afgerond. Ik mag ook geen oogbe-

wegingen doen, want daar krijgt ze 

hoofdpijn van en dat wil ze absoluut 

niet (al na 2 sets!).

Vandaag ben ik weer gestart met het 

beeld dat zij in paniek is bij het bed 

waarop hij (dood) ligt. Het is naar om 

haar machteloosheid te zien en de 

schuld te voelen over het feit dat ze 

niets heeft gedaan. De SUD blijft enige 

tijd hangen op 4. 

Hierbij een overzicht van het 
beloop met mijn interweaves:
Ik: “Wat komt er op?”

Patiënt: “Zelfde beeld.”

Ik: “Als je het over zou kunnen 

doen……..etc. ?”

Patiënt: “Dan had ik hem getroost en 

gerustgesteld.” 

Ik: “Wat zou je zeggen?”

Patiënt: “Dat hij niet bang hoeft te zijn.”

Ik: “Doe dat maar nu, wat je toen ei-

genlijk had willen doen, maar niet 

kon.”

Patiënt: “Dat voelt wel veel beter ja, 

maar dat heb ik niet gedaan. Had ik 

dat maar gedaan, dan had ik me veel 

beter gevoeld.” 

Het lijkt allemaal niet het gewenste 

effect te hebben. 

Vervolgens heb ik haar gevraagd of 

haar man, als hij nu zou zien dat zij er 

nog steeds veel last van heeft dat zij 

dat niet heeft gedaan, haar dat kwalijk 

zou nemen. Daarop antwoordt zij met 

een volmondig nee. Op mijn vraag: 

“Wat zou hij zeggen tegen je als hij je 

zo zou zien?”, geeft zij als antwoord: 

“Dat het zo goed is.” Deze interventie 

heb ik meerdere keren herhaald. Ze 

geeft vervolgens aan dat ze inderdaad 

het maar meer zo moet zien. Dat al 

haar lichamelijke klachten te maken 

hebben met haar zelfverwijt: “Ik moet 

er maar eens anders over gaan den-

ken.” Het voelt nog dubbel voor haar.

Uiteindelijk is de SUD nog steeds 4, 

maar er lijkt toch weer een kleine 

doorbraak te zijn. Ook na de vorige 

keren hielp het als ze over deze inter-

venties thuis ging nadenken. Ze voelt 

absoluut wel dat er sinds het begin al 

veel lading af is. Zoals ik al zei: het zal 

wel een zaak van lange adem wor-

den, maar ik houd je op de hoogte!

Antwoord
Nee, ik heb weinig toe te voegen. 

Dit is het beste dat je (voor haar) 

kunt doen. Dit soort processen gaan 

nu eenmaal zo snel als ze kunnen. 

Dit komt beslist goed. 
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Yanda van Rood en Carlijn de Roos 

behandelen sinds 2003 gezamenlijk 

patiënten met Somatisch Onvoldoen-

de verklaarde Lichamelijke Klachten 

(SOLK). Centraal daarin staat het 

Gevolgenmodel waarin ze recentelijk 

ook een plek gaven aan traumatische 

herinneringen, waardoor ze de 

patiënten nog beter kunnen helpen. 

‘Plezier in puzzelen’
Succesvolle SOLK-behandeling mede dankzij EMDR
Tekst: Wieger Favier

Interview Carlijn de Roos en Yanda van Rood

Foto: Nienke Hofstede
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In aanloop naar hun keynote-voordracht over SOLK op 
het jaarlijkse EMDR-congres, overleggen klinisch psy-
chologen Yanda van Rood en Carlijn de Roos hierover 
in een compacte werkkamer op de poli psychiatrie in 
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Tussen 
bureau en volle dossierkasten is het wikken en wegen 
over inhoud, volgorde en de laatste accenten. Ook als 
ze tussendoor vertellen over de vorderingen die ze de 
afgelopen jaren maakten in de behandeling van SOLK-
patiënten, valt op hoe zorgvuldig ze zijn in hun bewoor-
dingen, hoe nauwgezet ze iedere uitspraak overwegen, 
peins-stiltes laten vallen en elkaars formuleringen soms 
net weer wat aanscherpen, tot ze beiden tevreden zijn.
‘Plezier in puzzelen’, zo omschrijven ze hun werk. Via 
een stapsgewijze aanpak proberen ze de complexe 
klachten van hun patiënten te ontcijferen, zodat de 
stukjes op hun plaats vallen. Het zijn patiënten die soms 
al tientallen jaren met pijn of ernstige vermoeidheid 
tobben, zich daarover nauwelijks begrepen of gehoord 
voelen, en vaak al een heel zorgtraject achter de rug 
hebben.
‘Boeiende materie’ voor de twee puzzelaars die wel van 
een stevige uitdaging houden. Carlijn en Yanda leggen 
de lat hoog: “We zien het als een uitdaging om ook bij 
deze patiënten, waarop iedereen zich al heeft stukgebe-
ten, toch het maximale herstel te bereiken”, zegt Carlijn. 
“We blijven zoeken tot het plaatje echt klopt. Geweldig 
als je dan, na een lange weg vol obstakels, of al na een 
paar gerichte interventies, zo’n volledig vastgelopen pa-
tiënt toch ineens ziet opknappen.”
SOLK-specialist Yanda vreest echter wel dat de patiën-
ten die zij en Carlijn behandelen, nog maar het topje van 
de ijsberg vormen. “Wij zien alleen de volhouders die 
ondanks alle tegenslag, toch zijn blijven zoeken. De rest 
zit ontmoedigd thuis en heeft het al lang opgegeven.”

‘In stand houdende factoren’ 
Patiënten met SOLK hebben lichamelijke klachten, zo-
als chronische pijn, vermoeidheid, verlammingen of 
wegrakingen die niet -of niet geheel- verklaard worden 
door een bekende ziekte. Als de klachten langer dan zes 
maanden aanhouden en aanzienlijk leed en functione-
ringsbeperkingen teweegbrengen, is er sprake van een 
somatoforme stoornis. Veel SOLK-patiënten hebben bo-
vendien -al dan niet als gevolg van de SOLK- last van 
andere klachten zoals depressieve-, en angstklachten. 
“Ook post traumatische stress klachten komen veel 
voor”, zegt Carlijn, “en we zijn in de laatste jaren gaan 
zien hoe de onverwerkte traumatische herinneringen de 
SOLK in stand kunnen houden.” 
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In hun benadering van SOLK maken Yanda en Carlijn een 
belangrijk onderscheid tussen de oorzaak van de klach-
ten en eventuele ‘in stand houdende factoren’ zoals 
angst- en vermijdingsgedrag, somberheid en onverwerk-
te traumatische herinneringen. “We onderzoeken niet de 
oorsprong, maar kijken wat het herstel in de weg zit”, 
legt Yanda uit. “Op basis daarvan maken we een behan-
delplan met een of meerdere gerichte interventies zoals 
EMDR, cognitieve herstructurering of ontspanningsoefe-
ningen. Als we bijvoorbeeld iemand zien die last heeft 
van onwillekeurige trekkingen van het hoofd na een au-
to-ongeluk, dan denken wij aan een fysieke herbeleving; 
het hoofd dat achterover slaat tijdens de botsing. Niet 
de oorzaak van de klacht staat voorop, maar de reden 
waarom het niet overgaat: dat is de andere manier van 
kijken.” 

Vergroten van fysieke window of tolerance
Sommige patiënten zijn inmiddels te ziek voor opname 
in een kliniek omdat ze, vanwege extreme vermoeidheid 
of bijvoorbeeld urenlange wegrakingen, niet de minste 
activiteiten en therapieën kunnen volhouden. “Omdat ze 
gemakkelijk over hun eigen grenzen gaan, is het nodig 
om deze patiënten af te remmen, in plaats van ze te ac-
tiveren. Iemand die maar even rechtop kan zitten, moet 
deze beweging slechts heel kort, maar wel regelmatig 
uitvoeren. Zo blijft de patiënt in zijn fysieke window of 

tolerance, en door geleidelijk uitbouwen ontstaat er ver-
volgens voldoende speelruimte voor de volgende stap. 
Als er een link is met een onverwerkte traumatische her-
innering, dan is die volgende stap vaak EMDR.”

Centraal in die stapsgewijze benadering staat het Gevol-
genmodel: een breed inzetbaar protocol voor de diag-
nostiek van patiënten met SOLK, ontworpen door Anne 
Speckens en doorontwikkeld door Yanda. Hierin gaven 
Carlijn en Yanda ook een plek aan onverwerkte trauma-
tische ervaringen. “Vroeger bestond er voor iedere SOLK 
wel een protocol”, vertelt Yanda. “Maar het Gevolgen-
model is het eerste generieke protocol voor de diagnos-
tiek, waarmee je bij elke klacht gericht kunt vaststellen 
welke interventies geïndiceerd zijn. Het helpt om telkens 
heel precies te achterhalen welke informatie nog ont-
breekt. Als we, tijdens de behandeling vastlopen, duiken 
we opnieuw het model in, controleren wat we al hebben 
gedaan, of er al ‘in stand houdende factoren’ zijn ver-
minderd, en wat er nog is overgebleven. Zo kunnen we, 
met het model als houvast, door zoeken tot we helder 
hebben wat op dat moment de meest directe in stand 
houdende factor is en dat als aangrijpingspunt nemen 
voor de verdere behandeling.”

Als voorbeeld van een geslaagde zoektocht noemt Yanda 
een patiënte met chronische buikpijn, hevige buikpijn-
aanvallen en ernstige depressies als aanmeldingsklacht. 
“Zij was al uitgebreid behandeld door een gynaecoloog, 
een psychiater en een psycholoog, en had al verschillen-
de opnames achter de rug. Bij het invullen van het Ge-
volgenmodel kwam naar voren dat de machteloosheid 
tijdens de buikpijnaanvallen deed denken aan de mach-
teloosheid tijdens een verkrachting dertig jaar daarvoor. 
De behandeling bestond uit drie EMDR-sessies. Zoveel 
als nodig waren om deze nare ervaring te verwerken. 
De buikpijnaanvallen verdwenen, de buikpijn nam sterk 
af en de depressie klaarde op. We hebben deze patiënte 
nog lang daarna gevolgd om te kijken of het herstel zou 
beklijven. En dat deed het.”

Ook veel instellingen werken inmiddels met deze diag-
nostische methode en zijn er enthousiast over. “Herstel-
programma’s zijn vaak zwaar en kunnen bestaan uit een 
schot hagel: groepsbehandeling, creatieve therapie, men-
taliseren: van alles wordt tegelijk op iemand afgevuurd. 
Bij de meting, helemaal aan het eind van het behandel-
programma, blijkt vervolgens niet duidelijk welke behan-
delmodule wel en welke niet effectief is geweest. Na de 

 “Een geweldig 
voordeel van zo’n 

korte gerichte EMDR-
behandeling is dat 

we de gestelde 
hypothese over de rol 
van de traumatische 

herinnering 
relatief makkelijk en 
snel kunnen toetsen 

en deze zo nodig 
bijstellen.”  

Carlijn de Roos
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diagnostiek met behulp van het Gevolgenmodel maken 
we nog steeds gebruik van diezelfde interventies, maar 
nu heel gericht. We schieten met scherp. En bij elk ‘schot’ 
kunnen we niet alleen gelijk zien of het raak is, maar ook 
hoe diep en hoe effectief. Daardoor is onze leercurve veel 
steiler: we leren snel van onze interventies omdat we 
daarover gelijk feedback krijgen. Tegenwoordig verloopt 
een intake al vaker volgens het gevolgenmodel, en pas-
sen instellingen het programma waar nodig aan.” 

Rol van trauma
De samenwerking tussen Yanda en Carlijn startte elf jaar 
geleden. Yanda was toen al gespecialiseerd op het ge-
bied van SOLK en somatoforme stoornissen en Carlijn 
raakte extra geïnteresseerd in dit terrein toen ze hoorde 
dat Bob Tinker, een van de EMDR-pioniers uit Amerika, 
succesvol een patiënt met fantoompijn na een ongeluk, 
had kunnen genezen door het trauma van dat ongeval 
met EMDR te behandelen. “Ik vond dat zeer intrigerend 
nieuws en startte met Sandra Veenstra en in samen-
werking met Yanda, een pilot-studie naar het effect van 
EMDR bij fantoompijn. 
Volgens hun nauwgezette werkwijze sleutelden Carlijn 
en Yanda in de daarop volgende jaren aan de verdere 
ontwikkeling van het Gevolgenmodel en gaven daarin re-
centelijk ook een plek aan traumatische herinneringen. 
“We merkten dat trauma in de vorm van emotioneel of 
seksueel misbruik en mishandeling in de vroege jeugd 
opvallend vaak voorkomt bij patiënten met SOLK”, legt 
Carlijn uit, “en dat sommige mensen met ernstige soma-
toforme  klachten, zoals ernstige vermoeidheid, eigenlijk 
telkens in een fysieke herbeleving kunnen zitten. Als je 
niets meer kunt en je zwaar voelt, geeft dat een machte-
loos gevoel wat eerdere, onverwerkte herinneringen ac-
tiveert waarin machteloosheid ook een rol speelt, zoals 
fysieke mishandeling. De herinnering daaraan is er nog 
wel, maar de bijbehorende lichamelijke sensatie is niet 
bewust toegankelijk. We merkten echter dat we die fy-
sieke herinnering een stuk beter op konden sporen, door 
veel meer via het lichamelijke gevoel uit te vragen. We 
vragen patiënten zich te concentreren op de lichamelij-
ke sensatie, er met hun volle aandacht naar toe te gaan 
en deze daarna te beschrijven. Naar aanleiding van die 
beschrijving kunnen we vervolgens vragen of en wan-
neer de patiënt dit eerder zo heeft gevoeld. Zo raken de 
aan de lichamelijke sensaties verbonden herinneringen 
toch geactiveerd en toegankelijk.” 
Als een mogelijke, aan de klacht gerelateerde traumati-
sche ervaring op deze manier is geïdentificeerd, is een 
gerichte EMDR-behandeling de volgende stap. “Een ge-
weldig voordeel van zo’n korte, gerichte behandeling is 

dat we de gestelde hypothese over de rol van de trau-
matische herinnering relatief makkelijk en snel kunnen 
toetsen en deze zo nodig bijstellen”, benadrukt Carlijn.

Bijzondere wisselwerking
Carlijn leerde tijdens haar specifieke behandeling van 
jonge en vroeg getraumatiseerde kinderen veel van de 
lichamelijke reacties die ze waarnam. “Jonge kinderen 
hebben nog geen woorden voor wat er gebeurt, maar 
hun lijfjes zijn des te expressiever. Bij hen zie ik het effect 
dat de onverwerkte traumatische ervaring heeft op het 
lichaam. De houding, spierspanning, en het niet gebrui-
ken van het deel van het lichaam dat bij de traumatische 
ervaring betrokken was. Het effect van de EMDR-behan-
deling is ook snel en vrij direct te zien aan de reactie van 
het lichaam. Als ik bijvoorbeeld een peuter die lang aan 
het infuus heeft gelegen of in ademnood is geweest be-
handel met EMDR, dan zie ik dat lijfje weer ontspannen 
en in beweging komen. Als de stagnatie is opgeheven 
komt de motorische ontwikkeling weer op gang.”

Het frappante is dat Carlijn en Yanda lichamelijke reac-
ties die deel uitmaken van de traumatische herinnering 
steeds beter herkennen bij volwassenen die ook op zeer 
jonge leeftijd zijn getraumatiseerd. “Het volwassen lijf 
vertoont ineens een respons of gedrag dat meer bij peu-
ters hoort”, vertelt Yanda. “Een als peuter bijna verdron-
ken man begon hier in de kamer bijvoorbeeld plotseling 
vreselijk te huilen en telkens te proesten, alsof hij het 
water uit zijn toenmalige ‘longetjes’ hoestte.”
De twee behandelaars zijn enthousiast over deze bijzon-
dere vorderingen en hopen dat EMDR-therapeuten die 
patiënten met SOLK behandelen, gebruik zullen maken 
van het Gevolgenmodel zodat door gericht inzetten van 
interventies, ook hun patiënten maximale kans hebben 
op herstel. “Het zou bovendien geweldig zijn als deze 
behandeling in de toekomst meer bij de voordeur be-
schikbaar komt en er betere samenwerking ontstaat 
tussen de verschillende disciplines”, besluit Yanda. “Zelf 
hopen we onze kennis nog zodanig uit te breiden, dat 
we de behandelwijze op een vereenvoudigde manier be-
ter kunnen uitleggen aan mensen in de eerste lijn, zodat 
zij de SOLK-patiënten eerder naar de juiste plek kunnen 
doorverwijzen en deze meer kans maken op herstel.”

Yanda van Rood is klinisch psycholoog / psychotherapeut en werkzaam op 

de afdeling psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 

Zij is bovendien voorzitter van de wetenschapscommissie van de VEN.

Carlijn de Roos is klinisch psycholoog / psychotherapeut, coördinator van 

het Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen en voorzit-

ter van de VEN.
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Ik heb een man van middelbare leef-

tijd met slaapproblemen in behande-

ling. Uit de gesprekken blijkt dat er 

zich in zijn kindertijd meerdere situ-

aties ’s nachts hebben voorgedaan, 

waardoor hij de nacht nu met gevaar 

associeert. De eerste gebeurtenis was 

het afgaan van een nachtelijk alarm in 

de zaak van zijn vader waarboven het 

gezin woonde, en de tweede gebeur-

tenis was een zwaar ongeval mid-

den in de nacht waarbij de vader een 

been verloor. Ik besloot deze beide 

gebeurtenissen met EMDR te behan-

delen. De eerste zitting verliep rede-

lijk volgens protocol, maar tijdens de 

tweede zitting kwamen er ineens as-

sociaties omhoog in de richting van 

seksueel misbruik door zijn vader. Hij 

had hier eerder geen herinneringen 

aan en hij wist niet wat hij er mee 

moest. Hij was er behoorlijk van in de 

war. Hij wilde graag van mij weten of 

hij de herinneringen aan het seksueel 

misbruik van zijn vader had verdron-

gen en of deze herinneringen door de 

EMDR naar boven waren gekomen. 

Aangezien ik het ook niet wist, heb 

ik aangegeven dat hij het eerst maar 

eens moest laten bezinken. Ik had de 

hoop dat het hem in de dagen erna 

wel duidelijk zou worden, of er wel 

of niet iets was gebeurd. Toen ik de 

patiënt daarna weer zag, bleek dat 

de associaties hem niet koud had-

den gelaten en dat hij nog steeds in 

vertwijfeling was. Is het nu wel of niet 

echt gebeurd? Ik weet nu niet wat ik 

ermee moet of wat ik hem moet ad-

viseren.

Antwoord
Deze zogeheten ‘hervonden herin-

neringen’ vormen een lastige kwes-

tie. Net zo lastig als herinneringen 

van voor het derde levensjaar. Mijn 

ervaring is dat patiënten er inder-

daad enorm mee kunnen zitten of 

het nu wel of niet echt is gebeurd, 

en dat ze zich afvragen of de EMDR-

behandeling daar een antwoord op 

kan geven. Er is ook wel eens ge-

vraagd of de VEN daar richtlijnen 

voor heeft, maar die zijn er niet. Het 

is een belangrijk en gevoelig onder-

werp. 

In de EMDR-opleiding zeggen we 

erover dat als mensen zoiets in hun 

hoofd hebben en ze dit als akelig of 

traumatisch ervaren, dat we deze 

representaties dan behandelen om 

het in hun hoofd weer rustig te 

krijgen. We bespreken dan dat het 

onmogelijk is om via EMDR (of the-

rapie in het algemeen) aan waar-

heidsvinding te doen. De regel is: 

wanneer tijdens een EMDR-sessie, 

ervaringen of beelden opkomen 

van ‘gebeurtenissen’ waar je geen 

herinnering van had, dan moet je 

concluderen dat het hier niet om 

herinneringen gaat, zelfs wanneer 

deze beelden een enorm sterk ge-

voel oproepen en een schijnbaar 

waarheidsgehalte hebben. Dit geldt 

overigens niet voor details van een 

werkelijke gebeurtenis: tijdens de 

EMDR-therapie kunnen soms de-

tails naar boven komen die de pa-

tiënt was kwijtgeraakt. De patiënt 

twijfelt dan doorgaans niet over de 

echtheid van de details. 

Aan de patiënt leg je uit dat er vele 

manieren zijn waarop een inbeel-

ding in het hoofd terecht kan komen. 

Vooral kinderen zijn gevoelig voor 

allerlei indrukken en verhalen; ze 

maken nog weinig onderscheid tus-

sen fantasie en werkelijkheid. We 

weten de laatste jaren steeds beter 

hoe onbetrouwbaar ons geheugen 

is. Stel je voor dat een patiënt bij-

voorbeeld op 6-jarige leeftijd is be-

tast door een oom. Ze vond dit naar 

en schaamtevol en heeft hier nooit 

over gepraat. Op 10-jarige leeftijd 

echter zag zij op televisie een ver-

krachting waardoor zij moest zij 

denken aan dat nare voorval met 

haar oom. Later in therapie is die 

betasting door haar oom een van de 

EMDR-targets. Het is nu zeer goed 

denkbaar dat in die associatiereeks 

ook die verkrachting van de televi-

sie naar boven komt. Ten onrechte 

worden deze aan elkaar verbonden 

en leemtes worden opgevuld, waar-

door de suggestie ontstaat - of door 

de therapeut wordt gewekt - dat er 

mogelijk pijnlijk seksueel misbruik 

heeft plaatsgevonden. Inbeeldin-

gen kunnen wel degelijk leiden tot 

klachten, denk maar eens aan men-

sen met PTSS die klachten hebben 

met targetbeelden over wat er had 

kunnen gebeuren (als die ontplof-

fi ng tien meter verderop was ge-

weest). Dat zijn ook geconstrueerde 

beelden, waarbij EMDR niettemin 

zeer zinvol is, maar het zijn geen 

herinneringen! Hetzelfde geldt voor 

de zogeheten fl ashforwards: ramp-

fantasieën over wat er zou kunnen 

gaan gebeuren (bijvoorbeeld neer-

storten met een vliegtuig). EMDR-

therapie is zinvol bij deze gecon-

strueerde beelden omdat de patiënt 

tijdens de therapie gaat beseffen 

dat het ‘maar reconstructies’ zijn: 

de ontploffi ng was niet tien me-

ter verderop en het neerstortende 

vliegtuig is ‘slechts een plaatje’.

Onderzoek van Elke Geraerts sug-

gereert dat herinneringen die in 

therapie naar boven komen, vrijwel 

zonder uitzondering niet waar blij-

ken. Zo vertel ik het ook aan mijn 

Hervonden herinneringen
Hellen Hornsveld en Steven Meijer

Supervisievraag
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patiënten. Akelige gebeurtenis-

sen worden niet zomaar vergeten. 

Hooguit wil je er niet aan denken of 

aan herinnerd worden, maar waar-

gebeurde herinneringen komen niet 

opeens naar boven. Het gebeurt 

wel dat mensen het altijd al gewe-

ten hebben, maar het hebben weg-

gedrukt. Ze twijfelen dan niet als 

ze er plotseling toch weer mee ge-

confronteerd worden. Wanneer het 

als een nare verassing naar boven 

komt, kun je er beter van uitgaan 

dat het niet is gebeurd. 

Bij een patiënt van mij, die met de-

zelfde vraag rondliep als jouw pati-

ent, werkte dit opvallend goed. Mijn 

opvatting dat het er niet zo veel toe 

doet, stelde haar niet gerust. Toen 

ik tijdens de daaropvolgende sessie 

zei dat de herinnering hoogstwaar-

schijnlijk niet op werkelijkheid be-

rust, stelde dit haar wel gerust. 

Denken dat het misschien toch echt 

is gebeurd leidt tot verwarring, en 

de herinneringen lijken dan ook 

steeds naarder te worden tijdens 

de EMDR, in plaats van steeds min-

der naar. Het is alsof de twijfel over 

de echtheid de naarheid in stand 

houdt. Bij twijfel is het therapeu-

tisch doel ook onduidelijk: moet het 

plaatje minder naar worden omdat 

het ‘slechts een plaatje’ is en niet 

waar gebeurd, of moet het plaatje 

minder naar worden omdat de pati-

ent de werkelijk gebeurtenissen on-

der ogen kan zien? Kortom: als een 

herinnering bovenkomt tijdens the-

rapie en als de patiënt twijfelt, kan 

je patiënt er het beste van uitgaan 

dat het niet is gebeurd.
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Behandeling van complex trauma

Ik zie sinds kort een bijna 60-jarige homoseksuele man die 

tussen zijn zesde en zestiende zeer frequent seksueel is 

misbruikt en mishandeld door verschillende fraters en me-

debewoners van een klooster. Hij heeft al ruim veertig jaar 

last van nachtmerries en staat doorgaans tussen 2 en 3 uur 

‘s nachts op omdat hij niet meer kan slapen en niet durft te 

slapen. Hij durfde het pas enkele jaren geleden aan om hier-

over naar buiten te treden en hulp te zoeken bij een spe-

cialistisch traumacentrum. Hier is de diagnose complexe 

PTSS gesteld (zonder dissociatieve stoornis). Hij kreeg een 

stabiliserend traject aangeboden, voordat een traumabe-

handeling van start zou gaan. Uiteindelijk kreeg hij te horen 

dat een behandeling jarenlang zou duren en dat hij hiervoor 

meerdere malen per week naar het centrum zou moeten 

reizen. Omdat de gesprekken hem niet hielpen, is hij ermee 

gestopt. Nu komt hij bij mij met de vraag of ik hem van zijn 

nachtmerries af kan helpen.

Hoe langer ik met EMDR werk, hoe beter ik het aandurf om 

direct met EMDR te starten in de behandeling. Deze man 

heeft een redelijk stabiele relatie en een stabiele werkplek 

waar hij van kan genieten. Hij gebruikt geen middelen of 

psychofarmaca en is niet intentioneel suïcidaal, al heeft hij 

wel al jaren een passieve suïcidewens. Hij geeft verder aan 

zich niet te schamen voor zijn verleden en geaardheid. Wel 

is hij bekend met hartproblemen en migraine, en in het ver-

leden had hij een paracetamolverslaving. Ik hoor van hem 

dat zijn migraine is toegenomen sinds de intakegesprekken. 

Ik heb al drie targets geselecteerd op basis van zijn nacht-

merries. Ik overweeg nu om direct te starten met EMDR, 

gezien zijn hoge lijdensdruk en het feit dat ik anders bang 

ben dat ik blijf stabiliseren en nooit zal weten hoe hij rea-

geert op EMDR. Ik wil echter niet onzorgvuldig te werk gaan, 

daarom wil ik mijn plan eerst toetsen bij een expert voordat 

ik van start ga. Ik ga hem daarnaast verwijzen naar een psy-

chiater voor medicatie-advies.

Antwoord
Ik zie regelmatig patiënten die onder het mom van ‘te 

complex’ lang behandeld worden met vormen van sta-

bilisatie, zonder dat een evidence based behandeling of 

Illustratie: Luca van Vliet
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een vorm van stepped-care, wordt besproken, aangebo-

den of uitgevoerd. Als ‘behandelaar’ communiceer je op 

die manier naar de patiënt dat het leed en de klachten 

blijkbaar onbehandelbaar zijn. Daar word je als patiënt 

niet minder depressief van. Dubbel triest. Maar goed dat 

jij het wel doet.

Mijn antwoord zal inmiddels wel duidelijk zijn: doen! 

In de Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren kun je veel 

voorbeelden vinden van geslaagde gevallen waarin een 

therapeut koos voor een trauma-focused behandeling bij 

patiënten die op jonge leeftijd chronisch trauma hadden 

meegemaakt. Maar wat is de reden voor aanvullende me-

dicatie, juist nu? Als je het trauma adequaat behandelt, 

dan is dat toch niet meer nodig? Of bedoel je pijnmedica-

tie voor de migraine? 

Reactie
Aan de hand van zijn nachtmerries hebben wij een top drie 

opgesteld van zijn ergste nachtmerries. We zijn direct ge-

start met de behandeling zonder toepassing van andere in-

terventies, zoals RDI of ‘De veilige plek’. In slechts vier ses-

sies is mijn patiënt, zonder medicatie, volledig verlost van 

zijn nachtmerries!

In het eerste targetbeeld ziet hij zichzelf in bad liggen, ter-

wijl hij een frater oraal moet bevredigen. De NC is ‘Ik ben 

walgelijk’, de SUD is 9 en de PC is ‘Ik ben de moeite waard’ 

(bij aanvang 3). De SUD daalt naar 0 in 45 minuten. 

Aan het begin van de vervolgsessie blijkt dat de nachtmer-

ries van de eerste herinnering in de drie dagen na de eerste 

sessie niet meer zijn teruggekomen. Enkele dagen daarna 

heeft hij voor het eerst in veertig jaar zes uur doorgeslapen, 

zonder nachtmerries. Hij kan nu voor het eerst een bad ne-

men zonder dat er allerlei nare herinneringen naar boven 

komen. Ook de migraineklachten zijn minder dan de afgelo-

pen weken. Daarnaast voelt hij zich rustiger als hij thuis is. 

Het tweede targetbeeld is het plaatje waarop te zien is dat 

hij door een oudere jongen verkracht wordt, terwijl drie an-

deren toekijken en een frater zichzelf bevredigt. Die kijkt 

toe zonder in te grijpen. De NC is ‘Ik ben vuil’ en de SUD is 

10. De meeste lading zit op het toekijken en niet ingrijpen 

van de frater. Tijdens de desensitisatie dringt een suïcide-

poging (zijn polsen doorsnijden), die op deze gebeurtenis 

volgde, zich opnieuw aan hem op. Hierbij laat ik het proces 

bewust doorlopen. De SUD daalt uiteindelijk naar 3-4. 

Aan het begin van de derde sessie zijn de nachtmerries in-

middels minder intens en minder vaag geworden. Er drin-

gen zich wel andere herinneringen aan hem op in de nacht-

merries. De SUD van het targetbeeld waarmee we in de 

vorige zitting waren begonnen daalt binnen dertig minuten 

naar 0. Daarna installeren we een PC en sluiten met ‘Ik ben 

de moeite waard!’ positief af. 

Tijdens de vierde sessie blijkt dat hij weinig nachtmerries 

meer heeft gehad. Hij voelt zich beter uitgerust, ondanks 

het feit dat hij maar 4-5 uur per nacht slaapt. Hij blijft ’s 

nachts opstaan, ook nu hij minder nachtmerries heeft. Het 

lijkt dus wel een patroon te zijn geworden. De nachtmerrie 

die zich in de week daarvoor nog wel aan hem opdrong, is 

het opgesloten worden in een kist en het verplicht moeten 

eten van zijn eigen braaksel, nadat hij had geweigerd om 

makreel te eten. Dat is ook het targetbeeld voor de EMDR-

therapie. We nemen het plaatje waarop te zien is dat hij 

zit opgesloten in de kist, terwijl hij huilt. De NC is ‘Ik ben 

waardeloos’. De SUD die in het begin nog 6 is, daalt binnen 

dertig minuten naar 0, waarbij opvalt dat hij langzamerhand 

steeds meer in het hier-en-nu kan blijven. 

Aan het begin van de vijfde sessie blijkt dat hij de twee 

weken daarvoor geen nachtmerries meer heeft gehad. Hij 

heeft een brief ontvangen van een oud-medebewoner die 

tevens is misbruikt en hem nu om hulp vraagt. Hij merkte 

dat hij even uit zijn doen was, nadat hij de brief had gelezen. 

Maar het zorgde er in ieder geval niet voor dat hij nieuwe 

nachtmerries kreeg. Bovendien merkt hij dat hij in het alge-

meen beter uitgerust is, beter functioneert in zijn werk en 

opgewekter is. Ook heeft hij geen doodsgedachtes meer. In 

een follow-up zitting vijf weken daarna geeft hij aan dat hij 

geen nachtmerries meer heeft gehad en tevreden is over 

het resultaat. 

Reactie (6 maanden later)
Mijn patiënt heeft nog steeds geen nachtmerries. Hij heeft 

nog wel problemen met doorslapen, maar daar heeft hij al 

veertig jaar last van. Ik stuurde hem onlangs een email met 

de vraag hoe het met hem gaat. 

Hij schreef me: 

“Bedankt voor je mailtje...aardig van je om aan me te den-

ken..Ik heb nu alles een beetje langs me gelegd en denk 

er zo min mogelijk aan. Op mijn werk gaat het heel goed, 

merk alleen dat ik de laatste weken prikkelbaar ben. Men-

sen waar ik veel om geef, zijn dan de dupe. Dit zit me niet 

zo lekker, maar ja, ik ben ook maar een mens. En mijn me-

demens mag ook wel eens merken als ik niet lekker in mijn 

vel zit... Heb dit altijd weten te verbergen en vind het nu niet 

meer zo nodig dit te verbergen. Misschien dat ik nu volwas-

sen aan het worden ben.

Ik merk nu dat ik sterker in mijn schoenen sta en dat ik 

voor mezelf opkom. Ik ben na de behandeling van jou echt 

sterker geworden. Ik heb soms wel op het punt gestaan je 

te bellen als ik het moeilijk had, maar dan dacht ik ‘Ik moet 

er zelf ook uit zien te komen’, en dat lukt me.”
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Carlos is 7 jaar en woont met zijn 

Nederlandse moeder en Spaanse 

vader in Spanje. Rond zijn eerste jaar 

kreeg hij twee broertjes, een tweeling, 

die vijf weken te vroeg, in het zieken-

huis werden geboren. Toen Carlos met 

zijn grootmoeder Nana mee mocht 

om te gaan kijken, zag hij door het 

glas zijn moeder en vader, elk met 

een kind op de arm. Carlos begon te 

huilen, zijn moeder zag dat en Nana 

voelde hoe hij verstrakte. 

Carlos was daarna regelmatig ziek en zijn ontwik-
keling verliep moeizaam. Hij kreeg twee jaar lang 
begeleiding van een psycholoog. Hij was vaak boos, 
moe en verdrietig en hij heeft langere tijd buitens-
huis niet willen praten. De grootmoeder had ge-
hoord over EMDR bij preverbaal trauma en vroeg of 
dit iets voor Carlos zou kunnen zijn. Ze was er van 
overtuigd dat Carlos was veranderd van vrolijk naar 
teruggetrokken, na het bezoek in het ziekenhuis. Ze 
liet het verschil zien aan de hand van foto’s. 
Via e-mail nam ik de geschiedenis van Carlos nog 
een keer met zijn moeder door, en we maakten een 
afspraak voor EMDR. We bereidden per e-mail de 
sessie voor. Ik vroeg haar het verhaal van te voren 
zo uit te schrijven, dat ze het tijdens de sessie met 
zoveel mogelijk beelden zou kunnen vertellen, ter-
wijl Carlos naar haar zou luisteren en tegelijkertijd 
zijn aandacht zou richten op de klikjes die door een 
koptelefoon worden aangeboden. 

Doosje met herinneringen
Carlos en zijn moeder zijn naar Nederland gekomen voor 
de EMDR-behandeling. Om Carlos uit te leggen wat we 
gaan doen, gebruik ik een juwelendoosje met twee ver-

Carlos 
en zijn 

verdwenen
ouders

Casus
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diepingen. Aan de binnenkant van 
het deksel zit een spiegeltje waarin 
Carlos zichzelf kan zien. De boven-
ste verdieping bestaat uit drie vak-
jes en daaronder een onverdeelde 
ruimte. Ik vertel Carlos dat het een 
doosje is waar je herinneringen in 
kunt doen. De hele fi jne herinnerin-
gen in het linkervakje. Als voorbeeld 
van een fi jne herinnering geeft hij 
de Efteling en voetballen met Papa. 
Hij schrijft deze woorden op en 
stopt ze in het betreffende vakje. 
Het middelste vakje is bestemd 
voor de gewone herinneringen. Hij 
noemt hier als voorbeeld ‘tanden-
poetsen en naar bed gaan’, en ook 
deze schrijft hij op en stopt ze in 
het vakje. Ik vertel hem dat in het 
rechtervakje de nare herinneringen 
zitten die naar het onzichtbare on-
derste laatje gaan, als we ze goed 
bekijken. Van die laatste soort herin-
neringen kan Carlos geen voorbeeld 
geven. Mama wel. Ze vertelt over 

de blijdschap die ze voelde toen 
Carlos geboren werd, en over hun 
leuke leven met z’n drietjes. Maar 
ook over de turbulentie die ont-
stond als gevolg van de komst van 
de tweeling, en over hoe Carlos niet 
bij hen mocht zijn omdat de twee-
ling nog te klein was, en het gebrek 
aan aandacht voor hem daardoor, 
en tenslotte over zijn boosheid en 
verdriet. 
Carlos zit dicht bij mama, luistert 
naar haar en naar de klikjes. Op de 
vraag wat nou het naarste was om 
te horen, kan hij geen antwoord 
geven. Ik vertel hem dat ik, net als 
hij, heb geluisterd naar mama en 
dat misschien wel het naarste voor 
hem was dat hij dacht dat Mama 
en Papa weg waren toen hij ze zag 
met elk een ander kind op de arm. 
Hij knikt. Als reactie op de vraag of 
Mama en Papa nog steeds weg zijn, 
breekt hij en schudt ontkennend 
zijn hoofd. Mama troost hem, stelt 

hem gerust, vertelt hoe speciaal hij 
voor hen is en waarom zoiets nooit 
meer zal gebeuren. Daarna sluiten 
we de sessie af.
De moeder van Carlos mailde hierna 
hoe blij ze was te zien dat hij niet 
blokkeerde, hoe goed hij de dingen 
had weten te benoemen en zijn 
emoties had weten te tonen. Hij was 
nu lekker open. Ze vertelde dat ze 
het superfi jn had gevonden en er 
was ook een last van haar afgevallen. 

Zes weken later schrijft ze dat het 
goed gaat met Carlos. Ze vindt hem 
losser en heeft het idee dat hij wel 
lekker in zijn vel zit. Hij praat ook 
wat meer. Ze had hem gevraagd of 
hij zich nu wat beter voelt, maar dat 
vindt hij zelf niet zo merkbaar. Zijn 
moeder voegt hieraan een smiley 
toe en eindigt met: “Ik vond het ook 
een fi jne ervaring.”
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EMDR bij 
liefdesverdriet

Casus
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Inleiding 
In het boek ‘EMDR Scripted protocols’ van Luber (2010) 
staan enkele protocollen van Jim Knipe, onder de titel 
‘Het behandelen van patiënten met disfunctionele po-
sitieve affecten’. Knipe heeft deze protocollen ook in 
Nederland geïntroduceerd (VEN workshops 2008; 2012) 
en kreeg hiervoor veel belangstelling en waardering. De 
vier protocollen uit dit boek zijn gericht op de volgende 
fenomenen: ‘de neiging om NIET aan je trauma te wer-
ken’, ‘uitstelgedrag’, ‘vasthouden aan een onbeantwoor-
de liefde’ en ‘de obsessie met zelfdestructief gedrag’. 
Knipe heeft het in deze publicaties over ‘disfunctionele 
positieve affecten’ omdat ze op de korte termijn iets 
positiefs opleveren (zoals ‘verbondenheid met je denk-
beeldige geliefde’ en ‘niet de pijn van je trauma voe-
len’), maar op de lange termijn vooral nadelen kennen. 
Knipe licht toe dat hij deze protocollen vooral gebruikt 
bij patiënten die ambivalent staan tegenover ‘gezonde’ 
behandeldoelen. De motivatie om van de klachten af te 
komen wordt bij deze patiënten overschaduwd door 
de positieve aspecten van het disfunctionele gedrag. 
Knipe gebruikt in deze gevallen EMDR om beelden met 
een (disfunctionele) positieve emotionele lading te ver-
zwakken, zodat de motivatie om te veranderen in de 
gewenste richting toeneemt. Zo nodig kan daarna re-
levant negatief (traumatisch) materiaal met EMDR wor-
den bewerkt.

Dit gebruik van EMDR bij disfunctionele positieve affec-
ten en beelden borduurt voort op het Adaptive Informa-

tion Processing (AIP) model van Francine Shapiro (2001). 
Dit model gaat ervan uit dat oogbewegingen het natuur-
lijke, zelfhelende verwerkingssysteem activeren en sti-
muleren. Psychopathologie (in de breedste zin van het 
woord) wordt in dit model gezien als resultaat van grote 
en kleine ontwrichtende ervaringen, die ten tijde van de 
gebeurtenis disfunctioneel zijn opgeslagen (‘frozen me-

mories’). EMDR stimuleert het verwerkingsproces van 
disadaptief naar adaptief. 
Inmiddels is er veel meer bekend over de werkingsme-
chanismen van oogbewegingen. Zo blijkt dat oogbewe-
gingen (en andere afl eidende taken) hun werking voor 
een groot deel te danken hebben aan het feit dat ze het 
werkgeheugen belasten, en zodoende een herinnering 
(blijvend) minder levendig en minder emotioneel opslaan 
(de Jongh e.a., 2013; van den Hout en Engelhard, 2012)1. 
Omdat de herinnering minder levendig en minder naar is 
(geworden), komt de informatieverwerking op gang, en 
mogelijk niet andersom. 
In diverse studies is aangetoond dat ook gewone posi-
tieve herinneringen minder positief worden door aan de 

herinnering te denken en gelijktijdig oogbewegingen uit 
te voeren (Barrowcliff, Gray, Freeman & MacCullouch, 
2004; Engelhard, Uijen & van den Hout, 2010; Horns-
veld et al, 2010; van den Hout, Muris, Salemink & Kindt, 
2001). Dit is niet in overeenstemming met het AIP mo-

del van Shapiro, maar wel met de werkgeheugentheo-
rie. Het feit dat aangename herinneringen minder aan-
genaam worden door EMDR, betekent dat we kritisch 
moeten kijken naar het gebruik van oogbewegingen 
tijdens procedures als het ‘installeren van een veilige 
plek’ en de Resource Development Installation (RDI)-
procedure. Hier is het maar de vraag of oogbewegingen 
de betreffende hulpbron niet eerder verzwakken dan 
versterken. In ieder geval is de toegevoegde waarde 
van oogbewegingen tijdens positief geheugenmateri-
aal nooit aangetoond (zie ook Hornsveld, De Jongh & 
Ten Broeke, 2012). In Nederland is om die reden door 
EMDR-trainers (Beer et al, 2011)de richtlijn aangepast, 
die voorschrijft geen oogbewegingen meer toe te pas-
sen bij ‘de veilige plek’ en de RDI-procedure. Echter, het 
feit dat positieve herinneringen minder positief worden 
na oogbewegingen maakt het bewust desensitiseren 
van positieve geheugenrepresentaties wel opnieuw in-
teressant, als deze lijken bij te dragen aan de klachten. 
In dit artikel beschrijven we het behandelverloop van 
een 40-jarige vrouw die zich meldt met depressieve 
klachten. Tijdens de anamnese blijkt dat zij al veer-
tien maanden last heeft van liefdesverdriet. Zij denkt 
gedurende het grootste deel van de dag aan haar ex-
minnaar, gelooft – tegen beter weten in – dat het nog 
goed komt en stuurt hem meerdere tekstberichtjes per 
dag. Zij past qua ambivalentie en disfunctioneel positief 
affect precies in het profi el dat Knipe beschrijft in zijn 
protocol: ‘EMDR to clear the pain of unrequited love’ 
(Knipe, 2010). In deze casus starten we met het proto-
col van Knipe.

Casus
Petra is een 40-jarige vrouw. Ze is getrouwd en heeft 
vier kinderen. Ze heeft last van inslaapproblemen, een 
sombere stemming, verminderde concentratie en ge-
voelens van waardeloosheid. Ze denkt voortdurend aan 
haar minnaar (Henk), die zij nu al meer dan een jaar niet 
meer ziet. Alles doet haar aan hem denken (muziek, de 
telefoon, bepaalde plekken in de stad) en als ze aan hem 
denkt, moet ze huilen. 
Petra heeft een slecht huwelijk met weinig intimiteit. Ze 
had gedurende acht maanden een buitenechtelijke rela-
tie met Henk, waarin zij zich erg gezien en gewaardeerd 
voelde. Haar klachten begonnen nadat Henk deze relatie 
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veertien maanden geleden plotseling verbrak. Henk is 
eveneens getrouwd; hij zou aanvankelijk bij zijn vrouw 
weggaan, maar heeft uiteindelijk toch gekozen voor zijn 
vrouw. Sinds de relatiebreuk droomt Petra van hereni-
ging, ze zoekt obsessief contact met hem, zonder dat 
Henk hierop reageert. Petra stuurt hem meerdere be-
richtjes per dag en kijkt continue op haar smartphone. 
Wanneer ze ziet dat Henk online gaat, is dit voor haar 
een teken dat hij nog van haar houdt. Het beheerst haar 
hele denken, doen en laten. Ze vindt dat een leven zon-
der Henk geen zin heeft en denkt dat ze nooit gelukkig 
zal kunnen zijn zonder hem. Petra denkt vaak aan de 
goede tijden die ze met Henk heeft gehad. Ze koestert 
mooie herinneringen, maar voelt tegelijkertijd ook pijn, 
gemis en eenzaamheid omdat de relatie is gestopt. Dan 
moet ze huilen.

Behandelverloop sessie 1-4. Socratische dia-
loog
Petra wil graag minder somber zijn en minder huilbuien 
hebben (hulpvraag). Zij gaat er in het eerste gesprek nog 
van uit dat het goed zal komen met de relatie, maar ik 
(Sabine Tjon Pian Gi) heb mijn twijfels. Dankzij doorvra-
gen en socratische dialoog komt Petra er in een aantal 
sessies steeds meer achter dat haar hoop op een her-
eniging niet terecht is en dat haar klachten vermoedelijk 
niet zullen verminderen, zolang zij aan deze valse hoop 
vast blijft houden. Tijdens de vierde sessie is zij nog 
steeds ambivalent maar ook gemotiveerd om beter te 
worden, zelfs als zij daarvoor haar ex-minnaar los moet 
laten. 

Hoe nu verder? Volgens Knipe is het verlangen naar 
Henk een disfunctioneel positief affect en de klachten 
(huilbuien en depressieve klachten) zullen verdwijnen 
door het desensitiseren van de geïdealiseerde beelden, 
omdat deze de pijn van het gemis activeren. Dit klinkt 
enigszins logisch. Bekeken vanuit het Nederlandse 
Linksom-Rechtsom model (ten Broeke, de Jongh, Oppen-
heim, 2008) valt vooral op dat de klachten een duidelijk 
beginpunt kennen, en dus zal de EMDR in eerste instan-
tie gericht zijn op de herinnering aan het moment dat 
Henk de relatie beëindigde (kerngebeurtenis, Linksom). 
Petra zegt echter geen specifieke nare herinnering aan 
deze gebeurtenis te hebben. Vooral het gemis en het 
verlangen zitten haar dwars. We besluiten te starten met 
het protocol van Knipe.  

Sessie 5-7. Protocol ‘EMDR to clear the pain of 
unrequited love’ (Knipe, 2010)
Bij beelden met een positief affect maakt Knipe geen 

gebruik van negatieve en positieve cognities, omdat dit 
gevoelens van schaamte zou activeren (Knipe, 2005). 
Verder gebruikt Knipe de Level of Positive affect (LoPa)2 
in plaats van de SUD. Hieronder volgt een verslag waar-
bij we het protocol van Knipe zoveel mogelijk letterlijk 
volgen.

Therapeut: “Klopt het dat je begint te denken aan de 

goede tijden met Henk en dat het dan omslaat naar pijn 

en verdriet? Na alles wat er is gebeurd, zou je dan willen 

dat er een manier was om niet meer te verlangen naar 

Henk?”

Toelichting: Goede afstemming over het doel is belang-
rijk omdat de patiënt - hoewel ze van de klachten af wil - 
ambivalent staat tegenover het loslaten van de ‘relatie’. 
Na afloop van de eerste vier sessies was Petra zo ver dat 
ze deze vraag met ‘ja’ kon beantwoorden.

Therapeut: “Vandaag gaan we hiermee aan de slag door 

middel van EMDR. Vind je dat goed?”

Petra: “ja.”

Therapeut: “Haal een stilstaand beeld voor je van de fijn-

ste tijd met Henk. Een beeld dat staat voor de liefde en 

de positieve gevoelens die je nog steeds voor Henk hebt. 

Wat zie je op het beeld?”

Petra: “Ik zie ons samen wandelen in het bos; hij houdt 

mijn hand vast en fluistert lieve woordjes in mijn oor.”

LoPa (Level of Positive affect): Therapeut: “Houd het 

plaatje voor je, en als je er nu naar kijkt hoeveel is de 

drang nu nog om aan de relatie met Henk vast te houden 

van 0 tot 10? 0 Is helemaal geen drang en 10 is hele erge 

drang.” 

Petra: “Ja, dat is wel een 10”(zegt ze lachend).
Therapeut: “Welk gevoel komt er bij je op als je naar het 

plaatje kijkt?” 

Petra: “Innige liefde.” 

Therapeut: “Waar in je lichaam voel je dit het sterkst?”

Petra: “In mijn buik.” 

Therapeut: “Kijk naar het plaatje, voel de innige liefde, 

voel het in je buik en volg mijn vingertoppen.”

Therapeut: “Wat komt er op?”

Petra: “Ik mis hem zo”, zegt ze huilend.
Therapeut: “Concentreer je erop.”… set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Het was zo fijn met hem.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Ik ben ook wel een beetje boos eigenlijk.”
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Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ie niet zo met mij om had mogen gaan.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat het toch wel pijn doet.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat het heel eenzaam maakt dat gevoel.” (ze 
heeft tranen in haar ogen)
Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

nu op?”

Petra: “Dat ik eigenlijk niet eenzaam ben.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik eigenlijk veel meer waard ben dan de shit-

zooi waar ik nu in zit.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik mijn tijd zit te verdoen met die stomme 

telefoon.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Ik moet echt stoppen.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Het is genoeg geweest.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Totaal een hele berusting in dit gedoe.” 

Therapeut: “Houd het plaatje voor je. En als je er nu naar 

kijkt, hoeveel is de drang nu nog om aan de relatie met 

Henk vast te houden van 0 tot 10? 0 Is helemaal geen 

drang en 10 is hele erge drang.”

Petra: “Een 6.”

Therapeut: “Voelt het beter nu het een 6 is in plaats van 

een 10?”

Petra: “Ja, dat het mooi was, maar dat het vooral WAS!”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik niet meer afwachtend ga zitten afwach-

ten.” 

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik van nu af aan zelf bepaal wat er gaat ge-

beuren en hoe het gaat gebeuren.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra (lachend): “Girlpower.”

Therapeut:… “Gaan we weer even naar het plaatje kij-

ken… Houd het plaatje voor je. En als je er nu naar kijkt, 

hoeveel is de drang nu nog om aan de relatie met Henk 

vast te houden van 0 tot 10? 0 Is helemaal geen drang en 

10 is hele erge drang.”

Tijdens de eerste sessie, waarin Petra het targetbeeld 
‘hand in hand in het bos ’ selecteert, gaat de LoPa van 
10 naar 5. In de tweede sessie daalt de LoPa naar nul.
Na het eerste beeld gedesensitiseerd te hebben, lijkt 
Petra meer toegang te hebben tot realistische en ge-
zonde informatie en cognities. Ze ziet in dat het kijken 
op haar telefoon geen zin heeft en dat ze meer waard 
is dan zich vast te houden aan de relatie met Henk. Ze 
voelt zich over het algemeen beter, maar heeft ook nog 
steeds huilbuien en blijft Henk bestoken met berichtjes, 
ondanks dat Henk nooit een berichtje terug stuurt noch 
enige blijk van contact geeft. Er komen een hoop ande-
re positieve herinneringen naar boven, die ze enerzijds 
koestert en waar ze anderzijds van in de war raakt. In 
de daaropvolgende EMDR-sessies behandelen we deze 
nieuwe positieve beelden. Bij aanvang van sessie 8 lijkt 
er weinig vooruitgang in te zitten, en er komen weer 
nieuwe beelden op, waardoor ook de huilbuien blijven 
bestaan.

Sessie 8 en 9. EMDR Linksom 
Er zijn nog steeds klachten (huilbuien -de frequentie is 
wel verminderd-, en milde depressieve klachten) en we 
besluiten te vervolgen met ‘Linksom’. Op de y-as staan 
de depressieve klachten en het verlangen naar Henk, op 
de x-as zetten we de ervaringen neer die een begin of 
toename van deze klachten representeren. Eigenlijk is er 
maar één relevante ervaring op de x-as, en een knik in 
de curve, namelijk het uitgaan van de relatie. Hier passen 
we het standaard EMDR-protocol toe. In het targetbeeld 
is te zien hoe Henk bij een kop koffie zegt dat hij beslo-
ten heeft om voor zijn vrouw te kiezen en geen contact 
meer met Petra wil. Petra ziet zichzelf aan de andere 
kant van de tafel zitten (NC= ‘Ik ben niets waard’, PC= ‘Ik 
ben oké’, VOC= 3). Hoewel Petra aanvankelijk zei dat zij 
geen specifiek nare herinneringen had aan deze gebeur-
tenis, blijkt de SUD opvallend hoog, namelijk 9. De sessie 
verloopt als een normale, succesvolle EMDR-sessie; de 
SUD daalt van 9 naar 0. Tijdens de desensitisatiefase van 
dit targetbeeld voelt Petra haar eenzaamheid die ze al 
jarenlang ervaart en de tekortkomingen binnen haar ei-
gen relatie. Ze ervaart gemis van erkenning van zichzelf 
als aantrekkelijke vrouw. Wanneer de SUD daalt, krijgt 
zij meer toegang tot haar gezonde en reële gedachten 
als: ‘Het doet pijn, maar ik kan er niks aan veranderen, 
ik ga me erbij neerleggen en mijn eigen leven leiden.’ De 
huilbuien zijn na deze sessie (in tegenstelling tot na de 
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sessies met de positieve targets) nagenoeg verdwenen. 
Gezien de (blijvende) klachtenreductie lijkt het erop dat 
de huilbuien (klacht) direct aangestuurd werden door 
(het niet kunnen verwerken, accepteren van) de relatie-
breuk, en mogelijk ook de confrontatie met de onmacht 
in haar eigen huwelijk. 

Hoewel de huilbuien wegblijven, blijft de hoop dat de re-
latie goed komt aanwezig. Niet zo heftig als eerst, maar 
Petra houdt nu vast aan de belofte die Henk ooit heeft 
gedaan tijdens de relatie: “Over vier jaar, als mijn kind 

groter is, ga ik bij mijn vrouw weg voor jou.” Hoewel 
de belangrijkste aanmeldklachten - de huilbuien en de 
sombere stemming - grotendeels verdwenen zijn, blijft 
Petra hoop houden op een hereniging met Henk in de 
toekomst, blijft ze kijken op haar telefoon of hij online is, 
en blijft zij hem berichtjes sturen. 

Effecten van de behandeling tot nu toe 
Ik vraag Petra welke sessies voor haar gevoel het mees-
te hebben bijgedragen aan het verminderen van haar 
klachten. Zij mailt: “Het gaat goed met me. Ik onder-

neem weer dingen voor mezelf en laat mijn activiteiten 

en stemming niet meer afhangen van Henk. Ik kijk meer-

dere keren per dag op mijn telefoon, maar ik heb geen 

huilbuien meer. Ik hoop dat de relatie met Henk goed 

komt, maar het is nu behapbaar. Het uitwissen van de 

positieve plaatjes hebben hierbij geholpen, maar hier-

bij hoefde ik niet zo te huilen. Met name het negatieve 

plaatje heeft me geholpen, want dat doorleefde ik meer.” 

Sessie 10-12. Positieve en negatieve toekomst-
beelden (fl ashforwards)
Petra idealiseert nog steeds een toekomst met Henk en 
ze wil er niet aan denken hoe haar leven er zonder hem 
zou uitzien. Naar aanleiding van de hernieuwde aan-
dacht voor fl ashforwards (Engelhard, 2010; 2011) en de 
mogelijkheden hiervoor met EMDR (Logie & De Jongh, 
2014), vraag ik door op deze toekomstbeelden. Er blij-
ken inderdaad duidelijke affectgeladen beelden in beide 
richtingen aanwezig te zijn: een positief beeld (wens-
beeld) dat Petra omschrijft als: “Dat we in bed liggen, 

ik met mijn hoofd op zijn borst”, en een negatief beeld 
(rampscenario): “Onverzorgd en lelijk in mijn eentje ach-

ter de ontbijttafel.” 

In de lijn van Knipe’s gedachtegang zou het positieve 
beeld mogelijk voorrang moeten genieten: in zijn visie 
worden de klachten bij een onbeantwoorde liefde in 

Hij houdt van mij

“Denkt aan..“
Herinnering

Toen Hier en nu

emotie
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stand gehouden door de ‘positive urge’: de drang om 
aan de relatie vast te houden, of de drang om hem lief 
te hebben. Ik besluit echter te starten met het rampsce-
nario als target, vanuit de gedachte dat disfunctioneel 
gedrag toch eerder aangestuurd wordt door het vermij-
den van negatieve situaties, dan het verlangen naar po-
sitieve. 
De SUD gaat bij het rampscenario in één sessie van 9 
naar 0. Gedurende deze sessie voelt Petra dat ze niet 
alleen is, dat haar kinderen en vriendinnen van haar hou-
den, en dat zelfs haar man haar steunt. Petra loopt in 
het beeld weg van de keukentafel en zegt: “Ik heb de 

eenzaamheid zelf in de hand.” 

De sessie wordt positief afgerond met: ‘ik ben sterk’ en 
‘ik kies voor mezelf’, en ‘ik ben het waard’. Petra’s ramp-
scenario triggert ook nog een nare herinnering uit haar 
jeugd. Het is het beeld van een klein meisje, alleen hui-
lend met haar pop voor de tv. Petra herkent een soort 
verlammende eenzaamheid. Dit nare beeld nemen we in 
de volgende sessie als relevant target. Tijdens de sessie 
ontstaan bij Petra de volgende inzichten: “Ik ben nooit 

echt alleen, want ik heb mezelf nog. Ik ben ‘t waard. Ik ga 

voor mezelf zorgen, niet meer afwachten dat een ander 

dat voor me doet. Ik ga van het leven een feestje maken 

in plaats van de droefenis waar ik nu in zit.” Petra geeft 
na deze twee sessies aan dat er letterlijk een zware last 
van haar is afgevallen. Ook is er een gedragverandering 
opgetreden waarin zij beter voor zichzelf zorgt. Ze zet 
kaarsjes voor zichzelf neer en heeft oude hobby’s weer 
opgepakt. Daarnaast geeft ze aan veel minder eenzaam-
heidsgevoelens te ervaren dan voorheen en nu ook min-
der berichtjes naar Henk te sturen. 

Hoewel de klachten (huilbuien en depressieve klachten) 
fors zijn afgenomen, blijf ik me afvragen waarom Petra 
– hoewel in mindere mate – berichtjes blijft sturen. Ik 
bespreek dit met haar. Samen veronderstellen we dat 
ze bewust of onbewust blijft vasthouden aan een mo-
gelijke hereniging met Henk, om niet geconfronteerd te 
worden met problemen in haar huidige relatie, en een 
beslissing om hier iets aan te doen voor zich uit te kun-
nen schuiven. 
De behandeling zou zich nu kunnen richten op de rela-
tieproblemen. Petra was daarvoor ook wel gemotiveerd, 
maar we wilden - uit nieuwsgierigheid - toch ook kijken 
wat er zou gebeuren als we onze EMDR-pijlen op het 
positieve toekomstbeeld zouden richten (een zogeheten 
positieve flashforward). Dit beeld is namelijk niet reëel: 
Petra overschat de kans dat de relatie nog goed komt. 
Dus net als bij een gewone flashforward (rampscenario) 
is er ook sprake van kansoverschatting. Petra blijft hoop 

houden. Omdat haar hoop gekoppeld is aan het beeld in 
de toekomst, is het aannemelijk dat die hoop verdwijnt 
en de realiteit toegankelijk wordt, als het romantische 
beeld in de toekomst (positieve flashforward) wordt ge-
desensitiseerd. In dit beeld ziet Petra zichzelf liggen op 
de borst van Henk. Ik vraag: “Welke uitspraak over jezelf 
of over je relatie met Henk doet het verlangen nog ver-
der toenemen?”3 (Markus & Hornsveld, 2013) Dit is voor 
Petra de uitspraak: “Wij horen bij elkaar.” De LoPa gaat 
in deze sessie van 10 naar 0 en Petra zegt het volgende 
tijdens de desensitisatiefase: “Ik ben boos op mezelf dat 

ik hier zo lang aan vasthoud. Ik wil niet met een man zijn 

die me zo aan het lijntje houdt. Ik wil zelf gelukkiger wor-

den en dat kan als ik stop met kijken op mijn telefoon. 

Ik sta nu in de realiteit: ik weet dat hij niet voor me gaat 

kiezen, anders had hij dit allang gedaan. De verliefdheid 

is over en ik ga geen troost meer vinden bij hem. Al die 

tijd is mijn man bij me gebleven, dus dat zegt wel iets 

over hem, hoe hij mij steunt. Ik ga troost bij de juiste 

mensen zoeken.” We sluiten de sessie positief af: ‘ik ben 

onafhankelijk.’ Petra stuurt na deze sessie bijna geen 
berichtjes meer.

Effecten van de negatieve en positieve flash-
forwards 
Ik vraag Petra welke van de laatste sessies voor haar ge-
voel meer hebben geholpen in het verminderen van haar 
klachten: de sessie gericht op het negatieve beeld bij de 
keukentafel, of de sessie gericht op het positieve beeld 
bij Henk op zijn borst? Zij mailt: “Ik heb geen bewijs of zo, 

maar gevoelsmatig heeft dat positieve plaatje van een 

toekomst met Henk me meer geholpen. Daarna voelde 

ik ook echt dat Henk niet voor me gaat kiezen en kon ik 

mezelf niet langer voor de gek houden.” 

Beschouwing 
In deze casus zijn achtereenvolgens met EMDR behan-
deld: positieve herinneringen (á la Knipe), negatieve her-
inneringen (met ‘Linksom’), een negatief toekomstbeeld 
(flashforward) en een positief toekomstbeeld (positieve 

flashforward). Elk onderdeel in de behandeling leek bij 
te dragen aan een vermindering van klachten, of op zijn 
minst aan een vergroting van inzicht of motivatie om te 
veranderen. 
Wanneer is nu het behandelen van positieve targets 
echt zinvol? En moeten we dan herinneringen of toe-
komstbeelden nemen? Op grond van de literatuur en 
onze eigen ervaringen met onder andere verslaving en 
eetstoornissen, en op grond van deze casus komen wij 
tot de volgende overwegingen: We kunnen ons goed 
voorstellen dat het desensitiseren van positieve herin-
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neringen vooral interessant is als deze herinneringen de 
klachten echt lijken aan te sturen. We denken dan vooral 
aan appetitief gedrag (gericht op beloning en positieve 
ervaringen) zoals cocaïnegebruik, gokken, stelen, kopen 
en bepaalde vormen van seksueel afwijkend gedrag, zo-
als exhibitionisme en voyeurisme. In leertheoretische 
termen gaat het om gedrag dat in stand wordt gehouden 
door positieve gevolgen, of door verwachte positieve ge-
volgen die toegevoegd worden. ‘Relatief normale’ belo-
nende situaties kunnen ook die functie krijgen, zoals de 
topsporter die – de uitputting nabij – blijft streven naar 
een herhaling van eerder geluksgevoel bij de overwin-
ning. Een depressieve podiumkunstenaar is door een 
EMDR-collega succesvol met EMDR behandeld door zijn 
verlangen naar applaus te temperen, door de betreffen-
de geheugenrepresentatie als target voor EMDR te ne-
men. Zelfs een verslaafde crimineel is gestopt met crimi-
nele activiteiten, nadat hij zijn ideaalbeeld van aanzien 
en geld met bijbehorende geheugenrepresentatie ‘ik zie 

mezelf in een dikke witte Mercedes’ middels EMDR is 
gedesensitiseerd (door Sabine Tjon Pian Gi). Het lijkt er 
op dat het desensitiseren van een positief toekomst-
beeld vooral effectief is als de gevoelsmatige inschatting 
van de kans irreëel is (overschat wordt), waardoor het 
disfunctionele gedrag onterecht aantrekkelijker lijkt dan 
het in realiteit is. Met andere woorden: het verlangen 
naar een Olympische medaille is mogelijk makkelijker te 
desensitiseren dan het verlangen naar een sigaret. 

Tot nu toe hebben we het gehad over een echt verlan-
gen, een drang naar iets wat belonend is voor de patiënt. 
Lastiger is het als de patiënt ‘verlangen’ voelt dat vooral 
gericht is om iets te vermijden, zoals wij veronderstel-
len bij uitstelgedrag, ‘niet aan je trauma willen denken’ 
of agressief gedrag. Petra heeft liefdesverdriet. Het 
desensitiseren van positieve beelden uit het verleden 
heeft dan mogelijk niet veel zin. Henk blijft een gewel-
dige man met wie zij een geweldige tijd heeft gehad. 
Het denken aan Henk en het sturen van berichtjes wordt 
niet in stand gehouden, omdat het zo aantrekkelijk en 
positief belonend is. Het lijkt er meer op dat zij dit doet 
omdat zij de relatiebreuk niet goed kan accepteren en 
niet weet hoe het verder moet in haar huidige relatie. 
Het denken aan de goede tijden met Henk en het sturen 
van berichtjes lijken voort te komen uit de wens om de 
relatie te herstellen en om de realiteit van een slecht 
huwelijk te vermijden. In deze optiek zou de behande-
ling zich bij voorkeur moeten richten op het verwerken 
van het slecht-nieuwsgesprek met Henk. Ook volgens de 
linksom werkwijze kom je hier op uit. 
Maar wat als de patiënt helemaal niet gemotiveerd is 

om daar aan te werken? Net zoals een verslaafde pa-
tiënt nog helemaal niet kan besluiten om definitief te 
stoppen, omdat het middel zo lekker is? In dat geval 
zou begonnen kunnen worden met het desensitiseren 
van het aantrekkelijke positieve beeld, met als doel het 
negatieve materiaal meer toegankelijk te maken. Dit is 
inderdaad onze ervaring met het verminderen van eet-
buidrang na desensitisatie van bijbehorende beelden: na 
het desensitiseren van eetdrang opwekkende beelden, 
komt het verdriet, de eenzaamheid of het traumatisch 
materiaal boven (Beer en Hornsveld, 2009; Hornsveld en 
Ten Broeke, 2010). Ook zou het desensitiseren van posi-
tieve beelden kunnen helpen om datgene wat vermeden 
wordt, of de traumatische informatie die niet toeganke-
lijk is, meer toegankelijk te maken. Dit was het geval bij 
Petra die via deze weg haar traumatisch beeld (eenzaam 
en alleen als kind voor de tv) opriep. Ook bij conversie-
klachten en bij patiënten bij wie niet precies duidelijk is 
wat ze vermijden, zou dit een ingang kunnen zijn. 
Als je Knipe goed leest, ontdek je dat hij niet beweert 
dat het behandelen van de positieve targets voldoende 
zou zijn, hoewel kant en klare protocollen voor onbe-
antwoorde liefdes, uitstelgedrag en zelfvernietigend ge-
drag anders doen vermoeden. Bovendien verwarrend bij 
Knipe is dat hij dit onderscheid tussen verlangens ergens 
naar toe (appetatief, drugs, geld, seks) en verlangens er-
gens van weg (niet aan je trauma hoeven denken, uit-
stelgedrag, etc.) niet maakt. Ten slotte is Knipe slordig 
in zijn terminologie: hij gebruikt verlangens, affecten en 
beelden door elkaar. Dit wordt versterkt door zijn analy-
tische achtergrond, waardoor hij elke vorm van vermij-
dingsgedrag ‘afweer’ noemt, zodat er een verscheiden-
heid aan EMDR- protocollen, gericht op het verminderen 
van allerlei soorten afweer, ontstaat. Een en ander geeft 
de indruk dat alles wat ongewenst is, met oogbewegin-
gen ‘ge-EMDRd’ kan worden. 
Nu we meer weten van werkingsmechanismen en meer 
oog hebben voor flashforwards, kunnen we veel gerich-
ter zoeken naar affectgeladen geheugenrepresentaties. 
‘Linksom’ en ‘Rechtsom’ zijn zoekstrategieën die vooral 
gericht zijn op het identificeren van negatieve targets. Bij 
sterk ambivalente gevoelens, bij drangproblematiek en 
ijdele hopen is het zinvol om ook te kijken naar positieve 
geheugenrespresentaties. 

Deze casus heeft ons geleerd dat het tackelen van po-
sitieve targets niet ten koste mag gaan van negatieve 
targets, maar wel aanvullend ingezet kan worden bij 
appetatief gedrag of als een manier om traumatisch 
materiaal toegankelijk te maken, wanneer dit niet voor 
handen is. Omdat mogelijk de positieve kansoverschat-
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ting disfunctioneel gedrag in stand kan houden, zit er 
misschien nog wel meer muziek in het bewerken van 
positieve toekomstbeelden (positieve fl ashforwards) 
dan van positieve herinneringen.

Met dank aan Erik ten Broeke voor zijn waardevolle sug-
gesties. 

Noten

1 Je zou kunnen zeggen dat Shapiro in haar model meer nadruk legt 

op het reprocessen als werkingsmechanisme (de R uit EMDR en het 

adaptive uit het AIP model), terwijl het wat betreft de oogbewegingen  

mogelijk toch in eerste instantie gaat om het desensitiseren van de 

levendigheid en emotionaliteit (de D uit EMDR), waardoor de reproces-

sing beter op gang komt.

2 Knipe defi nieert een level of positief affect (LoPa) als de drang om aan 

de relatie te willen vasthouden (positive urge). Ook noemt hij het later 

het positieve gevoel om de ander nog steeds lief te hebben en het 

positieve gevoel om aan de relatie te willen vasthouden. Hij gebruikt 

de begrippen door elkaar.

3 De NC en PC zijn in principe bij positieve fl ashforwards hetzelfde als bij 

negatieve fl ashforwards: NC= ‘ik ben machteloos’ (ten aanzien van dit 

beeld) en de PC = ‘ik kan het beeld aan’ (accepteren dat het niet reëel 

is). Het benoemen van de NC en PC zou echter weinig toevoegen aan 

de positieve lading, het verlangen.

 Vandaar dat dit hier achterwege wordt gelaten en gezocht wordt naar 

een uitspraak die het verlangen juist doet toenemen.
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Supervisievraag

Ik heb een vraag gekregen van een ex-cliënt. Het gaat 
om hun verstandelijk gehandicapte dochter van acht-
tien jaar, die al enkele jaren geleden seksueel misbruikt 
is door de taxichauffeur, die haar heen en weer naar het 
dagverblijf bracht. De ouders denken dat EMDR op dit 
moment goed zou zijn. Het IQ van het meisje is ongeveer 
30, en ze weet het verschil tussen gisteren en morgen 
bijvoorbeeld niet. Ik heb wel ervaring met EMDR met 
kinderen en EMDR bij pre-verbaal trauma, maar geen er-
varing met hulpverlening aan mensen met een dergelijk 
laag IQ, sowieso niet, maar zeker dus niet met EMDR.
Het meisje vertelde dat hij een ‘telspelletje’ met haar 
deed, waarbij ze geblinddoekt werd. Dan deed hij eerst 
een vinger in haar mond, daarna twee, dan …., en uitein-
delijk zijn penis. Hij instrueerde haar over wat ze moest 
doen, en als ze het goed deed kon ze een dropje verdie-
nen. Het is waarschijnlijk meerdere malen gebeurd.
Er zijn gesprekken geweest met een psycholoog, gericht 
op het stimuleren van de communicatie over het mis-
bruik en het ‘ont-schuldigen’ van het meisje. De klach-
ten (vooral slecht slapen en nachtmerries) verbeterden. 
Omdat hij overbelasting vreesde, is hij niet met EMDR 
gestart en is de behandeling afgesloten. 
Sinds een vakantie in de Efteling twee jaar geleden zijn 
de slaapproblemen langzaamaan weer toegenomen. 
Ze slaapt redelijk vlot in maar wordt wakker, moet dan 
vreselijk huilen en zegt dat ze aan X - de chauffeur die 
haar misbruikte - moet denken. Op dit moment gebeurt 
dit elke nacht. Ook overdag begint ze er vaak over en 
daarbij valt het de ouders op dat ze er anders over praat 
dan voorheen. Ze kunnen moeilijk uitleggen hoe anders, 
maar het klinkt als uitgebreider en meer coherent. Cog-
nitief lijkt ze op dit moment te groeien.

Een trigger voor het opleven van de slaapproblemen en 
de herinneringen kunnen haar ouders niet bedenken. Ze 
hebben de volgende bedenkingen en vragen:

• Ze lijkt er graag over te praten en begint er soms te 
pas en te onpas over: is het een vorm van aandacht 
vragen, of is ze toe aan verwerking op een ander ni-
veau?

• Ze is zeer beïnvloedbaar en ontwikkelt heel snel ge-
woontes: koppelt ze wakker worden aan praten over 
X? Hebben haar ouders dat onbedoeld bekrachtigd? 

Echter: het grote verdriet dat ze dan laat zien is bij-
zonder, omdat ze bijna nooit huilt.

• Zijn er andere spanningen of problemen die haar een 
vervelend gevoel geven en is praten over X haar ma-
nier geworden om hulp te vragen als ze het moeilijk 
heeft?

Verder zit ze (met het cognitieve niveau van een onge-
veer vijfjarige) volop in de puberteit. Nadat ze het ver-
haal over X heeft verteld, is ze erg bezig met jongens 
en mannen en ze is onbegrensd (en nog steeds naïef) in 
het uiten van haar affectie. Ze benoemt haar gevoelens 
als verliefdheid en ze is op meerdere jongens tegelijk 
verliefd. Ze geniet daarvan en dit uit ze in handelen ten 
opzichte van deze jongens en in praten tegen anderen.
Ze heeft een tijdje geleden meegedaan aan een cursus 
over seksualiteit. De informatie over grenzen aangeven 
lijkt binnengekomen te zijn, en ze kan heel duidelijk zijn, 
als ze vindt dat iemand te dichtbij komt. Aan de andere 
kant blijft ze heel ‘kroelerig’ en aanhalig ten opzichte van 
jongens en mannen die ze leuk vindt, en daarin lijkt ze 
geen grenzen te voelen en geen angst of gêne te ken-
nen. Als haar aanhaligheid beantwoord wordt, is haar 
reactie onvoorspelbaar en is het ofwel paniek, ofwel 
genieten. Het is de ouders niet helemaal duidelijk waar 
voor haar de grens ligt, maar die lijkt te liggen bij al dan 
niet controle hebben. Strak vastgehouden worden levert 
paniek op, van zoenen geniet ze.
Haar ouders vertellen dat ze ook zo maar ineens met 
mij, als therapeut, zou kunnen gaan kroelen, als ze daar 
zin in heeft. Enerzijds vinden de ouders deze puurheid 
mooi, anderzijds staan ze angsten uit over wat dit bij de 
jongens op kan roepen en hoe dit zich zou kunnen ont-
wikkelen. Overigens is sinds ongeveer een half jaar haar 
moeder erachter gekomen dat ze haar eigen lijf heeft 
ontdekt en dat ze waarschijnlijk masturbeert.

Volgende week zie ik het meisje, samen met haar moe-
der. Ik heb de afspraak met de ouders gemaakt dat we 
beginnen met praten over andere dingen in haar leven: 
dingen die goed gaan, dingen die minder goed gaan en 
dingen waar zij over wil praten. Bij dit laatste zit waar-
schijnlijk het misbruik. Er is in ieder geval geen sprake 
van vermijding, mogelijk wel van counterfobisch ge-
drag? Haar ouders hebben al aan haar uitgelegd dat ze 

Meisje met verstandelijke
beperking is verkracht
Beantwoord door: Liesbeth Mevissen
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hulp zoeken, omdat ze de laatste tijd weer zo vaak aan 
X moet denken (daar was ze blij mee). Ze gaan nu ook 
uitleggen dat we het daar zeker over gaan hebben, maar 
dat zij en ik eerst kennis gaan maken, dat ik haar eerst 
graag wat beter leer kennen en dat we daarna gaan 
praten over wat ze mee heeft gemaakt met X. Dit heb 
ik zo afgesproken om gepaste afstand en nabijheid in 
de structuur duidelijk te maken. De ouders konden zich 
hier helemaal in vinden. Ze verwachten dat hun dochter 
goed haar zegje kan doen. Haar moeder fungeert als tolk 
en zal inspringen zodra ze merkt dat ik te ingewikkeld 
praat, haar verkeerd begrijp, of als er een misverstand 
ontstaat.
Een van de vragen die ik in mijn achterhoofd heb is of de 
chauffeur haar gepaaid, gekroeld en haar fijne gevoelens 
gegeven heeft (zonder zoenen) voordat hij haar oraal pe-
netreerde (en haar daarbij vasthield)? In dat geval zou 
haar oplevende seksualiteit de herinneringen aan de 
positieve ervaringen met deze man getriggerd kunnen 
hebben.
Graag hoor ik je gedachten, vragen, opmerkingen en 
suggesties, zodat ik die mee kan nemen in het komende 
gesprek. 

Antwoord
Mijn ervaring is dat je niet veel tijd hoeft te besteden 

aan het opbouwen van een therapeutische relatie als je 

werkt met EMDR. Deze patiënt zal zich bovendien veilig 

genoeg kunnen voelen door de aanwezigheid van haar 

moeder. Bovendien is het meer een kwestie van doen, 

dan van praten. Beginnen met een gesprekje over dingen 

die goed gaan en leuk zijn, lijkt me een prima idee. Ge-

bruik het kinderprotocol met de aanpassingen voor vijf-

jarigen. Mocht dat nog te moeilijk zijn, dan kun je alsnog 

met de verhalenmethode gaan werken.

Wat haar seksuele ontwikkeling betreft: bij mensen met 

een verstandelijke beperking loopt de lichamelijke ont-

wikkeling per definitie niet synchroon met de cognitieve 

en sociaal-emotionele ontwikkeling. Houd in dit geval re-

kening met het belevingsniveau van een kleuter. Op dat 

niveau moet ze ook benaderd worden. Succes ermee!

Reactie
Vandaag heb ik het eerste gesprek gehad met het meis-
je en haar moeder. De kennismaking verliep prettig en 
goed. Haar non-verbale communicatie is zo transparant 
dat het heel makkelijk is om aan te sluiten, zowel bij haar 
trots als bij haar onzekerheden. Met trots zingt ze het 
begin van een lied uit de ‘Kleine Zeemeermin’, met de 
daarbij behorende gebaren. Ze is gewend dit te doen ter-
wijl de film op staat, en ze viel stil na de eerste paar zin-
nen. Ze hoopte dat haar moeder de film op haar mobiel 
had staan, maar dat was niet zo. Dat gaf even wat span-
ning, maar ze was ook heel snel weer op haar gemak, 
toen verwoord werd dat alleen zingen veel moeilijker is 
dan meezingen met iemand anders, of met een film. Ze 
verkneukelde zich toen ik zei dat ik wel had kunnen zien 
hoe goed ze kan zingen en toneelspelen.
Verbaal verdoezelt ze haar onzekerheden. Als ze onze-
ker is (ook non-verbaal goed zichtbaar), herhaalt ze het 
laatste dat gezegd is. Ze laat zich goed geruststellen en 
bekrachtigen.
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Ik heb nog een vraag: voor mij is het nog niet duidelijk 
hoe vaak ze misbruikt is. Ik schat in dat het misbruik 
meerdere keren op dezelfde manier heeft plaats gevon-
den, maar niemand weet hoe vaak het is gebeurd en of 
het steeds volgens het ‘telspel’ is verlopen. Is het van 
belang om daar eerst zicht op te krijgen, of kan ik vragen 
naar de nare herinnering aan X waar ze nu nog last van 
heeft?

Antwoord
Mooie start! Waar ben je bang voor als je navraag doet? 

Het is toch alleen maar goed als je emotionele lading 

krijgt, en als de vraag te moeilijk is, merk je dat vanzelf. 

Het gaat er uiteindelijk om dat je het nu nog aller-naarste 

plaatje kunt vinden. Wees niet te voorzichtig. Het zijn 

slechts herinneringen die nog de last veroorzaken. De 

nare gebeurtenissen zijn al voorbij en bedenk alsjeblieft: 

herinneringen verkrachten niet! Ik wens je succes en laat 

je nog even horen hoe het verder is gegaan?

Reactie
Vorige week heb ik een start met EMDR gemaakt. Het 
blijkt moeilijk voor het meisje om het verhaal te vertel-
len, zoals het gebeurd is. Het is vermengd met wat er ‘s 
nachts gebeurt als ze wakker wordt uit de nachtmerrie, 
met coping die er niet is geweest (zoals ‘nee’ zeggen, 
hem aan de kant duwen, de politie bellen, zeggen dat hij 
het niet mag doen), met steunende en ontschuldigende 
uitspraken van anderen, en met de afloop (namelijk dat 
hij gestraft is en in de gevangenis zit). Dit blijft zo, ook na 
enkele herhalingen van de uitleg over wat de bedoeling 
is door zowel mij als haar moeder. Ik bedenk me, ter-
wijl ik dit mail, dat dit blijkbaar wel het verhaal is, zoals 
zij het zich nu herinnert. Ik heb de opnames niet meer 
nagekeken en weet nu dus even niet of ons doorvragen 
geholpen heeft, om het naarste moment naar boven te 
krijgen. Ga ik nog doen.
Op een gegeven moment ben ik over gegaan naar het 
kiezen van het naarste moment, als ze er nu aan denkt. 
Dat is de penis in haar mond. Tijdens het vertellen was 
er non-verbaal ook de meeste spanning en afkeer te zien 
bij dit fragment, en in haar verhaal was er hier de meeste 
vermenging met uitspraken over coping (dus waarschijn-
lijk was ons doorvragen wel zinvol, denk ik nu). 
Ze wil het plaatje liever vertellen dan tekenen, maar er 
komt niets. Ze laat zich stimuleren tot een tekening. Ze 
kan geen gevoel benoemen. Wanneer gevraagd wordt 
of ze zich bijvoorbeeld verdrietig, boos, of bang voelt, 
of meerdere gevoelens tegelijk heeft, noemt ze verdriet 
en boosheid. Ik heb haar de mogelijkheid gegeven om 
de SUD met mijn of haar handen aan te geven of aan te 

wijzen op een getekende schaal, met links een gele blije 
smiley en rechts een rode smiley met de mondhoeken 
ver naar beneden. Ze koos de schaal en de SUD was 10. 
Plaats: in haar buik (ze meldt ook buikpijn). 
Tijdens de sets was er niet veel zichtbaar. Verbaal was 
er niets tot weinig. Bij de eerste check wees ze al 0 aan, 
maar ik ben toch verder gegaan. Hierna kwamen er wel 
enkele associaties en de SUD steeg naar 7. Hiermee ben 
ik geëindigd. Ze leek erg moe te zijn en er niet meer he-
lemaal bij te zijn. Haar moeder deelde deze indruk. Des-
gevraagd wilde ze stoppen en de volgende keer verder 
gaan. Ik heb gezegd dat ze dapper is, omdat ze heeft 
gewerkt aan iets wat heel moeilijk en naar is.

Vandaag kreeg ik feedback van de ouders. De afgelopen 
week heeft ze voor het eerst sinds heel lange tijd geen 
nachtmerrie gehad. Ze is wel een paar keer wakker ge-
worden en kwam dan een ‘kroel’ halen bij haar ouders, 
maar ze sprak niet over X en was niet overstuur. Zowel 
bij haar ouders als bij het oppasgezin praat ze open over 
de sessies.
Ik was heel blij dit te horen, omdat ik me afvroeg of deze 
sessie iets had gedaan, vanwege het feit dat er zo wei-
nig associaties kwamen. Mijn vraag is of dit vaker voor-
komt? Nu er effect blijkt te zijn, kan ik me voorstellen dat 
er bij mensen met een verstandelijke beperking intern 
veel meer gebeurt dan ze kunnen verwoorden. Mijn plan 
voor de volgende keer is haar naar haar ervaring van de 
afgelopen week te vragen. Haar moeder zal ik vragen om 
feedback te geven. Dat zou dan als bekrachtiging gelden 
van hoe dapper ze vorige week is geweest. Ook zal ik 
haar uitleg geven over wat we gaan doen, ik zal haar de 
tekening laten zien, SUD meten en haar vragen naar wat 
ze nu nog het naarst vindt in de tekening, om vervolgens 
van start te gaan.

Antwoord
Mooi om te lezen! Je casus is een prachtig voorbeeld: je 

hebt de trein op de berg weten te krijgen en innerlijk is 

er veel gebeurd. Als de cognitieve vaardigheden zo be-

perkt zijn, is er vaak sprake van machteloosheid waarbij 

de fysieke en emotionele herinneringsaspecten op de 

voorgrond staan. Die zijn blijkbaar al voor een belangrijk 

deel gedesensitiseerd. De vermoeidheid aan het eind van 

de sessie hoort daar meestal bij. Problemen met het ver-

woorden van associaties en het reflecteren op gevoelens 

hoort inderdaad bij haar verstandelijke beperking en ook 

bij de fysieke aspecten van de herinnering. Prima plan 

voor het vervolg. De allerbeste check of de herinnering 

echt is verwerkt, is of de aanmeldklachten zijn verdwe-

nen. Ik wens je veel succes met het vervolg!
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Experts over EMDR tijdens zwangerschap

Een nieuwe rubriek in het Journal of EMDR Practice and 
Research is de zogenaamde ‘case consultation’. Hierbij 
legt een therapeut een complexe casus aan een deskun-
dig panel voor. 

In het artikel beschrijft EMDR-therapeut Amy Robbins, een 
casus van een zwangere vrouw met PTSS ten gevolge van 
een tornado. Vanwege haar zwangerschap, vraagt zij of 
EMDR toegepast kan worden en met welke aspecten zij 
rekening moet houden. Drie experts geven hun visie: Carol 
Forgash, specialist op het gebied van complex trauma, be-
nadrukt dat zwangerschap geen ziekte is, maar een normale 
gezondheidstoestand voor veel vrouwen. Als de patiënt in 
goede gezondheid is en de zwangerschap stabiel, zou For-
gash EMDR toepassen. Zij adviseert om EMDR te richten op 
de traumatische herinneringen aan de recente gebeurtenis 
van de tornado. 
Andrew Leeds voegt daaraan toe dat er nog nauwelijks we-
tenschappelijk onderzoek is verricht naar eventuele risico’s 
van EMDR-behandeling tijdens de zwangerschap. Mogelijke 
positieve effecten zijn een toegenomen kwaliteit van leven 
voor de aankomende moeder en een verminderde blootstel-
ling aan stress voor de foetus. Leeds adviseert de therapeut 
om, samen met de patiënt, deze mogelijke positieve effecten 
en de onbekende eventuele risico’s tegen elkaar af te wegen. 
De derde expert is de Nederlandse promovenda en onder-
zoekster op het terrein van trauma en zwangerschap, Claire 
Stramrood. Ze deed onderzoek bij een kleine groep zwan-
gere vrouwen met PTSS ten gevolge van eerdere bevallingen 
en vertelt dat de door haar onderzochte EMDR-behandelin-
gen, tot positieve resultaten leidden. 
Zonder contra-indicaties, zouden de experts de keuze van 
de patiënt respecteren en EMDR toepassen. Door de ‘case 

consultation’ heeft de vraagsteller nu voldoende informatie, 
overwegingen en aandachtspunten gekregen om samen met 
de patiënt een zorgvuldige afweging te maken.(RdB)

Forgash, C., Leeds, A., Stramrood, C.A.I., & Robbins, A. (2013). Case Con-

sultation: Traumatized Pregnant Woman. Journal of EMDR Practice and 

Research, 7(3), 121-128.

Research
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Tekst: Nina ten Hoor

EMDR bij positieve targets is 

hip. Zie de aandacht hiervoor 

op het landelijk EMDR-

congres en in maar liefst drie 

artikelen in EMDR Magazine 

nummer 5, die betrekking 

hadden op liefdesverdriet, 

gamen en de workshop van 

Robert Miller over het Feeling-

State Addiction Protocol (2010; 

www.fsaprotocol.com; zie ook 

Hornsveld & Markus, 2014). 

Wat die laatste betreft: Miller 

gaat ervan uit dat klachten 

die samenhangen met een 

sterke drang, verdwijnen 

wanneer de bijbehorende 

positieve belevingen zijn 

EMDR bij 
exhibitionisme

“Ik zou iedereen mijn excuses willen aanbieden”

Casus

Foto: detail van Michelangelo’s David in Florence
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gedesensitiseerd. De patiënt 

wordt dan niet meer 

getriggerd tot verlies van 

controle. Een bijkomend effect 

is dat naarmate de positieve 

belevingen afzwakken, 

er negatieve emoties en 

cognities bovenkomen. 

Deze kunnen vervolgens 

meegenomen worden in het 

verwerkingsproces.

Ik werk bij de forensische psychiatrische polikliniek De 
Waag in Leiden en ik vroeg me af of dit principe ook 
toepasbaar is bij zedenproblematiek. Exhibitionisten bij-
voorbeeld omschrijven vaak een krachtige drang, waar 
zij geen weerstand tegen kunnen bieden (Grant, 2005). 
Hoewel exhibitionisme, naast voyeurisme, bekend staat 
als het meest voorkomende zedendelict (Långström & 
Seto, 2006), is het onderzoek hiernaar tot dusver beperkt 
gebleven. Mogelijk hangt dit samen met het idee in de sa-
menleving dat exhibitionisme wel vervelend is, maar niet 
gevaarlijk. De geschatte recidivecijfers voor deze stoornis 
liggen echter hoog (Bader et al., 2008; Greenberg et al., 
2002). Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen, omdat 
de meeste incidenten niet aan de politie gemeld worden. 
Ook blijkt een deel van de veroordeelde exhibitionisten, 
veelal in een later stadium, over te gaan tot ‘hands-on’ 
delictgedrag. Dit houdt in dat er uiteindelijk wel degelijk 
fysiek contact is met het slachtoffer. 
In de behandeling van plegers van zedendelicten wordt 
de cognitieve gedragstherapeutische benadering het 
meest effectief geacht (Hanson et al., 2009; Smucker & 
Lösel, 2008). Deze therapievorm wordt echter breed inge-
zet, met interventies zoals emotieregulatie, zelfcontrole, 
coping, het aanleren van sociale vaardigheden en het 
voorkomen van terugval. In het veld is behoefte aan meer 
specifi eke interventies (Hanson et al., 2009). Gerichte be-
handeling van seksuele deviantie met EMDR zou daar een 
voorbeeld van kunnen zijn. 
Hieronder beschrijf ik een casus waarbij gebruik gemaakt 

is van het Feeling-State Addiction Protocol (Miller, 2010). 
Het betreft Daniël, een dertigjarige man die tijdens de be-
handeling met zichtbaar ongemak tegenover mij zat. Hij 
was door de zedenpolitie aangemeld na een aangifte van 
schennispleging. Het exhibitioneren is meermalen voor-
gekomen op de openbare weg, in de supermarkt en van-
uit de eigen woning. 

Bij aanvang zeg ik tegen Daniël: “We gaan vandaag een 

soort omgekeerde EMDR doen en werken aan een ge-

beurtenis die voor jou juist sterke positieve ervaringen 

oproept. Ik wil je vragen om zo’n gebeurtenis van het ex-

hibitioneren te beschrijven, vanaf het punt dat het voor 

jouw gevoel begint tot het punt waar het voor jouw gevoel 

eindigt.”

Daniël: “Eeh ... nou wandelen, en dan op de parkeerplaats 

je broek open doen, en dan gewoon rondlopen totdat ie-

mand het gaat zien. Dus de spanning, opwinding, dat is eh 

… en als iemand dat gezien heeft, dan loop je weer weg.”

Ik: “En als je nu die gebeurtenis langsloopt, je maakt er 

een fi lmpje van, welk stilstaand beeld is dan voor jou het 

meest plezierige van dat fi lmpje?”

Daniël: “Als iemand het ziet natuurlijk.” Hij glimlacht.
Ik: “Oké ja, dat is heel duidelijk voor je.”

Na enkele vervolgvragen over de aard en sterkte van het 
gevoel, gaan we over naar de desensitisatie: “Oké, dan wil 

ik graag dat je het beeld in gedachten neemt, dat je daar 

staat en gezien wordt. Wees je bewust van dat fi jne ge-

voel en hoe dat ook voelt in je lichaam.” 

Achtereenvolgens komen bij Daniël de volgende associ-
aties op: 
“Plezier natuurlijk, nog wel; ja het wordt wel minder iets, 

de vlinders gaan weg, de vrolijkheid ...

Dat ik nou iets aan het doen ben, wat eigenlijk niet goed is.

Dat het niet klopt.

Ik word verdrietig omdat ik mensen pijn doe; dat ik toch 

heel veel mensen pijn doe.”

Hij zegt dit met een huilende stem, daarna volgt huilen en 
over zijn mond wrijven.
 
“Dat gewoon mijn huwelijk op het spel heeft gestaan, al-

les (huilende stem); dat ik een verschrikkelijk lieve vrouw 

heb, die me overal bij gesteund heeft.

Ik ben blij dat ik gewoon nu hulp heb, overal voor.

Dat ik het kwijt ben, dat het gewoon weg moet, alles.” 

Back to Target
Bij Back to Target geeft Daniël een 2 voor de mate van 
plezier die hij voelt, als hij naar het targetbeeld kijkt. Hij 
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ervaart nog spanning en opwinding in zijn buik. We gaan 
door en Daniël zegt het volgende: 
“Dat het toch niet goed is wat ik gedaan heb … gewoon 

foute dingen; ik zou bijna aan al die mensen mijn excuses 

aan willen bieden.

Dat ik gewoon wil dat het nooit meer gebeurt.

Dat ik me toch weer prettiger voel, dat schuldgevoel kwijt.”

Als Daniël weer Back to Target gaat, scoort hij een 0 voor 
het plezier dat hij voelt. Als hij naar het targetbeeld kijkt, 
ervaart hij vooral kwaadheid naar zichzelf. Hij vindt zich-
zelf ‘een viespeuk’. Het protocol van Miller schrijft voor 
verder te gaan met de negatieve emoties en cognities, 
maar zonder het targetbeeld daar weer aan te koppe-
len. Deze negatieve emoties en cognities kunnen immers 
functioneel zijn om in een situatie, vergelijkbaar met het 
targetbeeld, een terugval te voorkomen. Wel is het goed 
om het achterliggende negatieve zelfbeeld, zoals dat in 
de sessie naar voren komt, te behandelen. Ter vergelijking 
geldt bij alcoholverslaving dat iemand die zichzelf als mis-
lukking blijft zien, vermoedelijk sneller zal terugvallen dan 
iemand die zichzelf hoger inschat. Zo hoop ik dat Daniël 
zich straks te goed gaat voelen om zich nog langer als 
‘een viespeuk’ te gedragen.

Ik zeg tegen Daniël: “Zeg tegen jezelf:‘Ik ben een viespeuk’ 

en wees je bewust van dat kwade gevoel in je buik. Heb 

je dat?” 
Daniël komt achtereenvolgens met: 
“Ik moet niet kwaad….ik ben niet kwaad.

Ja ... ik moet gewoon normaal gaan leven; gewoon eerlijk.

Eerlijk zijn tegen iedereen en geen stomme dingen meer 

doen. Dat ik het vertrouwen terug wil winnen.

Ik wil gewoon dat de mensen me weer, ja … me vertrou-

wen.

Dat ik gewoon normaal weer over straat kan, overal en 

dat er niet met een schuin oog naar me gekeken wordt; 

dát wil ik ja!”

Ik: “En als je nu tegen jezelf zegt: ‘Ik ben een normale 

vent’, op een schaal van 0 tot 7, in hoeverre kan je dat dan 

nu, op dit moment, geloven?”

Daniël: “Ik denk dat het wel een 7 is, omdat ik zo positief 

bezig ben. Zelf alle stappen nemen, en de begeleiding die 

ik heb. En dat wil ik zo houden; dat wil ik zo houden.”

Ik: “Dus dat is een soort drive die je daar eigenlijk bij voelt?”

Daniël: “Ja.”

Ik: “Concentreer je daarop.” (laatste set)

Beschouwing
Uit deze casus blijkt inderdaad dat, zoals Miller voorspelt, 
negatieve emoties en cognities naar boven komen zodra 
de positieve emoties afgenomen zijn. Bij afsluiting is Da-
niël op emotioneel niveau meer gedreven om niet meer te 
exhibitioneren en hij beleeft daar bovendien een gelukkig 
en capabel gevoel bij. Tien maanden na deze sessie - de 
behandeling is dan al enige tijd afgesloten - neem ik nog 
een keer contact op met Daniël. Hij geeft aan dat het ‘he-
lemaal goed’ met hem gaat en dat hij geen drang meer 
heeft gehad om te exhibitioneren.
Critici kunnen zich afvragen of de associaties niet gefin-
geerd zijn en de sessie niet gespeeld is. Het is waar dat 
plegers van zedendelicten niet de meest betrouwbare 
rapporteurs zijn, als het op hun daden aankomt. Op mij 
kwam het proces authentiek over. Er is inmiddels een 
onderzoeksproject gestart om de werking van EMDR bij 
exhibitionisten nader te bestuderen. Graag hoor ik of er 
meer therapeuten zijn met positieve ervaringen met EM-
DR-behandeling bij zedendelinquenten.

Nina ten Hoor is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR 

practitioner. Zij werkt bij forensisch psychiatrische polikliniek De Waag 

in Leiden. E-mail: ntenhoor@dewaagnederland.nl
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Het heeft er alle 
schijn van dat ook 
getraumatiseerde 
kamelen van hun 
trauma’s kunnen 
worden bevrijd 
door middel van 
werkgeheugen-

belasting, nadat het traumanetwerk is geactiveerd. In 
de Mongoolse documentaire The Story of the Weeping 
Camel wordt dit geïllustreerd. Na een zeer pijnlijk ver-
lopen bevalling, die maar liefst twee dagen duurde, be-
valt een kameel van een kalfje. Meteen na de geboorte 
moet de kamelenmoeder niets hebben van haar jong: 
ze duwt het weg, weigert het te zogen en loopt bij 
het beestje vandaan. Ook het aandoenlijke gehuil van 
het kamelenjong brengt het moederinstinct niet aan 
de praat. Het heeft er alle schijn van dat er, door de 
dramatische verlopen bevalling, een pijnnetwerk is 
gevormd dat telkens bij het zien van het jong wordt 
geactiveerd. Het kind moet daarom worden verstoten. 

Om de hechting tussen moeder en kind alsnog tot stand 
te brengen, wordt er een in Zuid-Mongolië gangbaar ri-
tueel uitgevoerd, bestaande uit gezang op de monotone 
tonen van de Morin Khoor (een tweesnarig strijkinstru-
ment). Dit ritueel vertoont opmerkelijke parallellen met 
het EMDR-protocol: eerst wordt de ideale toonhoogte 
voor de kameel in kwestie bepaald. Het instrument 
wordt om de voorste bult van de kameel gehangen en 
gaat op een voor de kameel specifi eke toonhoogte reso-
neren als de kameel begint te loeien. In deze toonaard 
wordt vervolgens gezongen en op het instrument ge-
speeld. Dit onderdeel van het behandelritueel heeft veel 
weg van het vooraf bepalen van de juiste afstand van de 
hand tot de ogen bij het toepassen van oogbewegingen.
Afwijkend van de EMDR-procedure is dat bij de kameel 

al begonnen wordt met de afl eidende stimulus (Morin 
Khoormuziek), voordat het traumanetwerk is geacti-
veerd. Kennelijk willen ze het beest eerst goed laten 
wennen. In het ritueel wordt nog een tweede afl eidende 
stimulus gebruikt: de kameel wordt doorlopend verticaal 
in de fl ank geaaid; een variant op het tappen, zou je kun-
nen zeggen. Het lijkt helemaal niet overdreven om bij 
zo’n ernstig trauma geen halve maatregelen te nemen 
om het werkgeheugen te belasten. Vervolgens wordt 
het pasgeboren kameeltje er bijgehaald. De moederka-
meel reageert zichtbaar aroused: zij schudt met haar 
hoofd, begint te kwijlen, wordt paniekerig en bijterig. Het 
traumanetwerk is duidelijk geactiveerd. Gelijktijdig wor-
den de beide afl eidende stimuli continu aangeboden: de 
muziek met de zang en het aaien.

Wat daarna gebeurt, is voor elke EMDR-therapeut her-
kenbaar: de moederkameel komt langzaam tot rust! 
Maar dat is niet alles. Er vormt zich een traan in het oog 
van de kameel en even later sproeit het water uit beide 
ogen: de kameel huilt tranen met tuiten. Het kamelen-
jong wordt niet langer verstoten, de moeder laat het 
jong drinken en even later knuffelt de kameel haar jong 
met haar hoofd. Het trauma is verwerkt, de hechting kan 
alsnog plaatsvinden.

Hoe goed dit ritueel ook werkt - het geheel lijkt niet 
langer dan een kwartier te duren - het is te overwegen
om oogbewegingen aan het ritueel toe te voegen, dat
schijnt toch het werkgeheugen het beste te belasten.

The Story of the Weeping Camel (2003), speelduur 90 minuten

Regie: Byambasuren Davaa, Luigi Falorni

The Story of the Weeping Camel is te bestellen op dvd bij 

www.bol.com

Traumaverwerking 
bij kamelen
Tekst: Hans-Jaap Oppenheim

Casus
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Achtergrond
Ik word begin 2014 benaderd door een gedragsdes-
kundige die werkzaam is bij Interaktcontour: een in-
stelling die hulp, zorg en begeleiding biedt aan men-
sen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of 
een chronische ziekte. Zij heeft een 28-jarige man 
in behandeling, Johan, met de ziekte van Duchenne. 
Hij heeft na een aantal nare ziekenhuiservaringen 
veel last van angsten, vooral de angst om te stikken 
en dood te gaan. 

De ziekte van Duchenne is een aangeboren en erfelijke 
vorm van spierdystrofi e, waarbij spieren niet functione-
ren zoals ze zouden moeten, en waarbij sprake is van 
verminderde spierkracht. Het is een progressieve ziekte 
waardoor op de leeftijd van 12/13 jaar een rolstoel al 
vaak onvermijdelijk is. Rond de leeftijd van 25 jaar ra-
ken patiënten meestal afhankelijk van een ademha-
lingsmachine en ook de functie van de hartspier wordt 
steeds minder. Uiteindelijk sterven de meeste patiënten 
(meestal mannen) tussen de 35 tot 40 jaar. 
De gedragsdeskundige vraagt of EMDR geïndiceerd zou 
kunnen zijn voor Johan en of het hem zou kunnen hel-
pen van zijn angsten af te komen. Dat lijkt mij meteen 
wel degelijk geïndiceerd, maar ik heb nog wel een vraag 
over hoe reëel het is dat deze patiënt eventueel zou kun-
nen stikken, en of dat mogelijk een contra-indicatie zou 
kunnen zijn. Als je niet in staat bent zelfstandig te ade-
men, is het voorstelbaar dat angst om te stikken enigs-
zins realistisch is. Dat geldt ook voor angst om dood te 
gaan; hij weet immers dat hij niet oud zal worden. Er 
is echter zeer goede apparatuur en zorg om hem heen, 
met goede afspraken. Ja, hij weet dat hij jong zal sterven, 
maar het is niet nodig dat dit op een nare manier ge-
beurt. EMDR is dus belangrijk voor hem om de kwaliteit 
van zijn leven te verbeteren. 
Het is voor Johan moeilijk om naar mijn praktijk te ko-
men. Er moet een begeleider mee en er moet een taxi 
worden geregeld. Maar het is voor hem vooral te be-

lastend. Hij is snel moe en heeft moeite met praten. Ik 
bezoek hem dus in zijn eigen woonomgeving voor een 
intake.

Intake
Johan zit in een rolstoel en is verbonden met allerlei 
slangen. Hij is geïntubeerd en aangesloten aan beade-
mingsapparatuur. Hij heeft moeite met praten; hij is niet 
altijd makkelijk verstaanbaar en je merkt dat hij er moe 
van wordt. Maar verder kan hij prima zelf aangeven wat 
nodig is. Ook zijn mond- en tongspieren zijn aangetast. 
Hij vertelt dat hij last heeft van angsten, herbelevingen 
en slecht slapen. Dit is ontstaan na zijn laatste zieken-
huisopname in november 2013, waarin een paar keer 
iets mis is gegaan. Hij noemt drie incidenten waarbij hij 
bijna is gestikt. Hij vertelt dat hij daarnaast ook depres-
sieve klachten heeft. Deze komen vooral voort uit het 
feit dat hij nog van alles wil in zijn leven en daarin erg 
beperkt is. Hij wil heel graag leven en zeker niet dood. 
Ik geef hem de uitleg over EMDR. Werken met de kopte-
lefoon lijkt mij voor hem het minst belastend. Hij wil de 
behandeling graag aangaan en zijn persoonlijke begelei-
der hoeft daar niet bij te zijn. Er wordt me gewezen op 
welk knopje ik moet drukken als er iets mis gaat. En zo 
hebben we allebei vertrouwen om dit traject in te gaan. 

Verloop van de behandeling
Tijdens de EMDR-sessies zitten we gewoon op zijn ka-
mer. Ik zit op een stoel met een krukje voor me met 
mijn laptop erop en hij zit in zijn rolstoel met de kop-
telefoon op. Bij de eerste sessie vertelt hij over de eer-
ste heftige gebeurtenis in het ziekenhuis. De verpleging 
had het waterpotje verkeerd aangesloten, waardoor hij 
erg benauwd was geraakt en uiteindelijk is weggezakt. 
Het target is het plaatje waarop te zien is dat hij op het 
ziekenhuisbed ligt en weg zakt (SUD=10; NC is ‘ik ben 
machteloos’). De SUD gaat tijdens deze sessie naar 0, 
en bij het positief afsluiten geeft hij aan dat hij ‘sterk’ is.
Tijdens de tweede sessie geeft hij eigenlijk al meteen 

Behandeling van angst 
om te stikken
Tekst: Evelien van der Velde

Casus
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aan dat hij het gevoel heeft dat het de afgelopen week al 
beter met hem is gegaan. Hij is duidelijk minder angstig 
geweest. We bespreken een tweede, soortgelijke ge-
beurtenis, waarbij er iets niet goed is aangesloten in de 
hoestmachine. Ook dit keer is het target een beeld dat 
hij even wegvalt. Ook deze herinnering kan in een enkele 
zitting worden verwerkt.
De derde sessie wordt op het laatste moment afgebeld, 
omdat Johan te benauwd is. Een week later lukt het ge-
lukkig wel weer. Hij is opnieuw ziek en erg benauwd ge-
weest. Hij moest ook voor controle naar het UMCG en 
had daar een zeer positieve ervaring. Normaal gespro-
ken was hij altijd erg bang om het ziekenhuis in te gaan, 
maar nu kon hij duidelijk meer rust voelen toen hij over 
de drempel ging. Hij voelt zich ook nu nog rustig en kan 
goed terugkijken op de ziekenhuisperiode van toen. Hij 
kan zich de derde gebeurtenis, die er aanvankelijk was, 
dan ook niet meer voor de geest halen; het is weggezakt 
en het oproepen van de gebeurtenis roept geen span-
ning meer op. 

De angst die overblijft is de angst om te stikken. We be-
sluiten te werken met een fl ashforward. Dit is het beeld 
dat hij stikt en overlijdt. Hier nemen we de standaard NC 
‘Ik ben machteloos’. De SUD, die eerst 9 was, wordt 0. 
Na het installeren van de PC ‘Ik kan het aan’, installeer 
ik een future template: het beeld dat hij het ziekenhuis 
weer in moet. Positief afsluiten doen we met ‘Ik ben een 
doorzetter’.
In de volgende sessie een week later besluit ik dit gevoel 
te verstevigen met behulp van een RDI. Hij kiest voor 
‘kracht’ en neemt hiervoor een beeld van ongeveer een 
jaar geleden, waarbij hij nog op een andere plek woon-
de en zich heel krachtig voelde, wat hij kan voelen in 
zijn lichaam en zijn hart. Ook vraag ik hem of hij een 
beeld heeft dat hij associeert met rust en vertrouwen. 
Dan moet hij meteen denken aan zijn aquarium met vis-
sen, wat hij in zijn andere huis had en aan muziek van 
Coldplay, Racoon en Pearljam. Na het installeren van 

zijn hulpbronnen spreken we af dat hij een foto van het 
aquarium op zal zoeken en dan zelf zal gaan oefenen 
met de geïnstalleerde hulpbronnen. Een maand later zul-
len we evalueren. 

Evaluatie
Bij de laatste evaluatiesessie geeft Johan aan dat het 
goed gaat met hem en dat hij vertrouwen heeft in de 
toekomst. Hij vindt dit zelf best bijzonder, want hij heeft 
net een beangstigende gebeurtenis meegemaakt. De 
achterzijde van zijn rolstoel is afgebroken, waardoor de 
beademing is losgeschoten. Gelukkig was zijn zus bij 
hem; zij kon het meteen herstellen, waardoor hij niet 
is weggeraakt, maar hij was wel erg geschrokken. Een 
paar nachten heeft hij daardoor onrustiger geslapen, 
met steeds de gedachte: ‘wat als er nu niemand bij was 
geweest?’ Maar dit heeft hij ook weer los kunnen laten, 
door wat hij geleerd heeft in de behandeling. Dit komt 
vooral door het toepassen van de RDI: het oproepen van 
de hulpbron van rust en vertrouwen, met het beeld van 
het aquarium en het luisteren naar zijn muziek. Hij heeft 
geen behoefte om ook deze gebeurtenis nog een keer 
met EMDR te doorlopen, omdat hij er nu al geen emotio-
nele lading meer bij op kan roepen. 
In het kader van ‘ROM-en’ blijkt zijn score op de Klach-
tenschaal KKL, gedaald van 15 naar 9. Hij voelt weer ver-
trouwen in zichzelf en in de mensen om hem heen. Hoe-
wel hij zich soms nog steeds somber kan voelen omdat 
hij nog graag zoveel zou willen doen in zijn leven, voelt 
hij zich niet meer zo angstig en slaapt hij weer goed. 
Sinds een paar weken woont hij samen met zijn vriendin 
binnen de woonvorm. Hij geeft aan weer meer, net als 
vroeger, te leven met wat komt, van dag tot dag!
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Supervisievraag

Mijn casus betreft een 50-jarige man met hoogtevrees, 
deze is veertien jaar geleden ontstaan tijdens een berg-
wandeling op vakantie. Hij werd bevangen door angst bij 
het zien van een grote diepte en kreeg een paniekaanval 
op een smal wandelpad zonder hek.
Een tweede heftige ervaring was tijdens een fi etsvakan-
tie twee jaar geleden waarbij hij tijdens een afdaling weer 
geconfronteerd werd me het zien van diepte. Hij kon niet 
meer verder fi etsen van angst. Ook bij het oversteken 
van een brug ervaart hij een forse angst. Daarnaast was 
er tijdens skivakanties en bij een bezoek aan een vriend 
op zijn galerij sprake van vrees, maar veel minder erg dan 
tijdens de genoemde incidenten. 
Ik ben begonnen met EMDR ‘linksom’ (oogbewegingen) 
bij de eerste gebeurtenis (‘the fi rst’) die tevens ‘the worst’ 
was, maar het schiet niet op. Ik heb twijfels of ik wel goed 
zit en of dit de aangewezen methode is bij deze man. Het 
gekozen plaatje is het moment dat hij in de diepte kijkt. 
De NC is : ‘Ik ben machteloos’.
Ik twijfel omdat ik nu tweeënhalve sessie heb gehad, en 
de SUD die bij aanvang niet hoog (5) was, werd niet la-
ger maar juist iets hoger (6) bij de aanvang van de vol-
gende sessies. De patiënt denkt overigens opvallend lang 
na voordat hij een cijfer geeft. Naar mijn gevoel gebeurt 
er (te) weinig. Er zijn totaal geen associaties en er komt 
steeds ‘niets’ op.
Ik heb nagevraagd of er sprake is van een rampfantasie, 
maar dat ontkent hij. Hij kent ook geen enge of nare ver-
halen van mensen die gevallen zijn of iets dergelijks. Er 
liggen wel future templates (want hij gaat weer fi etsen 
deze zomer en ziet daar nu al tegen op, ook al bij het 
inkijken van een folder met fi etsende mensen in de ber-
gen), maar zover ben ik dus nog lang niet.

Antwoord
Ik denk dat je nu vooral een plaatje hebt gekozen van een 

herinnering aan een moment dat toentertijd heel angst-

wekkend was (‘het kijken in de diepte’). De vraag is of 

dat nu nog naar is. Ik denk dat hij steeds beoordeelt hoe 

naar het TOEN was en dat wordt nooit 0 natuurlijk. Snap 

je dat? 

Er zijn in het controledomein globaal twee mogelijkhe-

den: te weinig lading, of te veel. Het eerste probleem 

heeft te maken met een onjuist gekozen targetbeeld. 

Dat wil zeggen: toen (de gebeurtenis zelf) was het naar, 

maar de emotionele lading van de herinnering aan deze 

gebeurtenis is momenteel gering. Als er desondanks wel 

klachten zijn, dan moet er wel een andere herinnering 

zijn die wel lading heeft. Soms gaat het om een ander as-

pect van dezelfde herinnering. Kortom, misschien moet 

je eerst nog beter zoeken naar een nieuw target, in ieder 

geval een die momenteel nog wel emotioneel beladen is: 

het gaat om het vinden van de ‘angel’. Ik denk dat je zijn 

eerste paniekaanval moet hebben. Die is waarschijnlijk 

nu nog naar omdat hij bang is die nog een keer te krijgen.

Een andere mogelijkheid is dat de herinnering wel de-

gelijk emotioneel beladen aanvoelt, maar dat de patiënt 

zich eenvoudigweg niet durft te concentreren, omdat hij 

bang is dat hij niet in staat is de emoties die daardoor 

worden opgeroepen te hanteren en in bedwang te hou-

den. Er is sprake van angst voor de angst, ofwel angst 

voor controleverlies. Deze angst is in staat het verwer-

kingsproces van de patiënt volledig te blokkeren. Dit 

wordt nog eens versterkt door het formuleren van de 

NC - die in het geval van dit type van problemen - ook 

nog eens ‘Ik ben machteloos’ is, waardoor het gevoel van 

controleverlies nog verder oploopt. Daar komt nog extra 

bij dat andere herinneringen aan machteloosheid via de 

associaties kunnen worden getriggerd. In dat geval re-

ageert de patiënt vaak met associaties zoals: ‘Niks’ en 

‘Dit lukt niet’. Het is, vooral voor de beginnende EMDR-

therapeut, een typische valkuil om naar de inhoud van 

deze reacties van de patiënt te luisteren en dan te den-

ken dat de procedure niet voldoende werkt. Het beste 

wat de therapeut in zo’n geval kan doen is, als de patiënt 

bijvoorbeeld zegt zich niet meer te kunnen concentreren, 

simpelweg te reageren met “Concentreer je op die ge-

dachte (of dat onvermogen)”, dan deze associatie en de 

daaropvolgende associaties te volgen, en deze werkwij-

ze stug vol te houden. 

Nog een opmerking: een future template is een neutrale 

situatie. Als hij nog een angstige situatie (schrikbeeld) in 

de toekomst voor zich ziet, is dat een fl ashforward en die 

moet je apart targeten. 

Reactie
Dank voor het meedenken. Ik heb mijn patiënt inmiddels 
weer gezien. Ik heb allereerst (nogmaals) het ‘toen/nu-
gebeuren’ gecheckt. Hij blijft erbij dat dit in het heden nog 
het naarste plaatje is. Daarna heb ik ook nog gecheckt of 
de paniekaanval mogelijk meer beladen is. Hij zegt van 
niet. Kortom, ik ben weer opgestart met back to target 

Niet dalende SUD bij hoogtevrees
Beantwoord door: Ad de Jongh  Illustratie: Sandy van Helden
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met daarbij hetzelfde plaatje: hij ziet zichzelf de diepte 
in kijken. Het aspect van de eindeloos lijkende afgrond 
boezemt hem de meeste angst in. De SUD is 5 en het 
verloop is 5…5…5….4/5. Wederom weinig beweging en 
wederom weinig tot geen associaties: ‘niks’, en ‘leegte’. 
Bij doorvragen af en toe: ‘een wat gespannen gevoel in 
buik’. Hij geeft desgevraagd aan dat hij het moeilijk vindt 
om te focussen.
Ik heb ook nog onderzocht of het plaatje mogelijk te be-
angstigend voor hem is (zoals jij opperde als mogelijk-
heid). Dit ervaart hij niet zo, en ik heb ook niet die indruk. 
Wat te doen? Ik wil best stug doorgaan, maar het voelt 
toch alsof we niet op de goede weg zitten.
Hij opperde zelf om een foto mee te nemen van de be-
treffende vakantie waarop de berg en een stuk afgrond 
te zien zijn. Bij het kijken naar deze foto ervaart hij veel 
spanning. Mogelijk helpt dit hem beter te focussen bij 
back to target. Het komt als het ware overeen met het 
targetbeeld, behalve dan dat hij er zelf niet opstaat. Wat 
vind jij daarvan?

Antwoord
Hoogtevrees is iets bijzonders en heeft een andere dyna-

miek dan veel andere angsten. Onderzoek laat zien dat 

een derde deel van de populatie een aangeboren neiging 

heeft om duizelig te worden bij het zien van diepte. Dus 

dat conditioneert makkelijk en verklaart waarschijnlijk 

waarom het de meest voorkomende angst is in Neder-

land (de meest voorkomende fobie is een fobie voor de 

tandheelkundige behandeling). 

Wat de casus betreft, blijf ik op de een of andere manier 

denken dat dit een plaatje is dat vooral toen naar was, 

dat wil zeggen: op het moment dat hij in de diepte keek. 

Het verbaast me namelijk dat hij met het idee komt om 

een foto mee te brengen van een afgrond omdat ‘hij wel 

spanning ervaart bij het kijken naar die foto’. Dus bij het 

plaatje niet? Snap jij dat? Wat ik ook niet begrijp, is dat 

hij geen rampfantasie of ‘schrikbeeld’ heeft. Dat heeft 

namelijk iedereen die een angst heeft, per defi nitie (een 

mentale representatie van de UCS). 

Nee, je moet geen foto nemen. We moeten echt op zoek 

naar zijn mentale representatie van wat er (in het ergste 

geval) kan gebeuren als hij met een situatie, zoals zicht-

baar is op deze foto, wordt geconfronteerd. Snap je wat 

ik bedoel? In dit geval zal die toch wel zijn: (vanwege 

duizeligheid) ‘De controle verliezen en in het gat gezogen 

worden’, of ‘vallen en te pletter slaan’. Heeft hij daar echt 

geen mentale representatie van? Ik kan het niet geloven. 

Die moet er zijn. Kun je die uit hem peuteren? Dan zou ik 

dit plaatje nemen en een fl ashforward doen. Houd me op 

de hoogte alsjeblieft.

Reactie
Ik snap je hypothese en ik snap dat jij bepaalde dingen 
niet snapt (snap jij het nog?). Je gebruikt met recht de 
woorden ‘uit hem peuteren’. Ik zal het hem nogmaals 
voorleggen en hem bevragen over een rampfantasie die 
hij mogelijk heeft, wat hij eerder dus ontkende. Ik zou 
graag met een fl ashforward aan de slag willen, maar dan 
zal hij die toch zelf moeten aanleveren. Oké, geen foto 
dus. 
Nog een expliciete vraag: wat te doen als je niet uit de 
‘toen-versus-nu’-discussie komt met een patiënt, terwijl 
je zelf het gevoel hebt dat het echt om ‘toen’ gaat? 

Antwoord
Ja, zit hij in je kamer te kijken naar een plaatje waarop te 

zien is dat, of herinnert hij zich weer hoe, het toen was? 

Ofwel: is hij in staat dat onderscheid te maken? Waar 

het in deze casus in ieder geval om gaat, is dat hij moet 

nadenken over het volgende: we kunnen met EMDR al-

lerlei dingen uit zijn hoofd halen, dat wil zeggen: minder 

‘naar’ maken, maar wat moet er uit zijn hoofd, zodat hij 

die angst nooit meer heeft? Een plaatje van een afgrond 

(CS) eruit halen, heeft geen zin. Met het desensitiseren 

van een dergelijk plaatje haal je niet de kern of de angel 

van de angst eruit. De paniekaanval (ervaring controle-

verlies, UCS) is wel zo’n angel. Probeer het in ieder geval. 

Vervolg
Ik heb mijn patiënt nogmaals gevraagd naar eventuele 
rampgedachten. En toen zei hij opeens: “Natuurlijk heb 
ik dat gedacht!” Hij doelt op ‘zelf naar beneden vallen als 
gevolg van duizeligheid tijdens een paniekaanval’. Daar 
hebben we dan eindelijk ‘dat wat er had kunnen gebeu-
ren’! Echter, een beeld heeft hij er weer niet zo snel bij. 
We komen uiteindelijk bij het beeld dat hij in vrije val van 
de berg stort. De SUD bij aanvang is 5 (vind ik niet zo 
hoog) en daalt netjes naar 0. De VOC (‘Ik kan het aan’) 
kruipt heel langzaam naar 6,5 (max).
Dan gaat hij met vakantie naar Frankrijk. De fi ets gaat 
mee. Na terugkomst vertelt hij met trots dat hij de Mont-
Ventoux heeft beklommen en is afgedaald, zonder een 
paniekaanval of een grote angst…
Hij is tevreden, en we hebben afgesloten.
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Gapen is een reflex van inademing en tegelijkertijd een 
verandering van druk over de trommelvliezen, gevolgd 
door uitademing. Zowel mensen, ook baby’s in de baar-
moeder, als dieren doen het. De meeste mensen gapen 
net voordat ze in slaap vallen, tijdens inspanning of om-
dat het aanstekelijk werkt als iemand anders geeuwt. 
Het lijkt dus alsof gapen samengaat met vermoeidheid, 
stress en verveling. 
Over de oorzaak doen verschillende theorieën de ronde. 
De meest bekende is die van zuurstoftekort: als er spra-
ke is van een tekort aan zuurstof in het bloed doordat 
iemand korter gaat ademhalen (een fysiologische reac-
tie op blootstelling aan heftige traumatische herinnerin-
gen), reageert het lichaam daarop door te gapen. Het 
diepe inademen dat gepaard gaat met gapen voorziet 
de longen van een hoog gehalte aan nieuwe zuurstof, 
waardoor de longen meer zuurstof naar het bloed kun-
nen transporteren. 
Een andere theorie zegt dat als iemand nerveus is, 
het lichaam vraagt om waakzaamheid, waardoor deze 
persoon gaat gapen. Je hartslag versnelt wanneer je 
geeuwt. Denk aan Ireen Wüst die vlak voor de wedstrijd 
uitgebreid stond te gapen op haar schaatsen. Het is dus 
niet per se verveling waardoor je moet gapen, maar ga-
pen is misschien een natuurlijke reactie van het lichaam 
om ervoor te zorgen dat je tijdens reprocessing niet dis-
socieert. 

‘Verkoeling van hersenen’
Weer een andere en zeker niet onaannemelijke theorie 
beschrijft dat gapen de temperatuur van oververhitte 

hersenen verlaagt. Het is denkbaar dat een intensieve 
EMDR-sessie je stresssysteem activeert waardoor – net 
als bij sporten - de temperatuur van je lichaam en dus 
ook van je brein, hoger wordt. Gapen zou de hersenen 
verkoelen via een soort aircosysteem, wat helpt om 
stress te verminderen. Onderzoek laat zien dat proefper-
sonen geen noodzaak voelen tot gapen wanneer ze al-
leen door hun neus ademen (de hersenen worden vooral 
via bloedvaten in de neus gekoeld) en ook niet wanneer 
ze iets koels tegen hun voorhoofd houden. 
Dan zijn er nog verschillende studies die laten zien dat er 
mogelijk een verband bestaat tussen gapen en ons em-
pathisch vermogen. Gapen zou een bijzondere vorm van 
communicatie zijn, een manier van zoeken naar zoge-
naamde ‘rapport’: een toestand die gekenmerkt wordt 
door wederzijdse ontvankelijkheid en respect. Je zou het 
kunnen vertalen als een bedankje aan de therapeut voor 
een geslaagde EMDR-sessie. 

Onvoldoende bewijs
Helaas is voor geen van bovenstaande theorieën nog on-
omstotelijk wetenschappelijk bewijs geleverd. We weten 
dus niet precies waarom mensen gapen, of in het bij-
zonder: waarom ze gapen aan het einde van een EMDR-
therapie. Wel weten we dat er een grote kans is dat je 
tijdens het lezen van dit artikel al hebt gegaapt, want 
alleen de gedachte aan het onderwerp is al voldoende 
om iemand zijn kaken te laten opensperren. 

Nog steeds niet gegaapt? Doe de Grote Gaaptest via 

Youtube https://m.youtube.com/watch?v=AJXX4vF6Zh0

Na een intensieve EMDR-sessie begint je 
patiënt ongegeneerd te gapen. Niet één 
keer, maar vaker. Terwijl je tegen zijn of 
haar amandelen aankijkt, maakt zich een 
ongemakkelijk gevoel van je meester. 
De neiging om mee te gapen kun je nog 
net onderdrukken. Maar waarom gapen 
mensen? Is het een teken dat de patiënt 
zich moe, maar voldaan voelt? Is hij of zij 
letterlijk nog naar zuurstof aan het happen? 
Is gapen een teken van het loslaten van 
energie of omgekeerd, een bewijs van 
verveling?

Research

Tekst: Iva Bicanic en Ad de Jongh

Waarom mensen gapen na EMDR
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Onlangs deed ik met een patiënt een opmerkelijke 
EMDR-sessie. De SUD daalde snel naar nul en de pati-
ent was verlost van zijn traumatische ervaring. Prach-
tig toch, zult u denken. Maar nee, ik pieker me nog 
steeds suf of ik dit wel goed heb aangepakt. De pa-
tiënt in kwestie is een knappe man. Hij vertelde dat 
hij gelukkig getrouwd is, maar veelvuldig vreemd ging. 
Een paar maanden geleden leerde hij weer een vrouw 
kennen. Op een mooie dag hadden ze net geweldige 
seks gehad, toen er iets vreselijks gebeurde. De tranen 
schoten acuut in zijn ogen bij de gedachte aan deze 
dramatische  gebeurtenis. Zijn vriendin vertelde dat ze 
ooit een avontuurtje had gehad met een man die zo'n 
grote penis had dat hij maar tot de helft in haar vagina 
paste. Dikwijls ben ik blij dat ik een beeldend vermo-
gen heb, maar ik moest een enorme concentratie aan 
de dag leggen om me niet te laten meeslepen door 
de gedachte aan dit enorme lid. Mijn patiënt vertelde 
dat hij heel duidelijk tegen zijn vriendin zei: "Ik hoef 
dit niet te weten." Maar het kwaad was al geschied. 
Het beeld van deze gigantische penis verdween niet 
meer van zijn netvlies. Hij kon niet meer slapen, kon 
zich niet meer concentreren, hij viel af, kortom... dof-
fe ellende. Ik vroeg hem hoe het kon dat dit verhaal 
hem zo diep raakte, met name omdat hij vertelde dat 
de ervaring van zijn vriendin met deze man helemaal 
niet prettig was. “Hoe vind je dan dat jezelf geschapen 
bent?”, vroeg ik voorzichtig. "Ik ben zeer tevreden", zei 
hij. “Mijn vriendin huilt van ontroering en geluk als ze 
mijn geslacht ziet.” Ik realiseerde me dat ik nog nooit 
in tranen uitgebarsten ben bij het zien van een penis, 
hoe beeldschoon dan ook. Misschien doe ik iets niet 
goed. “Hoe kan het, als je zo tevreden bent met jezelf, 
dat je toch zo van slag bent?”, vroeg ik. "Ik heb steeds 
het gevoel dat ik niet meer goed genoeg ben", ant-
woordde hij.

Mijn patiënt had al eerder EMDR gedaan en hij had 
hiermee goede ervaringen. Hij wilde dit plaatje, waar 
hij zo obsessief mee bezig was, dan ook zo snel moge-
lijk laten verdwijnen in het niets. Koortsachtig dacht ik 
na of ik niet beter kon verduidelijken dat groot of klein 
niets uitmaakt, maar ik kon net zo goed zeggen dat 
een pizza lekker is; ik kon hem onmogelijk bereiken. 
Hij ging door de verwijdering die ontstaan was tussen 
hem en zijn vriendin nu niet meer vreemd. Hij had een 
fijn gezin en een lieve vrouw die hij niet kwijt wilde. 
Zou ik hem in feite weer aanzetten tot bedrog als hij 
deze nare situatie had verwerkt? Allerlei gewetensbe-
zwaren, begeleid door plaatjes van gigantische fallus-
sen, dwarrelden door mijn hoofd.

Ik besloot om op zijn hulpvraag in te gaan. "Wat komt 
er op?”, vroeg ik. “Een enorm gevaarte met aderen”, 
antwoordde hij. Nadat hij dit antwoord een paar maal 
had herhaald, vastzittend in zijn looping, zette ik een 
cognitive interweave in. “Wat zou je nu willen doen als 
je alles mag doen wat je maar wilt?”, vroeg ik. "Eraf 
hakken die lul", zei hij zonder enige aarzeling. “Oké”, 
zei ik bemoedigend, “stap in dat plaatje en hak hem er 
maar af!” Er ging een rilling door me heen, kon het nou 
echt niet anders? Mijn god… wat een raar vak heb ik 
toch… De SUD daalde echter snel naar nul. We hadden 
zelfs nog tijd voor een bodycheck en we draaiden de 
hele film nog eens af om te kijken of er nog spanning 
zat. Hij rekende contant af. “Mail me nog even hoe het 
gaat”, zei ik. Opgelucht verliet hij de praktijk. Ik ben 
een ijsje gaan eten met drie bolletjes.

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. Haar speciali-

satie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Een enorm 
gevaarte 
met aderen

Column
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Supervisievraag

Angst voor 
injecties bij een 
13-jarige

Beantwoord door: Ad de Jongh  Illustratie: Charlotte Tasma
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Ik heb als patiënt een meisje van 13 jaar (ze zit in de 
tweede klas van het VWO) met een forse prikangst. Ze 
is al weken voor de prik (nu de baarmoederhalsvaccina-
tie) in paniek en heeft dan forse huilbuien. Deze prikangst 
speelde voor het eerst op 9-jarige leeftijd. De angst wordt 
niet voorafgegaan door een nare ervaring en ook zegt ze 
geen tv-programma, noch anderszins iets gezien te heb-
ben wat er aan heeft bijgedragen. Er is geen sprake van 
andere problematiek. Het gaat echt om een enkelvoudige 
angst.
Ik heb met haar een tijdlijn gemaakt en ze kan, behalve 
een angstwekkend ziekenhuisprogramma met een 7-jarig 
jongetje die werd geopereerd (plaatje met veel bloed en 
groen laken eromheen/SUD 8), verder alleen de prikken 
noemen als nare herinneringen.
Ik ben begonnen met de eerste nare herinnering: de prik 
op 9-jarige leeftijd.
“Ik zag allemaal kinderen uit mijn klas vrolijk lachend 

naast hun moeder en ik moest heel hard huilen. Na afloop 

zei ik tegen mijn moeder: ‘Het was niet zo erg’”

Het meest nare in dit filmpje blijkt later dat ze een meisje 
zag, dat ze kende en dat heel hard moest huilen. “Vond ik 

heel zielig. Ik liep ernaast.” (SUD= 10)

Ze ziet zichzelf op het plaatje naast haar moeder lopen.
“Wat maakt het plaatje zo naar?”

“Dat ik het zo zielig vind voor het meisje.” De NC is: ‘Ik kan 
er niet tegen’. De PC is: ‘Ik kan er tegen’. VOC = 2. Ze heeft 
daarbij het gevoel een lafaard te zijn. Ze krijgt veel neu-
trale associaties, maar ook wel ‘dat ik dat meisje zo zielig 

vind’. Ik heb verschillende interweaves gebruikt.
“Zou ze de volgende dag nog huilen?”

“Weet ik niet.” [set]

“Is het een drama als ze huilt, vergaat de wereld?” [set]

Bij afronding van deze zitting is de SUD dus nog 8,5. Ze 
vindt het in eerste instantie moeilijk om bij positief afslui-
ten iets positiefs over zichzelf te formuleren. Het lijkt wel 
of de gedachte ‘ik ben een lafaard’ er steeds tussen zit. 
Maar met veel moeite komen we bij: ‘Ik ben dapper’ (dat 
ik hier kom en dat ik er aan wil werken). Maar voelbaar 
hierbij is ook tegenstand om dat echt over zichzelf te kun-
nen denken. In principe ga ik dus volgende keer gewoon 
verder met dit target, maar ik vond het wel erg moeizaam 
gaan.

Antwoord
Dit is een leuke casus. Ik heb een paar punten die ik met 

je wil delen:

Check even of die 8,5 ook echt slaat op de spanning die ze 

nu voelt, als ze naar het plaatje kijkt, en niet betrekking 

heeft op hoe naar het TOEN was.

Bij positief afsluiten moet je zelf altijd al wat in je broekzak 

zien te hebben: een opmerking die beging met: “Het feit 

dat.” In dit geval zeg je bijvoorbeeld: “Het feit dat je het 

zo lang hebt volgehouden, wat zegt dat over jezelf?.....hoe 

noem je zo iemand?”

Je zal eens moeten kijken of die betekenisgeving van ‘laf-

aard’ niet ook slaat op een heel andere ervaring, buiten de 

injectiecontext. Kan zij een herinnering aan een gebeurte-

nis oproepen die heel sterk bewijst dat zij een lafaard is? 

Die dan eerst desensitiseren.

Stug doorgaan met dit target. Je bent gewoon nog niet 

klaar.

Als er dan nog steeds sprake is van angst, zou ik een flash-

forward gebruiken. Dat wil zeggen: inventariseer wat dit 

meisje momenteel verwacht dat er gebeurt, als zij met de 

angstwekkende stimulus wordt geconfronteerd. Op wat 

voor akeligs anticipeert zij en denkt ze dat haar overkomt, 

als zij een injectie krijgt? Het gaat hierbij om het ergste 

rampscenario, de worst nightmare, ook wel flashforward 

genoemd. Het gaat dus om een op de toekomst gerichte 

rampfantasie op basis waarvan zij nu angstig is:

‘Wat is de ergste en meest rampzalige voorstelling die je 

kunt maken, als je je voorstelt wat er gebeurt als je … [een 

injectie krijgt]?

Laat haar van dit rampscenario een stilstaand plaatje ma-

ken en desensitiseer deze herinnering (SUD = 0, VoC = 

7). De NC is hier standaard: ‘Ik ben machteloos’. Kortom, 

in dit soort gevallen - als er in het verleden niet veel te 

halen valt - direct op de ergste ramp gaan zitten. Dat zal 

wel affectief laden, vermoed ik zo. Houd je me weer op de 

hoogte? Succes!

Reactie
Haar moeder is er, op verzoek van mijn patiënt, vandaag 
bij in de kamer en ze houdt zich aanvankelijk goed afzij-
dig. Het ter sprake brengen van de komende prik geeft 
direct forse lading en dikke tranen. De SUD van het oor-
spronkelijke target blijft echter na ruim een half uur nog 
steeds 10. Als associatie komt vrijwel alleen ‘de prik’ naar 
boven. Ik heb wel wat interweaves gedaan:
“Hoe lang duurt een prik? Toen je baby was heb je ook 

een paar keer een prik gehad, je huilde maar heel even en 

daarna was het al weer over.”
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Maar de SUD bleef 10 en tranen bleven onverminderd ko-
men. Daarom heb ik ook aanvankelijk onregelmatige tik-
jes gebruikt en uiteindelijk toch de oogbewegingen.
Aangezien ik tijdsdruk voel (prik is a.s. woensdag), en aan 
zie komen dat ik de SUD niet voor die tijd tot 0 kan terug-
brengen en ook nog goed kan afronden, ben ik overge-
stapt tijdens dit proces op een RDI. Met deels hulp van de 
moeder (ze kan zelf weinig ‘dappere’ momenten in haar 
leven tot op heden noemen) komt ze op ‘de eerste keer 
van de hoge duikplank’ en ‘de eerste keer logeren’ (wat 
ze erg spannend vond). Deze beide gebeurtenissen heb 
ik gebruikt voor de RDI, voor het ‘dapperheidskoffertje’. 
Ik heb ook nog gevraagd welke kleur bij dit dappere ge-
voel past (‘regenboogkleur’). Verder heb ik veel aandacht 
besteed aan het ‘je lichaam vol laten lopen met dit dap-
pere gevoel’ (van top tot teen, van je haarwortels tot de 
puntjes van je tenen en de uiteinden van je vingers, etc.). 
Op die manier geef je de angst heel weinig ruimte in je 
lichaam (‘Een beetje spannend vinden, is heel gewoon bij 
een prik’). Daarnaast hebben we veel aandacht gegeven 
aan de lichaamshouding, passend bij dit dappere gevoel. 
Ze gaf aan dat het dappere gevoel steeds wat groter 
werd. Ze werd rustig en ‘groeide’ zichtbaar.
Bovendien heb ik haar de opdracht gegeven hier elke dag 
minimaal één maal mee te oefenen en het ook te gebrui-
ken in situaties die een beetje spannend zijn.
Woensdag is de prik. We hebben nog een afspraak staan 
op die ochtend en ze mag de dag ervoor zelf aangeven 
of ze daar nog gebruik van wil maken. Al met al wel een 
positief einde van de sessie, maar dus ook wel veel geïm-
proviseerd, wetende dat deze sessie voor haar met een 
goed en krachtig gevoel moest eindigen.
Ik ben benieuwd hoe de prik gaat verlopen; ik ben nog 
niet echt overtuigd dat dit haar voldoende geholpen heeft. 
Overigens wel bijzonder dat ze zo intens en extreem bang 
is voor een prik. Wat maakt dat ze dit zo eng vindt?

Antwoord
Ja, mooi, je heb gedaan wat je kon. Het is wel jammer dat 

je niet voldoende tijd had om dit proces mooi af te ronden. 

Kon de prik niet worden uitgesteld, zodat je meer tijd had 

om eerst de SUD naar 0 te krijgen? Heb je eigenlijk je kan-

sen om EMDR op de flashforward te gebruiken wel benut? 

Nou, laten we woensdag even afwachten. Spannend. Wel 

daarna sowieso afmaken, hè?

Reactie
De prik was al een week uitgesteld (baarmoederhalskan-
ker) en er zijn slechts beperkte data in de regio beschik-
baar. Bovendien ben ik zelf binnenkort twee weken af-
wezig.

Reactie (vervolg)
Bijgaand de terugkoppeling van haar ouders, en hoe de 
prik zelf tot slot verlopen is:

“Wat een andere meid hebben wij gezien de afgelopen 

dagen. Ik heb vrijwel geen spanning gemerkt bij mijn 

dochter voor de aankomende prik. Ze had geen moeite 

met inslapen of zelfs slapeloze nachten. Dat hadden we 

echt niet verwacht.

En dan vanmiddag na de sessie bij jou: ze was gespan-

nen, maar niet gestrest. Zeker niet geëmotioneerd of vol-

ledig ontroostbaar, zoals de vorige keren het geval was. 

Op sommige momenten zag ik dat ze haperde. Dan bleek 

een van de door jou aangereikte oplossingen van pas te 

komen. We waren nog thuis, toen ze aan de leuke dingen 

kon gaan denken. Maar hoe dichter bij het gebouw van 

de CJG/GGD, hoe groter de spanning werd. Ik heb haar 

nog een keer haar ‘dapperheidskoffer’ laten openen en 

dat bleek (weer even) te helpen.

Bij het gebouw aangekomen, werd de spanning nog gro-

ter. Ze was eigenlijk toch wel op van de zenuwen. In de 

prikkamer werd ze met mij even afgezonderd, maar ze 

stond te bibberen op haar benen en kreeg dat niet meer 

onder controle. Ook de ‘prikster’ kon haar niet laten ont-

spannen. Dan toch maar de spuit in de arm. Ze vond dat 

dit (opnieuw) zeer deed, maar al snel daarna ontspande 

ze alsnog. Binnen drie minuten had ze zichzelf weer onder 

controle en kon ze - vooral opgelucht - het gebouw weer 

verlaten. Ik heb geen enkele traan gezien. Dat was de vo-

rige keren echt wel anders.”

Inmiddels hebben we besloten dat ze nog even door-
gaat om aan haar negatief zelfbeeld te werken. Ook de 
‘prik-EMDR-sessies’ zullen nog worden afgemaakt tot een 
SUD=0. Na de laatste prik, die dus relatief goed verliep, zei 
ze desgevraagd een volgende keer niet meer zo bang te 
zullen zijn voor een prik. Afwachten natuurlijk of dat ook 
zo zal zijn te zijner tijd.

Reactie (vervolg)
Inmiddels is de behandeling afgesloten. Ik heb de injec-
tie-angst nogmaals gecheckt, en de SUD is nog steeds 0. 
Geen verdere desensitisatie meer nodig. Op mijn vraag 
hoe ze zou reageren als haar ouders nu een reis naar 
Afrika zouden voorstellen (wat het plan is) en ze daarvoor 
wel injecties zou moeten krijgen, reageerde ze direct: “Oh 
leuk!” Goed afgesloten dus.
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Frequentie van traumatisering 
belangrijker dan leeftijd 
In de Nijmeegse angstkliniek Overwaal namen 
onderzoekers 110 ambulante PTSS-patiënten onder 
de loep om te bepalen of verschillende typen van 
traumatisering (in de kindertijd, in de volwassenheid, 
eenmalig of meervoudig) samenhangen met 
verschillende soorten PTSS. De belangrijkste 
conclusie is dat meervoudige traumatisering 
samenhangt met ernstigere klachten en dat de 
leeftijd waarop de traumatische gebeurtenissen 
plaatsvonden er weinig toe doet. 

De onderzoekers vonden bij de meervoudig 
getraumatiseerden meer dissociatie, schuld, schaamte 
en interpersoonlijke sensitiviteit dan bij de eenmalig 
getraumatiseerden. Ook was de woede bij deze 
groep vaker op zichzelf gericht dan op de dader. 
Verschillen tussen de groep waarbij de traumatisering 
in de kindertijd begon, versus de groep met uitsluitend 
trauma in de volwassenheid, waren minder prominent. 
De groep die al getraumatiseerd was in de kindertijd had 
meer last van dissociatie en woede in het algemeen. 
Nagenoeg alle verschillen tussen de groepen vielen 
weg toen gecorrigeerd werd voor de ernst van PTSS. 
Alleen voor ernst van de dissociatie en schaamte in 
de meervoudig getraumatiseerde groep trauma ging 
dit niet op. Meervoudig trauma ging samen met meer 
dissociatie en schaamte, ook bij patiënten met mildere 
vormen van PTSS. 
Het lijkt er op dat patiënten met een meervoudige 
en vroeg begonnen traumatisering, ernstigere 
PTSS-klachten hebben, en dat ernstige PTSS in het 
algemeen samengaat met meer dissociatie, schuld, 
schaamte, interpersoonlijke sensitiviteit en op zichzelf 
gerichte woede. Het lijkt gerechtvaardigd om één 
symptoomcluster voor PTSS te handhaven en geen 
aparte classifi catie in te voeren voor ‘complexe’ PTSS. 
Bij patiënten met meervoudige traumatisering vormen 
dissociatie en schaamte klachtgebieden die los lijken te 
staan van PTSS en mogelijk apart aandacht behoeven in 
behandeling.  

Hagenaars, M.A., Fisch, I. & van Minnen, A. (2011). The effect of trauma 

onset and frequency on PTSD-associated symptoms. Journal of affective 

disorders, 132, 192-199.

door Matty Geurink 

Samenvatting
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Achtergrond
In het begin van 2014 wordt een alleenstaande minder-
jarige asielzoeker door zijn voogd aangemeld bij i-psy. 
Yusuf is dan 13 jaar en woont sinds 2012 in Nederland 
bij zijn oom en tante. Hij groeide op in Mogadishu, een 
zeer onveilige stad, waar al decennia anarchie heerst; 
verschillende rebellenbewegingen en de overheid strij-
den er met elkaar om de macht. Ondanks deze onvei-
ligheid had Yusuf tot zijn zevende een redelijk normale 
kindertijd: hij ging naar school en zat op voetbal. Op 
een doordeweekse ochtend vertrok Yusuf naar school. 
Zijn moeder had nadrukkelijk gezegd dat hij daar recht-
streeks naar toe moest gaan; Yusuf deed echter niet wat 
zijn moeder hem opdroeg, maar ging eerst zijn vriendje 
in de buurt ophalen. Toen hij daar was, kwam er een 
bombardement. Ze moesten binnen blijven en pas in de 
namiddag kwam Yusuf op school aan. Er was niemand 
meer en ook zijn ouderlijk huis was verlaten. Yusuf liep 
naar zijn oma die verderop woonde. Van haar hoorde hij 
dat zijn ouders, broers en zussen gevlucht waren. Zijn 
moeder was de kinderen van school komen halen, maar 
Yusuf was er niet. Zijn oma ving hem op. Twee dagen 
later, toen hij opstond om naar school te gaan, werd zijn 
oma niet wakker. Yusuf dacht dat ze nog sliep en ver-
trok. Toen hij terug uit school kwam, bleek ze echter in 
haar slaap te zijn overleden. Yusuf belde in paniek naar 
zijn oom. Die ving hem vervolgens op. Zijn oom en tante 
zorgden voor hem, totdat zijn oom alleen naar Europa 
moest vluchten. Twee jaar later konden Yusuf en zijn 
tante met de oom in Nederland worden herenigd. Al die 

jaren heeft Yusuf niets van zijn familie gehoord, en hij 
weet niet of zij nog in leven zijn.
Begin 2014 kreeg Yusuf een telefoontje van de buur-
vrouw met slecht nieuws over zijn ouders: ze vertelde 
hem dat zijn gezin in handen is gevallen van de rebel-
lenbeweging Al Shabab. Sinds dit telefoontje heeft Yusuf 
forse PTSS-klachten waarbij met name de zeer frequen-
te nachtmerries hem erg ontregelen.

Intake
Yusuf komt samen met zijn oom naar het intakegesprek. 
Deze oom spreekt Engels, Yusuf spreekt een beetje Ne-
derlands, en met elkaar spreken ze Arabisch. Met hulp 
van een telefonische tolk en zijn oom vertelt Yusuf over 
zijn angsten. Zijn nachtmerries gaan vooral over wat er 
met zijn ouders, broers en zussen zou kunnen gebeu-
ren. Hij droomt dat zijn familie wordt mishandeld, in een 
kloof gegooid of geëxecuteerd door de rebellen. Hoe 
vaak zijn oom ook tegen hem zegt dat het niet zeker is 
dat zij niet meer in leven zijn, stelt dit hem niet gerust. 
Yusuf wordt bijna iedere nacht gillend, vechtend en zwe-
tend wakker. Hij moet dan worden vastgehouden door 
zijn oom en pleegbroer. Het duurt vaak uren voordat hij 
weer in slaap valt. Op school heeft Yusuf concentratie-
problemen, is schrikachtig, en thuis wordt hij snel boos. 
Hij piekert veel en zijn stemming is somber. Hij mist zijn 
ouders enorm en heeft daar veel verdriet van. Gezien de 
ernst van de PTSS-klachten en de lijdensdruk bij Yusuf, 
lijkt mij een EMDR-behandeling geïndiceerd. Opvallend 
is dat Yusuf, voordat hij het slechte nieuws kreeg, nooit 

Behandeling van 
NACHTMERRIES 

bij een AMA
Tekst: Elseline Scherpenisse

Casus
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PTSS-klachten had. Hij vertelt daarover dat hij altijd de 
hoop heeft gehouden zijn ouders weer terug te zien. Die 
hoop is verdwenen, wat zijn uitgestelde PTSS-klachten 
zou kunnen verklaren. 

Verloop van de behandeling
We starten met twee sessies voorbereiding, waarin ik 
psycho-educatie geef over PTSS en over EMDR. Daarna 
start ik met EMDR rechtstreeks op de nachtmerries. Deze 
zijn immers het meest ontregelend, en hij heeft vooral 
rampfantasieën over wat er is gebeurd met zijn gezin. 
Wat hij droomt, heeft hij in het echt niet meegemaakt. 
Ik hanteer de vuistregel ‘machteloosheid eerst’, en hoop 
zo de ergste lijdensdruk wat te kunnen verlichten. Wel 
vermoed ik dat er, gezien zijn voorgeschiedenis en het 
piekeren van Yusuf, ook veel schuldgevoelens zullen zijn. 
Tijdens de eerste EMDR-sessie vertelt Yusuf over zijn erg-
ste nachtmerrie: hij ziet zijn ouders en zussen, ze knielen 
op de grond, hij staat er naast. Een man slaat hen met 
een stok, maar Yusuf zelf wordt niet geslagen. Hij weet 
niet waarom. Het targetbeeld is het plaatje waarop te 
zien is dat zijn moeder wordt geslagen, hijzelf staat er bij 
en kijkt toe (NC: ‘Ik ben machteloos’, SUD = 10). De SUD 
daalt tijdens deze sessie naar 0. Tijdens de desensitisa-
tie noemt hij dubbele gevoelens: de droom is naar, maar 
tegelijkertijd ook fijn omdat hij zijn familie ziet. Hij heeft 
ze al lang niet meer gezien. Daarom wil hij de droom niet 
vergeten. Na uitleg dat de EMDR niet het doel heeft om 
te vergeten, maar om de spanning bij het kijken naar het 
plaatje weg te nemen, daalt de SUD snel naar 0.
In de ouderbegeleiding vertelt zijn oom dat Yusuf in de 
nacht na de EMDR wel een nachtmerrie had, maar daar-
uit voor het eerst niet overstuur wakker werd. Hij vertel-
de aan zijn oom dat hij had gedroomd en viel vervolgens 
weer in slaap. Voor het eerst huilde hij niet. Zijn oom is 
verbaasd dat de therapie zo snel lijkt te werken. 
Tijdens de tweede sessie vertelt Yusuf dat het veel beter 
gaat. Hij is die ochtend al om 8 uur op school begonnen 
en heeft twee toetsen gemaakt, waarvoor hij een 7 en 
een 8 kreeg. Yusuf is blij en trots. Zijn concentratie is 
duidelijk beter dan voorheen. Wel schrikt hij nog snel, 
dat komt volgens Yusuf door een droom over zijn moe-
der die wordt doodgeschoten. We behandelen ook die 
droom met EMDR (NC: ‘Ik kan er niet tegen’, SUD = 7). 
Deze tweede droom verwerken we in minder dan een 
half uur. 
In de derde sessie behandelen we nog twee dromen 
(beiden met de NC in het domein controle); ze worden 
vlot verwerkt. Tijdens een gesprek de week daarna blijkt 
dat de PTSS-klachten van Yusuf flink zijn afgenomen. 
Hij heeft veel minder nachtmerries, de herbelevingen 

overdag zijn afgenomen en hij schrikt niet meer zo snel. 
Yusuf vertelt dat hij nu soms ook leuke dromen heeft, 
waarin hij met zijn ouders wordt herenigd in Nederland. 
Om hem nog beter te leren omgaan met zijn nare dro-
men, besluit ik met hem ‘rescripting’ van een nachtmer-
rie te doen. We kiezen een droom uit die hij regelmatig 
heeft en bedenken samen een ander einde. In de weken 
daarop gaat hij actief aan de slag met het trainen van 
een positief einde aan zijn droom. Op eigen initiatief be-
denkt hij samen met zijn oom ook bij andere dromen 
een positieve afloop.

Evaluatie
In de zomervakantie na de EMDR-behandeling gaat het 
veel beter met Yusuf. Hij doet leuke dingen met vrien-
den, gaat naar het zwembad en voetbalt iedere dag bui-
ten. Yusuf slaapt goed en is minder somber. Ik sluit zijn 
dossier echter nog niet af, omdat in de EMDR de schuld-
gevoelens nog niet aan bod zijn gekomen en ik, gezien 
de heftigheid van de PTSS en de blijvende onzekerheid 
over zijn familie, een terugval niet uitsluit. 
Na de zomervakantie reist zijn pleegmoeder af naar So-
malië om familie te bezoeken en daarnaast de ouders 
van Yusuf te zoeken. In dezelfde periode ziet Yusuf nare 
beelden in het journaal over Somalië. De nachtmerries 
nemen dan weer toe in frequentie. Ook piekert hij veel 
over zijn ouders. Gelukkig zijn de nachtmerries niet meer 
zo heftig als voorheen. Yusuf vertelt me dat de gebeurte-
nissen in Somalië hem erg dwars zitten en dat hij zich in-
derdaad erg schuldig voelt over zijn besluit van destijds 
om niet rechtstreeks naar school te gaan, waarna hij zijn 
gezin kwijtraakte. We besluiten om ook hiervoor EMDR 
in te zetten. Het targetbeeld bij deze herinnering is dat 
hij voor de deur van zijn ouderlijk huis staat en niemand 
open doet (NC: ‘Ik ben schuldig’, SUD = 10). Ook bij dit 
targetbeeld daalt de spanning vlot. 

De behandeling van Yusuf is nog niet afgerond en de on-
zekerheid over zijn familie zal zijn klachten voor een deel 
in stand blijven houden. De pleegouders, voogd en Yusuf 
zelf zijn blij dat dankzij de EMDR zijn heftige nachtmer-
ries verleden tijd zijn. 

Elseline Scherpenisse is GZ-psycholoog bij i-psy (interculturele 

psychiatrie, onderdeel van de Parnassia groep)
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Casus

Inleiding
Als GZ-psycholoog bij de Waag behandel ik daders van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. De doelgroep be-
staat uit patiënten met veelal persoonlijkheidsproble-
matiek uit het B- en C-cluster, met moeilijk te bewerken 
opvattingen en schadelijk gedrag voor zichzelf en ande-
ren. Zij hebben een delict gepleegd, zoals aanranding of 
verkrachting, het downloaden van kinderporno of exhibi-
tionisme. Centraal bij het uitvoeren van de behandeling 
staan risicofactoren, waarvan bekend is dat zij een voor-
spellende waarde hebben voor het opnieuw optreden 
van delictgedrag (zie kader). Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan overmatig bezig zijn met seks, een seksuele inte-
resse in kinderen of een ervaren tekort aan intimiteit in 
relaties.
Er is al een aanzet gemaakt met het onderzoeken van 
EMDR als interventie bij deze doelgroep, gericht op ver-
mindering van delictgedrag. Veelal richt dit onderzoek 
zich op het behandelen van eigen traumatische erva-
ringen op seksueel gebied. Daaruit komt naar voren dat 
dit kan leiden tot een afname van afwijkende seksuele 
interesse en daarbij ervaren opwinding (Ricci & Clayton, 
2008). Ook cognitieve vervormingen bij exhibitionisme 
zijn vatbaar gebleken voor behandeling met EMDR (Ten 
Hoor, 2013; zie EMDR #6, pag. 20). 

In dit artikel betoog ik aan de hand van casuïstiek dat 
EMDR een belangrijke rol kan vervullen bij de behande-
ling van daders van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag. Het toepassingsgebied is in potentie breder dan 
wat er tot nu toe onderzocht is. Aan de hand van vier ge-
valsbeschrijvingen van behandelingen illustreer ik dat ri-
sicofactoren met EMDR direct kunnen worden beïnvloed 

en dat de bestaande vormen van casusconceptualisatie 
daartoe een toereikend kader bieden.

De sterkste beïnvloedbare voorspellers van recidive-
risico bij daders van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag (Yates et al., 2010)
- Afwijkende seksuele interesse
- Antisociale oriëntatie (incl. cognities en tekort
 schietende zelfregulatievaardigheden)
- Seksuele preoccupatie
- Intimiteitstekort
- Emotionele identificatie met kinderen

Gevalsbeschrijving 1.
Het beïnvloeden van afwijkende seksuele in-
teresse en seksuele preoccupatie bij iemand 
die veroordeeld is voor het downloaden van 
kinderporno
Huib volgt een behandeling in een verplicht kader we-
gens het downloaden van kinderpornografisch materi-
aal. Hij besteedt tot negen uur per dag aan het bekijken 
van porno. Daarbij wordt hij aangedreven door een zoek-
tocht naar een ‘trofee’: die ene afbeelding die herinne-
ringen aan een seksuele ervaring in zijn jeugd activeert. 
De herinnering waar het om gaat, heeft hij desgevraagd 
dan ook direct paraat. Verondersteld wordt dat desen-
sitisatie van deze kernherinnering van invloed is op de 
risicofactoren ‘afwijkende seksuele interesse’ en ‘seksu-
ele preoccupatie’. 

De behandeling met EMDR beslaat twee sessies en 
richt zich op het desensitiseren van het meest positieve 

Interventie bij 
daders van seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag 
Tekst: Umberto Argese   Illustratie: Sandy van Helden
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beeld uit een herinnering aan een seksuele ervaring op 
14-jarige leeftijd. Het proces kent een interessant ver-
loop, waarbij Huib in de associatieketen het hele lichaam 
van het meisje van boven naar beneden afgaat. Uitein-
delijk treedt er een verandering in betekenisverlening 
op, waarbij Huib zich realiseert dat hij zijn herinnerings-
beeld geïdealiseerd heeft. Opwinding maakt plaats voor 
schuldgevoelens. Bovendien realiseert Huib zich dat hij 
al die tijd niet op zoek is geweest naar seks, maar naar 
een gevoel van intimiteit dat hij destijds voor het laatst 
ervaren heeft. Derhalve is de weg nu vrij om in de behan-
deling te spreken over de risicofactor intimiteitstekort.
De frequentie van porno kijken is afgenomen tot drie 
keer per week één uur reguliere porno, een effect dat nu 
zeven maanden aanhoudt.

Gevalsbeschrijving 2.
Het beïnvloeden van zelfregulatievaardighe-
den en intimiteitstekort van een exhibitionist 
Gerrit is halverwege de vijftig als hij voor de derde keer 
in een verplicht kader behandeld wordt voor exhibitio-
nisme. In zijn jeugd is Gerrit veel gepest door klasgeno-
ten. Hij voelt zich niet gezien en gewaardeerd door zijn 
ouders, is bang voor kritiek en vermijdt tal van situaties. 
Als gevolg daarvan ervaart hij zijn relatie als onbevredi-
gend, zit hij tot over zijn oren in het werk en doet hij in 
zijn vrije tijd dingen om anderen te plezieren. Exhiberen 
is voor hem een manier om alle opgebouwde spanning 
even te ontladen. Hij weet wat hij moet doen om exhibe-
ren te voorkomen: zijn netwerk betrekken, spanningen 
bespreekbaar maken en positieve levensdoelen verwe-
zenlijken. Hij durft dit echter niet te doen uit angst voor 

afwijzing en kritiek.
Het kernthema minderwaardigheid staat centraal bij de 
taxatie ‘rechtsom’. Er komen drie herinneringen naar vo-
ren die daarin een belangrijke aansturende rol zouden 
hebben. Desensitisatie van de targets zou hypothetisch 
van invloed moeten zijn op de risicofactoren ‘tekort aan 
zelfregulatievaardigheden’ en ‘intimiteitstekort’. 
De EMDR-behandeling neemt vier sessies in beslag. Ger-
rit geeft na afloop aan dat het is alsof er een last van zijn 
schouders is gevallen. Hij voelt zich niet langer minder-
waardig ten opzichte van anderen. En belangrijk: de weg 
is voor hem vrij gemaakt om actieve copingstrategieën 
in te zetten, waar hij direct gebruik van maakt. Hij stelt 
zijn netwerk op de hoogte van zijn problematiek, verlaat 
zijn vrouw voor zijn jeugdliefde, komt voor zichzelf op 
naar collega’s, trekt vriendschapsbanden aan en doet in 
zijn vrije tijd wat hij leuk vindt. Voor het eerst in 35 jaar 
heeft hij geen enkele behoefte aan exhiberen. Er vindt 
nog een jaar lang laagfrequent contact plaats. De be-
hoefte blijft uit.

Gevalsbeschrijving 3.
Het beïnvloeden van intimiteitstekort en anti-
sociale oriëntatie van een exhibitionist
Johan is een man van achter in de twintig, die sinds zijn 
dertiende exhibeert. Hij had vanaf die leeftijd een grote 
behoefte aan seks, maar wist dat niet te verkrijgen. Hij 
was jaloers op meisjes en vrouwen die maar met hun 
vingers hoefden te knippen, of er stond een rij mannen 
voor ze klaar. Hij voelt zich minderwaardig ten opzichte 
van vrouwen, die hij als hautain en onbereikbaar ziet. 
Exhiberen geeft hem een gevoel van macht en ontlading; 
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als de vrouwen geschrokken wegfietsen, heeft hij ze la-
ten voelen wat hij zelf voelt. Hij heeft een partner, maar 
voelt zich in de relatie niet sterk genoeg om voor zijn 
behoeften op te komen. Relevante risicofactoren zijn 
‘afwijkende seksuele interesse’, ‘tekortschietende zelf-
regulatievaardigheden’, ‘intimiteitstekort’ en ‘antisociale 
oriëntatie’, in het bijzonder vrouwvijandigheid. 
Een taxatie ‘rechtsom’ wijst uit dat de kernopvatting ‘ik 

ben minderwaardig (ten opzichte van vrouwen)’ rust op 
twee pijlers: negatieve ervaringen in het gezin van her-
komst met zijn stiefmoeder en afwijzing door vrouwen 
tot wie hij zich aangetrokken voelde. De EMDR-behan-
deling neemt zes sessies in beslag. Johan is nu in staat 
om de nadelen van het exhiberen te benoemen. Hij heeft 
geen interesse meer in het bang maken van vrouwen en 
schaamt zich ervoor dat hij dit eerder wel had. Doordat 
hij zichzelf als competenter is gaan zien, durft hij met 
zijn eigen partner de dialoog aan te gaan over zijn be-
hoefte aan exhiberen. Dit maakt voor hem de weg vrij 
om aan te geven welke activiteiten hij wil ondernemen 
om op prosociale wijze te kunnen ontladen. Hoewel de 
behoefte nog niet is verdwenen, is hij nu wel in staat met 
zijn behandelaar te praten over andere risicofactoren.

Gevalsbeschrijving 4. 
Het beïnvloeden van seksuele preoccupatie 
en intimiteitstekort bij iemand met intrusieve 
fantasieën over minderjarige jongens
Otto is een 27-jarige man die zich op aanraden van de 
politie aanmeldt voor een behandeling. Hij heeft zijn 
penis aan een 7-jarige jongen getoond en een andere 
jongen heeft hij gevraagd of hij zijn penis mocht zien. 
Hij hoopte dat het tot seks zou leiden. Zijn interesse 
voor jonge jongens is ontstaan in een periode waarin hij 
werkloos was geraakt en hij zijn relatie als emotioneel 
onbevredigend ervoer. Destijds is hij uit eenzaamheid 
urenlang porno gaan kijken en verlangde hij naar contact 
met anderen. Bij aanmelding heeft hij last van intrusieve 
seksuele fantasieën over jonge jongens (tien keer per 
dag). Fantasieën die hem hinderen bij het uitvoeren van 
zijn werk. Relevante te beïnvloeden risicofactoren zijn 
‘seksuele preoccupatie’ en ‘intimiteitstekort’.
We verkennen de meest opwindende fantasie, of stout-
ste droom van Otto (positieve flash forward), omdat hij 
verlangt naar wat er zou kunnen gebeuren. Deze fanta-
sie geeft hij een cijfer 12 op een schaal van 0-10 voor de 
mate van opwindendheid. In de associatieketen tijdens 

de EMDR-procedure komen eerst allerlei seksuele beel-
den en indrukken naar voren. Al snel maken gevoelens 
van opwinding echter plaats voor een intense ervaring 
van eenzaamheid. Er vindt automatisch een verschui-
ving van betekenisverlening plaats: “Ik ben niet alleen, ik 
heb veel mensen om me heen, die van me houden.” Na 
één EMDR-sessie is de positieve lading tot 0 gedaald. De 
seksuele preoccupatie is verdwenen. Er kan nu gewerkt 
worden aan de vaardigheden die hij nodig heeft om een-
zaamheid te voorkomen.

Discussie
In dit artikel is aan de hand van een aantal gevalsbe-
schrijvingen kort weergegeven hoe verschillende toe-
passingen van EMDR kunnen bijdragen aan de behan-
deling van daders van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. In de gevalsbeschrijvingen is snel resultaat ge-
boekt op relevante risicodomeinen. Niet alleen kunnen 
aansturende kernopvattingen hun kracht worden ont-
nomen, ook desensitisatie van seksuele fantasieën en 
herinneringen leidt tot een gunstig resultaat. Bovendien 
toonden de patiënten zich na EMDR ontvankelijker voor 
de rest van de behandeling.
Gezien de ernst van de problematiek en het belang van 
het indammen van gevaar voor potentiële slachtoffers, 
is het zeer wenselijk dat de effectiviteit van de toepas-
sing van EMDR bij seksueel grensoverschrijdend gedrag 
verder wordt onderzocht. Idealiter gebeurt dit middels 
een randomized controlled trial waarbij gebruik gemaakt 
wordt van voor- en nametingen met meetinstrumenten, 
die op valide wijze het effect van de behandeling op de 
risicofactoren meten. 
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Ik had net mijn 22-jarige zoon aan de lijn. Hij was zo-
juist getuige van een aanrijding van een trein met een 
persoon. Hij zat voorin de trein en hoorde, ondanks zijn 
oordopjes, een heel naar geluid. Graag wil ik hem met 
EMDR helpen. In jullie boek las ik dat ik mogelijk verschil-
lende targets in dezelfde film moet behandelen. Ik ver-
beeld me dat ik hem kan helpen, ondanks dat dit verhaal 
bij mij ook gevoelens oproept. Ik ben net begonnen met 
de basisopleiding, maar kan EMDR wel als het trauma 
een geluid is? 

Antwoord
Dit is gewoon standaard EMDR, hoor. Heb je al een keer 

eerder met EMDR gewerkt? Bedenk dat je elke mentale 

representatie tot SUD=0 kan krijgen. De vraag is: wat 

denk jij dat er in zijn hoofd zit, als hij dit geluid in zijn 

gedachten hoort? Vast een plaatje van iemand die aan 

stukken gaat: dat moet je hebben. Heb je al gevraagd 

naar zijn herbelevingen of intrusies? Het lijkt me dat je 

dit in één zitting kan behandelen. Hij zal je dan vast eeu-

wig dankbaar zijn. 

Reactie
Super bedankt voor je reactie. Ik heb gelukkig al bij een aan-

tal patiënten EMDR toegepast. De procedure wordt voor mij 

steeds gewoner. Ik ga vanavond met hem aan de slag. Het 

voelt wel wat raar, omdat hij mijn zoon is en we dan thuis 

zijn. Wat me hierbij helpt, is jouw voorbeeld tijdens de cur-

sus dat ging over je dochter, die zo hard gevallen was met 

judo. En dat je zei: “Niet moeilijk doen, gewoon met EMDR 

aan de slag!”

Antwoord
Zeker. De methode werkt net zo goed bij je eigen bloed-

verwanten en die gun je het wellicht nog het meest. In 

feite is dit een vroeginterventie. Je kunt dan het R-TEP 

protocol gebruiken dat staat beschreven in EMDR Maga-

zine nummer 6. Heel veel succes straks en houd me op de 

hoogte alsjeblieft.

Reactie
Het was even lastig om het meest beladen plaatje te vin-

den. Hij dacht zelf aan het moment waarop hij zich reali-

seerde wat er gebeurd moest zijn. Dat hij het geluid hoorde 

en dat interpreteerde. Hij zat toen direct stijf van de schrik.

Later kwamen we uit bij een fantasieplaatje: het beeld dat 

hij zelf in zijn hoofd gemaakt heeft van de situatie. Dat was 

het onderstel van de trein met de gekraakte botten en het 

bloed. Het geluid speelde een cruciale rol, maar hoe krijg je 

dat nu in een beeld?

Het is in ieder geval gelukt om de spanning te doen dalen 

naar een 3. Het bleek dat hij tijdens de EMDR niet louter 

naar het plaatje aan het kijken was, maar ook zat te be-

denken dat zo’n situatie je altijd wel wat doet, en dus span-

ning oproept. Tussendoor moest hij lachen toen hij plots 

bedacht of iemand zich ooit voor de Koninklijke trein zou 

werpen. Even later, toen we nog aan het napraten waren, 

gaf hij aan dat het geluid ook net leek op een kruiwagen 

waar steentjes uit gekieperd werden. 

In het gesprek achteraf werd duidelijk dat ik de beweging 

voor hem veel te langzaam had gemaakt. Ik heb mijn door-

snee patiëntentempo aangehouden. Hij was ondertussen 

dus nog gewoon zijn gedachten aan het volgen! Ik bedenk 

me nu ineens dat hij twee jaar geleden een werkgeheu-

gentraining heeft gedaan en dat hij met zijn scores op het 

laatst ver boven het gemiddelde uit kwam. Had ik niet eer-

der aan gedacht.

Ik heb gauw nog een keer snelle oogbewegingen gedaan, 

met zijn aandacht gericht op het geluid zelf!

Antwoord
Dit lijkt mij een bijzonder leerzame ervaring waarmee 

jullie beiden zijn geholpen, prima. Ik neem aan dat je uit-

eindelijk inderdaad het fantasieplaatje hebt genomen om 

EMDR op te doen, waarbij hij zelf niet in beeld was. Het 

geluid in een beeld is onderdeel van de herinnering, die 

je het beste kan targeten door te vragen welk plaatje je 

patiënt voor zich ziet, als hij aan het geluid denkt. Is de 

SUD nu wel helemaal 0 (plaatje neutraal), VoC maximaal 

en is een future template geïnstalleerd? Altijd afmaken, 

ook als het je eigen zoon betreft.

Reactie
Nogmaals mijn dank voor je snelle reactie! Ik heb deze be-

handeling inderdaad afgemaakt met een SUD van 0 en een 

VoC van 7 en voor het eerst een future template geïnstal-

leerd. Het voelt helemaal fijn dat ik hem zo heb kunnen hel-

pen. We hadden nog schik ook.

EMDR bij je eigen kind
Beantwoord door: Ad de Jongh

Supervisievraag
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Supervisievraag
Beantwoord door: Ad de Jongh  Illustratie: Charlotte Tasma

Niet kunnen spreken 
over verkrachting
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Ik heb een vrouw van 20 jaar in EMDR-behandeling voor 
de gevolgen van een verkrachting, die enkele jaren ge-
leden plaatsvond. Zij heeft er al die tijd niet over gespro-
ken, en heeft alles geblokt. Zij dacht onlangs haar dader 
te hebben gezien, en dit lokte allerlei flashbacks uit. Ze 
kreeg nachtmerries, waardoor zij niet meer kon inslapen 
en zichzelf wakker hield door bovenmatig gebruik van 
haar smartphone. 
Vanwege uitputting heb ik slaapmedicatie geadviseerd. 
Dit gebruikt ze nu, zij slaapt weer beter, is levendiger 
en kan haar werk weer beter aan, waardoor het gevaar 
van verdere uitputting is verdwenen. Overigens kan zij, 
naast de herbelevingen, geen verdriet of andere emo-
ties voelen. Ze denkt wel verdrietig en boos te zijn, maar 
voelt het niet. Zij zegt die gevoelens wel graag te willen 
hebben.
Zij denkt dat EMDR werkt, omdat zij eerder als kind 
EMDR gericht op pestervaringen heeft gehad. Nu mijn 
vraag: zij kan letterlijk niet spreken over de verkrachting. 
Dit heeft ze nooit gekund: tegen mij niet en tijdens de 
EMDR ook niet. Haar spraak is uitgeschakeld. Zij wil wel 
woorden geven, maar dit lukt haar niet.
Haar moeder is op de hoogte van wat er is gebeurd en 
ze heeft alles geprobeerd: van het verhaal opschrijven, 
tekeningen maken, tot woorden noemen waar zij alleen 
maar ‘ja’ of ‘nee’ op hoefde te antwoorden, maar dit gaf 
allemaal geen soelaas.
Zij heeft nu vier EMDR-sessies gehad. Ik heb haar uit-
gelegd dat het fijne van EMDR onder andere is dat zij 
maar even naar het naarste plaatje hoeft te gaan en dat 
zij niet alles (of als dit nodig mocht zijn, helemaal niets) 
hoeft te zeggen. Kortom: gewoon maar volgen wat er in 
je opkomt. 
Ik heb van alles gedaan, maar er komt gewoon steeds 
niets op. Dat heb ik dan ook weer laten volgen. “Richt 
je daar maar op”, etc. Stug doorgaan. Of: “Richt je op 
het feit dat je niet kunt spreken.” Ze voelt dan wel iets 
in haar hals- en keelgebied: “Richt je daar maar op.” Tel-
kens weer stug doorgegaan. Ook heb ik haar de aan-
dacht laten richten op andere lichamelijke sensaties 
zoals rillingen. Ik heb haar natuurlijk ook het voorstel 

gedaan om alles op te schrijven of te tekenen. Tijdens de 
laatste sessie heb ik gericht gevraagd: “Is er iets extra’s 
gebeurd, wat het extra naar maakt?” Ze antwoordde: 
“Ja, meerdere dingen.” Ook gaf zij aan daar nooit, ja mis-
schien ooit, over te zullen spreken. Even zag ik verdriet. 
Toen zei ik: “Richt je daar maar op”, etc. Ik heb echt goed 
volgehouden. Wat nu?

Antwoord
Of ze er over wil of kan praten, is nu niet zo belangrijk. 

Dat komt vanzelf wel als straks de SUD 0 is. De vraag 

is of ze de hele herinnering aan die verkrachting tijdens 

de EMDR wel in haar werkgeheugen houdt, en of ze 

voldoende gemotiveerd is om, ondanks haar angst, dat 

in ieder geval tijdens de sessie te doen? Kortom, of ze 

bereid is aan het allerergste te denken? Hetzelfde geldt 

voor de fantasie over wat er had kunnen gebeuren, wat 

waarschijnlijk nog erger is. Het probleem is, dat als ze 

dat vermijdt, er nooit veel zal gebeuren. Als je zeker weet 

dat ze dat wil en ook doet, dan moet het lukken. Voor alle 

zekerheid: gebruik je wel oogbewegingen (geen tikjes)? 

De werkgeheugenbelasting moet natuurlijk ook maxi-

maal zijn.

Ik heb je vraag overigens nog voorgelegd aan mijn colle-

ga Iva Bicanic van het Psychotraumacentrum in Utrecht. 

Zij is een expert op het gebied van seksueel geweld. 

Zij schreef:“Ik ken het wegvallen van taal na heftige 

acute stress, doordat het gebied van Broca zou zijn uit-

geschakeld. Na traumagerichte behandeling wordt dat 

gebied weer geactiveerd, zo blijkt uit onderzoek. Ik denk 

zelf dat die man haar gedwongen heeft tot orale seks, 

vandaar wellicht de spanning in het keel/halsgebied en 

het niet kunnen spreken en de rilling (door walging). En 

misschien dacht ze dat ze zou stikken en heeft ze doods-

angst doorstaan.

Volgens mij doet de therapeut het goed. Stug doorgaan. 

Ik heb een advies: vraag aan de patiënt of ze dit (sek-

sueel misbruik) ooit eerder (of later) heeft meegemaakt 

door iemand anders. Het zou heel goed kunnen dat het 

antwoord positief is. En dan op DIE plaatjes natuurlijk 

ook EMDR doen.”
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Reactie
Dank je. Ik ging en ga er ook van uit dat het nu eenmaal 
zo is dat zij niets kan zeggen, en ik heb haar gezegd dat 
ze gewoon maar moet volgen wat er in haar hoofd ge-
beurt. En ook dat dat dan helemaal oké is. Ze kan wel 
naar het plaatje kijken en het volgens mij in haar werk-
geheugen houden. Ik zal hier nog eens extra op letten 
en checken.
Een fantasie over wat er ook had kunnen gebeuren, heb 
ik ook gecheckt. Het antwoord was “nee”. Maar ik ga het 
wel in mijn achterhoofd houden om dit nog te checken, 
als ik denk dat daar nog iets zou kunnen zitten. 
Ze wil echt hieraan werken, er echt naar kijken, ze zou 
erover willen kunnen praten, “maar het lukt gewoon 
niet”, zegt ze. Alhoewel…naast niet kunnen spreken, wil 
ze ook een aantal dingen die gebeurd zijn, niet en mis-
schien nooit, aan iemand vertellen. Daar was ze nogal 
expliciet in. Ik heb haar informatie gegeven over het be-
lang om dit wel, en alleen hier bij mij, op te laten komen 
en er in ieder geval naar te kijken. Het gaat er nu om dat 
ik dat gezegd heb, en nu dus maar verder het proces 
volgen.
Ik gebruik altijd oogbewegingen, tenzij dit echt niet kan 
vanwege lichamelijke redenen zoals oogafwijking, of 
tenzij iemand niet in het proces kan komen en teveel ge-
richt is op het ‘hier en nu’, op mij en op ‘of het wel goed 
gaat’: dan begin ik met tikjes en ga later over op oogbe-
wegingen. Dit vind ik trouwens een hele goede manier 
en een goed uitgangspunt voor mijn keuze om soms wel 
met tikjes te werken. Overigens, bij haar gebruik ik tikjes 
want oogbewegingen lukt niet vanwege haar hoofdpijn 
en het feit dat ze gelijk duizelig wordt. Ze komt dan hele-
maal niet in het proces. De laatste keer ben ik erbij gaan 
tappen voor extra afleiding. Ik ga toch wel een keer oog-
bewegingen gebruiken, mocht het allemaal niet vlotten. 
Gewoon maar alles proberen.

Antwoord
Klinkt allemaal erg goed. Een ding: ik zou echt oogbewe-

gingen doen. Hoofdpijn en duizeligheid zijn op zich bij-

zonder in dit geval en het zouden best eens ‘normale’ as-

sociaties kunnen zijn…: er dus gewoon doorheen gaan. 

Wie zegt dat traumatherapie perse geheel en al prettig 

moet zijn? Maar het is wel effectief. Er is een kans dat dit 

toch tot een doorbraakje leidt. 

Reactie
Helaas! De patiënt gaf aan dat ze het te druk heeft en 
ze denkt dat EMDR op dit moment niet bij haar past en 
werkt. Met deze jonge vrouw is dus echt wel wat meer 
aan de hand. Ik vind haar onder andere extreem vermij-
dend in gevoelens en ze presenteert zich te strak en te 
beheerst: dit is, denk ik, niet alleen een gevolg van ern-
stige pestervaringen. Het was voortdurend al heel moei-
lijk afspraken met haar te maken, omdat haar rooster 
elke week wisselde en zij heel hard moest werken, en 
in een intensieve procedure voor een bedrijfsopleidings-
plek zat. En ze had al de laatste keer gezegd dat ze zich 
niet kon veroorloven om veel naar boven te halen (ofwel: 
zij wilde niet teveel gaan voelen). Wel heb ik ter afron-
ding nog twee keer telefonisch contact met haar gehad.
Even samenvattend: Ik heb in totaal vier EMDR-sessies 
kunnen doen. De vraag in hoeverre EMDR heeft gehol-
pen, naast medicatie, psycho-educatie en advies om 
meer mensen in vertrouwen te gaan nemen, is niet te 
beantwoorden. Gezien de toch positieve resultaten, ver-
trouw ik erop dat de EMDR wel goed en positief is ge-
weest, ondanks dat de behandeling niet is afgemaakt. Zo 
zijn er nu geen schuldgevoelens meer over het feit dat 
zij met deze jongen een date had gemaakt. Zij is gezond 
boos en ze zei dat als zij hem nog één keer tegenkomt, 
zij regelt dat vrienden hem aanpakken. Zij is aan meer 
mensen gaan vertellen over de verkrachting. Wat betreft 
dit laatste: dit lijkt mij toch ook een heel mooi resultaat. 
Immers, zij sprak er nooit met iemand over én ze kon 
daadwerkelijk letterlijk niet over de verkrachting spre-
ken.

Antwoord
Fijn dat je toch veel hebt kunnen bereiken. Maar ik snap 

ook dat je niet helemaal tevreden bent omdat je het ge-

voel hebt dat je nog een draadje mist en niet - om welke 

reden dan ook - de onderste steen boven hebt kunnen 

krijgen. Leerzame ervaring in ieder geval, lijkt me.
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Column

Peter is 45 jaar en controller bij een grote zorginstel-
ling. Hij vervangt zijn baas bij een directieoverleg over 
ingrijpende bezuinigingen en heeft zich goed voorbereid. 
Eenmaal aan het woord kan hij maar één maatregel noe-
men. De rest is hij vergeten. Zijn hoofd kleurt rood, zweet 
breekt hem uit, zijn stem stokt. De anderen grijpen hun 
kans om hun eigen plannen te ventileren. Iedereen lijkt 
tevreden met het resultaat. Peters black-out heeft niet in 
zijn nadeel gewerkt. De gebeurtenis heeft hem echter zo 
aangegrepen, dat hij er slecht van slaapt en steeds ge-
strester raakt. 
Ik vraag wanneer hij zich eerder in zijn leven zo machte-
loos heeft gevoeld. Met moeite herinnert hij zich dat hij 
als kind naar zijn kamer werd gestuurd als hij brutaal was 
aan tafel. Hij stampvoette dan de trap op. Zijn vader rende 
vervolgens achter hem aan, schold hem uit, pakte hem 
beet en sloeg hem. Het ergst vond hij de boze blik van zijn 
vader. In de vergadering leek het of de directeuren hem 
ook zo hadden aangekeken: alsof de bezuinigen zijn idee 
waren. 

De boze blik van de vader lijkt mij een goede target voor 
EMDR. Peter kan zich het stilstaande beeld van zijn vader 
goed voor de geest halen; hij focust op de blik van zijn 
vader en concentreert zich op de gedachte dat hij mach-
teloos is. 
Wat voelt hij? “Niet zo veel”, zeg hij. Hij legt uit dat hij zich 
als kind afsloot voor wat er binnen het gezin gebeurde: de 
ruzies tussen zijn ouders, de drift van zijn vader en alle kri-
tiek die hij kreeg. “Ik laat me daar niet door beïnvloeden”, 
dacht hij. Door die overlevingsstrategie kon hij verdringen 
wat hem beangstigde. Maar nu leidt die verdringing tot 
klachten: hij krijgt een black-out op momenten dat hij 
moet presteren, heeft last van zweetaanvallen, chronisch 
eczeem en voelt zich onverklaarbaar nerveus. De inter-
ventie ligt voor de hand: hij moet dichter bij zijn gevoel 
zien te komen. 
Meestal vraag je aan een patiënt om zich het angstige 
moment zo scherp mogelijk voor te stellen. De spanning 

loopt dan op. Omdat ik Peter kortdurend zie in de con-
text van zakelijke coaching, experimenteer ik en pas een 
cognitive interweave toe op de situatie. Ik vraag Peter om 
zich voor te stellen dat zijn vader niet hem, maar zijn zoon 

boos aankijkt. Dat werkt. Zijn zoon moet zich machteloos 
en onbegrepen voelen en zich afvragen: “Waar komt die 
woede vandaan?” Peter kan zich de paniek van zijn zoon 
goed voorstellen en ook diens behoefte aan troost, aan 
een omhelzing door zijn moeder. Peter beseft hoe hij 
vroeger zelf verlangde naar troost en begrip van zijn moe-
der. Hij weet dat zijn moeder dat wel probeerde, maar er 
niet in slaagde. 

Voor zijn zoon zag Peter een andere uitweg voor de angst 
dan voor zichzelf, namelijk troost. Dat is een goede manier 
van coping, want troost leidt niet tot blokkades en ener-
gieverlies, wat bij verdringing wel het geval is. De emoties 
zijn er dan wel, maar je bent ze niet bewust, waardoor 
ze hun eigen gang kunnen gaan. Peter ziet nu in dat ver-
dringing zijn vaste strategie is. Het kan soms dagen duren 
voordat het tot hem doordringt dat iemand hem heeft ge-
schoffeerd. Dan breekt opeens het zweet uit. Alsof het uit 
het niets komt. 
Ik vraag Peter zich de akeligste blikken voor te stellen in 
een vergadering die nog moet komen. Zonder dat ik hem 
dat voorstel, past hij nu zelf een cognitive interweave toe. 
De boze ander krijgt de gedaante van zijn opstandige pu-
berende dochter. Daar kan hij wel om lachen. Hij ziet uit 
naar de volgende vergadering.

Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner. Haar speciali-

satie is stress- en burn-outklachten.

Tekst: Carien Karsten

Stel je voor dat dit jou 
niet overkomt
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Jaap is een man van 42 jaar. Ooit leidde hij een ongeluk-
kig huwelijk dat twaalf jaar duurde. Zijn ex-vrouw was 
koud en hard en hij was niet in staat om voor zichzelf 
op te komen of de situatie bespreekbaar te maken. 
Seks hadden ze zelden. Desondanks wilden ze beiden 
graag kinderen krijgen. Als zij een eisprong had, was dit 
een mogelijkheid om seks te hebben. Hij mocht er, zo-
als hij er nu naar kijkt, ‘overheen’. Ze raakte al na één 
keer zwanger. Daarna kwam er nog een tweede kind. Op 
een zekere dag ontdekte hij dat zijn vrouw vreemd ging. 
Deze buitenechtelijke relatie bleek al lang te spelen, en 
dit leidde tot een scheiding. 
Nu, twee jaar later, heeft Jaap een nieuwe vriendin op 
wie hij stapelverliefd is. Jaap heeft nu ervaren dat seks 
heel leuk en bijzonder kan zijn en zegt dat hij niet weet 
wat hem overkomt. Hij vindt haar warm, hartelijk en op-
windend. Tot zijn schrik bemerkt hij echter dat hij niet 
ontspannen met haar kan vrijen en geen orgasme kan 
krijgen, omdat zijn penis verslapt tijdens de penetratie. 
Hoe graag hij ook wil genieten, hoe leuk en mooi zij ook 
is, het is iedere keer opnieuw een teleurstelling als het 
niet lukt zijn erectie te behouden en klaar te komen. Ze 
proberen het keer op keer, waar het al niet beter door 
wordt. Zij jaagt hem nooit op, maar reageert soms wel 
een beetje teleurgesteld, wat hij wel begrijpt. Met manu-
ele of orale stimulatie lukt het overigens wel om tot een 
orgasme te komen. 
Schaamtevol zit Jaap tegenover me als hij zijn verhaal 
vertelt. Hij voelt zich zichtbaar ongemakkelijk en komt 
slecht uit zijn woorden. Hij vertelt dat, hoewel hij een 

slecht huwelijk had, hij nooit eerder seksuele problemen 
heeft gekend. Hij kon een erectie krijgen en hij kon klaar-
komen. Hij begrijpt niet dat hij, nu hij met zijn mooie, lie-
ve vriendin samen is, plotseling een seksueel probleem 
heeft. Al snel wordt ook duidelijk hoeveel pijn en verdriet 
hij heeft over de liefdeloze relatie die hij hiervoor had. Hij 
voelt zich gebruikt door zijn ex-vrouw, maar is voorna-
melijk boos op zichzelf. Hoe heeft hij het zo ver kunnen 
laten komen? Hij was alleen maar goed om de kinde-
ren te maken, die hij desondanks dolgraag zelf wilde. Hij 
leert, ondanks het seksuele probleem dat zich nu mani-
festeert, hoe het is om met liefde te vrijen.

Petra is meegekomen. Zij heeft zelf een paar jaar gele-
den een aantal EMDR-sessies gehad en is razend en-
thousiast over haar behandeling. Ze duwt Jaap bijna de 
spreekkamer in. Petra vertelt dat zij ook gescheiden is 
en net als Jaap twee kinderen uit haar vorige huwelijk 
heeft. Ze is stapelverliefd op Jaap. Haar wens om samen 
met hem een derde kind te krijgen is intens. Hoewel ze 
elkaar nog maar twee maanden kennen, zijn beiden er-
van overtuigd dat dit de liefde van hun leven is. Een baby 
zou een groot geschenk zijn. Petra is veertig jaar, dus 
wat dat betreft zou het nog kunnen. 
Jaap is opgelucht als ik hem voorstel spoedig te begin-
nen met EMDR. In de eerste plaats stel ik voor de druk 
te verminderen door het penetreren tijdelijk achterwege 
te laten. Ze kunnen tijdens het vrijen alles doen wat ze 
willen, om het zo leuk en spannend mogelijk te maken. 
Het is tijdelijk goed om de penetratie uit te stellen, zodat 

Een behandeling van 
anorgasmie
Tekst: Jacqueline de Groot

Psychische en contextuele factoren kunnen een rol spelen in 
het ontstaan en in stand houden van seksuele disfuncties. Na 
een mislukt huwelijk en een negatieve seksuele relatie met zijn 
ex-vrouw kan Jaap niet meer genieten van seks met zijn nieuwe 
vriendin. Hij voelt zich angstig en geremd.

Casus
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niet iedere leuke vrijpartij eindigt in een teleurstelling en 
verkramping. Jaap vindt het een lastige opdracht, maar 
is zeer gemotiveerd voor de behandeling. 

Duidelijk verband 
De tweede keer ontmoet ik Jaap zonder Petra. Hij ver-
telt dat er meer ontspanning is gekomen. Ik leg hem uit 
wat we gaan doen tijdens de EMDR-behandeling. Jaap is 
bereid om te gaan zoeken naar de ervaringen die aan-
leiding hebben gegeven tot het ontstaan van zijn pro-
bleem. Hij realiseert zich dat er een duidelijk verband 
bestaat tussen de traumatische herinneringen aan zijn 
ex-vrouw en een aantal actuele situaties waarin Petra 
een rol speelt. In zijn vorige relatie mocht hij alleen seks 
hebben om kinderen te maken. Nu de kinderwens bij 
Petra zo groot is, begrijpt Jaap dat hij geblokkeerd raakt 
doordat er hetzelfde van hem verwacht wordt. Hij wil 
zelf ook graag een kind met Petra, maar de gedachte 
aan de nare situatie met zijn ex-vrouw verlamt hem in 
letterlijke zin. Mijn verzoek om tijdelijk niet te penetre-
ren tijdens de seks was lastig voor hem. De vraag om de 
kinderwens tijdelijk te parkeren ligt in het verlengde van 
deze vraag, maar raakt hem opnieuw. Hij is geobsedeerd 
door zijn onvermogen zijn erectie te behouden en wil 
het graag blijven proberen in de hoop dat het toch zal 
slagen.
De daarop volgende sessies desensitiseren we drie trau-
matische ervaringen: 
1.  Hij heeft liefdeloze seks met zijn ex-vrouw
2.  Hij betrapt zijn ex-vrouw op vreemd gaan

3.  Hij heeft seks met Petra, terwijl zijn penis verslapt 
tijdens de penetratie.

Zwanger
Na iedere zitting voelt hij zich lichter en is de opluchting 
van zijn gezicht te lezen. De anticipatieangst om klaar 
te komen tijdens de penetratie blijft echter bestaan. We 
doen een flashforward tijdens de vijfde zitting, waar-
bij hij zijn ultieme rampfantasie vertelt. Met regelmaat 
doemt de angst op dat Petra hem zal verlaten. Zijn ul-
tieme schrikbeeld is dat hij alleen zal blijven voor de rest 
van zijn leven, omdat hij niet in staat is een goede sek-
suele partner te zijn omdat hij niet kan penetreren en 
klaar kan komen. Hij maakt een plaatje van deze ultieme 
angstgedachte waarbij hij alleen in zijn flat zit in uiterst 
depressieve stemming. Petra heeft hem verlaten en zijn 
leven heeft geen waarde meer. De SUD van de flashfor-

ward daalt in een snel tempo van 10 naar 0. We sluiten 
de zitting af met een future template. Hierin maakt hij 
een plaatje waarin hij seks heeft met Petra, en gedu-
rende die seks kan penetreren en klaarkomen. Hij heeft 
vertrouwen in zichzelf en voelt zich bevrijd van zijn ver-
leden.
De week daarna vertrekt hij met Petra voor een vakantie 
in Spanje. Tijdens deze vakantie sturen ze me een sms 
waarin ze me vertellen dat ze de mooiste nacht van hun 
leven hebben gehad. Na twee maanden krijg ik het be-
richt dat Petra zwanger is. Onlangs is het kind geboren. 
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Eerst stabiliseren 
of direct trauma-
verwerking: een 
schijndiscussie!?

Discussie

Tekst: Matty Geurink en Hans-Jaap Oppenheim

In beide ‘kampen’ lopen de gemoederen soms hoog op. 
Onnodig hoog, want voor een deel berust de ogenschijn-
lijke controverse in de ‘eerst stabiliseren’ versus ‘direct 
traumaverwerking’-discussie ons inziens op een spraak-
verwarring over begrippen zoals trauma en PTSS. We 
denken dat deze begrippen in de discussie onvoldoende 
van elkaar onderscheiden worden.
In dit stuk geven we onze visie op deze spraakverwar-
ring. Ook willen we een voorzet geven met enkele hand-
vatten voor behandeling van fors ontregelde patiënten. 
We bedoelen hiermee mensen met ernstige traumage-
relateerde klachten die daardoor op persoonlijk, sociaal 
en/of beroepsmatig vlak (langdurig) zeer slecht func-
tioneren. Daartoe hebben we een indeling gemaakt in 
verschillende vormen van traumagerelateerde klachten. 
Op basis van onderzoek en klinische ervaring zien we 

bij sommige van die klachten geen bezwaar om direct 
EMDR in te zetten, maar bij andere klachten denken we 
dat er meer nodig is dan alleen EMDR, of dat andere in-
terventies geïndiceerd zijn. We hopen dat dit artikel een 
bijdrage kan leveren aan de discussie en aan de ontwik-
keling van empirisch gefundeerde richtlijnen voor be-
handeling van deze groep patiënten.

Trauma en PTSS: poging tot opheldering van 
een spraakverwarring
Volgens ons ontstaat veel verwarring doordat in het 
spraakgebruik termen zoals ‘trauma’, ‘complex trauma’, 
‘PTSS’ en ‘complexe PTSS’ door elkaar worden gebruikt. 
Traumagerelateerde klachten kunnen zeer verschillende 
vormen hebben en PTSS is er slechts één van. 
We spreken van PTSS als iemand na een ingrijpende  

EMDR-therapeuten zijn onderling in een strijd verwikkeld over de ‘Stabilisa-

tiekwestie’. Nu aangetoond is dat zelfs bij psychotische patiënten PTSS, zonder 

voorafgaande stabilisatie, veilig en effectief met EMDR kan worden behandeld 

(Van den Berg et al., 2015), is er voor sommige therapeuten geen reden meer om 

voorzichtig te zijn met EMDR, bij welke doelgroep dan ook. ‘Eindelijk kunnen al 

die patiënten die al zo lang ernstige klachten hebben, ook profiteren van EMDR.’ 

Andere therapeuten herinneren zich nog levendig hoe een snelle start met EMDR 

bij sommige ernstig ontregelde patiënten in het verleden misliep. Daarbij heb-

ben ze al jaren goede ervaring met stabilisatie. Zij zijn bezorgd dat patiënten in 

gevaar komen door het overboord zetten daarvan.
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gebeurtenis klachten heeft op drie gebieden: herbele-
ven, vermijden en hyperarousal. Bij mensen met PTSS 
als gevolg van meerdere ingrijpende gebeurtenissen 
blijken deze klachten doorgaans ernstiger te zijn. Daar-
bij kunnen zij last hebben van met PTSS geassocieerde 
bijkomende klachtgebieden: affectregulatieproblemen, 
dissociatie, interpersoonlijke problemen en disfunctio-
nele overtuigingen over zichzelf, anderen en de wereld 
(Hagenaars et al, 2011). PTSS met bovengenoemde bij-
komende klachtgebieden duiden therapeuten vaak aan 
met de term ‘complexe PTSS’. Patiënten kunnen als ge-
volg van ernstige traumatisering ook last hebben van 
andere psychische klachten zoals: angsten, somberheid, 
psychotische klachten, onverklaarde lichamelijke klach-
ten of persoonlijkheidsproblematiek. Ze krijgen dan, al 
dan niet naast de PTSS, een diagnose sociale fobie of 
andere angststoornis, depressie, schizofrenie, somato-
forme stoornis of een persoonlijkheidsstoornis.
De veelheid aan mogelijke DSM-diagnoses waarbij vaak 
overlap is in klachten, maakt dat wij het in deze discus-
sie weinig zinvol vinden om diagnoses centraal te stel-
len. In plaats daarvan willen we van klachten uitgaan.
Van de PTSS-klachten zijn de herbelevingen van ingrij-
pende ervaringen een voortdurende bron van ontrege-
ling. Onderzoek laat zien dat deze herbelevingen vermin-
deren door hierop EMDR toe te passen (WHO richtlijnen, 
2013), ook als er sprake is van comorbiditeit (bv.: Van 
den Berg et al., 2015). Afname van herbelevingen blijkt 
in de meeste onderzoeken samen te gaan met (lichte) 
verbetering van de andere traumagerelateerde psychi-
sche klachten. Echter, ook na een succesvolle aanpak 
van de herbelevingen hebben de meeste patiënten nog 
steeds last van die andere klachten. Logisch, want die 
waren ook niet behandeld. Wat de beste aanpak is voor 

die klachten, is uiteraard afhankelijk van de precieze 
aard ervan. Naast andere interventies kan EMDR in veel 
gevallen daarbij een zinvolle toevoeging zijn.

Stabilisatie ‘nieuwe stijl’
Bij ernstige traumagerelateerde klachten passen clinici 
vaak het drie-fasen model toe. Voorafgaand aan verwer-
king van de ingrijpende gebeurtenissen (fase 2) vindt dan 
stabilisatie plaats (fase 1). Het idee achter een stabilisa-
tiefase is dat de patiënt onvoldoende stabiel is om de di-
recte confrontatie met de herinneringen aan te kunnen.
Wij denken dat de indeling in fases niet zinvol is. Bij 
ernstige instabiliteit lijkt het ons van belang om vast te 
stellen wat iemand instabiel maakt en welke specifie-
ke interventies die instabiliteit kunnen verminderen. In 
sommige gevallen komt de instabiliteit door ‘spontane’ 
overspoelende herbelevingen, in dat geval kan de thera-
peut direct EMDR inzetten om te stabiliseren.
Ons inziens kunnen therapeuten, afhankelijk van de 
klachten, verschillende interventies gebruiken om te 
stabiliseren (zie Tabel 1).

Een aantal van deze interventies kan, vanwege effici-
entieoverwegingen of vanwege de meerwaarde van 
herkenning door lotgenoten, in een groep aangeboden 
worden. Sommige van deze ‘stabiliserende’ interventies 
maken deel uit van stabilisatieprogramma’s, zoals ‘Vroe-
ger & Verder’ (Dorrepaal & Thomaes, 2009). 
Naar ons idee is het raadzaam om te beginnen met de 
behandeling van een klacht die veel last veroorzaakt 
en die daarbij naar verwachting eenvoudig en relatief 
snel beïnvloedbaar is. Hierdoor kan de patiënt vertrou-
wen krijgen in de behandeling en doet hij moed op voor 
wat nog komen gaat. De traditionele indeling van een 

Traumagerelateerde klacht Interventie

‘Spontane’ overspoelende herbelevingen EMDR (zoals hieronder toegelicht) 

Getriggerde herbelevingen
- EMDR of Imaginaire Exposure

- Herkennen en hanteren van triggers

Heftige emoties (zonder herbelevingen) Training in emotieregulatievaardigheden 

Angst om ‘gek’ te worden
- Psycho-educatie over PTSS en dissociatie 
- EMDR op rampscenario’s (flashforward)

Identiteitsfragmentatie
Interventies gericht op leren omgaan met ego-states/schema-modi/
dissociatieve delen 

Overige klachten: psychotische klachten en 
middelengebruik

Klachtgerichte CGT eventueel aangevuld met EMDR 

Tabel 1: Voorbeeld van een ‘instabiele patiënt’ met verschillende traumagerelateerde klachten en stabiliserende interventies
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traumabehandeling in drie fasen (stabili-
satie, traumaverwerking en reïntegratie) 
zou ons inziens beter vervangen kunnen 
worden door een systematische klacht-
gerichte aanpak.

Aanpassingen van EMDR bij over-
spoelende herbelevingen
Als er sprake is van herbelevingen door 
een veelheid aan ervaringen, is het wen-
selijk om overzicht te krijgen over die 
verschillende herbelevingen. Clusteren, 
het onderverdelen van de herbelevingen 
in logische elkaar uitsluitende groepen, 
kan daarbij helpen en draagt in het al-
gemeen bij aan de interne stabiliteit. Dit 
vereist echter een zekere mate van cognitief functio-
neren. Soms raakt de patiënt echter zo overspoeld en 
buiten zijn of haar Window of Tolerance, dat clusteren 
niet mogelijk is. Dan moeten er voor en tijdens het clus-
teren ‘branden geblust’ worden: directe toepassing van 
EMDR op de meest overspoelende beelden. De SUD is 
daarbij 10+ en de NC valt binnen het controledomein, 
dus die hoeven niet bepaald te worden. Bij het ‘brand 
blussen’ is het niet nodig om door te gaan tot SUD=0 
alvorens naar de volgende overspoelende herbeleving te 
gaan. Wij adviseren ‘toppen snellen’: de ergste naarheid 
uit de verschillende plaatjes omlaag krijgen. Na het blus-
sen kunnen de therapeut en de patiënt verder gaan met 
clusteren.

Tijdens het EMDR-proces kan de therapeut rekening 
houden met de stabiliteit van de patiënt door de ‘breed-
te van de associaties’ te variëren (zie Figuur 1). De mate 
van instabiliteit bepaalt dan de breedte van de associ-
aties. Bij voldoende stabiliteit zijn beperkingen van de 
associaties onnodig. Bij toenemende instabiliteit kunnen 
therapeut en patiënt van te voren afspreken om de as-
sociaties te beperken tot respectievelijk: associaties die 
vallen binnen een cluster van ervaringen, associaties 
binnen de ‘film’van de ervaring, of alleen associaties die 
betrekking hebben op het targetbeeld. De begrenzing 
van de breedte van de associaties draagt bij aan con-
trole. Het voorkomt dat er meer opkomt dan de patiënt 
aankan. Op deze wijze toegepast is EMDR ook bij zeer 
instabiele patiënten mogelijk.

Conclusie
Er is momenteel veel discussie over de beste behande-
laanpak voor de meervoudig getraumatiseerde, ernstig 
ontregelde groep patiënten. Een probleem in de discus-

sie is dat de begrippen zoals (complex) trauma en (com-
plexe) PTSS vaak door elkaar gebruikt worden. In dit stuk 
hebben we geprobeerd een bijdrage te leveren aan het 
verminderen van deze spraakverwarring. 
De centrale vraag in de discussie is of we bij die meest 
ernstige groep direct de herinneringen aan de ingrij-
pende gebeurtenissen kunnen gaan verwerken, of toch 
eerst moeten stabiliseren? Volgens ons is dit niet de 
juiste vraag. Bij zeer instabiele patiënten is vergroting 
van de stabiliteit van belang. Om dat te bereiken zou de 
keuze van de interventies moeten afhangen van de oor-
zaak van de instabiliteit. In het geval dat overspoelende 
herbelevingen de bron zijn van de instabiliteit, kan EMDR 
vroeg in de behandeling, eventueel met lichte aanpas-
singen, deel uitmaken van stabilisatie ‘nieuwe stijl’. 
EMDR is dan in feite een stabilisatietechniek. 
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Figuur 1: De mate van instabiliteit bepaalt de ‘breedte’ van de associaties
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EMDR gericht op 
flashforwards voor 
jaloersheid

Beantwoord door: Ad de Jongh   Illustratie: Sandy van Helden

Supervisievraag
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Ik zie een jongen van zeventien jaar met een gemiddelde 

intelligentie. Hij is obsessief bezig met de gedachte dat zijn 

vriendin een relatie met een ander kan aangaan. Zijn vrien-

din stuurt hem de hele dag door whatsappjes, omdat hem 

dat een veilig gevoel geeft. Maar zodra hij hoort dat ze naar 

de bioscoop gaat of in een korte broek met panty de straat 

op loopt, krijgt hij heldere, emotioneel beladen filmpjes in 

zijn hoofd, over wat er allemaal mis kan gaan, en hij rea-

geert daarop met lichamelijke sensaties (trillen onder an-

dere). Naar eigen zeggen heeft hij een doos vol van dit soort 

filmpjes in zijn brein over allerlei narigheid wat zou kunnen 

gaan gebeuren, en hij wil daar erg graag van af.

In het verleden is deze jongen langdurig gepest en zijn ver-

trouwen is door anderen geschaad. Hij kan meerdere in-

grijpende incidenten noemen, maar de herinneringen eraan 

hebben nu geen lading meer. Hij wil van de gedachte af dat 

anderen niet te vertrouwen zijn en dus een permanente, 

potentiële bedreiging voor zijn vriendin vormen.

Wat moet ik doen? Ik ben begonnen met de ‘Rechtsom-

procedure’ vanuit de kernopvatting: ‘Anderen zijn niet te 

vertrouwen’. Ik vind echter nergens lading bij herinnerin-

gen uit het verleden, die dit nog zouden ‘bewijzen’. Kan ik 

daarom niet beter een future template doen, die gericht is 

op een situatie waarin de vriendin gewoon gezellig uit is, 

zonder dat het rampscenario zich voordoet? Of moet ik een 

flashforward doen, gericht op het ultieme schrikbeeld van 

zijn vriendin die van alles en nog wat doet met een andere 

partner? 

Antwoord
Ik zou in dit geval gaan voor EMDR gericht op de flashfor-

ward. Die is het meest krachtig en schiet in de kern van 

waar zijn pijn nu zit. Een future template heeft namelijk 

pas zin als je eerst alle onderliggende targets, inclusief 

de flashforward, hebt behandeld. Dat is nu nog niet het 

geval. Dus je weet wat je te doen staat: EMDR met als 

targetbeeld een heftige vrijpartij, neem ik aan? Houd je 

me op de hoogte van het verloop? 

Reactie
Ik heb twee maal een flashforward bij deze jongen ge-
daan. Hij vond het beide keren lastig om een concreet 
plaatje scherp te krijgen. En dat terwijl hij voorheen 
aangaf een koffer vol plaatjes te hebben. Als motivatie 
gaf hij aan dat ‘het op dit moment niet speelde (dat zijn 
vriendin omgeven was door potentiële kandidaten)’. Uit-
eindelijk kregen we dan toch een concreet beeld met 
een SUD van 7. Er kwamen echter weinig associaties en 

al snel was de SUD 0 en de VOC 7. Ik heb vervolgens 
positief afgesloten met: ‘Ik ben iemand die plaatjes kan 
veranderen’ (dus: ‘sterk’).
De daarop volgende keer geeft hij aan een fikse ruzie 
te hebben gehad met zijn vriendin en dat hij daarbij uit-
eindelijk zijn nachtmerrie-achtige gedachten beter op-
zij heeft kunnen zetten. Vervolgens gaan we door met 
het zoeken naar verdere flashforwards. Het verloopt 
nog moeizamer om een concreet plaatje te vinden. Het 
wordt er uiteindelijk een met een SUD van 1. Het plaatje 
is vrijwel direct vaag en het lukt hem daarna ook niet 
meer om het scherp krijgen. De patiënt gaat uiteindelijk 
met een tevreden gevoel de deur uit. Hij zegt dat het 
goed voelt, maar dat hij er in zijn hoofd nog niet goed bij 
kan, dat het ook echt goed gaat. Mijn inschatting is dan 
dat hij het waarschijnlijk eerst langer moet ervaren.
De keren daarna wil hij geen EMDR meer, want ‘het gaat 
beter met hem’. Hij is namelijk tot de conclusie gekomen 
dat hij zijn vriendin meer los moet laten en dat hij haar 
niet met zijn jaloeziegevoelens moet belasten. Er zijn 
geen filmpjes meer in zijn hoofd. Hoewel hij het nog wel 
lastig vindt, kan hij, als zijn vriendin met een andere man 
op stap is, haar nu ook veel plezier wensen. Ondertussen 
merkt hij dat hij meer investeert in zijn eigen sociaal net-
werk en dat hij meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Al 
met al een mooi resultaat, alhoewel de patiënt zelf het 
gevoel heeft dat de EMDR weinig heeft gedaan. 

Antwoord
Wat bijzonder. Hij zegt dat er geen filmpjes meer in zijn 

hoofd zijn en dat hij er rustig over kan denken, maar hij 

schrijft het zelf niet toe aan de EMDR. Geeft niet, vol-

gens mij heb jij die flashforwards namelijk goed te pak-

ken genomen. Overigens is er meestal ook maar een 

flashforward nodig. Dus het verder zoeken naar andere 

is dan ook lastig en onnodig, en heeft dus weinig zin. 

Mijn ervaring met EMDR gericht op flashforwards is dat 

ze, in tegenstelling tot herinneringsbeelden, vaak geheel 

verdwijnen, en ook later niet meer terug te vinden zijn. 

Zou dat een verklaring kunnen zijn? Dat hij zich gewoon 

helemaal niet eens meer herinnert dat hij ze ooit heeft 

gehad en daarom niet beseft wat EMDR überhaupt heeft 

gedaan? 

Reactie
Ik heb inderdaad het idee dat de flashforwards meer 
hebben gedaan dan hij zich bewust is. 
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Mevrouw Van Dis¹ heeft een jeugd gehad met, vanaf 
haar zesde jaar, onder meer incest met haar vader en 
seksueel misbruik door diverse anderen. Dit is nu nog 
steeds belastend voor haar. Ze is jarenlang bij verschil-
lende therapeuten onder behandeling geweest. Sinds 
acht jaar is ze bekend bij de plaatselijke GGZ-instelling in 
verband met traumagerelateerde klachten, waaronder 
forse dissociatieve verschijnselen. Ze heeft stemmen in 
haar hoofd, is vaak tijd kwijt (soms uren) en soms komt 
ze ‘bij’ op plekken die ver van haar woonplaats liggen, 
zonder dat ze weet hoe ze daar gekomen is. Zo heeft ze 
zichzelf ook een paar keer langs het spoor aangetrof-
fen. In de loop der jaren heeft ze meerdere diagnoses 
gekregen, waaronder persoonlijkheidsstoornis NAO en 
psychotische stoornis NAO². Sinds begin 2015 is ze in 
behandeling bij het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) 
Altrecht. Daar is een dissociatieve stoornis NAO vast-
gesteld. Bij de GGZ heeft zij diverse behandelmodules 
gevolgd, waaronder stabilisatiegerichte behandelingen, 
zoals delen uit de DGT-training en ‘Vroeger en Verder’.
In mei 2015 moest mevrouw Van Dis een kaakchirur-
gische ingreep ondergaan onder narcose. Voordat ze 
volledig buiten kennis was, maakte ze even mee dat 
ze haar lichaam niet meer kon bewegen, maar wel de 
gesprekken tussen de artsen kon volgen (‘anesthesia 

awareness’): een afschuwelijke ervaring. Drie dagen na 
de operatie kreeg ze last van angsten en herbelevingen 

van deze operatie. Ze sliep niet meer, vermoeidheid en 
paniek namen snel toe en ze raakte zo ernstig ontre-
geld dat ze, om suïcide te voorkomen, vrijwillig werd 
opgenomen in de kliniek (high care) van de plaatselijke 
GGZ-instelling. De opname had weinig effect. Uiteinde-
lijk lukte het met extreem zware slaapmedicatie om de 
slaap te reguleren, maar de beelden bleven komen. De 
afdelingspsychiater vroeg zich af of EMDR geïndiceerd 
was en vroeg een taxatiegesprek aan. 
Mevrouw Van Dis maakt een intelligente indruk en heeft 
een realistisch beeld van haar eigen problematiek. Naast 
de al jarenlang bestaande herbelevingen van vroege er-
varingen wordt ze nu met name overweldigd door de 
herbelevingen van de recente operatie. Die operatie op 
zich lijkt geen relatie te hebben met de trauma’s uit haar 
vroege jeugd, al doet de totale machteloosheid van het 
narcosemoment wel denken aan de machteloosheid die 
ze ook heeft ervaren tijdens diverse seksueel misbruiker-
varingen in haar jeugd. Deze associatie is drie dagen na de 
operatie ontstaan. Gedurende de operatie heeft ze geen 
bewuste herbelevingen van eerdere trauma’s gehad. Ze 
wil graag EMDR en is bereid het risico te nemen dat an-
dere trauma’s geactiveerd kunnen worden. We spreken 
af dat ze, terwijl ze in de kliniek verblijft, een week lang 
dagelijks EMDR krijgt, en dat we tijdens het EMDR-proces 
onmiddellijk back to target (BTT) zullen gaan, als er toch 
herinneringen aan andere trauma’s opkomen. Ook de be-

PTSS-behandeling bij 
een vrouw met een 
dissociatieve stoornis
Tekst: Hans-Jaap Oppenheim

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor handen dat laat zien dat een PTSS-behandeling bij ernstig en her-

haaldelijk ontregelde mensen mogelijk is. Zo laat het T-TIP (Treating Trauma in Psychosis) -onderzoek zien dat be-

handeling van PTSS met behulp van EMDR of imaginaire exposure bij mensen met psychose veilig en succesvol is toe 

te passen. In dit artikel beschrijf ik een casus van een 46-jarige vrouw met een dissociatieve stoornis niet anders 

omschreven (DSNAO), die ernstig ontregeld raakte na een operatie die ze een paar maanden daarvoor had onder-

gaan. Zij moest er voor worden opgenomen in een kliniek.

Casus

¹ Ik ben ‘mevrouw Van Dis’ erg veel dank verschuldigd, zowel voor deze behandelingervaring als voor haar geweldig leerzame commentaar op een eerdere 
 versie van deze casusbeschrijving.

² Het is zorgwekkend hoe vaak een dissociatieve stoornis over het hoofd gezien wordt en mensen jarenlang (soms ten onrechte) voor een psychotische 
 stoornis, borderline stoornis, bipolaire stoornis etc behandeld worden.
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handelaar van Altrecht gaat hiermee akkoord. 
Op de beoogde eerste EMDR-dag, maandag, vertelt me-
vrouw Van Dis dat haar moeder afgelopen vrijdag onver-
wachts is overleden. Zij is het hele weekend in het huis van 
haar moeder geweest. Sindsdien ziet ze steeds het gezicht 
van haar moeder voor zich, op het moment dat zij door 
twee verpleegkundigen werd afgelegd. Maar er is meer. 
Zondag heeft ze oog in oog gestaan met een verwarde 
blote man op de afdeling. Ook dit beeld achtervolgt haar. 
Het lijkt ons beiden niet zo handig om nu met het nar-
cosetrauma te beginnen. In plaats daarvan besluiten we 
de ervaring met de verwarde man aan te pakken. Zo 
kan ze ervaring met de EMDR-behandeling opdoen. Het 
plaatje van ‘wat er had kunnen gebeuren’ (handen die 
haar wurgen) wordt binnen vijftien minuten geneutrali-
seerd. Tijdens het proces treden er geen dissociatieve 
fenomenen op. Voor mevrouw Van Dis én mij een be-
moedigende ervaring.
De dag daarop voelt ze geen angst meer voor de ‘ver-
warde man’. Wel was ze die ochtend ‘een stuk tijd kwijt’. 
Ze heeft het idee dat dit net zo goed met de dood van 
haar moeder te maken kan hebben gehad, als met de 
EMDR-behandeling. Omdat ze de komende dagen de be-
grafenis moet regelen, stellen we het narcosetrauma op-
nieuw uit en besluiten we het intrusieve beeld van haar 
moeder die werd afgelegd, met EMDR aan te pakken. 
Het plaatje (SUD=9) hebben we in deze zitting volledig 
gedesensitiseerd. 
Een week later (de begrafenis was goed en naar tevre-
denheid verlopen) starten we met de narcose-ervaring. 
Het targetbeeld is een ‘wat er had kunnen gebeuren’-
plaatje: tijdens de narcose misbruikt worden door de 
artsen (SUD=9). Meerdere herinneringen aan seksueel 
misbruik van vroeger komen op, maar worden onmiddel-
lijk gecoupeerd door back to target te gaan. Ook switcht 
ze een paar keer, maar ze kan snel weer in het hier en 
nu gebracht worden. Na afloop is de SUD nog hoog. Drie 
persoonlijkheidsdelen blijken te zijn geactiveerd met 
leeftijden (respectievelijk vijf, tien en zestien jaar) waar-
op diverse misbruiksituaties hadden plaatsgevonden. 
Alle drie zijn naar ‘veilige plekken’ geleid. 
Op de volgende zitting vertelt ze dat ze zichzelf na afloop 
van de vorige zitting een paar uur volledig ‘kwijt’ was. 
Daarom besluiten we, ook al was het vorige plaatje niet 
geneutraliseerd, nu bewust voor de realiteit boven de 
fantasie te kiezen: het naarste beeld van wat er wél is 
gebeurd. Ze ziet zichzelf met gesloten ogen op de ope-

ratietafel liggen, terwijl ze het benauwd heeft (SUD=8). 
Al snel tijdens de associaties herinnert ze zich weer hoe 
ze jaren daarvoor een anafylactische shock heeft gehad 
in een ziekenhuis, toen artsen probeerden vast te stel-
len voor welk pijnstillend middel ze allergisch was. Tij-
dens die shock zwol haar keel op, is ze buiten bewustzijn 
geraakt en kreeg ze een hartstilstand. Met adrenaline-
injecties is ze weer 'teruggehaald’. De SUD daalt naar 5. 
Tijdens de nabespreking komt ook de herinnering om-
hoog van hoe haar vader vroeger tijdens het misbruik 
een kussen op haar gezicht drukte zodat ze bijna stikte, 
en haar dreigde te gaan vermoorden als zij over het mis-
bruik zou vertellen. 
In de volgende zitting vertelt ze dat ze na de vorige zit-
ting in volledig gedissocieerde toestand (suïcidaal puber-
deel) bij het spoor heeft gestaan. Ze kwam 'terug' toen 
de machinist toeterde. Met de kliniek en mevrouw Van 
Dis worden afspraken gemaakt dat de vrijheden die ze 
heeft, ingetrokken worden, zodat ze tegen zichzelf be-
schermd kan worden.
Het narcoseplaatje roept geen spanning meer op, de 
twee andere plaatjes wel. We beginnen met het beeld dat 
ze ‘dood’ ligt tijdens de anafylactische shock. Het beeld 
heeft een SUD van 7. Ze herbeleeft de benauwdheid, stikt 
weer bijna, switcht een paar keer, maar blijkt relatief mak-
kelijk teruggebracht te kunnen worden naar het hier en 
nu. De SUD van dit beeld zakt naar 0. Onmiddellijk daarna, 
tijdens dezelfde sessie, gaan we verder met het tweede 
plaatje: haar vader drukt een kussen op haar gezicht. Dit 
beeld daalt van SUD 10 naar SUD 5. Ze is na afloop uitge-
put en heeft moeite om in het hier en nu te blijven. 

Aan het eind van de middag ga ik bij haar langs. Ondanks 
extreme vermoeidheid spreekt ze haar blijdschap uit over 
de EMDR-aanpak. Ze accepteert haar wegrakingen van de 
afgelopen dagen want ‘die gebeuren zonder de EMDR ook’. 
Ze zegt al vijftien jaar om traumaverwerking te hebben ge-
vraagd, maar ze zou nooit ‘stabiel genoeg’ geweest zijn.  
De volgende zitting gaan we verder met ‘het kussen op 
haar gezicht’. Dit beeld heeft een SUD van 7. Tijdens de 
desensitisatie verandert de angst langzaam in een in-
tens beleefde woede. Via een cognitive interweave laat 
ik haar de woede verbeelden en slaat ze in haar fantasie 
haar vader met een schep dood om vervolgens, na een 
nieuwe interweave, het kind troostend in haar armen te 
nemen³. De SUD zakt naar 0. Ze beseft tijdens de posi-
tieve afsluiting wat een ‘sterk mens' ze is.         

³ Deze vorm van cognitive interweave noem ik 'kill the beast'. 'Kill the beast' is mijns inziens het ‘Woede, Wrok, Wraak-protocol’.
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De zitting daarop vertelt ze dat het ‘kussen-beeld’ weg 
is. In plaats daarvan ziet ze twee armen (haar armen) die 
het kind optillen! Het narcosetrauma roept geen span-
ning op, de herinnering aan de anafylactische shock nog 
enigszins wel. Ze is erg positief over haar behandeling. 
Ze heeft ervaren dat traumaverwerking mogelijk is. We 
besluiten om het hierbij te laten.
Twee maanden later mailt ze: “Ik denk nog regelmatig 

terug aan onze korte, maar zeer intensieve ‘emdrses-

sieperiode’ (leuk woord voor galgje). Ik kijk er met een 

enorm goed gevoel op terug, zeker als je bedenkt in wat 

voor bizarre periode het plaats vond, en de effecten lij-

ken echt blijvend, inclusief veel minder kokken tijdens 

het tandenpoetsen.” 

Nawoord
Bij deze DSNAO-patiënt is het gelukt om de overspoe-
lende PTSS-klachten na een recent trauma te laten ver-
dwijnen, zonder al te veel ellende van vroeger overhoop 
te halen. Dit is geen pleidooi om bij deze groep door 
vroegkinderlijke trauma’s ernstig ontregeld geraakte pa-
tiënten ‘gewoon al die trauma’s aan te pakken’, maar om 
weloverwogen in samenspraak met de patiënt een reële 
inschatting te maken van de voor- en nadelen van EMDR. 
Het is een afweging van de ‘fout van de eerste orde’ (wel 
verwerken, terwijl de patiënt het niet aan kan) tegen de 
‘fout van de tweede orde’ (niet verwerken, terwijl verwer-
king mogelijk is). Beide ‘fouten’ kunnen dramatisch zijn.
Bij traumaverwerking met EMDR is het belangrijk om 
vooraf tot een zeer goede afbakening te komen: heldere 
afspraken maken over het back to target-gaan, optimale 
veiligheid creëren  (desnoods een opname in een kliniek 
zonder vrijheden) en niet al te bang zijn voor tijdelijke 
toename van klachten, waaronder suïcidegedrag. Zon-
der behandeling vinden nu eenmaal ook periodes plaats 

met toename van klachten en risicovolle situaties. Van 
groot belang is dat de patiënt achter de te volgen behan-
deling kan staan en de mogelijke risico’s accepteert. Mijn 
ervaring is dat het eerder de angst van de behandelaar 
dan de angst van de patiënt is, die tot uitstel van trau-
maverwerking leidt. Bij DIS en DSNAO kan het wenselijk 
zijn om die delen die logischerwijs bij de behandeling be-
trokken zullen raken, van te voren bij de behandeling te 
betrekken. Angstige delen kunnen in veiligheid gebracht 
worden (veilige plekken), suïcidale delen moeten vaak 
anderszins beschermd worden. Uitleg, geruststelling en 
psycho-educatie zijn hierbij van groot belang.

Ikzelf zal een volgende keer voorzichtiger zijn met plaat-
jes van ‘wat er had kunnen gebeuren’. Intuïtief lijkt mij 
dat concrete ervaringsbeelden minder kans op onge-
wenste associaties hebben dan gefantaseerde beelden. 
Mevrouw Van Dis schrijft hierover: “Ik denk dat het ‘je 

voorstellen wat er had kunnen gebeuren’ voor mij als ik-

ik wel goed was. In de realiteit wordt je angst natuurlijk 

gevoed door die gedachten. Maar voor de overige delen 

(en zeker de jongere) kan dat tamelijk bedreigend zijn. 

Wie zegt dat ‘fantasie’ niet werkelijkheid kan worden?”
Over de interweaves ‘Kill the beast’ en ‘Safe the child’ 
vervolgt ze: “De volgende vraag is dan natuurlijk: hoe zit 

dat met de cognitive interweave? Dat kan dus alleen als 

de bedreiging wordt afgewend. Het werkte inderdaad, 

omdat ik door jou in staat werd gesteld het kind te red-

den. Ik heb me later afgevraagd of dat kleintje er nu nog 

is en hoe ze zich voelt. Ze is er nog wel. Maar ik kan haar 

nu beter geruststellen en eigenlijk komt ze alleen nog 

tevoorschijn bij grote emoties die eigenlijk bij kinderen 

horen, maar die ik als ik-ik ook nog kan hebben. Zij is 

degene die die het best kan laten zien. In die zin is ze nu 

dus vooral nog helpend aanwezig.”         
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Discussie

Dit artikel heeft als doel behandelaars te ondersteunen 
bij de vraag ‘meteen behandelen of eerst stabiliseren?’ 
In het debat over deze vraag begint zich gaandeweg een 
consensusgebied af te tekenen. Voor- en tegenstanders 
van onmiddellijk behandelen vinden elkaar op de vol-
gende punten:

1 ‘Yes, unless..!’ 
Bij traumagerelateerde klachten moet toegewerkt wor-
den naar traumabehandeling, tenzij het voor deze spe-
cifieke patiënt absoluut onmogelijk en/of onwenselijk is. 

2 ‘De ene patiënt is de andere niet’
Ondanks twijfels over het bestaan en de prognostische 
waarde van sommige diagnoses, staat vast dat er essen-
tiële verschillen bestaan tussen patiënten. Wat voor de 
ene persoon helpend is, werkt voor de andere averechts 
en richt juist schade aan.

3 ‘Stabiliseren: wanneer wel, wanneer niet?’ 
 In plaats van: ‘Stabiliseren, ja of nee?’
In plaats van te polariseren is het belangrijk om te dif-
ferentiëren tussen (en nader onderzoek te doen naar) 
patiëntengroepen, comorbiditeit en risicofactoren. 

4 Beperk stabilisatie tot het noodzakelijke minimum 
Gij zult niet overbodig stabiliseren! Waarop kan niet ge-
kort worden, en waarover valt te onderhandelen?

De kunst is om bij aanvang van de behandeling zodanig 
te differentiëren dat overbodige stabilisatie achterwege 
kan blijven en noodzakelijke stabilisatie niet overgesla-
gen wordt. In ons traumateam is zo’n differentiatie uit-
gewerkt in de vorm van het onderscheid tussen groene, 
oranje en rode patiënten. Bij de toewijzing van patiën-
ten aan behandelaren en bij het inzetten van één van 

de zorgroutes binnen het zorgpad Trauma geeft deze 
kleurcode richting aan de behandeling. De meest erva-
ren behandelaren zien de roodste patiënten. Om ‘kleur 
te bepalen’ maken we gebruik van een lijst met criteria 
op grond van intakegegevens. Deze omvatten:
• elementen uit de biografie (aard en ernst van de ge-

beurtenissen, mate van verwaarlozing en kwaliteit van 
de hechting)

• symptomen (niet alleen traumasymptomen, maar ook: 
dissociatie, zelfbeschadiging, suïcidaliteit, crisisgevoe-
ligheid en comorbiditeit)

• een inschatting van de coping (copingstijl, mentalise-
rend vermogen, affectregulatie en therapiegeschiede-
nis)

In essentie gaat het om een inschatting van de verhou-
ding tussen het gezonde deel en het gewonde deel van 
de patiënt. Wat is intact? En wat is gevormd, vervormd 
en misvormd door traumatisering? Wanneer het ge-
zonde deel groter en krachtiger is dan het beschadigde 
deel, zal traumaverwerking positief verlopen. Er zijn dan 
immers voldoende resources, het functionele volwassen 
perspectief is beschikbaar, de patiënt kan copingstrate-
gieën inzetten en zichzelf binnen de lijntjes, en bij de les 
houden. 
Maar als hij of zij de traumatische herinnering alleen te 
lijf kan met disfunctionele strategieën als automutileren, 
dwangmatige controle of verdoving, dan zijn de vooruit-
zichten voor geslaagde traumaverwerking aanzienlijk 
somberder. Dan is het vooraf aanleren van zelfregulatie-
vaardigheden (= stabiliseren) noodzakelijk.
In ons team (Traumagerelateerde Stoornissen) werken 
wij met competentiegestuurde stabilisatie (aan de hand 
van ‘de Drie Testen’): wat de patiënt al in huis heeft, 
hoeft hij of zij niet te leren. Er is dus geen vaststaande 
tijd of een vaststaand aantal zittingen.
Groene patiënten zijn snel klaar voor traumaverwer-    

Baat het niet, 
dan schaadt het wél
Wanneer is stabilisatie echt noodzakelijk?
En wanneer kan EMDR ook goed zonder?
Tekst: Joany Spierings
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king, soms zelfs in één of twee zittingen. Stabiliserende 
interventies zijn nauwelijks nodig. 
Oranje patiënten moeten meer leren, maar te verwach-
ten valt dat met vallen en opstaan wel degelijk tot suc-
cesvolle traumaverwerking te komen is. De stabilisa-
tietijd kan variëren van een paar weken tot een paar 
maanden, afhankelijk van de tint oranje en vooral van de 
leerbaarheid van de patiënt, c.q. het gezonde stuk.
Hoe roder de patiënt, hoe meer hij of zij nog moet le-
ren voor een geslaagde traumaverwerking. Dan wordt 
ook aanzienlijk meer gevraagd van de relationele vaar-
digheden en van de kennis, kunde en lange adem van 
de therapeut, en daarnaast van de inzet en het doorzet-
tingsvermogen van de patiënt.
Tot slot zijn er nog de ‘donkerrode patiënten’: diep rood 
en niet zelden ook nog beschadigd door mislukte behan-
delingen elders. De therapie begint daardoor op achter-
stand. 
Gelukkig vormen rode patiënten een relatief kleine groep 
en zullen collega’s in de basis-GGZ niet vaak te maken 
krijgen met deze problematiek.

Casus
De 29-jarige F.H. kwam binnen met een mislukte trauma-

behandeling achter de rug: EMDR was geprobeerd, zon-

der voorafgaande stabilisatie. Het resultaat was dat ze 

keer op keer binnen enkele minuten wegdissocieerde. 

Na een serie mislukte pogingen werd deze therapie ge-

staakt. In haar eigen woorden: “Ik voelde me met de dag 

slechter. EMDR werkt gewoon niet! Beter gezegd, EMDR 

maakt het alleen maar erger! Met deze conclusie had ik 

EMDR en therapie afgeschreven. Jaren doorgeworsteld.”

 In 2013 wordt deze patiënt in deplorabele conditie aan-

gemeld bij ons team. Ze werkt dan inmiddels niet meer, 

is verslaafd aan alcohol en blowen, weegt meer dan 

120 kilo en is grote delen van de dag ‘kwijt’. Ze komt 

nauwelijks buiten de deur en reageert extreem angstig 

op een hele rij triggers. Na het doorlopen van een op 

maat gesneden stabilisatieprogramma met de nadruk 

op controle krijgen over haar wegrakingen, starten we 

met EMDR. In haar eigen woorden: “Nadat ik voldoende 

was gestabiliseerd, ben ik opnieuw gestart met EMDR. 

De eerste sessies begon ik met lood in mijn schoenen. 

Zowel met angsten (Zal ik er weer tijdens de eerste ses-

sie uitvliegen? Zal dit weer meer kwaad dan goed doen?) 

als ook met zelfvertrouwen: ik ken mezelf nu een heel 

stuk beter. En inderdaad, een wereld van verschil! Voor-

dat mijn hersenen de kans kregen om uit te schakelen, 

kon ik al ingrijpen. En doordat ik wist wat ik kon doen, 

voorkwam ikzelf dat ook deze sessies mislukkingen zou-

den worden.”

In welke gevallen is het in mijn ogen noodzakelijk om 
voorafgaand aan de EMDR te stabiliseren?
Actieve, agressieve zelfhaat is op basis van mijn erva-
ring vrijwel altijd een zwaarwegende reden om voorlopig 
af te zien van traumaverwerking, en gericht te werken 
aan zelfcompassie. Zelfhaat is méér dan een traumage-
relateerde negatieve cognitie, het is als een kwaadaar-
dig kankergezwel ingegroeid in de persoonlijkheid. Het 
risico op mislukking van de EMDR is in dit geval te groot. 
Schaamte en schuld zijn levensgroot aanwezig. Cogni-

tive interweaves die een beroep doen op het liefdevolle, 
volwassen perspectief slaan niet aan, automutileren 
wordt ingezet als copingstrategie, terwijl een positieve 
cognitie ondenkbaar en zelfs bedreigend is.

Casus
Bij de 27-jarige A. (PTSS, borderline, anorexia, frequente 

automutilatie, chronische suïcidaliteit, negatief zelf-

beeld, dwangmatig gedrag, emotieregulatieproblemen 

en interpersoonlijke problemen) is de intensieve trauma-

behandeling (ITB) in een andere instelling grotendeels 

mislukt. Uit het verslag blijkt: “De patiënt was erg vermij-

dend tijdens de behandeling, waardoor de dosering van 

de blootstelling aan het traumatisch materiaal, ondanks 

de intensieve behandeling, te laag is geweest.” Schuld-

gevoelens spelen een rol: ‘Ik heb het recht niet om hier 

te zitten, ik ben zelf verantwoordelijk voor wat er ge-

beurd is.’ 

Deze patiënt is inmiddels aangemeld in ons team en kan 

volgens de criteria van ‘de Drie Testen’ pas aan trauma-

verwerking beginnen, als ze zichzelf enige zelfcompas-

sie gunt. Zonder zelfcompassie is haar traumabehande-

ling gedoemd opnieuw te mislukken.

Zelfs zelfhaat hoeft echter nog geen absoluut veto te 
betekenen. Het hangt dan nog af van de aard van de 
traumatiserende gebeurtenis. Problemen in het domein 
‘veiligheid’ bijvoorbeeld zijn mogelijk nog op te lossen 
zonder zelfcompassie, maar problemen in het domein 
‘zelfwaardering’ lopen waarschijnlijk vast.
Ernstige agressie-geremdheid is, in mijn ogen, een ande-
re contra-indicatie. Ook hier geldt weer: een aardbeving 
durf ik gerust te desensitiseren, maar om een verkrach-
ting te verwerken is het nodig dat de helende woede 
vrije doorgang krijgt.

Casus
Ik heb jaren geleden R.D.(57) behandeld voor langdu-

rig seksueel misbruik in haar kinderjaren. De SUD van 

onze eerste EMDR-sessie bleef, ondanks alle interwea-

ves, maandenlang steken op 4. De patiënt voelde nooit 

woede naar de dader. Wel werd ze steeds depressiever. 
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Uiteindelijk is ze na een suïcidepoging opgenomen. Ze is 

twee jaar opgenomen gebleven en kreeg langdurig elec-

troshocks. Dankzij een betrokken psychiater kwam ze 

toch terug in traumabehandeling. Deze keer heb ik éérst 

haar agressie ‘vrijgewerkt’. Daarna begonnen we weer 

met EMDR, ditmaal met succes.

Tot slot
In onderstaande tabel heb ik voor een aantal EMDR-
interventies uitgewerkt welke mogelijkheden en resul-
taten te verwachten zijn voor de verschillende typen 
patiënten. Met dezelfde interventie lopen de resultaten 
sterk uiteen.

Door zorgvuldige differentiatie kan het optimale behandelresultaat bereikt worden: enerzijds geen overbodige stabili-
satie, maar anderzijds geen schade die voorkómen had kunnen worden.                

Joany Spierings werkt bij GGZ Oost Brabant, team Traumagerelateerde Stoornissen

Patiënt vertelt de 
gebeurtenis van 
begin tot eind

Patiënt volgt de in-
structies en bijt door 
de zure appel heen

Patiënt moet mogelijk 
een aanloop/omweg 
nemen. Uitstelgedrag. 
Therapeut moet hier en 
daar ‘aanduwen’

Patiënt moet voort-
durend aangemoe-
digd en gerustgesteld 
worden; tijdelijke toe-
name van klachten

Patiënt kan het niet 
opbrengen om het 
verhaal te vertellen, 
ontregelt in de aan-
loop ernaartoe

Afspraken over 
het begrenzen 
van associaties

Goed mogelijk, pa-
tiënt doet de eigen 
grensbewaking

Met inspanning van de 
patiënt en alertheid van 
de therapeut is grensbe-
waking redelijk mogelijk, 
evt. met enige aanpas-
singen

Je bent er steeds te 
laat bij, ander (belas-
tender) materiaal is 
al geactiveerd vóór je 
het weet. Met moeite 
is de patiënt weer te 
begrenzen

Muurtjes tussen her-
inneringen zijn van 
nat karton: patiënt is 
niet meer te begren-
zen, evt. langdurige 
negatieve nawerking

Alles melden 
wat er opkomt, 
als een toe-
schouwer de 
eigen ingevingen 
waarnemen, 
‘Just notice’

Patiënt kan met 
enige aarzeling de 
associaties uitspre-
ken

Patiënt durft associaties 
niet hardop uit te spre-
ken; proces loopt van 
binnen wél door

Patiënt durft associa-
ties ook niet innerlijk 
uit te spreken, strikte 
censuur (soms in 
combinatie met 
stemmen); proces 
stagneert

Patiënt raakt in pa-
niek / overstuur van 
de eigen associaties; 
proces stagneert en 
er moet daarna straf 
gegeven worden

Window of 

tolerance

Patiënt blijft binnen 
window of tole-
rance, eventueel met 
interventie (proces 
interweave)

Patiënt blijft grotendeels 
binnen window of tole-
rance, mede met behulp 
van aanpassingen en 
proces interweaves 

Patiënt is aantal 
malen zodanig buiten 
window of tolerance 
dat maatregelen 
nodig zijn (aanpas-
singen, soms tijdelijk 
stoppen)

Patiënt is zodanig 
buiten window of to-
lerance dat geen pro-
ces meer mogelijk is. 
Herstelwerkzaamhe-
den noodzakelijk

Positieve 
cognitie

Positieve conclusie 
over zichzelf wordt 
aanvaard

Positieve conclusie over 
zichzelf wordt betwijfeld

Positieve conclusie 
over zichzelf ‘pakt’ 
niet

Positieve conclusie 
over zichzelf is niet 
toegestaan 

Cognitive 

interweave

De functionele in-
formatie kan ‘intern’ 
worden geactiveerd

De functionele informatie 
moet ‘extern’ worden 
aangereikt

De extern aange-
reikte functionele 
informatie ‘pakt’ niet

De aangereikte func-
tionele informatie 
wordt geweigerd

RDI Patiënt kan positieve 
herinneringen oproe-
pen en deze binnen 
handbereik houden. 
RDI levert goed resul-
taat op

Patiënt heeft moeite om 
positieve herinneringen te 
vinden, kan ze maar met 
moeite binnen handbe-
reik houden. RDI levert 
mager resultaat op

Positieve herinnerin-
gen steeds on-
bruikbaar vanwege 
doorlekkend negatief 
materiaal. RDI levert 
geen resultaat op

Patiënt kan, of wil 
geen positieve herin-
neringen activeren, 
noch binnen handbe-
reik houden.
RDI is faalervaring
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“Baby’s leren mentaliseren in een veilige, gezonde om-
geving betekent dat het kind zich gaandeweg bewust 
wordt van lichaamssensaties. Een baby gaat bijvoor-
beeld huilen, omdat hij zich niet prettig voelt. De ouder 
voedt de baby en langzaamaan gaat de baby dat gevoel 
steeds beter herkennen als een hongergevoel. Ditzelfde 
gebeurt bij emoties. Als een baby verdrietig is, wordt 
hij opgepakt en getroost. Zo leert de baby het verdriet 
te herkennen. Andersom gebeurt het ook: als een jong 
kind waarneemt dat de ouder verdrietig is, troost het de 
vader of moeder, en als hij of zij merkt dat dit beloond 
wordt, leert het kind de ouder te ‘pleasen’. Als de ouder 
te weinig zorg kan bieden en het kind vooral waardering 
ervaart in het pleasen van de ouder, stagneert de be-
wustwording van wat hijzelf voelt. Het kunnen herken-
nen van wat er in jezelf en in de ander gebeurt, is de 
basis voor goede hechting. Als er geen hechtingsfiguur is 
die dit aan het kind leert, kan er een onveilige of ambiva-
lente hechtingsrelatie ontstaan, met risico op negatieve 
consequenties voor de persoonlijkheidsontwikkeling.”
“Als kinderen in de preverbale fase getraumatiseerd 

worden, leren ze anders mentaliseren. Daardoor kunnen 
problemen in de hechting optreden. Joan Lovett heeft 
een EMDR-protocol ontwikkeld om met preverbaal trau-
ma te werken: ‘De verhalenmethode’. In Nederland is dit 
protocol vertaald en bewerkt door Renée Beer en Carlijn 
de Roos. In de OKTT is een verbinding gemaakt tussen 
de kennis van dit protocol, de kennis van Infant Mental 

Health en van bestaande ouder-kindpsychotherapie.” 

“Bij de toepassing van EMDR in OKTT is het EMDR-basis-
protocol het uitgangspunt. Mijn ervaring is dat je anders 
zomaar kunt verdwalen in het vertellen van het verhaal, 
waarbij je tapt. Het heeft altijd wel enig effect, maar er 
is meer mogelijk als je weet wat je aan het doen bent. 
Je ontwikkelt het target door een verhaal te formuleren 
over de ervaringen die voor het kind mogelijk traumatisch 
zijn geweest. Dat doe je samen met de hechtingsfiguren 
(ouders, pleegouders, adoptieouders), waarbij je steeds 
uitgaat van de beleving van het kind. Als het verhaal van, 
laten we zeggen kleine Liza, duidelijk is, dan nemen we dit 
door in de derde persoon: ‘Kleine Liza had pijn aan haar 

Therapie voor 
preverbaal trauma: 

Ouder Kind Trauma 
Therapie
De ontwikkeling van jonge kinderen speelt al gedurende de hele carrière van Marianne Went een rol. In de ze-
ventiger jaren als leidster van een 'laissez faire kresj', later als afdelingshoofd in een medisch kinderdagverblijf 
(MKD), als medeoprichter van een groep van in hun ontwikkeling bedreigde kleuters en als coördinator van een 
vroegtijdig onderkenningsteam. Via de toepassing van EMDR belandde Marianne in het ‘traumacircuit’. Geïn-
spireerd door Carlijn de Roos ging ze aan de slag met EMDR bij jonge kinderen, met name die met preverbaal 
trauma. Omdat EMDR alleen onvoldoende effectief was, maakte Marianne de keuze om EMDR in te bedden in 
een psychotherapie. Zo ontstond de Ouder Kind Trauma Therapie (OKTT). Om het belang van deze specifieke 
toepassing van EMDR zichtbaar te maken, schrijft Marianne erover, geeft ze onderwijs en start ze binnenkort 
met onderzoek. Inmiddels gebruikt Marianne de kennis over preverbaal trauma bij jonge kinderen ook bij ou-
dere kinderen, adolescenten en volwassenen. In dit artikel vertelt zij uitgebreid over OKTT en haar ervaringen.

Interview

Tekst: Femke van de Linde   Foto: Nienke Hofstede
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keel. Ze moest met papa en mama mee naar 
de dokter.’ Dat helpt meteen om er - analoog 
aan het basisprotocol - voor te zorgen dat je 
vanuit nu naar toen kijkt. Tegelijkertijd bied 
je BLS (bilaterale stimulatie) aan. Ik vind taps 
het beste passen, omdat ze het meest gere-
lateerd zijn aan de modaliteit waarin herinne-
ringen op jonge leeftijd worden opgeslagen: 
lichaamssensaties. Met het tempo varieer je 
de mate van afl eiding. De therapeut gebruikt 
woorden om de emoties te benoemen: ‘Mis-
schien was het wel heel verdrietig voor kleine 
Liza dat papa weg moest van de dokter...’ 
Het kind reageert hierop, wat je tijdens het 
tappen benoemt: ‘Oh, wat een verdriet…’ De 
SUD lees je af aan wat je aan het kind merkt 
en wat de ouders je teruggeven. Soms lees je 
de spanning af aan het lijfje van het kind. Ik 
zag laatst bij een kind tijdens het verhaal over 
een oorontsteking één oortje rood worden. Ik 
benoemde dit: ‘Dat deed vast heel erg pijn bij 
kleine Daan…’ Eigenlijk doe je hetzelfde als 
bij een volwassene  als deze zegt dat hij oor-
pijn krijgt tijdens de desensitisatie door ‘blijf 
daarbij’ te zeggen. Je versterkt zo het menta-
liseren en maakt als het ware een inhaalslag.” 

“Vergelijkbaar met de effecten van EMDR 
bij volwassenen ijlt het effect bij kinderen 
thuis na. Er verandert vaak al snel iets in de 
emotieregulatie: een kind gaat bijvoorbeeld 
vaker jengelen en zoekt meer nabijheid dan 
voorheen. Ook zie je nogal eens gedrag uit 
de periode waarover in de sessie is verteld. 
Het is van groot belang om de ouders daarop 
voor te bereiden. Psycho-educatie helpt de 
ouders om dit te verdragen en om open te 
staan voor de groei en ontwikkeling van hun 
kind. In een vervolgsessie lees je de SUD af 
aan het verslag van de ouders en de reacties 
van het kind. Ik start het verhaal dan weer op 
vanaf het begin en ga verder. Je ziet vanzelf 
wat er ‘opvlamt’. Soms zeggen kinderen, ook 
in de derde persoon, iets als: ‘Hoeft niet meer, 
verhaal van baby’, of ze hebben er zelf woor-
den aan gegeven. Een patiëntje van tweeën-
half was bijvoorbeeld met 24 weken geboren 
en moest met 26 weken geopereerd worden 
aan zijn oogjes. Een week later mocht hij te-
rug naar het ziekenhuis waar hij was geboren. 
Dat vertelden de ouders, en de vader vulde 

“Bij Ouder Kind Trauma 
Therapie stel je je sensitief 
op, maar je bent ook 
degene die de regie houdt.”
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de moeder aan met: ‘Ja, we kregen dezelfde plek voor de 
couveuse en toen was zuster Anja er gelukkig weer.’ Het 
jongetje zei ineens: ‘Ik hoort een muziekje.’ Ik zag hem 
luisteren! Zijn vader stootte de moeder aan: ‘Joh, dat 
was dat muziekje dat zuster Anja steeds naast zijn bedje 
zette… de enige manier waarop dat piepkleine mannetje 
toen kon ontspannen.’ Je gaat als therapeut verder, tot er 
rust is bij het kind. De doelstelling is en blijft: verwerken 
van het trauma, herstel van de hechtingsrelatie en het 
oppakken van leeftijdsadequate ontwikkelingstaken.”

Systeem
“Er moet minstens één hechtingsfiguur bij de sessies 
aanwezig zijn: die geeft veiligheid, informatie en de mo-
gelijkheid om al een begin te maken met het herstellen of 
opbouwen van de hechtingsrelatie. Vergeet niet dat ou-
ders de ervaringen óók opnieuw gaan beleven. Wanneer 
je merkt dat de emoties bij (één van) de ouder(s) nog 
te hoog zitten, pas je eerst EMDR bij hen toe: de ouder 
moet een zo rustig mogelijk brein hebben, anders levert 
de therapie een nieuw trauma op.” 
“In de sessies met het kind is alle aandacht op het kind 
en de interactie gericht. Dikwijls stimuleer ik de ouders 
om een beschermende rol in te nemen. Soms ‘ontschul-
dig’ ik ze: ik laat het kind weten dat de ouders ook niet 
voor de nare situaties hebben gekozen. Kinderen pikken 
dit goed op. Het kind mag uiteraard boos of verdrietig 
zijn om wat er is gebeurd, maar kan dit makkelijker ach-
ter zich laten als het weet dat de ouder niet anders kón 
in die situatie. Hier komt het systemische stuk naar vo-
ren: wat betekende dit voor de ouders en wat kan ik als 
therapeut in de relatie herstellen? Je ziet soms mooie 
dingen gebeuren. Het kind gaat op schoot zitten, wordt 
weer even baby en de ouders reageren daar dan op. Dat 
zijn heel compacte ervaringen in je kamer en die inhaal-
slag gaat thuis bij het gezin verder.” 
“Wanneer een vrouw zich aanmeldt om een nare beval-
ling te verwerken, is het belangrijk om ook aan de hech-
ting van de baby te denken. Daarbij speelt ook de vader 
een rol. Bij een gecompliceerde bevalling krijgt hij in het 
ziekenhuis gelijk de zorg om zijn net geboren baby, ter-
wijl zijn vrouw al uit zicht is om met spoed te worden 
behandeld. Hij staat zich bij de baby af te vragen of zijn 
vrouw het gaat overleven… Dergelijke omstandigheden 
kunnen een probleem opleveren. Het is daarom goed om 
daar alert op te zijn. Traumabehandeling is natuurlijk al-
leen geïndiceerd als klachten met een dergelijke ervaring 
samenhangen. Ik raad aan om, daar waar mogelijk, al 
vroeg nare ervaringen ‘op te ruimen’. Dan heb je schoon 
gereedschap voor de ontwikkeling van de relatie met el-
kaar en met het kind.” 

Volwassenen
“Ook bij volwassenen kan preverbaal trauma spelen. Ik 
herleid de klachten waar iemand mee komt, naar de pe-
riode waarin de problematiek hoogstwaarschijnlijk is ge-
worteld, met de ontwikkelingsfases uit de psychoanalyse 
als kapstok. Bij volwassenen heb je vaak meer motiva-
tietechnieken nodig om het stuk uit de vroege jeugd te 
behandelen, omdat volwassenen de ‘link’ met de huidige 
klachten niet onmiddellijk zien. Vaak hebben mensen al 
vele hulpverleningstrajecten achter de rug, voordat ze 
deze therapie aan willen gaan. En toch kan bijvoorbeeld 
een basale eenzaamheid of een behoefte om te pleasen 
al heel vroeg zijn ontstaan.” 
“Een volwassen patiënte van mij realiseerde zich dat zij - 
geboren uit een doodzieke moeder - in haar eerste twee 
levensjaren de voor een kind zo noodzakelijke erkenning 
kreeg door lief, rustig en troostend te zijn. Na het over-
lijden van haar moeder zette ze dit gedrag voort in het 
gezin met haar vader en stiefmoeder. Inmiddels is ze een 
vijftiger en kan ze door een burnout niet naar haar werk 
bij de zorginstelling waar ze al jarenlang werkt. Ze kan 
langzaamaan terugkijken op haar leven en ze realiseert 
zich hoe eenzaam ze is en hoe slecht ze in staat is om 
afhankelijk te zijn, om een gelijkwaardige relatie aan te 
gaan. Een dergelijk inzicht levert motivatie en moed op 
om met het preverbale trauma aan de slag te gaan.”

De therapeut
“Zoals ik al zei, is het EMDR-protocol de basis in de be-
handeling. Naast je EMDR-kennis moet je zeker ook de 
ontwikkelingsfasen goed in je achterhoofd hebben: de 
psychoanalytische- of die van Piaget, dat zijn de tools die 
je gebruikt en daarbij de systemische elementen. Voor de 
therapeut is het zaak om goed waar te nemen en mee te 
bewegen. Je stelt je erg sensitief op bij OKTT en je bent 
tegelijkertijd degene die de regie houdt. Het lijkt eenvou-
dig, maar dat is het zeker niet. Je leeft het mentaliseren 
ter plekke voor, je maakt zoveel mogelijk de verbinding 
tussen kind en ouders. Het is steeds weer een intensieve 
klus, maar zó mooi om te klaren!”          

Marianne Went is klinisch psycholoog, psychotherapeut, 

systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Ze werkt bij Her-

laarhof  in een K&J-team, waarin trauma en Infant Mental 

Health worden gecombineerd, en in haar eigen praktijk 

met cliënten van nul tot jong bejaard. 

Referentie
Went, M.A.T. (2014). Ouder-Kind-Trauma-Therapie, Een geïntegreerde 
psychotherapeutische behandeling met EMDR voor kinderen met preverbaal 
trauma. GZ-Psychologie, 2 (tijdelijk te lezen op de VEN-website)
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Minder last van wanen en 
stemmen na EMDR gericht 
op psychotische beelden 

Drie patiënten met een psychotische stoornis die, 
ondanks medicatie en cognitieve gedragstherapie, 
last hielden van wanen en hallucinaties, knapten 
op na toepassing van EMDR gericht op hun nare 
psychotische beelden.

Cognitieve gedragstherapie bij psychose richt zich met 
name op irreële verbale representaties (gedachten) van 
patiënten. De laatste jaren is er toenemende aandacht 
voor de rol van visuele representaties (ook wel imagery 
genoemd) bij psychotische stoornissen. Beangstigende 
vormen van imagery blijken zowel bij paranoïde patiënten 
als bij ‘stemmenhoorders’ veel voor te komen. Een 
stemmenhoorder die denkt dat de stem afkomstig is van 
de duivel, heeft daar dan ook doorgaans een beeld bij. 
Ideeën over wat er gaat gebeuren bij niet gehoorzamen 
van de stemmen (bijvoorbeeld: “Ze vermoorden me en 
hakken me dan in mootjes.”) gaan gepaard met visuele 
voorstellingen. Paranoïde patiënten hebben vergelijkbare 
‘worst case scenario’s’ in hun hoofd van wat hun gaat 
overkomen, als ze gepakt worden door hun belagers. 

De behandeling met EMDR beoogde de levendigheid van 
dergelijke psychotische imagery te verminderen, met 
het idee dat vervaging van deze mentale representaties 
de lijdensdruk van de psychotische klachten zou 
verminderen. Het onderzoek beschrijft drie patiënten 
die na de EMDR inderdaad aanzienlijk minder last 
van hun wanen en stemmen hadden. Dit positieve 
behandelresultaat nodigt uit om nader onderzoek 
te doen naar de effectiviteit van EMDR gericht op 
psychotische imagery. De effectgrootte van bestaande 
evidence based-behandelingen voor psychose, 
namelijk antipsychotische medicatie en cognitieve 
gedragstherapie, is nogal bescheiden en biedt dus veel 
ruimte voor verbetering. 
 
Croes, C.F., Grunsven, R. van, Staring, A.B.P., Berg, D.P.G. van den, Jongh, A. 

de & Gaag, M. van der (2014). Mentale beelden bij psychose: EMDR als een 

nieuwe interventie bij het behandelen van stemmen en wanen. Tijdschrift 

voor Psychiatrie, 56, 568- 676.

Research

Tekst: Matty Geurink
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Om naar de ander te kunnen verlangen, moet je je eigen 
angst kunnen beheersen en jezelf gerust kunnen stellen. 
Daarom wordt tijdens sekstherapie vaak naar de oorzaak 
van het verminderd seksuele verlangen gezocht. Tevens 
kijken patiënt en therapeut hoe de motivatie om de sek-
suele relatie te verbeteren kan worden versterkt. Wil een 
patiënt de therapie aangaan om de ander niet te verlie-
zen, of is er de wens vanuit de patiënt om zelf meer te 
leren genieten van seks? Verder: welke seksuele prikkels 
kunnen de seks weer op gang brengen? De seksuoloog 
zet de soms werkzame, maar oersaaie en fantasieloze 
sensate focus therapy (streeloefeningen) in, terwijl de 
patiënt de lingerie die al enige jaren in de kast ligt te-
voorschijn tovert. Seksspeeltjes worden online voor het 
goede doel besteld, erotische filmpjes gedownload en 
het boek met pikante, ondeugende meisjesverhalen via 
Bol.com besteld. Er wordt succes geboekt na de eerste 
of tweede zitting, maar de realiteit leert dat als angsten 
in het dagelijks leven bewust of onbewust regeren, deze 
de motivatie om te genieten van seks om zeep helpen, 
waardoor de therapie weinig of niets oplevert.

Zo zie ik Sofie en Hans bij wie de seksuele relatie van-
af het begin van hun samenzijn niet tot de verbeelding 
spreekt. Ze zijn zeven jaar samen en hebben twee kin-
deren. De oudste is drie en de jongste een jaar oud. Re-
lationeel gezien gaat het aardig, hoewel ze regelmatig 
flinke ruzie hebben. Ze voelen zich met elkaar verbon-
den en vinden dat ze zorgzame ouders zijn voor de kin-
deren. De seksuele relatie verloopt echter erbarmelijk. 
Hans zegt dat hij het daarom op deze manier niet meer 
vol kan houden. Hij komt ernstig tekort. Sofie zegt dat 
ze gek wordt van het dagelijkse aandringen van Hans 
op seks. Ze vindt dat het door zijn gezeur net is alsof 
ze er een derde kind bij heeft. De lol van seks heeft ze 
überhaupt nooit helemaal ingezien, hoewel het wel gaat 
als ze eenmaal over een zekere grens is. Ze vindt het 
lastig om klaar te komen en heeft in het verleden haar 
orgasmes vaak gefaket. Omdat een knuffel altijd meteen 

tot seks moet leiden, wil ze ook niet meer zoenen. Ze 
wil ook niet dat Hans haar tijdens het koken vastpakt. 
Dat heeft ze al honderd keer gezegd en toch doet hij het 
steeds weer. Hans vindt voorspel niet nodig. Daardoor is 
haar vagina als ze seks hebben droog en doet het pijn 
tijdens de penetratie. Het seksuele repertoire is beperkt. 
Seksuele fantasieën heeft ze nooit gehad. Pijpen doet ze 
alleen omdat Hans dat fijn vindt. Sperma in haar lichaam 
vindt ze ook smerig. Liever met een condoom. Als ze de 
volgende dag naar de wc gaat, vindt ze het sperma heel 
vies ruiken. Hans voelt zich afgewezen en gekwetst door 
de afkeer van Sofie voor zijn penis en zijn sperma. 
Sofie en Hans komen beide uit problematisch gezinnen. 
De moeder van Sofie is gediagnostiseerd met een bor-
derline persoonlijkheidsstoornis. Ze heeft zes kinderen 
van vier verschillende mannen. De mannen die over de 
vloer kwamen, waren volgens Sofie raar en eng. De va-
der van Hans is een dominante man die Hans vanaf zijn 
prille jeugd vernederd heeft. Hij werd met regelmaat 
geslagen. Ooit verslikte Hans zich in een hap zuurkool, 
waarna zijn vader ontzettend kwaad werd. Sinds die tijd 
heeft hij een slikfobie. Dit heeft veel invloed op zijn rela-
tie en zijn sociale leven. 

We maken een start met de sekstherapie. Hoe kunnen 
we de druk eraf halen? Wat lukt er nog wel? Wat kun-
nen ze aan? Wat zijn de voorwaarden van beide partners 
om seks te hebben en welke afspraken kunnen ze sa-
men maken? Tegelijkertijd start ik met Sofie een traject 
met EMDR. We selecteren een aantal nare herinneringen 
en zoeken daarbij de nare plaatjes, waarbij we begin-
nen met het desensitiseren van de herinneringen met 
de hoogste SUD (casusconceptualisatie ‘Rechtstreeks’). 
Op deze wijze werken we de navolgende lijst gedurende 
vijf maanden af.

Haar moeder beschuldigt de vader van misbruik met het 
zusje van Sofie. Ze laat het zusje beschrijven hoe de penis 
van de vader eruit ziet. Sofie zit erbij. In het plaatje zit 

Van geen zin naar seksgodin
Tekst: Jacqueline de Groot

Traumatische ervaringen kunnen de seksuele relatie ernstig verstoren. Boosheid, verdriet en teleurstelling 
versterken de erotische uitstraling naar elkaar bepaald niet en partners kunnen het vertrouwen dat het in 
bed ooit nog goed komt verliezen. Hoe kun je jezelf weer erotisch voelen? Hoe kun je weer aantrekkelijk 
worden voor de ander? De onderstaande casus illustreert hoe EMDR het erotische zelfgevoel kan verbeteren 
en daarmee kan bijdragen aan het verbeteren van de seksuele relatie.

Casus
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Sofie met haar moeder en zusje aan tafel. Haar zusje te-
kent de piemel van haar vader (NC = ‘Ik ben machteloos’). 
De moeder heeft veel mannen waaronder Kees. Hij loopt 
de hele dag met zijn blote piemel door het huis. Sofie 
vindt Kees walgelijk, weerzinwekkend. In het nare plaat-
je ziet ze Kees met zijn hangende piemel naakt op de 
trap (NC = ‘Ik ben machteloos’).
• Ze ligt in bed en hoort hoe haar moeder en Kees seks 

hebben. De deur staat open. Sofie en de andere broer-
tjes en zusjes horen het met schaamte aan. In het nare 
plaatje ligt ze in bed met open ogen te luisteren naar 
de geluiden van haar moeder en deze vriend tijdens de 
seks (NC = ‘Ik ben machteloos’). 

• Haar moeder bespreekt met Sofie hoe haar partners 
zijn. Ze bespreekt of haar minnaars ‘hun paddenstoel’ 
wel of niet gewassen hebben. De gorigheid die man-
nen met zich meedragen is niet mis te verstaan. In het 
nare plaatje zit Sofie in de keuken met haar moeder, 
die haar verhalen over mannen onthult (NC = ‘Ik ben 
machteloos’).

• Sofie moet ‘lepeltje-lepeltje’ liggen met haar vader. Ze 
wil dat niet, omdat haar vader drie jaar heeft vastge-
zeten voor misbruik met haar zusje. In het nare plaatje 
ligt Sofie tegen haar vader aan (NC = ‘Ik ben vies’). 

• De ontmaagding van Sofie is een teleurstelling. In het 
nare plaatje ligt ze onder de jongen die haar penetreert 
(NC = ‘Ik ben machteloos’).

• Hans ligt bovenop haar en ze denkt: ‘flikker op!’ In het 
nare plaatje ziet ze zichzelf wegkijken, terwijl Hans 
haar penetreert (NC = ‘Ik ben vies’).

• Hans vraagt of ze hem wil pijpen. Ze doet het voor 
hem, maar ze vindt er niks aan. In het nare plaatje pijpt 
ze Hans in de badkamer (NC = ‘Ik ben vies’).

De zittingen verlopen voorspoedig. De weerstand tegen 
seks vermindert en Hans doet zijn best om lief te zijn en 
niet aan te dringen. Ondanks de vooruitgang gaat het 
nog niet goed. Sofie ergert zich nog vaak aan het kin-
derachtige gedrag van Hans. Het stoot haar af. Hij lijdt 
nog altijd onder zijn autoritaire vader. Hans heeft een 
slikfobie. Hij heeft grote problemen met eten en Sofie 
moet zijn eten met veel vocht aanmaken. Gezellig uit 
eten is er niet bij. Hij is vaak onzeker en zoekt voortdu-
rend aandacht van Sofie. Het is nu de beurt aan Hans om 
met de EMDR-behandeling te starten. Dit traject duurt 
zes maanden. We selecteren onder andere de volgende 
nare herinneringen. 
• Hans verslikt zich als hij zeven jaar is in een hap zuur-

kool. Zijn vader wordt woedend. In het nare plaatje is 
zijn vader heel boos en hij schreeuwt nadat Hans zich 
heeft verslikt (NC = ‘Ik ben machteloos’).

• Hans wil een Rang (snoepje). Zijn vader zegt: “Dat mag 
je niet, dan stik je.” In het nare beeld ligt het rolletje 
Rang op tafel en zitten ze op de bank waar zijn vader 
hem streng toespreekt (NC = ‘Ik ben machteloos’).

• Hans is met collega’s aan het eten tijdens een avondje 
uit. Hij krijgt het eten niet weg. In het nare plaatje zit 
hij met zijn collega’s aan tafel in een restaurant. Zijn 
bord is nog vol, dat van de anderen al leeg (NC = ‘Ik ben 
machteloos’).

• Hans eet een frikandel in de auto met een vriendje. 
Hans krijgt het niet weg en voelt schaamte. In het nare 
plaatje zit hij met zijn vriendje achterin de auto met de 
frikandel op schoot (NC = ‘Ik ben machteloos’).

• Het lukt Hans niet om pillen door te slikken. In het nare 
plaatje staat hij in de keuken te worstelen met de pil in 
zijn keel. Het pak vla waarmee hij de pil probeert in te 
nemen staat ernaast (NC = ‘Ik ben waardeloos’).

• Zijn vader ramt de broer van Hans volledig in elkaar in 
aanwezigheid van Hans zelf. In het nare plaatje slaat de 
vader zijn broer in de huiskamer terwijl Hans toekijkt 
(NC = ‘Ik ben machteloos’).

De zittingen over zijn vader hakken er goed in, maar 
brengen ook veel vooruitgang. Hans knapt zichtbaar op, 
naarmate de EMDR-zittingen vorderen. De slikklachten 
nemen af en eten wordt alsmaar gemakkelijker. Hierdoor 
wordt Hans dikker en gaat er voor Sofie steeds aantrek-
kelijker uitzien. Hij is daarbij vrolijker en energieker. De 
positieve verandering die Hans heeft ondergaan en het 
opruimen van de nare ervaringen bij Sofie hadden als 
gevolg dat de seks sterk verbeterde. De behandeling met 
Hans zetten we na de EMDR-zittingen nog voort. Na een 
half jaar vertelt hij lachend dat Sofie veranderd is in een 
ware ‘seksgodin’. 

Inmiddels zijn er twee jaar verstreken. Het gaat goed 
met hen.
Hans mailt: “De EMDR-zittingen hebben mij in staat ge-

steld om af te rekenen met mijn ‘demonen’ uit het ver-

leden. ‘Demonen’ die zich uitten in onzekerheid, dwang-

matigheid, maar vooral angst.” 
Sofie mailt: “De conclusie is eigenlijk dat wanneer de 

relatie in een prettige sfeer zit, ik geen weerstand voel 

en (ondanks vermoeidheid) makkelijk in de flow kom. De 

seks is dan ook veel intiemer en niet alleen 'lust'.” 

Sofie bevalt, als alles goed gaat, binnenkort van een 
tweeling. Baby’s zijn weliswaar schattig, maar niet be-
vorderlijk voor het seksleven, laat staan een tweeling. 
De tijd zal leren of ze ook deze twee ‘demonen’ zullen 
kunnen bedwingen.                  
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Resultaten van een meta-analyse van zestien RCT’s 

(Randomized Controlled Trials) doen sterk vermoeden dat 

psychologische behandeling van PTSS bij volwassenen ten 

gevolge van seksueel misbruik en fysieke mishandeling in 

de kindertijd, in het algemeen effectief is. Traumagerichte 

behandeling bleek effectiever dan niet-traumagerichte 

behandeling en individuele behandeling bleek effectiever 

dan behandeling in een groep. De bevindingen zijn in 

overeenstemming met wat bekend is over de 

effectiviteit van behandeling van PTSS ten gevolge 

van trauma op volwassen leeftijd.

Research

Algemene PTSS-richtlijnen 
gelden ook bij trauma 
in de kindertijd

Tekst: Matty Geurink

De meeste onderzoekers zijn het er over eens dat PTSS-
patiënten met trauma in de kindertijd vaker ernstige bij-
komende symptomen vertonen, zoals emotieregulatie-
problemen, interpersoonlijke problemen, impulsief en/of 
zelfdestructief gedrag, dissociatie, problematisch midde-
lengebruik of lichamelijke klachten. In de literatuur is er 
discussie over de vraag of traumagerichte behandeling 
bij PTSS-patiënten met zo’n hoge symptoomcomplexi-
teit wel geschikt is. Sommige onderzoekers denken dat 
het beter is om af te zien van traumagerichte behande-
ling, omdat hierdoor de bijkomende problemen zouden 
verergeren, terwijl anderen denken dat er eerst vaardig-
heidstraining nodig is om met die problemen om te gaan 
alvorens de behandeling te richten op de traumatische 
ervaring. Ook bestaat bij sommigen het idee dat voor 
de groep patiënten met trauma in de kindertijd en hoge 
symptoomcomplexiteit groepsbehandeling beter zou 
zijn dan individuele behandeling, omdat behandeling in 
een groep zou helpen om die symptomen te normalise-

ren, het sociale steun zou genereren en de mogelijkheid 
zou geven tot observationeel leren. De resultaten van 
deze meta-analyse geven geen enkele ondersteuning 
voor de ideeën dat bij PTSS als gevolg van trauma in de 
kindertijd met hoge symptoomcomplexiteit een ander-
soortige behandeling wenselijk zou zijn dan bij PTSS als 
gevolg van trauma op latere leeftijd. 

Vanwege het gebrek aan goed onderzoek bij deze doel-
groep zijn er methodologische kanttekeningen bij de 
meta-analyse te plaatsen. De meta-analyse vormt een 
bundeling van onderzoeksresultaten van zestien kleine 
RCT’s en daarbij ook nog enkele niet gerandomiseerde 
studies. Beter en groter opgezet onderzoek is daarom 
dringend gewenst.

T. Ehring, R. Welboren, N. Morina, J.M. Wicherts, J. Freitag, P.M.G. Emmel-

kamp (2014). Meta-analysis of psychological treatments for posttraumatic 

stress disorder in adult survivors of childhood abuse. Clinical psychology 

review, 34, 645-657.
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Tien tips 
voor trauma-
behandelaars
Tekst: Yvonne van Riemsdijk    Foto: Joost van Halm

Patiënt geeft raad

Yvonne van Riemsdijk is een fervent blogger en ze zet zich in voor betere hulp-

PTSS (zonder DIS) geleden die ze had opgelopen door ernstige chronische 

haar ouderlijk huis) blootgestaan aan ernstig seksueel misbruik en extreem 
sadistisch geestelijk en lichamelijk geweld. Soms alleen, maar meestal in 

twee jaar is ze volledig hersteld. Wij vroegen Yvonne als ervaringsdeskundige 
om tien tips waar traumabehandelaars van kunnen leren.

Dankzij de inzet van betrokken hulpverleners komt er ge-
lukkig steeds meer aandacht voor psychotrauma, en dat 
is hard nodig. Want wat gaat er ongelofelijk veel mis in de 
behandeling van kinderen en volwassenen die ernstig ge-
traumatiseerd zijn. Mensen die geen goede behandeling 
krijgen, hun leven lang patiënt blijven, nauwelijks vooruit-
gang boeken en ladingen pillen slikken om de symptomen 
te onderdrukken. Het zijn die patiënten die vaak levenslang 
psychiatrisch patiënt blijven of na behandeling nog steeds 
gebukt gaan onder hun trauma’s, omdat de kern van het 
probleem niet adequaat is aangepakt. Patiënten die maar 
blijven lijden, want dat is het: lijden met een lange ij! Dat 
veel professionals in de ggz zich maar blind blijven staren 
op de DSM en een complete tunnelvisie hebben ontwik-
keld met betrekking tot stoornissen, verklaart een hoop. 
Maar ook in het psychotraumaveld loopt niet altijd alles 
even gladjes. Therapeuten die maar blijven discussiëren of 

je nu wel of niet moet stabiliseren, of medicatie nu wel 
of niet helpend is. Je zou er bijna moedeloos van worden. 
Gelukkig weet ik uit eigen ervaring dat het mogelijk is, dat 
je ondanks complex trauma en een complexe PTSS écht 
volledig kunt herstellen. Wel of niet genezen hangt af van 
heel veel factoren, maar één ding is zeker: zonder een des-
kundige en betrokken hulpverlener maak je geen schijn 
van kans! 

1. Wees (in de spreekkamer) bestand tegen al 
 het leed
Hulpverleners moeten tijdens de therapie bestand zijn te-
gen gruwelijke verhalen en heel veel leed. Zijn ze dat niet, 
dan horen zij niet thuis in het veld van psychotrauma. Zo-
dra een behandelaar ook maar een spoortje weerstand 
voelt of angst heeft om dieper in de materie te duiken, is
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dat funest voor de patiënt. Een patiënt die aarzeling, 
angst of twijfel proeft bij de hulpverlener, zal nog meer 
blokkeren en de behandeling is dan ten dode opgeschre-
ven.

2. Wees bewust van jezelf en de signalen die 
 je uitzendt
Veel te weinig professionals zijn zich bewust van hun 
eigen aandeel in de behandeling. Hoe professioneel en 
deskundig je ook bent, de (onbewuste) signalen die je 
uitzendt, kunnen doorslaggevend zijn in het wel of niet 
slagen van de behandeling. Volwassenen (en kinderen) 
die langdurig ernstig getraumatiseerd zijn in hun jeugd, 
zijn meesters in signaleren. Voortdurend screenen ze jou 
als behandelaar. Elke zucht, elke beweging en elke ver-
stolen blik zullen zij registreren, en alles wat jij denkt te 
verbergen, pikken zij genadeloos op. Het is een techniek 
die zij moesten gebruiken om te kunnen overleven en 
een gevolg van het voortdurend anticiperen op gevaar. 
Een techniek en talent die zij voor de rest van hun leven 
niet meer kwijt zullen raken. Het is naïef om te denken 
voor dit soort patiënten zaken te kunnen verbergen. 
Wees daarom altijd bewust van jezelf, maar wees vooral 
ook oprecht in je denken en handelen. Het een denken 
en het ander zeggen of doen, hebben deze patiënten feil-
loos door en zal de vertrouwensrelatie ernstig schaden.

3. Doe niet aan symptoombestrijding
Wanneer je een patiënt behandelt met medicatie, is 
de kans zeer groot dat de patiënt niet geneest. Heftige 
emoties, huilbuien die maanden of zelfs jaren kunnen 
aanhouden, paniekaanvallen, angstaanvallen en zelfs 
suïcidegedachten horen bij het genezingsproces. Hoe 
moeilijk ook: het is belangrijk om dat niet te onderdruk-
ken met medicatie. Hoewel het op de korte termijn pret-
tig is en ervoor zorgt dat de patiënt wat beter functi-
oneert, is het voor de lange termijn funest. Medicatie 
zorgt ervoor dat je niet de diepte ingaat en alleen aan 
de oppervlakte blijft werken. Gevolg is dat de meeste 
pijn zal blijven zitten. Leer patiënten omgaan met al 
die symptomen, stel ze gerust en leg ze uit dat dit erbij 
hoort. Het is de enige manier om de trauma’s volledig uit 
je systeem te krijgen. 

4. Durf door te vragen
Help je patiënt om dingen uit te spreken en gruwelijke 
details te benoemen. Hulpverleners zijn soms te voor-
zichtig, bang als ze zijn om de patiënt extra te beschadi-

gen, of bang dat de belasting te groot is. Wees niet al te 
terughoudend en zet af en toe wat druk, patiënten zullen 
je er dankbaar voor zijn. Sommige dingen zijn gewoon 
té moeilijk om uit te spreken, hoe graag je ook wilt. De 
keren dat je patiënt heimelijk hoopt dat je doorvraagt, 
zijn er vaker dan je denkt.

5. Wantrouw je eigen waarnemingen
Wanneer je altijd blind vertrouwt op je eigen waarne-
mingen, zul je van een koude kermis thuiskomen en es-
sentiële dingen missen. Patiënten met complex trauma, 
en vooral zij die als kind langdurig zijn blootgesteld aan 
ernstig seksueel misbruik, zware geestelijke en licha-
melijke mishandelingen of martelingen, kunnen je in 
een handomdraai op het verkeerde been zetten. Wat bij 
andere patiënten werkt, zal bij deze patiënten lang niet 
altijd opgaan. Sterk als ze zijn, kunnen zij in de spreek-
kamer goed, sterk en welbespraakt overkomen en er 
verzorgd uitzien, terwijl het toch erg slecht met ze gaat. 
Wees er altijd alert op dat de dingen niet zijn zoals ze 
lijken te zijn. De keren dat ik ogenschijnlijk sterk en ge-
zond in de stoel tegenover mijn behandelaar zat, terwijl 
ik op de bodem van het bestaan zat, zijn talrijk geweest. 
Onthoud: des te ernstiger en langduriger de trauma’s 
als kind, des te groter de kans dat je je op de patiënt 
verkijkt!

6. Wees bereid je wereldbeeld bij te stellen
Alles waar een mens over fantaseert of over zou kún-
nen fantaseren, vindt ergens op deze wereld plaats. Het 
onzinnige argument van sommige therapeuten dat de 
waarheid niet belangrijk is om de behandeling te laten 
slagen, is onjuist en schadelijk. Een patiënt niet volledig 
geloven en twijfelen aan zeer schokkende gebeurtenis-
sen, is desastreus voor de patiënt. Het is één van de be-
langrijkste factoren wanneer de therapie mislukt en de 
patiënt niet geneest. Als je als therapeut niet bereid bent 
om je eigen rooskleurige wereldbeeld los te laten wan-
neer je gruwelijke verhalen hoort, wordt het tijd om een 
ander beroep te kiezen.

7. Geef patiënten kans om te mailen
Als iets belangrijk is, dan is het wel mailcontact. De ke-
ren dat ik met mijn therapeut heb gemaild zijn talloos 
geweest. Het overbruggen tussen twee sessies door is 
soms hard nodig, het kan voorkomen dat een patiënt in 
een crisis raakt. Alleen al het simpele feit dat er iemand 
is op wie je tussentijds in nood kunt terugvallen,        
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geeft rust. Uitgebreid antwoorden op mails is niet no-
dig, even globaal ingaan op de inhoud en begrip tonen 
is meestal voldoende. Een fi jne bijkomstigheid is dat je 
bij de volgende afspraak op voorhand goed op de hoog-
te bent, waardoor je tijd bespaart. Bedenk: wat voor jou 
misschien omslachtig en tijdrovend is, kan voor de pati-
ent levensreddend zijn!

Technologie/e-health is in opkomst en er 

zijn legio mogelijkheden (denk aan het 

bijhouden van een online dagboek) om 

dit als goede aanvulling te gebruiken tij-

dens de behandeling. Maak daar gebruik 

van, het is een verrijking voor zowel de 

patiënt, als voor jou. 

8. Wees trouw
Wees trouw in je afspraken en kom je beloftes na. Wat 
bij een doorsnee mens simpel voor wat irritatie zorgt 
(denk aan afspraken verzetten, niet terugbellen, tijdig 
en adequaat reageren op mails, of het verkorten van 
sessies) komt bij getraumatiseerde mensen keihard 
binnen. Wanneer je vertrouwen in mensen al op jonge 
leeftijd zeer ernstig is geschonden, is de relatie tussen 
jou en de patiënt bijna een testcase om te zien of jij 
anders in elkaar zit. Trouw zijn in de simpele dingen is 
daarom niet alleen essentieel, maar zal je ook heel wat 
sessies schelen in het winnen van het vertrouwen van 
de patiënt.

9. Durf je patiënt los te laten
In tegenstelling tot wat professionals vaak denken, vol-
trekt echte genezing zich pas ná de behandeling. Het 
verwerken mag dan misschien plaatsvinden tijdens de 
behandeling door middel van therapie, het echte helen 
komt pas daarna. Het is iets waar de meeste professio-
nals zich nauwelijks bewust van zijn. Juist het losmaken 
van je trauma’s is pas mogelijk wanneer je niet meer in 
behandeling bent. Zolang een patiënt in behandeling is, 

zal de energie naar de trauma’s gaan. En zoals bekend: 
alles wat aandacht krijgt, groeit… Veel patiënten blijven 
om uiteenlopende redenen hun leed koesteren en zich 
vereenzelvigen met hun trauma’s. En erger: hulpverle-
ners werken daar, zonder dat ze het in de gaten heb-
ben, vaak driftig aan mee. Jezelf niet meer identifi ceren 
met je trauma’s en je leren te onthechten, is een van 
de belangrijkste aspecten in het genezingsproces. Het is 
jammer dat daar geen, of veel te weinig aandacht voor 
is. Het zou mooi zijn als professionals zouden leren om 
hun patiënten ook hierin goed te begeleiden, zodat zij 
het loslaten van een patiënt niet alleen met vertrouwen 
tegemoet kunnen zien, maar ook beseffen dat het échte 
helen zich pas kan voltrekken nadat zij afscheid hebben 
genomen.   

10. Stabiliseren hoeft niet!
Professionals die denken dat stabiliseren nodig is, heb-
ben het mis. Het is een grote misvatting om te denken 
dat je patiënten eerst moet stabiliseren, voordat je aan 
de slag kunt met ze. Grote uitzondering op de regel is 
de psychotische patiënt; bij hen moet je eerst afwach-
ten totdat de psychose is uitgedoofd. Bij alle anderen 
geldt: hoe slecht een patiënt ook is, begin gewoon met 
traumabehandeling. Stabilisatie lijkt misschien verstan-
dig, maar is het niet. Het is pappen en nathouden. De 
enige gezonde remedie is de oorzaak van de proble-
men van begin af aan met wortel en tak uit te roeien. 
Wanneer dat gebeurt, volgt stabilisatie vanzelf. Wan-
neer hulpverleners niet meer zouden wachten op stabi-
lisatie en eens zouden stoppen met symptoombestrij-
ding, zouden massa’s patiënten zich kunnen ontdoen 
van hun ketenen en zichzelf kunnen bevrijden uit hun 
gevangenis. De gevangenis waar ze vaak levenslang 
noodgedwongen in moeten verblijven, omdat ‘deskun-
digen’ van mening zijn dat zij massaal lijden aan psychi-
atrische stoornissen. Met dank aan de DSM, zullen we 
maar zeggen.         

Ere wie ere toekomt: daarom dank aan Freek Kals-
beek, psycholoog/psychotherapeut. De man die 
jarenlang met me meegelopen is, er altijd was, en 
samen met mij is afgedaald in de hel. De man die 
mij heeft laten zien hoe een waardig hulpverlener 
hoort te zijn: deskundig, trouw en betrokken, maar 
bovenal: een warm, oprecht en zuiver mens...
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Vanuit de werkgeheugentheorie is de veronderstelling 
dat, naarmate de werkgeheugenbelasting van de herin-
nering toeneemt, de concurrerende taak steeds meer 
belastend zou moeten zijn om het effect van afname van 
levendigheid en naarheid te optimaliseren. De onderzoe-
kers wilden uitvinden of deze hypothese juist is. Hiertoe 
voerden zij twee experimenten uit. In het eerste expe-
riment stelden zij de mate van werkgeheugenbelasting 
van vijf verschillende snelheden van oogbewegingen 
vast. Conform de verwachting vertraagden snelle oogbe-
wegingen (1,2 Hz ofwel 1,2 cycli links-rechts oogbewe-
gingen per seconde) de reactietijd meer dan langzame 
(0,8 Hz). Ter vergelijking: de aanbevolen snelheid van de 
oogbewegingen in EMDR is ongeveer 1 Hz.
Vervolgens vergeleken ze in een tweede experiment het 
effect van de snelle en de langzame oogbewegingen op 
levendige, versus minder levendige nare herinneringen 
van studenten. Zij namen hierbij aan dat de subjectieve 

levendigheid van een herinnering een maat is voor de 
werkgeheugenbelasting ervan. In tegenstelling tot wat 
zij verwachtten, werkten snelle oogbewegingen zowel 
bij levendige als bij weinig levendige herinneringen sig-
nificant beter. 

Het experiment betekent voor de praktijk van EMDR dat 
het onverstandig is, om vanwege kenmerken van de te 
behandelen herinnering te kiezen voor langzamere oog-
bewegingen of voor vervangende, minder belastende 
concurrerende taken zoals ‘piepjes’. Het lijkt aan te be-
velen om de snelheid van de oogbewegingen of andere 
werkgeheugenbelasting zelfs op te voeren.  

Veen, S.C. van, Schie, K. van, Wijngaards-de Meij, L.D.N.V., Littel, M., Engel-

hard, I.M., Hout, M. A. van den (2015). Speed matters: relationship between 

speed of eye movements and modification of aversive autobiographical 

memories. Frontiers in Psychiatry. 6:45,  DOI: 10.3389/fpsyt.2015.00045

Utrechtse onderzoekers vroegen zich af of 

de mate van werkgeheugenbelasting van 

de concurrerende taak in EMDR afgestemd 

zou moeten worden op de werkgeheugen-

belasting van de herinnering. Dit lijkt niet 

het geval. In een experiment vonden zij 

dat, ongeacht de werkgeheugenbelasting 

van de herinnering, snelle oogbewegingen 

effectiever waren dan langzame in het 

verminderen van levendigheid en naarheid.

Research

Snelle oogbewegingen 
beter dan langzame

Tekst: Matty Geurink
Illustratie: Charlotte Tasma
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Onlangs had ik een intake die de nodige vragen bij me opriep. Ik 
zie de betreffende patiënt volgende week en zal dan dus mijn 
eerste EMDR-sessie met haar hebben. Ik ben ervan overtuigd dat 
EMDR effectief bij haar zou moeten kunnen zijn, maar wil toch 
graag jouw advies. Zij was slachtoffer van een ongeluk waarbij 
een deel van een tribune op haar viel. Ze vertelt hierover: “Ik was 
buiten bewustzijn. Ik ben naar een cafeetje gebracht en vervol-
gens naar het ziekenhuis. Ik bleek een zware hersenschudding te 
hebben. Vervolgens heb ik twee dagen in het ziekenhuis gelegen. 
Ik heb een aantal keer naar mijn man gevraagd, kennelijk hebben 
ze me ook verteld dat hij nog leeft, maar ik vergat dat steeds. Pas 
toen ik hem aan de telefoon kreeg, was ik gerustgesteld. In het 
ziekenhuis zag ik de beelden op tv. Ik zag de paniek en de chaos 
en ook een flits van mezelf. Na het ongeval ben ik naar mijn ou-
ders gebracht. Ik weet nog dat ik daar niet kon slapen en hoorde 
alleen maar sirenes in mijn hoofd. Ik ben korte tijd geleden ge-
trouwd en heb twee kinderen gekregen. Ik heb alles geparkeerd, 
maar ik ga trillen als ik over deze gebeurtenis praat.” 
Na doorvragen vertelt ze dat haar concentratie slecht is, ze 
schrikachtig is en dat ze al lange tijd alle evenementen mijdt. 
Ook geeft ze aan dat ze niet meer kan genieten. Ze is haar 
onbevangenheid kwijt en heeft het gevoel dat, als het ergens 
leuk is, het zo maar kan omslaan in een hel. Ze slaapt wel goed 
en heeft ook geen nachtmerries. 
Als ik haar vraag of ze beelden in haar hoofd heeft, antwoordt 
ze ontkennend. Ze heeft geen enkel beeld, ook niet de beelden 
die ze in het ziekenhuis gezien heeft. Ze ziet helemaal niks. Ze 
beschrijft alleen maar een gevoel van angstig en kwetsbaar 
zijn. Wel kan ze, met enige moeite, geluiden terughalen van 
bijvoorbeeld sirenes en gillende mensen. Op zoek gaan naar 
het naarste plaatje ligt dus niet zo voor de hand... Ik vraag me 
dan ook af wat ik wel als target moet nemen. Kan een target 
bijvoorbeeld ook auditief zijn? 

Antwoord
Dit vraagt eigenlijk om een standaardbehandeling zou je 

zeggen, ware het niet dat die beelden kennelijk niet zo be-

schikbaar zijn, tenminste niet als je er naar vraagt. Aan de 

andere kant begrijp ik van jou dat jullie elkaar nog niet vis-

à-vis hebben gezien, dus mogelijk kom je met goed door-

vragen toch nog wel bij een beeld uit. Ik zou inderdaad 

ook op zoek gaan naar plaatjes die ze in haar hoofd van de 

gebeurtenis heeft gemaakt, op basis van de informatie die 

ze achteraf heeft gekregen. Mogelijk bevatten die geheu-

genrepresentaties ook informatie over wat er nog meer 

had kunnen gebeuren.

Maar ik geef je hier ook nog twee vraagstrategieën:

1. Ik zou allereerst toch proberen het visueel te krijgen. 

 Vraag bijvoorbeeld aan haar (min of meer belangstel-

lend): “Beschrijf eens de beelden die je, toen je in het 

ziekenhuis lag, op tv zag: de paniek, de chaos en jezelf.” 

 Deze informatie moet toch ergens in het neurale net-

werk aanwezig zijn en zou door deze vraag geactiveerd 

of toegankelijk moeten worden. 

 Of zeg: “Maak eens een tekening van wat je toen hebt 

gezien, of gezien moet hebben.” 

 “Als je er wel een herinnering van zou hebben, wat zou 

er dan op het meest erge plaatje staan?”

 En dan verder: “Wat is het naarste plaatje daarvan?” 

Wat maakt dat dit plaatje dan nu nog zo naar voor je is?”

 Omdat het per definitie om een akelig fantasiebeeld 

gaat, kun je met zekerheid zeggen dat het plaatje in het 

controledomein ligt.

 En dan verder: “Als je kijkt naar dat plaatje en je zegt 

tegen jezelf: ‘Ik ben machteloos’, welke emotie komt er 

dan op?” etc.

2. Een andere manier is haar te vragen om aan de geluiden 

van de sirenes te denken en dan vragen naar wat er in 

haar gedachten opkomt, of naar welke plaatjes er bij het 

geluid horen. 

 “Als je daaraan denkt en je zegt tegen jezelf: ‘Ik ben 

machteloos’, welke emotie komt er dan op?” 

 Als je daarna de SUD bepaalt en er is tenminste iets van 

emotionele lading, dan ben je opgestart. 

Geen 
beelden...
Beantwoord door: Ad de Jongh   Illustratie: Charlotte Tasma
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Reactie
Ik heb haar inmiddels weer gezien. De sessie verliep anders 
dan ik had verwacht, maar uiteindelijk wél goed. De start was 
al bijzonder, want ze vertelde bij binnenkomst dat ze zich na 
de intake al veel beter voelde. Ze was weer leuke dingen gaan 
doen en had daar voor het eerst sinds het incident ook weer 
van kunnen genieten. Kennelijk had alleen al het besluit om er 
mee aan de slag te gaan, al het nodige gedaan! 
Ik heb haar de gebeurtenis vrij gedetailleerd laten vertellen 
en, zoals jij suggereerde, toch gewoon de vraag gesteld wat 
nu het naarste beeldje was. En, hoewel ze tijdens de intake 
zei: "Ik zie helemaal niks!", beschreef ze nu spontaan het 
beeld dat ze in het ziekenhuis lag en net gehoord had dat 
haar man in een ander ziekenhuis lag. NC: ‘Ik ben machte-
loos’. Vervolgens liep het proces als een trein (veel heftige 
emoties) en op zich is dit dus gewoon het basisprotocol.
Het enige opmerkelijke was dat ze aangaf dat de SUD 0 was 
en de VOC 7, maar bij het positief afsluiten merkte ik dat er 
toch nog iets wrong. Toen ik haar daarom weer vroeg om te-
rug te gaan naar het oorspronkelijke beeld zoals dat nu lag 
opgeslagen en na te gaan hoe naar het was om er naar te 
kijken, was dat ineens weer een 8. Enfin, uiteindelijk werd de 
SUD weer 0 (nog doorgevraagd: “Weet je dat helemaal zeker? 
Ook als je je best doet om je te laten raken?” “Ja, helemaal 
zeker!!”). 
Vervolgens bleef de VOC onverwachts steken op 2. Dus zijn 
we voor de tweede keer toch maar teruggegaan en weer 
bleek de SUD inmiddels hoog. Wel leek het elke keer om een 
andere associatieketen te gaan. Enfin, uiteindelijk was de 
SUD toch gedaald naar 0 en de VOC was 7 en ze kon ook 
positief afsluiten. 
Het mooie was dat ze na afloop van de sessie, en heel veel 
tissues verder, zei: "Ik zie nu weer alles voor me, heb weer 
alle beelden terug en weet zelfs weer wat voor kleding mijn 
vrienden droegen." 
Ook kon ze zich weer herinneren dat zij en haar man werden 
toegesproken door haar zwager op hun huwelijk (drie maan-
den na het ongeval), dat hij heel erg emotioneel werd maar 
dat dit haar volledig koud liet. Alles leek voor haar op zijn plek 
te vallen. "Ik had het helemaal geparkeerd", zei ze. Ze voelde 
zich doodmoe, maar niettemin goed bij de afronding. Kortom, 
het was zo'n sessie waarbij je je realiseert hoe helpend het is 
dat je EMDR kunt toepassen!

Antwoord
Wat een prachtige zitting en wat een mooi resultaat! Het 

lijkt erop dat deze gebeurtenis enigszins gefragmenteerd 

lag opgeslagen en dat het geheugenbestand pas geduren-

de het proces langzamerhand toegankelijk werd, waar-

door jij steeds even terug moest om het laatst beschikbaar 

gekomen fragment alsnog te reprocessen: bijzonder. Dan 

doet zich de vraag voor: was ze bang voor iets ellendigs 

wat ze zich zou herinneren en gerustgesteld na het ge-

sprek met jou, of was ze zich echt van niets meer bewust? 

Ik vermoed het eerste. Maar het is sowieso fijn voor haar 

dat, toen alle fragmenten aanwezig waren en het hele ver-

haal kon worden ‘gelijmd’, ze dit deel van haar geschiede-

nis kon afsluiten en als verwerkt kon wegbergen. 

Reactie
Het leek inderdaad helemaal rond en af te zijn, maar helaas 
bleek dat toch nog niet te kloppen. Ik vraag me af in hoeverre 
het feit dat deze patiënt deels buiten bewustzijn was gedu-
rende het incident van invloed was op het verloop van de 
EMDR-sessies.
Ik zag haar namelijk een week na de sessies weer terug. Ze 
vertelde dat ze een zware week had gehad, erg onrustig had 
geslapen en bovenal allerlei beelden die ze al die tijd nooit 
had gehad, terug had gekregen. Zo wist ze opeens dat ze wel 
degelijk gezien had hoe haar man er aan toe was, terwijl ze 
tot voor kort altijd had gedacht dat ze dit niet had gezien, 
omdat ze op dat moment bewusteloos was. 
Ook merkte ze dat ze nu niet meer langs de plek waar het ge-
beurd was kon lopen. Er is erg veel onrust. Enfin, we hebben 
weer een herinneringsbeeld bewerkt: de toestand van haar 
man (NC: ‘Ik ben machteloos’, SUD 0, VOC 7, Future template: 
‘Ik zie mezelf koffie drinken bij de plaats waar het gebeurd 
is’, dit werd uiteindelijk 6). In tegenstelling tot de vorige keer 
waarbij ze opgelucht vertrok, vond ik haar nu bij vertrek een 
bedrukte en gekwelde indruk maken.
Ze is nu op vakantie dus ik zie haar pas over een tijdje weer 
en wie weet gaat het dan juist weer helemaal goed met haar. 
Maar ik wilde je dit toch nog even laten weten. 

Antwoord
Ja, zo kan het soms gaan. Blijkbaar heeft ze bepaalde 

aspecten van de herinnering lange tijd gefragmenteerd 

opgeslagen en kan je niet anders dan deze, zodra ze toe-

gankelijk worden en weer 'pijn gaan doen', deel voor deel 

desensitiseren. Het is niet anders. Je hebt je best weer 

gedaan en het goed afgerond. 

Reactie
Even een mailtje om je te laten weten dat de afronding in-
derdaad vorige week heeft plaatsgevonden. Ze kwam me 
vertellen dat het helemaal goed met haar gaat. Ze heeft alle 
beelden weer terug maar de lading is er nu helemaal vanaf. 
Ze heeft geen klachten meer en kan weer genieten. Haar 
man zei onlangs:"Ik heb mijn vrouw weer terug!" En zo voelt 
ze het zelf ook. 

Supervisievraag
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Een Amerikaanse dame, genaamd Barbara Wright, be-
dacht deze vorm van psychotherapie voor paarden, na-
dat zijzelf een EMDR-behandeling onderging. Wright had 
toentertijd in 2002 een getraumatiseerd paard, ze pro-
beerde de behandeling uit op dit dier en inmiddels heeft 
zij een aangepast protocol gemaakt voor de ESCT op ba-
sis van het EMDR-protocol.
Allereerst zou het volgens de Amerikaanse belangrijk zijn 
om de afleidende stimuli aan te passen aan de anatomie 
van het paard. “Hoewel de horizontale oogbeweging mo-
gelijk is, is de verticale oogbeweging bij paarden effectie-
ver”, aldus Wright. De ‘targetstick’ is ook een stuk groter 
dan degene die gebruikt wordt bij EMDR. Naast de visuele 
stimulus kan de behandelaar ook ‘tappen’ of geluid inzet-
ten. In het begin van de therapie wordt het paard per keer 
aan 35 sets oogbewegingen blootgesteld, later in de the-
rapie gaat dit terug naar minimaal twintig sets per keer. 
Wanneer aan deze technische specificaties is voldaan, 
kan het paard, volgens Wright, blootgesteld worden aan 
de trigger. Dit gebeurt door een situatie te creëren waarin 
het paard angstig reageert, en mogelijk een trigger vormt 
voor het dier, waardoor deze een herbeleving krijgt van 
het doorleefde trauma.
Wright past veel ‘tapping’ toe, wat ook overlap heeft met 
veel relaxatietechnieken die behandelaars vaak bij paar-
den gebruiken, zoals acupunctuur en acupressuur (naal-
den c.q. druk uitoefenen op bepaalde meridianen om 
zo de energiestroom te herstellen), aanrakingstherapie 
(door middel van handoplegging positieve energie geven) 
of Reiki (ontspanningstechniek door de hand te leggen op 
verschillende chakra’s om zo de energiestroom te verbe-
teren).  

‘Positieve effecten’ 
ESCT is (nog) niet we-
tenschappelijk onder-
bouwd. Toch is Wright 
erg enthousiast over de 
resultaten die zij met 
deze behandeling be-
haalt. Zij merkt de posi-
tieve effecten vooral op 
aan de veranderingen in 
het gedrag van de paar-
den en in hun houding: 

die is over het geheel genomen ontspannen na de be-
handeling. Wright noemt ESCT expliciet een psychothe-
rapie voor paarden en ze verwacht dat het ook werkt bij 
andere huisdieren, zoals honden.

Wordt deze behandelvorm ook al in Nederland toege-
past? Navraag bij verschillende dierengedragsweten-
schappers wijst uit dat graduele exposure in vivo of 
flooding, in combinatie met de bovengenoemde relaxa-
tietechnieken, de leidende therapievormen lijken te zijn 
in Nederland, maar dat zij wel erg benieuwd zijn naar 
ESCT. Misschien ligt hier nog een gat in de markt voor 
EMDR-therapeuten die hun menselijke patiënten even 
zat zijn.  

Eventueel geïnteresseerden in ESCT kunnen hierover op 

de website www.harmonyhorseworks.com meer achter-

grondinformatie vinden.

EMDR voor 
paarden
Tekst: Suzanne van Hees

Wanneer een mens getraumatiseerd is, zetten therapeuten vaak EMDR-therapie of een exposure-be-
handeling in. Beide behandelingen zijn bewezen effectief voor mensen. Maar waarmee is een dier ge-
holpen als het blootgesteld is aan een trauma, bijvoorbeeld door mishandeling of door een ongeluk? 
Voor paarden bestaat er nu Equine Stress Control Therapy (ESCT), een afgeleide vorm van EMDR.
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Wachten met EMDR 
vanwege een bestaande 
bedreiging?
Beantwoord door: Ad de Jongh

Een patiënt van mij wordt al langere tijd bedreigd door 
haar ex-man. Ze heeft een zoon van vier jaar die bij haar 
woont. Momenteel speelt er een rechtszaak waarin on-
derzocht wordt of dit zoontje nog bij hem kan komen. 
Er is nu een regeling waarin staat dat hij hem alleen 
mag zien als er een derde persoon bij is. Mijn patiënt 
vertrouwt hem het jongetje echter absoluut niet toe. Ze 
heeft het gevoel dat hij in het verleden ook op seksueel 
gebied bij hem over grenzen is gegaan. Zelf is ze bang 
dat hij er toe in staat is om haar en haar zoon iets aan 
te doen. De recherche is inmiddels ook op de hoogte, 
evenals de huisarts. 

Ik heb EMDR gedaan op de traumatisch verlopen be-
valling. Dat heeft haar erg goed gedaan. Graag zou ze 
ook EMDR willen op situaties die ze met haar ex heeft 
meegemaakt. In verband met geheugenproblemen is 
ze echter naar een neuropsycholoog geweest. Deze gaf 
aan dat de geheugenproblemen veroorzaakt zouden 
kunnen zijn door medische complicaties bij de beval-
ling, maar ook door de actuele bedreigingen. Het leek 
hem echter niet verantwoord om nu EMDR te gaan 
doen, vanwege deze bedreigingen en omdat de ex 
wellicht tot agressief gedrag in staat is en mijn patiënt 
dus vooral heel alert moet zijn. Ik merk dat ik het ener-
zijds met hem eens ben (ze moet echt op haar hoede 
zijn!), anderzijds staat me ook bij dat tijdens EMDR-op-
leidingsdagen er vaker vergelijkbare casuïstiek aan de 
orde was en er dan wel tot EMDR werd overgegaan. 
Kortom, ik twijfel en wil graag jouw oordeel.

Antwoord
Als ze geheugenproblemen zou hebben vanwege 

PTSS, dan moeten die toch eerst opgelost worden? Als 

je nog een mes in je rug hebt, dan moet die er echt 

eerst uit. Wat een raar misverstand van de neuropsy-

choloog. Hoezo, niet verantwoord? Wat kan er dan ge-

beuren? EMDR-therapie staat toch niet in de weg van 

alert zijn op haar ex? Je verwacht toch dat, door een 

behandeling gericht op de ellendige gebeurtenissen 

rondom haar ex-man, de kenmerkende traumagerela-

teerde concentratieproblemen eerder minder dan meer 

zullen worden? Kortom, niet wachten met EMDR.

Reactie
Heel fijn dat je bevestigt wat ik ook al tegen de patiënt 
had gezegd! We gaan dus gewoon starten. We moeten 
wel op zoek naar de goede momenten, omdat zij twee 
keer voor haar werk naar het buitenland moet. Ik laat je 
zeker weten hoe het verder gaat. 

Reactie (een jaar later)
Mijn patiënt was in eerste instantie wat huiverig om 
EMDR te doen, omdat de impact groot was en ze het 
gevoel had alle beschikbare energie en aandacht in de 
voorbereiding van haar zaak te moeten steken. De be-
handeling liep echter erg goed. Ik heb haar kort gele-
den weer gesproken. Ze vertelde dat haar concentratie 
sinds de EMDR-sessies weer helemaal goed is. Ze heeft 
een pittige baan die veel van haar vergt, maar waar het 
haar eerst veel moeite kostte, gaat dat nu prima.

Reflectie
Wat fijn dat het zo goed is afgelopen. Het enige wat we 
nog zouden willen weten is hoe het afgelopen is met 
de rechtszaak. Mocht ze zich onterecht zorgen blijven 
maken over het idee dat haar ex-man haar zoontje mis-
bruikt, dan zou een EMDR gericht op deze flashforward 
(plaatje van het misbruik) haar kunnen helpen om daar-
over rust te verkrijgen. 
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Beantwoord door: Ad de Jongh en Iva Bicanic
Illustratie: Charlotte Tasma

Supervisievraag

Sinds een paar weken heb ik een patiënt in behan-
deling, die drie keer is verkracht door verschillen-
de daders en een keer een poging tot verkrachting 
heeft meegemaakt. Zij wil het misbruik graag ver-
werken, maar heeft er nog nooit met iemand over 
gesproken. Naast een PTSS is er sprake van ano-
rexia nervosa (gedeeltelijk in remissie) en soms van 
dissociatie.
We zijn begonnen met de eerste verkrachting. De 
SUD van dit plaatje daalde van 9 naar 5, maar bleef 
daar hangen. Mijn patiënt kwam op drie momenten 
van de gebeurtenis in een looping terecht: rondom 
het naar binnendringen, het hijgen naast haar oor 
en het moment dat hij masturbeert en een orgasme 
krijgt. Haar gevoel is walging. Zij voelt zich vies en 
schuldig, en sinds vorige week doucht zij zich drie 
keer per dag. Ze vertelde desgevraagd dat zij zich 
vroeger eenmaal per dag douchte, na de eerste ver-
krachting tweemaal per dag en nu dus driemaal per 
dag. Ik heb haar gevraagd te proberen het bij twee 
keer te houden en dit is al een paar dagen gelukt.
Haar schuldgevoel heeft er, voor zover ik nu weet, 
mee te maken dat zij meerdere malen is verkracht 
("Dan zal het dus wel aan mij liggen") en dat zij wei-
nig weerstand heeft geboden, omdat ze verlamd 
was. Zij heeft sowieso de neiging om alle schuld 
naar zich toe te trekken. Dit doet ze al van kinds af 
aan.
Kun je me helpen met cognitive interweaves of an-
dere adviezen om uit de loopings te komen en de 
(beginnende) stagnatie te doorbreken.

Antwoord
Blijft de SUD na één enkele zitting hangen? Een SUD 

van 9 die naar 5 gaat is niet afwijkend. Je bent ge-

woon nog niet klaar. Ga bij back to target scherp naar 

de stimuli die het plaatje nog steeds naar maken. 

Het is belangrijk om, in het kader van de psycho-

eductie, haar voor te lichten over het feit dat revicti-

misatie na een eerste verkrachting veel voorkomt als 

gevolg van verlamming bij nieuwe aanrakingen. Dit 

wordt Tonic Immobility genoemd: een natuurlijke en 

onvrijwillige reactie van het lichaam. De symptomen 

zijn: 

• Niet meer kunnen bewegen 

• Niks meer kunnen zeggen 

• Minder of niet reageren op prikkels zoals geluid, 

aanrakingen, geuren of dingen die je ziet 

• Ongevoeligheid voor pijn 

• Trillen 

• Gesloten ogen 

• Gespannen spieren 

• Verlaagde lichaamstemperatuur 

Bedenk dat, zolang aanrakingen herinneringen aan 

een eerdere verkrachtings- (en dus machteloosheid) 

situatie blijven oproepen, zij at risk is om opnieuw 

aangerand of verkracht te worden. Er bestaat een 

factsheet over Tonic Immobility die EM-lezers gratis 

kunnen ontvangen als ze een mail met hun postadres 

naar psychotraumacentrum@umcutrecht.nl sturen.

Als er echt sprake is van looping kun je er interwea-

ves inbrengen om het proces te versnellen. In het 

Praktijkboek staan er een aantal genoemd.  Een aan-

tal interweaves die mogelijk in deze casus zouden 

kunnen helpen, zal ik hier nog noemen: 

“Als je drie keer wordt gestoken met een mes, vind 

je dan ook dat je schuldig bent?.....En drie keer neer-

geschoten met een pistool?”

• “Is verkrachting strafbaar volgens de wet? …………

Wat zou een rechter zeggen tegen iemand die drie 

keer een dergelijk strafbaar feit heeft gepleegd? Zou 

hij die persoon dan meer of minder straf geven?”

Schuldgevoel na 
verkrachtingen

The best of EMDR Magazine |  98



• “Ik snap het niet…..Zei jij dan dat je verkracht wil-

de worden?........Nee, maar dan heeft hij toch doel-

bewust een strafbaar feit gepleegd?”

• “Vind je dan echt dat het jouw verantwoordelijk-

heid is, als iemand jou iets aandoet?”

• “Wie is er nu eigenlijk schuldig, hij of jij?” 

• “Als God bestaat, zou Hij dan zeggen dat jij schul-

dig bent aan een verkrachting?” 

• “Had dit ook iemand anders kunnen overko-

men?........Zijn die personen dan ook schuldig?”

• “Stel dat het jouw kind was die drie keer is ver-

kracht, zou je dan ook tegen haar zeggen dat zij 

daarom schuldig of verantwoordelijk is?”

• “Wat zou je tegen je eigen kind zeggen als zij zich 

schuldig zou voelen aan haar eigen misbruik?”

• “Als iemand je nu weer zou verkrachten, wat zou 

jij dan nu zeggen of doen?”

• “Wie heeft het verzonnen (jij of hij)?”

• “Wie heeft het initiatief genomen (jij of hij)?”

• “Wie heeft er het meeste plezier aan beleefd (jij of 

hij)?”

Je zou die laatste drie in een soort van spervuur 

kunnen inzetten, dus snel achter elkaar ‘afvuren’. Ik 

denk dat er dan wel wat gebeurt. Heb jij hier iets 

aan?

Reactie
Inmiddels zijn we weer een aantal sessies verder. 
De patiënt is zich meer bewust geworden van haar 
eigen wil, zin en verantwoordelijkheid. Het lukt haar 
beter om te zien dat de dader de schuld heeft en 
dat zij dit niet heeft gewild. Ik heb jouw suggesties 
voorgelegd en de uitleg over tonic immobility ge-
geven, en die hebben geleid tot meer gevoel voor 
autonomie en separatie. 
Vier sessies geleden heeft ze mij verteld dat er nóg 
een man is. Hij dringt zich op via sms en whatsapp 
en ze durft geen ‘nee’ tegen hem te zeggen. Dit 
dreigde weer een grensoverschrijdende ervaring te 
worden. Vorige week vertelde ze me dat er ook nog 
een oudere man is, die ook avances maakt, waar ze 
ook geen ‘nee’ tegen kan zeggen. Ik heb haar deze 
week een keer extra uitgenodigd omdat ik me zor-
gen maakte dat ze komend weekend door die ou-
dere man misbruikt zou gaan worden.
Ik heb de afgelopen sessies gebruikt om haar auto-
nomie te versterken. We zijn er achter gekomen dat 
het zelfbeeld al vóór de misbruik-ervaringen aange-
tast en beschadigd was, c.q. niet goed tot ontwikke-
ling gekomen was. Zij heeft de behoorlijk extreme 

houding dat de ander altijd voorgaat bij haar.
Het is mijn idee om nu eerst door te werken, moge-
lijk in combinatie met EMDR voor de misbruikerva-
ringen. Wat vind jij?

Antwoord
Bedenk dat de verlamming die zij ervaart en haar zo 

kwetsbaar maakt een onwillekeurige en automati-

sche reactie van het lichaam is op het moment dat 

zij op een intieme of seksueel getinte manier wordt 

aangeraakt. Dit kun je alleen uit haar wereld helpen 

door eerst die herinneringen te desensitisteren.

Daarnaast is het nodig dat ze weet wat haar prak-

tisch te doen staat als iemand zich aan haar opdringt. 

Zo is aangetoond dat het herhaaldelijk oefenen met 

‘wat als-situaties’ effectief is tegen revictimisering. 

Bepaalde scenario’s kan zij in vitro doorleven en oe-

fenen. 

Je kunt ook het gevoel dat ze bestand is tegen deze 

avances versterken. Dan gaat het dus om resources 

waarmee ze zich in het dagelijks leven kan handha-

ven. Zo zou ze kunnen profiteren van een Resource 

Development and Installation (RDI)-procedure om 

haar te empoweren door haar gevoel van veiligheid 

en stabiliteit te vergroten. Heb je dat in je pakket? 

Reactie
Tot nu toe heb ik met haar besproken hoe ze zou 
willen reageren, wat ze zou willen zeggen en doen 
en hoe ze daarmee in gedachten kan oefenen. Dit 
om haar mogelijke reacties op die manier helder-
der voor ogen te krijgen. Daarbij heb ik steeds bena-
drukt hoe naar het voor haar is als ze steeds dingen 
tegen haar zin in doet. 
De RDI lijkt me een goed idee, maar die heb ik nog 
niet op de nieuwe manier, dus zonder oogbewegin-
gen, gedaan. Dus dat moet ik nog uitzoeken.

Antwoord
Ja, de RDI versterkt de mogelijkheden om dit te 

kunnen doen, omdat het haar op eigen kracht niet 

lukt. Alleen praten over hoe zij zich daartegenover 

te weer kan stellen, hebben anderen waarschijnlijk 

ook al gedaan. Dus pak het protocol erbij dat in de 

laatste versie van het Praktijkboek EMDR staat en op 

de website bij het ledengedeelte, en ga er gewoon 

lekker met haar mee oefenen.
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Reactie
Afgelopen weekend is er weer een man over haar 
grenzen gegaan. Zij was echt boos op zichzelf (“Dit 

helpt toch allemaal niet; ik kan niet anders.”) en had 
tegelijkertijd ook weer allerlei gedachten over dat 
zij zich moet onderwerpen aan een ander. Meestal 
omdat de ander ‘zielig’ is. 
Ik ben vandaag begonnen met de RDI nieuwe stijl. 
Dat ging goed. Ik heb haar een dagboekopdracht 
meegegeven om de hulpbronnen (weten wat ik wil 
en zelfcompassie) te leren gebruiken.

Reactie
Inmiddels ben ik met haar al weer een stuk verder. 
We hebben onder meer gewerkt aan weerbaarheid 
en autonomie, maar ik vond het nieuwe RDI-proto-
col nogal ingewikkeld voor de patiënt. Mijn ervarin-
gen ermee, ook bij andere patiënten, zijn niet altijd 
onverdeeld positief. 
Mijn patiënt bleek overigens nog meer grensover-
schrijdende contacten te hebben gehad, waar ze  
geen antwoord op had, waardoor ze zich steeds 
schuldiger ging voelen als ze mannen, die grens-
overschrijdend gedrag naar haar vertoonden, afkap-
te. Ik heb cognitieve gedragstherapie met haar ge-
daan om te onderzoeken welke gedachten er achter 
de remming op weerbaarheid zaten. Daarnaast ben 
ik ingegaan op de relatie met haar moeder. 
Mijn patiënt is geparentificeerd en haar moeder be-
vestigt haar op een narcistische manier, waardoor 
zij steeds voor anderen blijft zorgen, in plaats van 
aan zichzelf leert te denken. Inmiddels heeft zij alle 
mannen met grensoverschrijdend gedrag van haar 
mobiel verwijderd, behalve één. Die gaat ze nu ook 
verwijderen. Ze blijkt ook autonomer naar haar 
moeder te zijn geworden. De verandering bij haar is 
fragiel, maar toch ook duidelijk aanwezig.
Vandaag heb ik een doorstart gemaakt met de her-
innering van de eerste verkrachting. De SUD daalde 
van 7 naar 4. Bij het ‘positief afsluiten’ antwoordde 
ze op de vraag wat het meest positieve is dat ze 
heeft geleerd: “Dat ik boos kan worden.” Ze sprak 
met een zachte stem uit dat ze het niet wilde, dat 
hij moest stoppen en dat het pijn deed. Ze is nog te 
geremd om het steviger te zeggen. 

Antwoord
Ja, het is goed mogelijk dat ze de opvatting en de 

angst om anderen teleur te stellen, omdat ze anders 

zielig zijn, van haar moeder heeft geleerd. 

Verschillende therapeuten ervaren de RDI als zeer 

behulpzaam. Misschien is het handig om je te laten 

superviseren met behulp van een videotape van een 

RDI bij een patiënt, zodat deze je goede tips kan ge-

ven voor de blinde vlekken die je mogelijk hebt. Dat 

geldt ook voor de rest van het werk. Het is misschien 

wel een lastige patiënt, maar juist van zo iemand 

kun je soms ongelooflijk veel leren. Daarnaast be-

staan er voor sommige mensen die steeds weer wor-

den aangerand of verkracht bepaalde hulpmiddelen 

zoals alarm-armbanden en -ringen die gaan loeien bij 

gevaar. Dat kan haar gevoel voor veiligheid, in ieder 

geval zolang je met je behandeling bezig bent, ver-

groten.

Reactie
Nog even een terugkoppeling. We hebben nu 21 
sessies gehad. Inmiddels is mijn patiënt veel meer 
in staat om voor zichzelf te denken en zich naar 
haar moeder en mannen assertiever op te stellen. 
De herinnering aan haar eerste verkrachting levert 
geen verhoogde SUD meer op. Ze ziet nu in dat ze 
onschuldig is en kan nu zelfs boos worden op de da-
der. In de therapie gaat het nu over de angst om op 
eigen benen te gaan staan, die te maken heeft met 
de angsten van haar moeder. Ze wil eigen keuzes 
maken, bijvoorbeeld over wat ze wil gaan studeren. 

Antwoord
Wat goed! Je hebt al heel veel bereikt. 

Reactie
De behandeling van mijn patiënt is nu afgerond. Al-
thans het eerste gedeelte ervan: de traumabehan-
deling. Zij heeft geen PTSS meer. Ook laat ze geen 
grensoverschrijdend gedrag meer toe. Zij is erg blij 
met de ontdekking van haar autonomie. 
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