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Het voorjaar roept bij mij altijd de behoefte op aan opruimen, 
ordenen en schoon schip maken. Binnen de EMDR-vereniging 
is dit niet anders. We zijn als nieuw bestuur samen met de di-
recteur van de VEN taken aan het herschikken en we pakken 
oude en nieuwe klussen aan. Net als bij het opruimen van je 
huis, lijkt het alsof er eerst meer chaos komt. Maar achter die 
chaos zijn de nieuwe lijnen en structuren al zichtbaar.

Speerpunten en portefeuilles
De voorjaarsopruimactie begon bij het bestuur: we hebben 
onze bestuurstaken verdeeld aan de hand van vier speer-
punten: leden, kwaliteit, wetenschap en positionering. Met 
het eerste speerpunt, de leden, gaat Iva Bicanic zich bezig-
houden. Zij neemt de coördinatie op zich van de Special Inte-

rest Groups (SIG’s). We willen de leden veel blijven bieden en 
ze zoveel als mogelijk bij de vereniging betrekken. 
Het tweede speerpunt is dat van kwaliteit, met als portefeuil-
lehoudster Tilly Koolstra. Een goede kwaliteit van de EMDR-
opleidingen en de registraties staat bij de VEN hoog in het 
vaandel. We willen de leden zoveel mogelijk faciliteren om 
de registratie van EMDR Europe Practitioner te halen en zich 
te laten bijscholen. 
Rik Knipschild heeft naast het penningmeesterschap ook 
de portefeuille wetenschap op zich genomen. Voor PTSS is 
EMDR een richtlijnbehandeling, maar voor andere stoornis-
sen is nog meer onderzoek nodig om de waarde van EMDR 
in de behandeling vast te stellen. 
Het vierde speerpunt is dat van de positionering; we willen de 
bekendheid van de waarde van EMDR in het algemeen en de 
VEN-registraties in het bijzonder vergroten bij patiënten, col-
lega’s en verwijzers. Sjef Berendsen is portefeuillehouder. Bij 
dit alles speelt onze directeur Nicole Timmermans een steeds 
grotere rol. Zij neemt veel van het dagelijkse werk uit handen 
en gaat steeds meer een centrale rol in de vereniging spelen.

In memoriam
In december 2018 hebben we tot ons verdriet afscheid moe-
ten nemen van oud-bestuurslid en oud-opleidingscommis-
sielid Herma Hagen. Herma was een bevlogen collega, een 
nuchter werkpaard én een warme levensgenieter, met het 
hart op de goede plek. Zij zette zich met veel toewijding in 
voor de belangen van patiënten en leden. We missen haar. 
We wensen haar familie en dierbaren veel kracht toe bij dit 
verlies. Rust zacht lieve Herma.

Congres en workshops
Als je dit EMDR Magazine leest, is het jaarlijkse EMDR-con-
gres net achter de rug. Ik hoop dat je hebt genoten van de 

leerzame workshops, 
de interessante lab 

pitches en de mooie 
keynotes, en dat je veel 
inspirerende contac-
ten hebt opgedaan. Als 
je het congres gemist 
hebt, of wanneer je nog 
meer over trauma en EMDR wil leren, kan ik verklappen dat 
er dit jaar een boeiende serie workshops en netwerkavon-
den op het programma staat. En vergeet je vooral ook niet in 
te schrijven voor het EMDR Europe congres van 28-30 juni in 
de prachtige stad Krakau.

Supervisorenopleiding
Begin 2019 is een nieuwe supervisorenopleiding gestart. Een 
groep van ongeveer 20 ervaren practitioners bekwaamt zich 
in het superviseren van EMDR. Ze zijn van harte welkom bij 
het bestaande team van supervisoren. Nu zullen nog meer 
leden sneller hun opleidingstraject kunnen afronden. De su-
pervisoren-in-opleiding wens ik veel plezier en succes met 
hun traject.

Zorgstandaarden
Dit jaar legt de projectgroep onder leiding van AkwaGGZ de 
laatste hand aan de zorgstandaard Trauma- en Stressorgere-
lateerde stoornissen. De VEN is bij dit proces betrokken en 
zorgt ervoor dat EMDR een goede plek heeft in deze zorg-
standaard. In de richtlijn wordt EMDR-therapie, samen met 
Imaginaire Exposure en Cognitieve therapie, beschreven als 
eerste-keus behandeling bij PTSS. Ook bij de ontwikkeling 
van de zorgstandaard Dissociatieve stoornissen is de VEN 
nauw betrokken. Verschillende leden dragen hun steentje bij. 

In dit EMDR Magazine
Dit EMDR Magazine staat weer vol interessante artikelen. Zo 
kun je van alles lezen over complexe PTSS en over diverse toe-
passingen van EMDR. Denk aan EMDR bij zelfbeschadigend ge-
drag, EMDR bij depressieve klachten en EMDR bij de gevolgen 
van besnijdenis. Nicole Timmermans laat de resultaten zien 
van de ledenenquête en er staan weer leerzame supervisie-
vragen in. En dit is nog maar een kleine greep uit het aanbod.

Ik hoop dat er ook bij jou na de voorjaarsopruiming een plek 
in je kast is vrijgekomen voor het EMDR Magazine. Maar 
eerst wens ik je veel leesplezier toe!

Annemieke Driessen, Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van de voorzitter
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In Memoriam

Verdrietig zijn we om het overlijden van Herma Hagen. 
Zij was al vanaf de beginjaren betrokken bij de VEN als 
secretaris van de opleidingscommissie (OC). Na een 
tussenpauze was Herma vanaf 2012/2013 zowel lid van 
het bestuur als de opleidingscommissie. 

Wat haar kenmerkte in haar aanpak was een open hou-
ding en respect voor ieders mening. Herma keek om 
zich heen, overzag waar iedereen was en wat nodig 
was om de volgende stap te zetten. Daarbij blikte zij 
optimistisch vooruit en communiceerde daar luchtig en 
vrij over. Zij wist goed welke koers van belang was voor 
de vereniging, was een doorzetter en schuwde het niet 
om anders te durven denken. Hierdoor leverde Herma 
op vele fronten een wezenlijke bijdrage aan onze ver-
eniging. Zo was het haar voorstel om de registratie van 
opleidingspunten via PE Online te laten verlopen. Zij 
maakte zich sterk voor een verandering in de lidmaat-
schapsstructuur - namelijk het koppelen van EMDR-re-
gistraties aan het lidmaatschap - en bepleitte een ver-
dere professionalisering van onze vereniging met een 
nieuw bestuursmodel. Ook stond zij aan de wieg van 
de samenwerking tussen de verschillende specialisti-
sche beroepsverenigingen (P3NL) en stimuleerde zij de 
verdergaande samenwerking met de VGCt en de Ver-
eniging voor Schematherapie om een vereniging voor 
effectieve therapie te vormen. 
Herma was trots als we als bestuur een gezamenlijk 

doel bereikten en genoot daarvan. Binnen onze vereni-
ging deed zij waar zij goed in was: verbinden zonder 
bezig te zijn met posities. Zij richtte zich niet op per-
soonlijk voordeel maar droeg vanuit compassie bij aan 
het geheel. Als ervaren roeister wist zij wat zij moest 

Herma Hagen 
Tekst: Marie Louise Aendekerk en Carlijn de Roos   Foto: Iris le Rütte

Soms gaat de zon onder voor het avond is..
Herma Dieke Leidy Hagen

19 juli 1957 – 12 december 2018

Op 12 december jl. overleed Herma Hagen, voormalig bestuurslid van de VEN en jarenlang lid van 
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doen: doorroeien en koers houden. We waren diep ge-
schokt toen we hoorden dat Herma ernstig ziek was. 
Ondanks haar ziekte bleef zij zo lang mogelijk actief 
meedoen binnen het bestuur. Soms schoof zij recht-
streeks vanuit een chemokuur in vergaderingen aan bij 
onderwerpen die haar na aan het hart lagen. Zij kwam 
om “massa te creëren”, zoals zij dat zelf noemde. 

Zij moest het bestuur echter steeds meer loslaten.  In 
maart 2017 tijdens de ALV trad zij officieel af als be-
stuurslid. Zij was daarbij niet aanwezig. De leden in de 
zaal waren muisstil en geroerd tijdens de toelichting  
over haar verdiensten en de reden van aftreden. Na af-
loop kreeg zij een zeer warm en lang applaus van alle 
aanwezigen als dank voor haar langdurige, deskundige 
en enthousiaste inzet voor de VEN.

Lieve Herma, je stond aan de wieg van de VEN en 
bouwde met enthousiasme en toewijding aan de fun-
damenten, je zou kunnen zeggen de VENdamenten. Je 
wees ons de weg op cruciale punten in de besluitvor-
ming en loodste ons richting een toekomstbestendige 
bestuursstructuur. De VEN is deze weg ingeslagen, we 
gaan op deze weg verder en nemen jou in gedachten 
en in ons hart mee. We zijn heel trots op wie je was, en 
op wat je hebt bereikt voor de VEN, de leden en daar-
mee voor patiënten. We treuren om dit onvermijdelijke, 
definitieve afscheid dat te vroeg is gekomen. Dag vro-
lijke en optimistische  bestuurder met visie. Dag lieve, 
toegewijde, authentieke Herma.

Met diep verdriet dat je er niet meer bent, maar ook 
met veel respect en warmte in ons hart dat we zolang 
met en van je konden genieten, laten we je los in ver-
binding en koesteren we de mooie herinneringen aan 
jou.  

We wensen Joost, Sjef en Roos en al je andere dierba-
ren veel sterkte bij dit verlies.

Namens de VEN
Carlijn de Roos, oud-voorzitter Bestuur

Het bericht van het overlijden van Herma maakt mij ver-
drietig. Herma had net afscheid genomen van de Oplei-
dingcommissie (OC) in de zomer van 2015 toen ons niet 
lang daarna het bericht van haar ziek zijn bereikte. We 
konden het niet geloven want tijdens ons zo gezellige 
afscheidsetentje zag Herma er opvallend sprankelend 
uit en sprak zij genietend van alle plannen die zij had 
voor de komende tijd. Haar betrokkenheid bij de VEN 
zou nog heel intensief zijn omdat zij zich nu alleen ging 
wijden aan haar taken die uit de bestuursfunctie van de 
VEN voort zouden komen.

Herma heeft in de periode van april 2012 tot juni 2015 
deel uitgemaakt van de opleidingscommissie van de 
VEN en tegelijkertijd had zij zitting in het bestuur. In 
deze periode stonden naast de lopende zaken die een 
OC behandelt ook belangrijke beleidsthema’s op de 
agenda, zoals het toewerken naar een nieuwe lidmaat-
schapsstructuur binnen de Vereniging EMDR en een 
strakker opleidingstraject. 

Herma werd de linking pin tussen bestuur van de VEN 
en de OC. Het was geen gemakkelijke taak. In zo’n tran-
sitieperiode naar formelere structuren binnen de ver-
eniging komt er een proces op gang waarin er een ge-
zamenlijke visie op de toekomst moet ontstaan. Deze 
visie, een toegankelijke vereniging willen zijn voor zo-
veel mogelijk leden zonder aan kwaliteit in te boeten, 
werd het gemeenschappelijke doel.

Herma heeft aan dit proces bijgedragen met een on-
wrikbaar optimisme en enthousiasme richting het toe-
komstperspectief van de VEN. Als persoon toonde zij 
zich lief en zachtmoedig, steeds meervoudig partijdig 
gericht op ieders visie en onvermoeibaar om er iets ge-
zamenlijks van te maken. In een positie van ‘leading 

from behind’ gaf zij mede richting aan dit proces en 
bleef uiterst vasthoudend en met veel toewijding ge-
richt op het doel: de vereniging EMDR versterken voor 
de toekomst. In mijn en onze herinnering horen wij haar 
lach en humor, voelen we de warmte die zij uitstraalde 
en hebben wij heel veel waardering voor haar kracht 
om eenieder op de juiste koers te houden.

Marie Louise Aendekerk, oud–voorzitter Opleidings-
commissie
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Te mooi 
om waar te zijn?

Innovatie

Trichotillomanie en excoriatiestoornis worden in de 
DSM 5 geclassificeerd onder de obsessieve-compul-
sieve en verwante stoornissen, ook wel obsessief 
compulsieve spectrumstoornissen (OCS) genoemd, 
meer in het bijzonder de subgroep ‘repetitieve li-
chaamsgerichte gedragingen’. Over het ontstaan van 
deze stoornissen is niet veel bekend. Er is een aantal 
behandelingen beschreven voor OCS. De meeste daar-
van zijn gericht op het versterken van de zelfcontrole. 
Het bekendste voorbeeld is de habit reversal methode 
(Azrin & Nunn, 1973). Deze procedure bestaat uit de 
toepassing van een incompatibele respons, dat wil 
zeggen het uitvoeren van een bepaalde activiteit, die 
onverenigbaar is met het uitvoeren van het ongewens-
te gedrag. 

In Nederland zijn verscheidene interventieprogramma’s 
beschreven en onderzocht. Een voorbeeld is de aan-
pak van Hoogduin, Hagenaars en Keijsers (2011). Deze 
auteurs spreken van ‘ongewenste gewoontes’ en be-
schrijven een behandeling die eveneens overwegend 
is gericht op het versterken van zelfcontrole, met als 
voornaamste elementen: stimuluscontrole, stimulus-
respons-interventie (incompatibele-respons) en be-
perking in tijdsduur en plaats. Zij ontwikkelden de zelf 

controle cognitie vragenlijst (ZCCL) waarmee de moeite 
met verzet (bijvoorbeeld ‘de drang om te ….is zo sterk 

dat ik mij er niet tegen verzetten kan’) en het belang 
van positieve effecten (bijvoorbeeld ‘wanneer ik ver-

drietig ben verwacht ik dat …mij zal troosten’) wordt 
gemeten.  

Een nieuwe behandelmethode
Op basis van tot op heden verschenen onderzoek, is 
de conclusie gerechtvaardigd dat geen van de huidige 
behandelingen daadwerkelijk effectief is, in ieder ge-
val niet op de langere termijn. Dat vraagt niet alleen 
om nadere theorievorming en meer onderzoek, maar 
biedt voorlopig eveneens een legitimatie voor het ex-
perimenteren met nieuwe behandelingen voor deze 
ontwrichtende stoornissen of  ‘ongewenste gewoon-
tes’. Wij beschrijven een dergelijk ‘klinisch experiment’ 
waarbij gebruik wordt gemaakt van imaginatie met 
werkgeheugenbelasting (WGB). De werkwijze wordt 
geïllustreerd aan de hand van drie casussen.

De kracht van imaginatie
Het gebruik van imaginatie in therapie is niet nieuw. Te 
denken valt aan hypnose, Imaginaire Rescripting, Ima-
ginaire Exposure, COMET en het woede/wraak/wrok-
Protocol). Ook bij EMDR staat imaginatie en visualisatie 
centraal. De nadruk ligt daarbij op het in het geheugen 
activeren van mentale representaties zodat deze ver-
volgens kunnen worden ‘bewerkt’. Bij de future tem-

plate en/of de zogenoemde mental video check daar-
entegen wordt een soort ‘blauwdruk’ in het geheugen 
opgebouwd die toekomstig gedrag gevoelsmatig haal-
baarder en daardoor daadwerkelijk waarschijnlijker 
maakt. In de EMDR-variant die in dit artikel wordt ge-
introduceerd wordt echter op een geheel andere wijze 
gebruik gemaakt van imaginatie. De patiënt wordt aan-
gemoedigd het in de werkelijkheid ongewenste en dus 
te onderdrukken gedrag juist wel maar dan imaginair  

Tekst: Do Doeksen en Erik ten Broeke   Foto: Studio WNDRLND

Er is een nieuwe, alternatieve behandeling voor excoriatiestoornis (huidpulkstoornis) en trichotillomanie 
(haren uittrekken) met behulp van het imaginair uitvoeren van het zelfbeschadigend gedrag tijdens werk-
geheugenbelasting. Een eerste mooie toevalstreffer smaakte naar meer. Ook eenzelfde interventie bij twee 
patiënten met trichotillomanie verliep succesvol. Maar verder onderzoek, waarmee inmiddels een start is 
gemaakt, is noodzakelijk.
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uit te voeren, terwijl het werkgeheugen met een afl ei-
dende taak wordt belast. De doelstelling is vanzelfspre-
kend dat de patiënt niet of in ieder geval veel minder 
zal vervallen in het daadwerkelijke, schadelijke gedrag.  
De beschreven aanpak is voortgekomen uit het expe-
rimenteren tijdens de behandeling van een patiënte 
–Anke– die zo vreselijk leed onder tot dan toe onbe-
handelbaar gebleken (krabben ten gevolge van) ec-
zeem dat euthanasie een reële optie voor haar was. De 
opvallend goede resultaten van de behandeling gaven 
aanleiding tot de toepassing ervan bij andere patiënten 
met ernstige schadelijke gewoontes en zelfs automuti-
latie. Al doende werd de werkwijze verder ontwikkeld 
en aangescherpt. Hieronder doen we verslag van dit 
proces. In de nabeschouwing besteden we aandacht 
aan de noodzakelijke relativering en wenselijkheid van 
onderzoek alvorens de werkwijze onomwonden aan te 
bevelen. 

Casus excessief krabben
Anke is een vrouw van 39 jaar. Zij werkt als recruiter. 
Zij vraagt op aanraden van haar dermatoloog expliciet 
om EMDR. Ze lijdt al lang aan ernstig eczeem met ex-
treem krabben tot gevolg. Tot dusver zijn de klachten 
behandeld met medicatie en voedingsadvies, uiteinde-
lijk zonder resultaat. De klachten zijn begonnen na een 
ontslag en verergerden toen zij elders een jaarcontract 
kreeg en zij onzeker werd over het al dan niet verlen-
gen hiervan. Dit leidde tot een langdurig ziekbed. Hoe 
warmer het is, des te meer last Anke heeft van het ec-
zeem (en dus excessief krabben). Zij is erg angstig dat 
wanneer de temperatuur in de zomer stijgt, zij weer zo 
ziek wordt dat het niet meer zal zijn uit te houden. Uit 
de anamnese komt naar voren dat haar moeder ook 
leed aan ernstig eczeem en op enig moment tegen 
patiënte zei: ”Ik stop ermee”. De toen 11-jarige Anke 
belde daarop de huisarts.

Er wordt voor gekozen te beginnen met de gebeurte-
nissen rond ontslag en beoordeling, omdat Anke in 
eerste instantie vooral af wil van de stress die zij 
ervaart vanwege een aanstaand functioneringsge-
sprek en over het al dan niet verlengen van haar 
huidige contract. Vervolgens worden de herinne-
ringen rond de ziekte van haar moeder en haar 
eigen ziekbed behandeld met EMDR. Na het be-
werken van deze beladen herinneringen wordt 
een fl ashforward met betrekking tot de komende 
zomer gedesensitiseerd, meer in het bijzonder de 
absolute machteloosheid van een niet te onder-
drukken jeuk.

Behandelverloop
Wanneer Anke gedurende de behandeling een fyto-
therapeutisch middel gebruikt, waar zij allergisch voor 
blijkt te zijn, ontstaat er een extreme toename van ec-
zeem en jeuk. Zij ziet er verschrikkelijk uit, met wondjes 
en plekken over haar hele lichaam, gezicht en hals. De 
lijdensdruk is zichtbaar groot, hetgeen nog fors wordt 
versterkt door de gevolgen van onophoudelijk krabben. 
Ze smeekt om de EMDR te richten op de verschrikke-
lijke, onverdraaglijke jeuk. Niet in het minst omdat ook 
de therapeut –in navolging van eerdere behandelaars 
–goeddeels wanhopig wordt van de ontstane situatie, 
wordt besloten het bij wijze van experiment te probe-
ren. De gevolgde werkwijze werd ter plekke geïmpro-
viseerd. Inmiddels heeft de werkwijze zich ontwikkeld 
tot een vorm van protocol (zie Box I).

  Box I: Jeukprotocol
1. Vraag de patient zich te concentreren op de jeuk-

plek
2. Vraag hoe hoog de Level of Urge is (LoU; dwz. de 

drang om te krabben= jeuk) op een schaal van 
0-10

3. Laat de patiënt zich voorstellen dat ze zichzelf 
zo hard mogelijk krabt, terwijl het werkgeheugen 
wordt belast

4. Vraag na iedere set naar de LoU en instrueer de 
patiënt opnieuw imaginair te gaan krabben tot de 
LoU =0 geworden

5. Geef dan de volgende suggestie: ‘Maak de plek 
maar wit, dan weten we dat het daar rustig is.’

6. Waar zit de volgende jeukplek? Concentreer je 
daarop en herhaal de werkwijze.

Gedurende de sessie gebeurt er onverwacht iets 
vreemds. Anke gaat lachen en zegt zich high te voe-
len. Zij kent dit fenomeen als ze daadwerkelijk krabt 
en meent zelf dat dit het gevolg is van de endorfi nes 
die vrijkomen. In deze sessie worden zes ‘jeukplekken’ 
behandeld totdat de jeuk is verdwenen.
Anke wordt bij wijze van huiswerk gevraagd iedere 
avond voor zij in bed stapt, alle jeukplekken te ‘behan-
delen’ zoals ook in de sessie is gedaan. Dat wil zeggen, 
door imaginair te krabben, terwijl zij haar vinger volgt 
die ze voor haar eigen ogen heen en weer beweegt. 
Zodra de behandelde plek LoU=0, moet zij de desbe-
treffende plek imaginair wit maken en de volgende 
jeukplek aanpakken. De reden dat voor deze onconven-
tionele werkgeheugenbelasting wordt gekozen, is dat 
de oogbewegingen gedurende de sessie zo’n goed    
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resultaat gaven, dat de therapeut de kans dat dit ge-
neraliseerbaar was naar de thuissituatie het grootst 
achtte. Bovendien was tappen geen optie, omdat Anke 
overal jeuk had en tappen dan mogelijk het krabben 
zou vervangen. Een andere mentale taak was achteraf 
gezien mogelijk een goed alternatief geweest.
Alle zittingen verlopen op dezelfde manier. Er worden 
per sessie, afhankelijk van de actuele ernst van de 
klachten, gemiddeld zes jeukplekken behandeld. Opval-
lend is dat Anke zich telkens na ongeveer 20 minuten 
weer high voelt (alsof ze een ‘cocktail heeft gedronken 
of een joint heeft gerookt”’. Het huiswerk doet zij trouw. 
Na vier zittingen is sprake van een forse verbetering. 
Het desensitiseren tijdens de sessies wordt afgerond. 
Wel blijft Anke thuis oefenen met imaginair krabben, 
terwijl ze haar vinger voor haar ogen heen en weer be-
weegt. Deze taak ziet zij als een essentieel onderdeel 
van de behandeling. Anke is erg enthousiast en vertelt 
dat haar huid haar leven niet meer beheerst en dat zij 
voor het eerst sinds een jaar geen bebloede lakens 
meer heeft als ze wakker wordt. Zelfs toen in de zomer 
de temperatuur boven de 20 graden was, was er geen 
sprake van een toename van de klachten.Een schrif-
telijke follow-up na acht maanden laat zien dat Anke’s 
huid nog steeds in betere conditie is dan in lange tijd en 
dat zij in de zomer niet ziek(er) is geworden. Ook haar 
dermatoloog is blij verrast over het resultaat. Zij zegt 
wel regelmatig te moeten blijven oefenen om het krab-
ben niet weer te laten toenemen.

Twee casussen trichotillomanie  
Na het succes bij de behandeling van de door jeuk ge-
teisterde Anke, deed zich de gelegenheid voor de ge-
volgde werkwijze uit te proberen bij twee patiëntes 
met hardnekkige trichotillomanie, Wilma (30) en Paula 
(38). Zij hadden al meer dan 20 jaar last van trichotil-
lomanie en waren gemiddeld 35 minuten per dag bezig 
met haren uittrekken. Beiden beleefden het haartrek-
ken als een verslaving. Bij deze twee casussen werden 
er ook kwantitatieve gegevens verzameld (zie Figuur 1).

Box II. Protocol Imaginair Haartrekken
- Vraag de patiënt de aandacht te richten op de plek 

waar zij het meest haar haar wil trekken en stel 
vast hoe sterk de drang is om te trekken (Level of 

Urge, LoU)
- Instrueer de patiënt in gedachten naar de plek te 

gaan en imaginair zo hard als zij zich kan voorstel-
len aan haar haar te trekken: “Doe in gedachten 
wat je lichaam/hand wil doen”

- Belast tijdens de imaginatie het werkgeheugen zo 
optimaal mogelijk

- Vraag naar de LoU: ‘Hoe sterk is de drang nu op een 
schaal lopend van 0 tot 10?’

- Herhaal deze stappen totdat de LoU=0
- Verplaats zodra de LoU=0 de aandacht naar de vol-

gende plek
- Herhaal de werkwijze tot de LoU=0 voor de gehele 
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Huiswerk
Analoog aan de huiswerkinstructies bij Anke in de vo-
rige casus, wordt aan beiden gevraagd om bij optreden 
van drang geheel imaginair aan het haar te trekken, ter-
wijl zij hun vinger voor hun ogen bewegen, en dat te 
herhalen totdat de LoU voor alle plekken op het hoofd 
0 is. Er wordt gekozen voor deze vorm van werkgeheu-
genbelasting omdat dit in de eerste casus tot een goed 
resultaat leidde. Ook nu had evengoed voor een andere 
vorm van werkgeheugenbelasting (bijvoorbeeld tap-

pen) gekozen kunnen worden.

Resultaten
Zowel bij aanvang als gedurende de behandeling is de 
tijd die Paula en Wilma dagelijks besteden aan haartrek-
ken bijgehouden (zie tabel 1). Beiden waren bij aanvang 
van de therapie gemiddeld 35 minuten per dag bezig 
met het uittrekken van haar. Na drie therapiesessies 
en drie weken dagelijks thuis oefenen, zodra er drang 
was om aan haar te trekken, was de trichotillomanie 
–dat wil zeggen het daadwerkelijke haartrekken– ge-
heel verdwenen. Opvallend was dat ook de noodzaak 
(of drang?) om imaginair haar uit te trekken bij beide 
patiëntes geheel afwezig was. De gehele behandeling 
besloeg vier weken.
Na zes maanden blijkt Paula geen terugval te hebben 
gehad. Wel benadrukt zij dat zij nog regelmatig de oefe-
ning thuis moet herhalen wanneer zij de drang voelt om 
aan haar haar te trekken. Van Wilma zijn geen follow-

upgegevens bekend.

Algemene beschouwing
Na de mooie toevalstreffer bij excessief krabben is min 
of meer dezelfde interventie toegepast bij trichotillo-
manie. Anke die zich lange tijd excessief krabde vertelt 
meerdere keren zich high te voelen wanneer zij imagi-
nair het ongewenste gedrag uitvoert. De achtergrond 
daarvan is niet zomaar duidelijk, maar denkbaar is dat 
het zichzelf daadwerkelijk pijn doen endorfines (opioï-
de peptiden met pijnstillende eigenschappen) vrijmaakt 
en dit door een proces van klassieke conditionering 
ook als geconditioneerde respons optreedt wanneer zij 
imaginair hetzelfde doet. 
Nieuw in deze aanpak is niet alleen dat het gedrag 
imaginair wordt uitgevoerd, maar dat tegelijkertijd het 
werkgeheugen door het uitvoeren van een motorische 
taak wordt belast. De werkgeheugenbelasting richt 
zich echter niet zoals bij EMDR op een visueel target, 
maar puur op de drang in het lichaam en het imagi-
nair uitvoeren van het ongewenste gedrag. Mogelijk 
zorgt de werkgeheugenbelasting voor het remmen van 

de amygdala en dus voor arousaldaling waardoor de 
drang om het ongewenste gedrag in de realiteit uit te 
voeren afneemt. Bij het aldus behaalde resultaat speelt 
mogelijk ook mee dat de patiënt het gedrag, ook al is 
het imaginair, mag blijven uitvoeren. Hiermee wordt te-
gemoet gekomen aan kenmerkende cognities rond het 
‘Belang van positieve effecten’ en ‘Moeite met verzet’, 
zoals gemeten met de ZCCL. Bij follow-up blijken alle 
drie patiënten deze veilig bevonden werkwijze thuis 
bij toenemende aandrang toe te passen. Vooral bij de 
patiënten met trichotillomanie, bleek dat overigens na 
enige weken nog maar zelden nodig.

Alvorens deze werkwijze onomwonden aan te beve-
len, is verder onderzoek noodzakelijk. Er is inmiddels 
een start gemaakt met een studie met een zogenoemd 
multiple baseline design op de afdeling Psychoderma-
tologie van het Erasmus Medisch Centrum. Daarnaast 
is de eerste auteur, samen met een aantal collega’s, 
verdere ervaringen aan het opdoen in de vorm van een 
pilot study bij patiënten met krabgedrag ten gevolge 
van een huidaandoening. In het verlengde daarvan 
wordt de methode op basis van een positief verlopen 
casus ook uitgeprobeerd bij patiënten die automutile-
ren. In een volgende publicatie wordt verslag gedaan 
van de desbetreffende casus (Ten Broeke & Doeksen, 
in voorbereiding) Het is spannend te gaan zien of het in 
de hier beschreven casus gaat om toevalstreffers (die 
te mooi zijn om waar te zijn) of om de contouren van 
een effectieve werkwijze die navolging verdient.        
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ting voor het remmen van de amygdala 
en dus voor arousaldaling waardoor de 
drang om het ongewenste gedrag in de 
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Wat is de status van EMDR 
30 jaar na de introductie?
Tekst: Ad de Jongh en Nadia Thiel

Research

Dit jaar bestaat EMDR 30 jaar. Onderzoeksinspanningen rondom het vaststellen van de werkzaamheid van 
EMDR therapie hebben niet alleen geleid tot de wereldwijde bekendheid van EMDR als therapeutische 
stroming, maar ook tot erkenning in die zin dat EMDR-therapie ook in de internationale richtlijnen voor de 
behandeling van PTSS een vaste plaats heeft verworven. Toch zijn er enkele trauma-categorieën, zoals 
combat-related PTSD waar de wetenschappelijke onderbouwing en de status qua evidence-base nog zwak is. 
Wat zeggen de allernieuwste behandelrichtlijnen?

De afgelopen dertig jaar heeft EMDR-therapie zich niet al-
leen ontwikkeld tot een volwassen en volwaardige the-
rapeutische procedure, maar is er ook veel onderzoek 
naar de werkzaamheid van EMDR verricht. In de eerste 
twintig jaar spitste dit onderzoek zich voornamelijk toe 
tot onderzoek naar de effectiviteit van EMDR bij PTSS. Een 
belangrijke vraag is wat we nu, na 30 jaar EMDR-therapie, 
kunnen zeggen over de internationale status ervan wan-
neer het gaat om de behandeling van PTSS. Een overzicht. 

EMDR-therapie en de behandelrichtlijnen
Sinds 2013 beveelt ook de World Health Organization EM-
DR-therapie – naast prolonged exposure - aan als eerste-
keuze behandeling voor PTSS (WHO, 2013). Ook de recente 
richtlijnen van de International Society of Traumatic Stress 

Studies (ISTSS) hebben EMDR en exposure op de eerste 
plaats gezet waar het hun beoordeling als behandeling 
voor PTSS betreft. Dit geldt voor zowel volwassenen als 
voor kinderen. Nieuw binnen de ISTSS richtlijnen is de 
aandacht voor de preventie van PTSS. Voor volwassenen 
noemt de richtlijn EMDR-therapie als bewezen effectieve 
early intervention met als doel PTSS na een potentieel 
traumatische gebeurtenis te voorkomen. Andere organi-
saties waaronder American Psychological Asssociation 

(APA, 2017) en het Britse National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE, 2018) geven EMDR-therapie een 

lagere beoordeling dan cognitieve gedragstherapie. EMDR 
krijgt het label ‘preference’, waarbij ze expliciet aangeven 
EMDR voor combat related PTSD nog ongeschikt te vin-
den (zie Tabel I). De nieuwste NICE richtlijnen zijn ook min-
der positief over de toepassing van EMDR bij kinderen. 

Verschillen tussen de richtlijnen
Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen de diverse 
richtlijnen waar het de beoordeling van EMDR als thera-
peutische interventie voor PTSS betreft? Dit heeft ermee 
te maken dat onder elke richtlijn ook een systematisch 
literatuuronderzoek ligt en op basis daarvan een zoge-
naamde meta-analyse wordt uitgevoerd. De opstellers 
van de verschillende richtlijnen gebruikten daarvoor afwij-
kende inclusiecriteria voor de studies die zij voor de me-
ta-analyse selecteerden. Waar de ISTSS breed keek (i.e., 
‘psychological treatments, when compared to treatment 

as usual, waiting list or no treatment, result in a clinically 

important reduction of symptoms, improved functioning/

quality of life, presence of disorder, or adverse effects’), 
sloten de opstellers van de NICE-richtlijnen in hun beoor-
deling onder andere studies uit in het geval dat patiënten 
comorbiditeit vertoonden. Dat leidde ertoe dat de groot-
ste (n=155) gecontroleerde EMDR uitkomststudie ooit  - 
de Nederlandse T-TIP studie - werd uitgesloten omdat de 
patiënten naast hun PTSS ook een psychotische stoornis 
hadden. Dezelfde studie werd ook uitgesloten in de meta-
analyse die voor de APA richtlijn van 2017 werd gebruikt, 
maar in dit geval omdat ze alleen studies van voor 2012 
voor hun analyses gebruikten. 
Er was nog iets anders met deze richtlijn aan de hand 
waardoor EMDR relatief slechter uit de bus kwam dan 
de op cognitieve gedragstherapie gebaseerde behan-
delingen, dat wil zeggen cognitive processing therapy, 

EMDR is inmiddels een evidence-
based therapie, die in het 
geval van PTSS bij patiënten 
– zowel volwassen als kinderen – 
gericht kan worden ingezet
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cognitive therapy for PTSD, narrative exposure therapy, 

prolonged exposure therapy. De APA gebruikte namelijk 
afwijkende criteria om tot een selectie van relevante stu-
dies te komen. Zij keek in haar beoordeling alleen naar 
de studies waarin EMDR werd vergeleken met een niet-
actieve controlegroep, een controleconditie waarin de 
mensen een ineffectieve behandeling kregen, of op een 
wachtlijst stonden, een zogenaamde wachtlijst controle 
conditie. Deze strategie wordt doorgaans gebuikt om te 
controleren voor spontaan herstel. Het toepassen van 
deze strikte criteria leidde er echter toe dat maar vier 
EMDR studies geïncludeerd (allemaal afkomstig van voor 
2007) werden met bij elkaar niet meer dan 60 patiënten 
die EMDR hadden ondergaan. 

Conclusie
Wat betreft de status van EMDR-therapie dertig jaar na 
haar introductie kunnen we concluderen dat, ten aanzien 
van PTSS, EMDR kan worden toegepast als een interven-

tie van eerste keuze omdat er voldoende wetenschap-
pelijke ondersteuning is voor de werkzaamheid van deze 
therapie, ook als er sprake is van ernstige comorbiditeit. 
Bovendien zijn er aanwijzingen uit verschillende, maar 
lang niet alle, studies dat EMDR-therapie korter duurt dan 
cognitieve gedragstherapie. 
Er zijn echter enkele traumacategorieën waarbij de we-
tenschappelijke onderbouwing en de status qua evi-
dence-base nog zwak is in vergelijking tot cognitieve ge-
dragstherapie. Dit geldt met name voor combat-related 
PTSD. Het is duidelijk dat onderzoek op dit terrein heel 
hard nodig is. 
Interessant is dat ten aanzien van een andere trauma-
categorie, zoals PTSS bij vluchtelingen, EMDR-therapie 
juist weer heel goede resultaten laat zien die vergelijk-
baar zijn met narrative exposure therapy, maar beter dan 
met prolonged exposure worden bereikt. Opmerkelijk is 
dat deze constatering niet heeft geleid tot bijvoorbeeld 
een aanbeveling die cognitieve gedragstherapie uitsluit 
als eerste-keuze behandeling voor PTSS, zoals de NICE 
richtlijncommissie wel deed voor EMDR in het geval van 
combat-related PTSD. 
Wat kunnen we in de toekomst verwachten over de evi-
dence base van EMDR? Die vooruitzichten zijn heel goed. 
Zo zijn er bijvoorbeeld diverse studies die op dit moment 
worden uitgevoerd, onder andere ook over de behande-
ling van complexe PTSS, waarvan we kunnen verwach-
ten dat deze in de volgende versie van richtlijnen (APA 
en NICE) zullen worden meegenomen. In hun reactie op 
kritiek op de richtlijn stelt de richtlijncommissie van de 
APA dan ook dat “..the panel decided to maintain its con-
ditional recommendation for EMDR, with the caveat that 
there is greater uncertainty about this recommendation 
than for other recommendations and with future meta-
analysis the recommendation could be strong.”

Tabel I. Overzicht van de verschillende recente behandelrichtlijnen en de beoordeling van EMDR voor de behandeling van PTSS

Richtlijn Categorie Jaar Aanbeveling EMDR

World Health Organizaton (WHO) Volwassenen 2013 ‘Should be considered’ 
World Health Organizaton (WHO) Jeugd 2013 ‘Should be considered’ 
Veterans Affairs and US Department of Defense  Volwassenen 2017 Aanbevolen met sterk bewijs
American Psychological Association (APA) Volwassenen 2017 ‘Suggested’, maar niet aanbevolen
National Institute for Health and Care Jeugd 2018 Alleen als de behandeling met  
Excellence (NICE)   cognitieve gedragstherapie niet aanslaat
National Institute for Health and Care Volwassenen 2018 ‘Overweeg EMDR’ maar niet als er 
Excellence (NICE)   sprake is van combat-related PTSD
International Society of Traumatic Stress (ISTSS)  Volwassenen 2018 Sterke aanbeveling 
International Society of Traumatic Stress (ISTSS) Jeugd 2018 Sterke aanbeveling
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Verschillende wegen naar Rome
Tekst: Renée Beer

Ontwikkeling

Internationale richtlijnen bevelen twee effectief bewezen behandelmethodes aan voor de behandeling 
van kinderen* met PTSS: Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TFCBT) en EMDR-therapie. 
Vooralsnog blijkt de evidentie voor deze twee behandelmethodes het sterkst, waar het de behandeling 
van PTSS betreft. Echter, als er naast PTSS ook aanvullende symptomen zijn - wat veel voorkomt bij 
kinderen in de pleegzorg, residentiele jeugdzorg, klinische of forensische kinder- en jeugdpsychiatrie 
- profi teren kinderen minder van de behandeling (International Society of Traumatic Stress Studies, 
2018). Wat hebben we aan deze behandelrichtlijnen voor onze dagelijkse praktijk? In dit artikel be-
spreek ik enkele criteria die relevant lijken voor de keuze tussen verschillende wegen naar Rome en 
omstreken op basis van ervaringen in de klinische praktijk
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"Als je niet alleen Rome 
moet bereiken maar ook de 
omliggende streek, lijkt TFCBT 
een effi ciëntere weg"
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Interview

Suïcidepreventie en 
Eye Movement Dual Task
Tekst: Deana de Zwart

Door het geleidelijk stijgend aantal zelfdodingen staat suïcidepreventie hoog op de agenda van het Ministerie 
van VWS. Onlangs is een onderzoek gestart naar het effect van Eye Movement Dual Task (EMDT) op de suïci-
dale beelden en gedachten bij depressieve patiënten. Alle reden om in gesprek te gaan met Jaël van Bentum, 
onderzoekster aan de Vrije Universiteit Amsterdam, over haar promotieonderzoek.

Wat was de aanleiding voor dit onderzoek?
“Ondanks de suïcide-preventiemaatregelen van de laatste 
jaren zien we dat het aantal suïcides in Nederland –ook 
naar rato van de bevolkingsgroei– nog steeds stijgt. We 
willen graag meer weten over de overgang van gedachte 
naar daad, zodat we interventies kunnen ontwikkelen om 
vroegtijdig hulp te bieden. Voorheen was suïcidaliteit een 
exclusiecriterium voor onderzoek, maar daar blijkt geen 
reden voor - al is er wel een verplicht veiligheidsplan ver-
bonden aan het onderzoek.” 

Wat is er al bekend over suïcidale gedachten en 
beelden?
“De impact van een negatieve life-event lijkt te worden 
versterkt door een voortdurende focus op problemen en 
bijbehorende negatieve gedachten (rumineren), waarbij 
suïcidale mensen uiteindelijk mentaal verbeelden hoe 
bijvoorbeeld hun suïcide of hun begrafenis verloopt, zo-
genaamde flashforwards. Er is nog weinig onderzoek 
gedaan naar intrusies en suïcidaliteit. Emily Holmes en 
Catherine Crane hebben in Engeland onderzoek gedaan 
naar suïcidale intrusies bij patiënten met een depressieve 
of bipolaire stoornis. In het pre-suïcidale proces worden 
vaak intrusieve gedachten en intrusieve beelden vermeld. 
Suïcidale beelden zijn voor de patiënt in eerste instantie 
vaak geruststellend, als zijnde een hypothetische oplos-
sing voor de ervaren problemen. 
Maar als de beelden geleidelijk aan onvrijwillig en oncon-

troleerbaar opkomen kunnen ze heel alarmerend en be-
angstigend zijn, waarbij pogingen gedaan worden ze te 
onderdrukken. Proberen ergens niet aan te denken werkt 
averechts. Hoe vaker de suïcidale beelden opkomen, hoe 
onontkoombaarder ze ervaren worden, totdat de beelden 
ondraaglijk zijn en overlijden de enige manier lijkt om er-
aan te kunnen ontsnappen. Vanuit de cognitieve psycholo-
gie weten we ook dat het je voorstellen van een daad het 
daadwerkelijke gedrag beïnvloedt. Daarom denken we dat 
behandeling van de intrusieve suïcidale beelden helpend 
kan zijn in de behandeling van suïcidaliteit. Onderzoek 
naar traumatische herbelevingen toont aan dat intrusies 
goed behandeld kunnen worden door patiënten tijdens 
het ophalen van beelden een duale taak uit te laten voeren 
die het werkgeheugen belast, waardoor de emotionele la-
ding,  oncontroleerbaarheid en levendigheid van de intru-
sies blijvend afnemen. Enfin, dat is voor EMDR-therapeu-
ten natuurlijk bekend terrein. Door het toepassen van een 
oogbeweging-taak tijdens het ophalen van suïcidale beel-
den verwachten wij dat de intensiteit, frequentie, emoti-
onele lading en oncontroleerbaarheid van de beelden zal 
verminderen en daarmee de overgang van het denken aan 
suïcide naar suïcidaal gedrag zal voorkómen.” 

Hoe is het onderzoek opgezet?
“Het onderzoek richt zich op depressieve patiënten met 
suïcidale ideatie die onder behandeling zijn van de GGZ. 
Daarin werken we samen met een zevental GGZ-instellin-
gen in Nederland: Altrecht, Dimence, GGZ Oost-Brabant, 
GGZ Eindhoven, Parnassia Groep, Pro Persona en Vincent 
van Gogh Instituut. In de eerste fase van ons onderzoek 
hebben we afgelopen zomer bij GGZ InGeest, locatie de 
Nieuwe Valerius in Amsterdam, bij 6 personen een pilot 
gedaan. De resultaten daarvan waren veelbelovend en nu 
zijn we gestart met een randomized controlled trial (RCT), 

“Als de suïcidale intrusies zijn 
afgenomen is er meer ruimte 
bij de patiënt voor het volgen 
van de reguliere behandeling 
voor de depressie.”
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waarbij we 90 patiënten willen includeren. 
We starten met een gestructureerd interview, waarbij we 
de intrusies uitvragen, zodat we een beeld krijgen van de 
frequentie en de last die mensen ervaren. Het interview 
nemen we overigens af bij een grotere groep -ongeveer 
350 patiënten- omdat we ook willen analyseren bij welke 
patiënten intrusies voorkomen en wat de frequentie en de 
ervaring is. Met voormalige patiënten en (trauma)deskun-
digen hebben we het flashforward-protocol aangepast 
voor deze specifieke intrusies. Zo gebruiken we geen in-
stallatie van de PC. Ons doel is immers niet het aanpassen 
van de cognitie, maar het verminderen van de intrusies.
De patiënten in de interventiegroep krijgen naast hun re-
guliere behandeling binnen zes weken tijd een zestal ses-
sies van één uur EMDT. De patiënten in de controlegroep 
krijgen alleen de reguliere behandeling, meestal een com-
binatie van medicatie en cognitieve therapie. 
De EMDT wordt gestandaardiseerd uitgevoerd met dezelf-
de snelheid die via een lichtbalk wordt aangeboden. Uiter-
aard worden er gedurende het onderzoeken verschillende 
vragenlijsten afgenomen bij beide groepen: voorafgaand 
aan de interventie en vervolgens na de sessies en na drie, 
zes en negen maanden. De primaire uitkomstmaat zijn de 
suïcidale intrusies. Als deze zijn afgenomen, is er meer 
ruimte bij de patiënt voor het volgen van de reguliere be-
handeling voor de depressie.”

Hoe bepaal je de targetselectie?
“Met de patiënt zijn in het interview alle intrusies bespro-
ken. Vervolgens wordt nagevraagd welke op dit moment 
het meest belastend is. Van deze intrusie wordt het meest 
belastende plaatje vastgesteld.”

Wanneer verwacht je de resultaten van het on-
derzoek?
“Er is veel belangstelling voor het onderzoek. Als deze in-
novatieve methode effectief blijkt, kan zij worden aange-
boden in de GGZ als aanvulling op bestaande behandelin-
gen van suïcidale patiënten.
Maar hoe veelbelovend het allemaal ook klinkt, ik wil de 
klinische behandelaars toch vooral op het hart drukken 
eerst het onderzoek naar de effectiviteit van EMDT op su-
icidale intrusies af te wachten. We zullen echt eerst zeker 
moeten weten of er schadelijke gevolgen zijn, bijvoor-
beeld doordat de beelden juist frequenter voor gaan ko-
men. En hoewel er theoretisch geen reden is om het aan 
te nemen, moeten we ook zeker weten wat er gebeurt als 
je de intensiteit van de emoties afhaalt. 
Wordt de overgang naar suïcidaal gedrag inderdaad ver-
broken of wordt juist de drempel tot actie tegen alle ver-
wachting in lager omdat er minder angst is? Zowel posi-

tieve als negatieve gevoelens worden gedesensitiseerd, 
en wat is daarvan bij deze doelgroep het effect? Wat ge-
beurt er als je de angst voor het beeld weghaalt? Bij dit 
onderzoek is een extra onafhankelijke veiligheidscommis-
sie betrokken, een objectieve groep die meekijkt naar de 
resultaten om eventuele risico’s tijdig te signaleren, zoals 
dat gewoonlijk gebeurt bij medicatieonderzoek. Indien no-
dig wordt het onderzoek voortijdig stopgezet. De planning 
is dat de uiteindelijke resultaten eind 2020 gepubliceerd 
kunnen worden. “
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Informatie over het Simagery onderzoek.

Wat is het verschil tussen EMDT 
en standaard EMDR?
De EMDT-behandeling in het kader van dit onderzoek 
maakt gebruik van een duale component om de leven-
digheid en emotionaliteit van de suïcidale intrusies te 
verminderen (desensitization). Tevens wordt er een ne-
gatieve cognitie vastgesteld om de (cognitieve) associa-
ties van de intrusie aan te pakken (reprocessing). In de 
EMDR-therapie wordt er ook een positieve cognitie aan 
het beeld gekoppeld. Het installeren van deze positieve 
gedachtegang heeft als doel de geloofwaardigheid van 
de positieve cognitie maximaal te laten toenemen. Aan-
gezien er binnen dit onderzoek een expliciete focus is op 
het verminderen van de levendigheid, emotionaliteit en 
daarmee ook de frequentie van de intrusies, is het ‘instal-
latie-’ proces niet van toepassing. Tevens komen stappen 
zoals de bodyscan en het installeren van een future tem-

plate niet aan de orde binnen dit onderzoek. 
Dit protocol gaat ervan uit dat de suïcidale intrusies gere-
lateerd zijn aan de toekomst. Het protocol behandelt dus 
geen intrusies of flashbacks van traumatische ervaringen 
die in het verleden plaatsvonden (bijvoorbeeld naar aan-
leiding van suïcidepogingen uit het verleden). Wel kan het 
zo zijn dat er associaties tijdens de EMDT-sessies bestaan 
tussen de flashforwards en eerdere suïcidale ervaringen. 
Dat is toegestaan, zolang het target beeld maar de suïci-
dale flashforward is.

Uit: Simagery onderzoeksprotocol
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Casus

Behandeling van de 
spreekwoordelijke beerput 
in een verslavingskliniek
Tekst: Annika Verhage en Zegert van Eijk

Anna is een 31-jarige vrouw die in behandeling is bin-
nen de zorglijn Psychiatrie & Verslaving van een GGZ-
instelling vanwege verslavingsproblematiek, onder an-
dere polygebruik van GHB, cannabis, speed, en alcohol. 
Zij is ook gediagnosticeerd met een bipolaire-I-stoornis 
met zowel manische als depressieve periodes waar-
voor zij een medicamenteuze onderhoudsbehandeling 

krijgt. Anna heeft twee jaar geleden een detoxopname 
gehad, en daarna gedurende elf maanden een op sta-
biliteit gerichte deeltijdbehandeling gevolgd. Na die 
periode is zij negen maanden abstinent en in stem-
ming redelijk stabiel gebleven. Vanwege terugval in al-
coholgebruik (zeven standaardeenheden wijn per dag) 
en eenmalig GHB-gebruik heeft ze opnieuw vier weken 
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een detoxopname gedaan met aansluitend deeltijdbe-
handeling, waar zij de eerste zes weken klinisch kan 
verblijven. 

De deeltijdbehandeling
Tijdens de eerdere behandeling wilde Anna niet spreken 
over trauma’s in een eerdere relatie, en wilde ook geen 
traumabehandeling. In de anamnese komt nu wel naar 
voren dat de terugval in gebruik bij Anna sterk samen-
hangt met onverwerkte trauma’s en wordt na diagnostiek 
een PTSS vastgesteld. Ze is door haar ex-vriend veelvul-
dig met de dood bedreigd en lichamelijk mishandeld. Ook 
werd ze door hem gedwongen tot seks met andere man-
nen, vaak onder invloed van middelen. 
In de eerste weken vallen toenemend stemmingswis-
selingen op, waarbij Anna steeds meer geagiteerd is, en 
op andere momenten intens verdrietig. Ze is overactief, 
snel overprikkeld en krijgt daarom meer rustmomenten. 
Na twee weken van overwegend toornige manie met 
toenemend disfunctioneren, wordt geconcludeerd dat er 
sprake is van een (dysfore) manische episode, en wordt 
het starten met stemmingsstabiliserende medicatie ge-
adviseerd. 
Zij weigerde lithiumcarbonaat, eerste keus bij een manie, 
vanwege eerdere bijwerkingen, en uiteindelijk komt er 
overeenstemming over het starten van lorazepam, een 
benzodiazepine. De medicatie, de structuur van de deel-

tijdbehandeling en de opname maken functioneren bin-
nen de deeltijdbehandeling nog net haalbaar.
Anna vertelt in die periode voor het eerst wat er is ge-
beurd in de eerdere relatie. De spreekwoordelijke beerput 
lijkt dan open te gaan, met als gevolg dat er veel herbele-
vingen en nachtmerries optreden. Geconcludeerd wordt 
dat de huidige ontregeling mede voortkomt uit actuele 
posttraumatische klachten en Anna staat, schoorvoe-
tend, open voor een trauma-gerichte behandeling.  

De traumabehandeling
Anna zie ik in een kennismakingsgesprek waarbij ze ade-
quaat de gebeurtenissen vertelt. Ze heeft vooral last van 
herinneringen aan de periode waarin ze seks moest heb-
ben met andere mannen op een parkeerplaats. Ze kan 
het gesprek ongeveer 20/25 minuten adequaat voeren, 
hierna wordt ze chaotisch in haar denken en spreken, en 
sluiten we het gesprek af. Er wordt besloten om wekelijks 
één EMDR-sessie te plannen. 

Eerste EMDR-sessie
We starten de EMDR met een situatie waarbij ze seksuele 
handelingen moest verrichten bij een andere man, terwijl 
haar toenmalige vriend toekeek. De NC is: ‘Ik ben waarde-
loos’. De SUD daalt van 10 naar 0. De VoC van de PC: ‘Ik 
ben oké’ wordt snel een 7. Na deze EMDR-sessie merkt ze 
wat rust op, maar merkt ook dat andere  
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herinneringen sterker omhoogkomen. In de dagen hierna 
worden de stemmingswisselingen forser. Ze raakt snel 
geagiteerd, wordt boos en de verpleging wordt bang van 
haar. De psychiater constateert dat er sprake is van een 
verdere toename van de manie en besloten wordt naast 
lorazepam te starten met quetiapine ter verdere remming 
van de manie. Hierdoor wordt ze rustiger, maar raakt zij 
ook gesedeerd. In de afweging of, vanwege de ernst van 
de ontremming en de mate van externe begeleiding die 
zij vraagt, een opname op de gesloten High/Intensive 
Care(HIC)-afdeling niet geïndiceerd is, wordt besloten de 
medicatie ondanks de sedatie te handhaven, zodat de 
plaatsing op de gesloten afdeling niet nodig blijkt.

Tweede sessie
De week erna zie ik Anna weer voor EMDR, maar ze 
heeft een uur van tevoren de medicatie (quetiapine) in-
genomen. We selecteren een volgende situatie waarbij ze 
seks moest hebben met een man op een parkeerplaats, 
terwijl ze ‘nee’ zegt. De SUD daalt snel van een 8 naar 
een 0, maar de medicatie begint ook te werken. Ze raakt 
het plaatje kwijt, kan zich niet meer concentreren en valt 
bijna in slaap. Door de medicatie verloopt deze sessie niet 
goed. Wanneer ik haar later op de dag kort spreek, is Anna 
de herinnering aan de inhoud van de EMDR-afspraak bijna 
kwijt. We nemen samen stabiliserende vaardigheden door 
voor de komende dagen. Ze gaat het weekend met verlof 
en is ontrouw met medicatie-inname, omdat ze zich een 
zombie voelt. In overleg wordt besloten de dosering van 
de quetiapine te halveren. 

Derde sessie
Met Anna heb ik afgesproken de medicatie na de sessie in 
te nemen, zodat dit niet interfereert met de EMDR-behan-
deling. We kijken opnieuw naar de gebeurtenis van vorige 
keer waarbij het naarste plaatje nu is: verkracht worden 
in de auto, terwijl haar vriend toekijkt. De NC is: “Ik ben 
machteloos”. De SUD daalt van 8 naar 0. Aan het begin 
lopen de emoties op en wil ze bijna weglopen. Na afloop 
kan ze aangeven dat haar vriend minder invloed op haar 
begint te krijgen. In de dagen hierna wordt ze rustiger en 
oogt ze stabieler. Echter de boosheid en agressie blijven.

Vierde sessie
Tijdens deze sessie geeft Anna aan geen last meer te 
hebben van herbelevingen en nachtmerries over de hele 
periode rondom haar ex-vriend. Tijdens dit gesprek komt 
vooral de woede en wraak richting haar ex naar voren. 
Ze wil wraak nemen en heeft vrienden die dat voor haar 
kunnen ‘regelen’. In overleg besluiten we dit aan te pak-
ken middels het woede/wraak/wrok-protocol. Tijdens het 

maken van deze film voelt ze de angst opkomen, maar 
kan ze zich sterker maken door haar vader en een vrien-
din ‘mee te nemen’. Ze neemt wraak op haar ex-vriend 
en laat hem achter in zijn ‘miezerige leven’. De SUD daalt 
van 8 naar 1 (zij wil er expliciet geen 0 van maken). De 
dagen daarna wordt er verandering zichtbaar: ze is meer 
opgelucht en ontspannen en gaat zelfs mee sporten met 
de groep. 

Vijfde sessie
Anna vertelt dat het goed gaat en heeft geen vraag meer 
voor mij. Ze heeft geen posttraumatische klachten meer 
en de wraakgevoelens zijn afgenomen. De laatste stap is 
te kijken naar een toekomstige situatie. Haar ex-vriend 
woont in de buurt en komt vaak in het appartementen-
complex van haar broer, dus ze kan met hem gecon-
fronteerd worden. We maken een plaatje (flashforward) 
van een toekomstige situatie waarin ze hem tegenkomt 
en waarin hij haar weer bedreigt. De SUD daalt snel van 
een 3 naar een 0. Bij navraag is er geen andere situatie 
die haar meer angst (hogere SUD) bezorgt. Ze krijgt het 
vertrouwen dat ze kan handelen wanneer ze hem tegen-
komt en hiermee sluiten we deze EMDR-behandeling af. 
Ze geeft hierbij aan dat zolang zij niet onder invloed is van 
alcohol of drugs, zij weerstand zal kunnen bieden tegen 
hem. De manische symptomen zijn verminderd en Anna 
maakt plannen de deeltijdbehandeling af te bouwen.  

Beschouwing
De behandeling van de EMDR heeft ruim een maand 
geduurd waarbij, mede door een manische episode, de 
emoties enorm opliepen en er veel externe structuur 
nodig was. Na de eerste ontregeling is besloten om ook 
medicamenteus te behandelen. De medicatie zorgde in 
eerste instantie voor stagnatie van de EMDR. Terugkijkend 
had de EMDR effectiever kunnen zijn zonder gebruik van 
emotie-beïnvloedende medicatie. Gezien de ernst van 
de manie, waarbij overplaatsing naar een HIC-afdeling is 
overwogen, is het tijdsverlies van een week ons inziens 
een acceptabel verlies, en achteraf denkt Anna hier ook 
zo over. We zagen dat het effect van de EMDR aanzienlijk 
was en Anna heeft belangrijke stappen gezet in haar be-
handeling. Wij concluderen met dit alles dat de EMDR-be-
handeling, ondanks recent middelengebruik en het optre-
den van een manische periode, een effectieve interventie 
is geweest. 

Annika Verhage-van Doorn is GZ-psycholoog i.o. tot specialist bij 

GGz Centraal, locatie Ermelo.

Zegert van Eijk is psychiater en tevens werkzaam bij GGz Centraal, 

locatie Ermelo.
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Zoals iedereen heb ik het vaak te druk. Teveel taken, dead-
lines, onderzoeken, publicaties, beleidsnotities, presenta-
ties, afspraken, e-mails en ga zo maar door. Als ik mijn 
dag zou laten leiden door wat er zoal voorbijkomt, kom ik 
meestal niet zo ver. Mensen vallen binnen met allerhande 
vragen, de e-mails tuimelen over elkaar heen. Dan moet 
ik ook al mijn what’s app-groepen nog managen, en voor 
je het weet ben je een beetje ditjes en datjes aan het 
doen en blijft al het andere werk liggen. Het geeft ook een 
onbevredigend gevoel, want na zo’n dag denk ik dan: ‘wat 
heb ik eigenlijk gedaan vandaag?’ De dag is dan door mijn 
vingers heen geglipt. Het fenomeen dat je op internet de 
weg een beetje kwijtraakt doordat je van het ene onder-
werp naar het andere surft wordt wtfwilf genoemd: what 

the fuck was I looking for? Ken je dat? Die momenten dat 
je op internet op zoek gaat naar een serieus artikel over 
PTSS en alcoholgebruik en je uren later eindigt met het 
bestellen van een nieuw jurkje en een ergonomische af-
wasborstel met futuristische handige functies.

De tips van Cal Newport in Deep work hebben mijn leven 
in dit opzicht grondig verbeterd. Het stelt simpelweg voor 
om één lastige of complexe taak grondig te doen, zonder 
enige vorm van afleiding. En dan niet op het einde van de 
dag ‘als je tijd over hebt’, maar het liefst meteen aan het 
begin van de dag. Zo is het verleidelijk om ’s ochtends 
eerst je mail te openen, maar ja, dan gaat het mis, dat 
weet iedereen. Dus: mail niet openen, smartphone weg-
leggen, deur dicht, en eerst twee uur aan je artikel, N=1 
of casusconceptualisatie werken. En nee, je mag dan ook 
niet elk kwartiertje even stiekem je mail checken. Wist 
je trouwens dat het beter is voor je concentratie als je je 
smartphone in een andere kamer legt, in plaats van in je 
tas of zak? Met deep work kun je je even écht verdiepen, 
dat loont én geeft voldoening. Zo bepaal ik elke avond 
mijn ‘olifant van de volgende dag’, de diepe taak waarop 
ik me voornamelijk wil focussen. Het lijkt op mindfulness, 
maar richt zich meer op het uitvoeren van complexe ta-
ken en leerprocessen.  

Column

Deep work
Tekst: Agnes van Minnen

Nu even terug naar traumabehandeling. In de GGZ zijn 
vele wachtlijsten, wat er vaak toe leidt dat je je patiënt 
nog even moet ‘overbruggen’ tot een andere therapeut 
de patiënt van je kan overnemen. In veel gevallen wordt 
dan geadviseerd om ‘steunende en structurerende over-
bruggingscontacten’ te hebben met je patiënt. Wat doe 
je dan in je sessies? Je wacht meestal af waar de pati-
ent mee komt, en probeert dat ‘probleem’ een beetje aan 
te horen en de patiënt van wat nuttige tips te voorzien. 
De ene sessie gaat dat over relatieproblemen, de andere 
keer over de kerst bij de schoonfamilie, en weer een an-
dere keer over de slaapproblemen. Ditjes en datjes dus. 
Zonder rode draad of vooropgesteld doel, en kabbelend 
gaan de sessies voorbij. Want - zo redeneert men - het 
heeft toch geen zin in die paar resterende sessies nog 
iets te gaan doen, dat kun je beter aan de nieuwe thera-
peut overlaten. Zonde. Want ook hier zou deep work mijns 
inziens nuttig kunnen zijn. Zo zou je dan toch in die paar 
sessies die je nog hebt een ‘diep doel’ kunnen selecteren 
en daar nog aan werken. 
Kun je dan wel wat bereiken, vraag je je dan af? Jazeker. 
Er zijn natuurlijk al enkele goede voorbeelden van korte 
en succesvolle behandelvormen, zoals het vijf-gesprek-
ken model of  oplossingsgerichte therapie. Veel fobieën 
worden in slechts één sessie behandeld, met succes. 
Deze behandelmodellen worden vaak in de basis-GGZ 
toegepast. Maar is dat ook mogelijk in de specialistische 
GGZ bij complexere problemen? Ja. Zo vonden we in het 
T-TIP onderzoek, een onderzoek naar de behandeling van 
PTSS bij mensen met een psychotische stoornis, al signi-
ficante verbeteringen na één (!) sessie exposure of EMDR. 
Na de eerste sessie namen paranoïde gedachten en su-
icidaliteit al significant af. Na de tweede sessie nam ook 
dissociatie significant af. Er waren ook geen aanwijzingen 
dat deze (eerste) sessies zorgden voor een toename van 
de PTSS-klachten (of andere klachten). Bij deze complexe 
patiëntenpopulatie zou je met gemak diverse onderwer-
pen kunnen bedenken die je zou kunnen bespreken in de 
sessie, maar door één probleem centraal te stellen en dat 
in één of een paar sessies goed of diep te behandelen, en 
de rest even buiten te sluiten, kun je écht iets bereiken, 
en klachten op zijn minst verlichten. De moeite van het 
wachten waard, toch?      
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Cope for Court

Interview

Tekst: Linda Verhaak

  Wat is Cope for Court? 
“Het is een sessie van 60 minuten waar-
in mensen worden voorbereid op een 
rechtszitting, om zo goed mogelijk te we-
ten wat ze te wachten staat en wat van 
de spanning weg te nemen in de aanloop 
ernaartoe. Daardoor kunnen ze beter ver-
klaren over hetgeen hen is overkomen. 
De sessie bestaat uit een aantal onderde-
len, terug te vinden op de website https://
copeforcourt.com/en/.

  Hoe is Cope for Court ontstaan?
“Ik ben van oorsprong forensisch psycholoog en in 2000 
promoveerde ik. Ik werkte de eerste twintig jaar van mijn 
carrière bij de Finse FBI, tot tien jaar geleden. Het was 
mij opgevallen hoeveel fi nanciële, emotionele en psy-
chologische impact een rechtszitting heeft op iemands 
leven en dat dit een emotioneel zware ervaring is die veel 
spanning oproept. Hierdoor kan iemand minder goed zijn 
verhaal vertellen in de rechtszaal en de rechter kan dan 
minder goed een oordeel vellen.Toen ik de EMDR-training 
kreeg van Ad de Jongh, die een interventie heeft ontwik-
keld gericht op tandartsangst, kwam ik op het idee om 
iets dergelijks te doen voor mensen die naar de rechtbank 
moeten. Mijn man is advocaat en we besloten samen te 
gaan werken. We hebben PsyJuridica opgericht, voor zo-
ver ik weet de enige juridisch-psychologische instelling in 
de wereld. Op dit moment ben ik de enige psycholoog in 
onze kleine organisatie, we zijn momenteel een tweede 
psycholoog aan het aannemen. We vragen op dit moment 
geen vergoeding voor de Cope for Court-sessie, omdat we 
nog data aan het verzamelen zijn over de werkzaamheid.”

  Wat doe je precies in de Cope for Court-sessie?
“Eerst leg ik kort EMDR uit en laat ik mensen een veilige 
plek bedenken. Dan laat ik hen via een fl ashforward het 
fi lmpje instappen van de dag van de rechtszitting, zo-
als ze denken dat het zal verlopen. Bij elk moment van 
spanning of een nare gedachte of beeld, bied ik werkge-
heugenbelasting aan tot de spanning gedaald is. Hierna 
laat ik mensen nadenken over een positieve hulpbron, 
wanneer deze bron voor het laatst heeft geholpen, een 
beeld erbij en waar in het lichaam iemand dat kan voe-
len en leer ik ze het beeld en de lichamelijke sensatie ge-
zamenlijk vast te houden. Vervolgens werken we aan de 
PC ‘als het nodig is, kan ik kalm blijven’ en laat ik hen nog 
een keer de dag van de zitting doornemen en onderzoe-
ken op spanning, en desensitiseer ik alle spanning. We 
sluiten af met een bodyscan en psycho- educatie. Deze 
sessie vindt altijd plaats in de week voor de zitting.”

  Zijn er ook nadelen aan Cope for Court?
“Tot nu toe werk ik alleen met cliënten van onze prak-
tijk, zodat ik de voorgeschiedenis ken. Sommige advo-
caten hebben het idee dat het beter is als een cliënt 
heel emotioneel is tijdens de zitting, maar daar ben 
ik het niet mee eens. Mensen kunnen beter getuigen 
als ze minder overspoeld worden door hun emoties, is 
mijn pleidooi. De Cope for Court-sessie zorgt ervoor dat 
mensen beter hun verhaal kunnen vertellen. Dit wordt 
dit niet tegen hen gebruikt omdat we niet beïnvloeden 
wát ze vertellen, maar hóe ze het kunnen vertellen. Bo-
vendien duurt het in Finland gemiddeld 19 maanden 
voordat iemand bij de rechtbank kan getuigen. Het is 
niet ethisch iemand zo lang in stress te houden. In geval 
van hoger beroep duurt het zelfs twee en een half jaar.

Dr. Helinä Häkkänen-Nyholm, assistent professor aan de universiteit van Helsinki met meer dan 
75 publicaties op haar naam is daarnaast ook forensisch psycholoog, psychotherapeut en EMDR 
Europe supervisor in opleiding. Ze vertelt haar verhaal op het congres International Conference 
on the Survivors of Rape in Helsinki, over Cope for Court. Haar enthousiasme is aanstekelijk; 
ze reageert onmiddellijk enthousiast op het verzoek er meer over te vertellen vanaf haar vakantie-
adres op Bali. Ze blijkt een bevlogen, ondernemende collega, die veel onderzoek doet en publiceert. 
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Overigens ben ik ook betrokken bij een onderzoek on-
der honderd rechters en offi cieren van justitie naar hoe 
trauma te herkennen is in de rechtszaal. Zij schatten 
in dat de consistentie in de verhalen van slachtoffers 
en de mate van details groter is in de verklaringen van 
getraumatiseerde slachtoffers, maar het omgekeerde 
blijkt het geval. Over dit onderzoek wordt op korte ter-
mijn gepubliceerd, maar het geeft alvast aan hoeveel 
misverstanden er zijn over de geloofwaardigheid van 
verklaringen en de samenhang met emotionele lading.”

  Mogen anderen ook aan de slag met jouw idee?
“Uiteraard. Ik vind niet dat ik dit idee bezit, het is fi jn als 
het anderen ertoe aanzet mensen goed voor te berei-
den op rechtszittingen. Ik adviseer wel goed samen te 
werken met de betrokken advocaat, om misverstanden 
te voorkomen.”

  Wordt Cope for Court ook onderzocht?
“Jazeker, we zijn vanaf het begin gaan onderzoeken 
of deze voorbereiding mensen helpt bij het beter ver-
klaren tijdens een rechtszaak. We gebruiken een zelf 
ontworpen vragenlijst met betrekking tot negatieve 
gedachten over de zitting die voor en na afl oop van 
de Cope for Court-sessie wordt afgenomen. Op dit 
moment loopt het onderzoek nog, we hebben twintig 
mensen in de controlegroep, en veertien deelnemers 
die Cope for Court hebben ontvangen. De inclusie is 
waarschijnlijk compleet in april van dit jaar. Ik zal deze 
zomer een artikel hierover schrijven voor het Journal of 
EMDR Research and Practice. In het onderzoek betrek-
ken we zowel mensen die aangifte hebben gedaan van 
seksueel geweld als zaken die met voogdijschap over 
hun kinderen te maken hebben. Meer data worden ver-
zameld om de effectiviteit bij straf- en civielrechtelijke 
processen onderling te vergelijken.”

  Wordt er veel EMDR gegeven in Finland?
“De vereniging van EMDR-therapeuten in Finland is 
groeiende. Er zijn twee trainers die bijna bevoegd zijn 
om zelfstandig te trainen. Ik heb recent samen met de 
voorzitter van de vereniging een start gemaakt met een 
EMDR-instelling in Finland, Mementos, waar met mij nu 
ook een andere psycholoog werkt.”

“Wij beïnvloeden 
met Cope for 
Court niet wát 
ze vertellen, 
maar hóe ze 
het kunnen 
vertellen.”
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Sharon wordt aangemeld voor EMDR-behandeling van-
uit een gesloten jeugdzorginstelling. Ze is hier geplaatst 
vanwege veelvuldig seksueel onveilig gedrag en weglo-
pen, waarbij er geen zicht was op waar en met wie zij 
was. Klachten ten tijde van de opname zijn automuti-
latie, suïcidale gedachtes en suïcidaal gedrag, dagelijks 
blowen, negatief zelfbeeld, overgewicht en geen bereid-
heid om behandeling te ondergaan. 
Sharon is al vanaf jonge leeftijd bekend met jeugdzorg 
en is regelmatig uit huis en ook weer thuis geplaatst bij 
haar moeder, die een borderline persoonlijkheidsstoor-
nis heeft. De relatie met haar moeder is zeer ambivalent. 
Na enkele pleeggezinnen, opnames en groepen zit zij nu 
voor de tweede keer in de gesloten jeugdzorg. Haar pro-
blematiek komt voort uit hechtingsproblemen en veel 
ingrijpende gebeurtenissen die te maken hadden met 
verwaarlozing, huiselijk geweld, afwijzing, en seksueel 
misbruik door stiefvader.
Doordat Sharon in de gesloten setting haar oude ma-
nieren van coping (blowen en automutileren) minder 
kon toepassen en meer last kreeg van haar nare her-
inneringen, wilde zij zelf graag EMDR-behandeling. Ze 
had eerder een behandeling gehad die gericht was op 
herinneringen aan nare ervaringen op seksueel gebied 
in de puberleeftijd, maar durfde toen niet de vroege er-
varingen te verwerken. Sharon was zich er van bewust 
dat juist deze ervaringen belangrijk voor haar zijn om 
te verwerken, zodat het uiteindelijk beter met haar kon 
gaan.

De EMDR-behandeling
Sharon kon duidelijk herinneringen aangeven, waar zij 
veel last van had in de vorm van beelden en herbelevin-
gen. Er was een cluster herinneringen met ervaringen 

gerelateerd aan huiselijk geweld en seksueel misbruik 
op de leeftijd van zes jaar. 
We zijn gestart met het desensitiseren van de herinne-
ringen aan het huiselijk geweld, omdat Sharon dit graag 
wilde en zo wat vertrouwen kon opbouwen in de be-
handeling. Dit verliep goed en gaf haar moed om verder 
te gaan met het allermoeilijkste stuk voor haar, het sek-
sueel misbruik op jonge leeftijd. Het lukte haar om de 
eerste herinnering kort te vertellen en scherp te stellen. 
Echter, na enkele sessies bleef de SUD hoog en lukte het 
niet om deze te doen dalen. 
Het ging ondertussen slechter met Sharon, ze werd 
somberder en kreeg meer neiging tot automutileren. Ze 
kon aangeven dat zij het beeld bleef vermijden. Dit was 
ook te zien aan haar lichaamshouding, waarbij ze steeds 
fysiek inzakte met haar bovenlichaam en ze haar hoofd 
liet hangen. In gesprek hierover werd duidelijk dat de 
reden van de vermijding vooral voortkwam uit de angst 
suïcidaal te worden na de behandelsessie. Er kon een 
flashforward ingezet worden op het ergste plaatje wat 
er zou kunnen gebeuren. Dit gaf enige opluchting, maar 
het lukte toch niet om de EMDR weer op gang te krijgen.  

Zoeken naar een andere ingang om de vermij-
ding te doorbreken
Tijdens supervisie zochten we naar een manier de be-
handeling voort te zetten. Er ontstond het idee dat het 
het proberen waard zou zijn om haar lichaam uit deze 
houding te krijgen, met als doel de fysieke vermijding 
-en daardoor ook de mentale vermijding– te doorbre-
ken en de verwerking op gang te brengen. Een andere 
houding zou dan in ieder geval staand moeten zijn en 
al nadenkend ontstond het idee om hiervoor ook een 
andere werkgeheugenbelastende taak in te zetten, na-

Boksen als werkgeheugen-
belasting bij een adolescent met 
forse emotieregulatieproblemen

Casus

Tekst: Judith van der Hoeven

Sharon is  17 jaar oud en geplaatst in een instelling voor gesloten jeugdzorg, waar zij onder andere 
behandeld wordt voor PTSS-klachten. De EMDR-behandeling loopt vast bij een behandeling van een 
nare ervaring van seksueel misbruik op jonge leeftijd. Bij back to target vermijdt zij het plaatje en kan 
de SUD niet dalen. Geïnspireerd door de supervisievraag in EM #17 over boksen als werkgeheugen-
belasting wordt boksen bewust ingezet om Sharons vermijding tijdens de sessies te doorbreken.
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melijk boksen, een methode die eerder in EMDR Maga-
zine 17 was beschreven. Sharon had eerder gebokst in 
de gymzaal met een psychomotorisch therapeut, dus 
dit leek een passende manier. Binnen de instelling kon 
worden georganiseerd dat de volgende EMDR-sessie in 
de gymzaal zou kunnen plaatsvinden. Dit bleek goed uit 
te pakken. 

De bokstaak
Sharon had bokshandschoenen aan en stond voor de 
bokszak. We startten het standaardprotocol vanaf back 

to target op en het lukte haar al staande wel om het 
nare plaatje voor zich te zien. In plaats van de oogbe-
wegingen bokste Sharon 30 seconden tegen de boks-
bal. Daarna stelde ik de standaardvraag naar wat er 
opkomt en liet ik haar meteen weer boksen. Na 
een aantal sets zakte de SUD eindelijk. Verdriet, 
machteloosheid en schaamte maakten voor 
het eerst plaats voor boosheid richting de da-
der. Dit voelde voor Sharon goed in combi-
natie met de boksbeweging, zij voelde zich 
sterk. 
Om ook meteen de boosheid expliciet mee 
te nemen in de verwerking heb ik toen de 
cognitive interweave uit het woede/wrok/
wraak-protocol ingezet. Ik vroeg Sharon 
de dader in de ogen te kijken en haar 
lijf te volgen in wat het wilde doen, dit 
uit te spreken en dit ook imaginair te 
doen. Daarna vroeg ik weer een set 
boksbewegingen uit te voeren, en 
liet haar de dader in de ogen kij-
ken. Na een aantal keren zag zij 
de dader uiteindelijk op de grond 
liggen, waarna zij uitgeput van 
het boksen aangaf dat 'hij het 
niet waard was'. Het plaatje 
gaf geen spanning meer en het 
EMDR-protocol kon positief afge-
sloten worden.
Voor Sharon bleek dit een enorme door-
braak in haar behandeling. Eindelijk kon zij het 
seksueel misbruik voor haar gevoel achter zich laten. 
Enkele weken na deze sessie werd Sharon 18 jaar en 
moest de plaatsing beëindigd worden, omdat er geen 
verlengde ‘machtiging uithuisplaatsing’ werd afgegeven. 
Sharon is vanuit de gesloten plaatsing doorgestroomd 
naar een project van Yes we can, omdat zij haar blow-
gedrag wilde aanpakken. Gezien de problematiek heeft 
zij nog steeds een lange weg te gaan om een enigszins 
stabiele volwassene te worden, maar de EMDR-behan-

deling gaf haar moed dat zij dingen kan overwinnen. Het 
was een geslaagde, creatieve behandeling. 

Judith van der Hoeven is GZ-psycholoog en EMDR practitioner K&J. 

Tijdens bovenstaande behandeling was zij werkzaam bij de poli-

kliniek kinder-en jeugdpsychiatrie van Intermetzo, nu werkt zij bij 

Youké Amersfoort in het kader van Integrale Jeugdhulp, een 

combinatie van GGZ en specialistische jeugd- en opvoedhulp.
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Client’s perspective

Ik ben vrij

De rubriek Client’s perspective is voor mooie, aangrijpende, 

interessante of enthousiaste uitingen van cliënten. Het kan 

gaan om een omschrijving van hoe iemand de EMDR-

sessie heeft beleefd, of om een kunstige uiting. Wil je 

iets van jouw cliënt(e) in deze rubriek zien? Neem dan 

contact op met Femke van de Linde (lindepraktijk@

gmail.com).

Ik zat in het nauw. De hele #metoo-beroering had allerlei 
herinneringen bij me bovengehaald die ik dacht allang te 
hebben verwerkt. Nou ja, verwerkt… in elk geval had ik ze 
diep weggestopt. Nu kwamen ze in alle heftigheid boven. 
Al een paar dagen was ik volledig van slag. Misselijk, geen 
concentratie, en vooral angst voelde ik.

Voor het eerst in ons huwelijk vertelde ik mijn man over 
die keer dat ik als kind was misbruikt, maar ook over de 
angst dat het zomaar weer zou kunnen gebeuren. Dan 
zou ik me niet alleen schamen voor mezelf, maar ook 
voor mijn man en kinderen. Inderdaad, dat zou heel erg 
zijn, vond mijn man ook. Daarbij noemde hij een situatie 
van een jaar eerder, toen ik zomaar met een wildvreemde 
man meeging in het reuzenrad. Ik, die vreselijk hoogte-
vrees heb en niet met mijn man meewilde in datzelfde 
reuzenrad, stapte er wel met die wildvreemde man in. Hij 
snapte er op dat moment niets van, en ik zelf ook niet. 
Waarom deed ik dat toch?
 
Hierdoor werd mijn angst alleen maar groter. Dat andere 
mannen mij kwaad deden, was één. Maar dat ik mijzelf 
kwaad deed in plaats van mezelf te beschermen, dat was 
pas echt eng. Ik was mijn eigen ergste vijand! Nu kon ik 
alleen nog maar huilen. Ik was zo bang!
 
Uiteindelijk werd ik via de huisarts doorverwezen naar 
de psycholoog en daar werd EMDR-therapie voorgesteld. 
Ik had er via een vriendin al eens van gehoord, die had 
er positieve ervaringen mee. Wat de uitwerking ook zou 
worden, verdergaan zoals nu kon niet meer.

Tijdens de intake raadde de psycholoog me het boek ‘Ver-
lamd door angst’ aan, om inzicht te krijgen in de effecten 
van seksueel misbruik. Daarna volgde de eerste sessie. 
Die verliep rustig en professioneel, maar tegelijkertijd ging 
het heel diep. Ik voelde me licht in mijn hoofd, bijna alsof 
ik een zware fysieke inspanning had geleverd, terwijl ik 
‘alleen maar’ naar twee vingers had gekeken. Na die ses-
sie waren de grote spanning, het gevoel van onmacht en 
angst, zo goed als weg. Zo’n rare ervaring. Kon dat echt?
 

In de week die volgde, bleef dat gevoel van vrijheid. Het 
voelde alsof er een strik was losgemaakt, waardoor ik te-
rugkwam bij mijn eigen kracht. Er groeide een overtuiging 
dat ik wél iets kon terugdoen.

Ondertussen was ik begonnen het boek te lezen. Daar-
door ging ik langzaam begrijpen waarom ik zo vaak in si-
tuaties terecht was gekomen dat ik mij liet misbruiken. 
Ja, dat ik zelfs actief meewerkte, omdat het blijkbaar nor-
maal was en ik het dan maar zo snel mogelijk ‘gehad’ had. 
Nu ontdekte ik wat voor patronen daarachter schuilden. 
Ik had mezelf al jaren geleden vergeven wat ik had ge-
daan, maar nu kon ik zelfs een beetje trots voelen op mijn 
gedrag in die situaties. Ik had overleefd en dat had ik zo 
goed mogelijk gedaan!
 
Maar nu was ik vrij. Bij de volgende EMDR-sessies kwa-
men nog meer misbruiksituaties ter sprake. Het werd 
nooit zo intensief als die eerste keer, maar met iedere 
behandeling groeide mijn innerlijke kracht. Ik ben nu niet 

bang meer. Ik weet dat ik anders kan en mag reage-
ren. Ik ben vrij!

“Ik heb vreselijke hoogtevrees en 
wilde niet met mijn man mee in 
het reuzenrad, maar stapte er wel 
met een wildvreemde man in.”
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De EMDR-behandeling van parafiliën fascineert me nog 
altijd mateloos, vooral omdat het om mensen gaat die 
een ongewone seksuele voorkeur hebben. Als iemand 
geen gelukkig seksleven kan opbouwen als gevolg van 
parafiele seksuele gevoelens, kan ik met EMDR linksom, 
rechtsom of met behulp van het verslavingsprotocol, 
veel goeds doen. Nu is het ook weer niet zo dat mijn 
deur wordt platgelopen door exhibitionisten, frotteuris-
ten, necrofielen, pedofielen, of noem maar op. Toch be-
handel ik regelmatig patiënten met dit soort fascinaties, 
tenzij er sprake is van strafbaar gedrag natuurlijk. 

Op een hete zomerse dag werd ik gebeld door een jon-
geman die vertelde dat hij gek werd van verlangen dat 
aangewakkerd werd door het warme weer. Hij zag niets 
anders meer dan vrouwen met blote voeten op slippers, 
omdat hij een fetisj had voor mooie voeten. Zijn vriendin 
was dat gezoek naar aantrekkelijke voeten beu, vooral 
omdat hij steeds zocht naar voetmaat 38 en zij zelf maat 
40 had. Toen ze in het ziekenhuis lag voor een blinde-
darmperforatie, had hij een hele nacht aan haar voeten-
einde gewaakt. Ze had gewild dat hij wat dichter bij haar 
gezicht had gezeten en was er nog steeds boos om dat 
zijn obsessie voor voeten belangrijker was dan het steu-
nen van zijn vrouw. Helaas had ik op dat moment geen 
tijd hem te behandelen, maar ik troostte mezelf door te 
denken dat het al bijna september was en dat de Uggs 
binnenkort weer uit de kast zouden komen. 

Kort daarna zag ik een man die fantaseerde dat zijn 
vrouw dood was terwijl hij seks met haar had. Hij vroeg 
haar om zijn fantasie mee te spelen, omdat zijn fascina-
tie voor dode vrouwen hem zo veel opwinding gaf. Zijn 
vrouw deed een tijdje mee, maar het ging vrij snel ver-
velen om iedere keer dood te moeten spelen tijdens de 
seks. Fantasieën zijn normaal en gezond zolang beide 
partners er mee tevreden zijn, maar in dit geval werd de 
intieme seksuele relatie bemoeilijkt. Tijdens de EMDR-
behandeling, waarbij ik werkte met het verslavingspro-
tocol en daarna met een flashforward, kwam er meer 
acceptatie over de fantasie, waar hij zich dikwijls voor 

schaamde en kon hij langzaam maar zeker meer ge-
nieten van andere seksuele gedragingen, die voor hen 
beiden plezierig waren. Deze vorm van necrofilie is een 
milde en onschuldige vorm, die ook wel “pseudonecro-
file” of “romantische necrofilie” wordt genoemd. 

Ik wilde me wat meer verdiepen in deze parafilie, om-
dat het dikwijls toch eigenaardig, bizar en met name be-
hoorlijk misselijkmakend is. Er blijkt een classificatie te 
bestaan binnen de necrofilie. Onder klasse één valt de 
“romantische necrofiel”, terwijl aan de andere kant van 
het spectrum zich klasse tien bevindt, “het vermoorden 
en vervolgens verkrachten van een mens”. Daartussen 
zitten nog een aantal klassen die ik voor het gemak maar 
even achterwege laat. 

Tot mijn diepe verbazing las ik ergens dat zelfs de prins 
uit Doornroosje verdacht wordt van necrofilie. De mooie 
dappere prins met zijn strakke paardrijbroek, wulpse 
blouse, hoge laarzen en zijn glimmende zwaard, die da-
genlang scherpe doornhagen doorklieft, om uiteinde-
lijk de beeldschone Doornroosje uit haar honderd jaar 
durende slaap te bevrijden, werd neergezet als een 
vieze, vuile, smerige, perverse necrofiel. Zelfs de zeven 
dwergen moesten eraan geloven. Ik was altijd overtuigd 
van hun oprechte verdriet door de dood van die lieve 
Sneeuwwitje. Wat een aardige en zorgzame manne-
tjes. Hardwerkend, zingend en met een goed verzorg-
de baard. Nooit had ik eraan gedacht dat die gezellige 
dwergen met hun ronde buikjes bij het waken naast 
de glazen kist tot klasse drie gerekend zouden worden 
(masturberen op het kerkhof of naast een kist). 
Hoewel er wordt gesuggereerd dat de prins en de dwer-
gen ongepast seksueel gedrag met Doornroosje en 
Sneeuwwitje hebben gehad, weiger ik te geloven in deze 
Grimmige valsigheden. Hoe dan ook, er blijft bij parafiliën 
altijd wat te beleven en ik blijf ze graag behandelen. En 
ze leefden nog lang en gelukkig (met EMDR).

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Column

Sneeuwwitje 
en de zeven 
necrofielen
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Research

Tekst: Nienke Voshart

Noortje van Vliet is hoofdonderzoeker van To prepare or 

not? en GZ-psycholoog bij Dimence. In haar werk als psy-
choloog ligt de oorsprong van dit onderzoek: “Het begon 
met één patiënt, die ik moest behandelen voor trauma. 
Zij kwam heel instabiel binnen. Ik hoorde dat eerst sta-
bilisatie nodig was, maar ik wist niet wat dat precies in-
hield.” 
Van Vliet verdiepte zich in deze materie en draaide een 
programma met haar af. De patiënt werd niet stabiel. 
“Doordat ze hele nachten nachtmerries had, sliep ze 
vrijwel niet. In overleg besloot ik te starten met EMDR.” 
Zowel Van Vliet als de patiënt vonden de EMDR goed 
gaan. Als gevolg van andere klachten werd zij echter 
suïcidaal. “Van verschillende kanten werd me verweten 
dat ik tóch EMDR had gedaan. Ik ontdekte dat er heel 
weinig rugdekking is om ‘gewoon’ traumabehandeling te 
gaan doen. Eigenlijk weet ik zelf ook niet wanneer ik nou 
moet stabiliseren en wanneer ik direct traumagericht ga 
behandelen.” 

Internationale discussie
Van Vliet zocht contact met enkele wetenschappers. 
“Het bleek een veelbesproken onderwerp te zijn. Ze zei-
den: ‘er is een internationale discussie gaande, dus wij 
willen graag een promotieonderzoek met jou starten’.” 
Internationale richtlijnen geven aan dat de behandelaar 
eerst moet stabiliseren bij personen met complexe PTSS. 
Nationale richtlijnen maken minder onderscheid tussen 
PTSS en complexe PTSS en PTSS moet vooral trauma-
gericht behandeld worden. Er is onduidelijkheid over de 
eventuele meerwaarde van stabilisatie, voorafgaand aan 
traumagerichte behandeling. “We weten niet wat het 
beste werkt, want dat is nooit vergeleken. Iedereen ba-
seert zich op een mening en niet op feiten.”

Stabilisatie
Het programma dat wordt gebruikt voor stabilisatie is 
STAIR. Dit is het enige bewezen effectieve stabilisatie-
programma. Tijdens dit programma leren mensen beter 
om te gaan met hun emoties en met interpersoonlijke 
problemen. Ademhalingsoefeningen en rollenspellen 
zijn bijvoorbeeld onderdeel van STAIR. Eerder onder-
zoek* liet zien dat traumagerichte behandeling zónder 
stabilisatie mogelijk is bij kwetsbare groepen. Maar ook 
dit zegt nog niets over de eventuele meerwaarde van 
stabilisatie, voorafgaand aan de traumabehandeling. 

Van Vliet: “Stabilisatie suggereert dat je iemand stabie-
ler maakt en als dat door EMDR kan is dat mooi. Maar 
wij willen weten of er een groep is die kan profiteren 
van zo’n vaardigheidstraining voorafgaand aan de EMDR. 
Deze vaardigheidstraining wordt internationaal nog sta-
bilisatietraining genoemd.”

Doelgroep 
De diagnose complexe PTSS is lastig te definiëren. 
Daarom kozen de onderzoekers voor een doelgroep die 
de kenmerken van complexe PTSS het beste represen-
teert. Patiënten binnen Dimence met de diagnose PTSS 
doen aan het onderzoek mee. Zij hebben vóór hun 18e 
te maken gehad met herhaald seksueel misbruik en/of 

Meerwaarde van stabilisatie 
vóór traumabehandeling?

Onderzoek werpt al vruchten af

De eventuele meerwaarde van stabilisatie voorafgaand aan traumagerichte behandeling 

is niet bekend. Nationale en internationale richtlijnen staan tegenover elkaar. Dat geeft 

veel onduidelijkheid. Met het wetenschappelijk onderzoek To prepare or not? komt hope-

lijk een einde aan deze verwarring.

“Of de ene methode beter werkt 
of de andere maakt me eigenlijk 
niets uit. Maar ik hoop dat 
we straks kunnen zeggen: dit 
werkt voor diegene het beste.”

EMDR Magazine 19 |  26



mishandeling, door een caretaker of een 
person in authority. “Deze factoren zijn 
volgens de internationale richtlijnen 
voor PTSS kenmerkend voor de 
groep die last heeft van com-
plexe PTSS.”

Speciaal opgeleide 
behandelaars
De deelnemers aan het on-
derzoek worden ingedeeld 
in twee condities. De ene 
conditie beslaat acht ses-
sies STAIR en daarna twee 
keer acht sessies EMDR. 
De andere conditie bestaat 
uit twee keer acht sessies 
EMDR. Deze groep krijgt dus 
geen stabilisatie voorafgaand 
aan de EMDR. Beide groepen 
hebben vóór deze blokken 
een eerste sessie, waarin 
onder andere de trauma’s 
van de patiënt in kaart ge-
bracht worden. De behan-
delingen worden uitgevoerd door 
ervaren therapeuten binnen Dimence, die speciaal zijn 
opgeleid om mee te doen aan dit onderzoek. “De behan-
delaars die meedoen houden zich goed aan het proto-
col, ook al is het soms heftig. Dat vind ik echt knap. Als je 
ziet dat binnen een sessie iemand opknapt, zorgt dat bij 
de behandelaar voor veel voldoening, maar soms moet 
je daarvoor wel door veel stress en paniek bij de patiënt 
heen.” De onderzoeksgroep kijkt via filmpjes mee met 
de EMDR-behandelingen en geeft feedback aan de be-
handelaars.  

Hoog percentage rondt voortijdig af
Bijna 40 procent van de deelnemers rondde tot nu toe 
voortijdig de behandeling af. Dit is een heel hoog per-
centage. “Als een behandelaar aangeeft dat een patiënt 
mogelijk PTSS-vrij (een early completer) is, nemen wij 
de CAPS af om dit te checken. Als het klopt, stopt de 
behandeling.” Patiënten die ernstig getraumatiseerd zijn 
en vervolgens vroegtijdig klaar zijn met hun behandeling: 
hoe kan dat? Volgens Van Vliet ligt dit aan verschillende 
factoren. “De patiënten die aan het onderzoek meedoen 
zitten in een strakke structuur door het onderzoek. Zij 
weten waar de eindlijn is. Dit zorgt denk ik ook voor mo-
tivatie.” Daarnaast komen de onderzoeksdeelnemers 
voor specifieke klachten: ze willen een behandeling voor 

PTSS. De focus op één duidelijk doel kan zorgen dat er 
sneller resultaat te zien is. Bovendien speelt mee dat 
de onderzoeksgroep tussentijds feedback geeft op de 
behandeling. “Op het moment dat wij zien dat een be-
handelaar bijvoorbeeld iets niet goed doet in een sessie, 
koppelen wij dat meteen terug.” 
Wanneer de uitkomst van dit onderzoek bekend is, kan 
Van Vliet niet met zekerheid zeggen. Er zijn op dit mo-
ment 95 van de 122 proefpersonen binnen. Ze hoopt dat 
alle resultaten eind 2019 zijn verzameld. “Maar,” lacht 
ze, “pin me er niet op vast.” Wat de resultaten betreft 
hoopt Van Vliet nergens op. “Of de ene methode beter 
werkt of de andere maakt me eigenlijk niets uit. Maar 
ik hoop dat we het kunnen specificeren, zodat we kun-
nen zeggen: dit werkt voor diegene het beste.” Van Vliet 
denkt dat een richtlijn, als gevolg van het onderzoek, 
een ruggensteun kan zijn voor behandelaars zoals zij. 
GGZ Oost-Brabant gaat vanaf januari aan het onderzoek 
meedoen.

*Onder andere Van Minnen, Van den Berg, Van der Vleu-
gel en De Bont: https://www.researchgate.net/publica-
tion/305888721

Meer weten? Kijk op www.to-prepare-or-not.nl
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Vijf vragen aan...
Charlotte van der Wall
Tekst: Deana de Zwart   Foto: Nienke Hofstede

In het Estafette interview stellen wij een meer of minder bekend VEN-lid aan u voor. Charlotte 

van der Wall is klinisch psycholoog, EMDR-practitioner, supervisor bij de VEN en supervisor bij 

de VGCt. Zij is medeoprichter van KieN, een instelling voor specialistische GGZ-hulp in Sneek en 

omgeving met een geheel eigen werkvorm.

Estafette interview 

Waar staat KieN voor?
“De naam KieN is geen afkorting; het staat voor ‘slim’ 
en ‘fris’. Vanuit onze ervaring in de praktijk van de GGZ 
willen we de zorg anders vormgeven. Iemand die hulp 
nodig heeft, moet zelf de regie kunnen houden over 
het proces, als expert van zichzelf. KieN is een net-
werkorganisatie waarbij we vraag en aanbod bij elkaar 
brengen. Patiënten kunnen hun behandelplannen zelf 
vaststellen op basis van de beschikbare behandelele-
menten en worden daarin uiteraard geadviseerd vanuit 
de intake. We werken veel met professionele onderne-
mende hulpverleners die staan voor hun vak. Wij kopen 
de zorg in. Ook zijn we licentiehouder in Friesland voor 
de Stichting MeeleefGezin, voor gezinnen met jonge 
kinderen tot vier jaar die steun van een ander gezin 
goed kunnen gebruiken. We willen meer regie bij de pa-
tiënt en zelf als team ook een andere overlegstructuur 
dan de geijkte teamvergaderingen. Daarom hebben we 
het KieN-PleiN ontwikkeld.”

Wat is het KieN-PleiN?
“Elke vrijdag is het hele team van KieN vanaf twee uur 
in de middag bij elkaar op onze locatie en zijn we een 
ontmoetingsplek waar zorgaanbieders, patiënten en 
collega’s binnen kunnen komen: het KieN-PleiN. We 
werken onder andere samen met creatief therapeuten, 
sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, systeemthera-

peuten, psychomotore therapeuten, sportinstructeurs, 
diëtisten, opvoedingsadviseurs, jobcoaches en een 
paardentherapeut. Patiënten kunnen via ons zorg inko-
pen van een externe hulpverlener. Soms bespreken we 
een thema, soms fietst er een huisarts langs met een 
vraag, komt een jeugdhulpverlener langs met vragen en 
denken andere professionals mee; het is altijd verras-
send en er gebeurt altijd wel wat. 
Tijdens onze kerstborrel kwam een telefoontje bin-
nen van de politie over een patiënt van ons die ze wat 
verward hadden aangetroffen. We hebben gezegd dat 
ze met hem langs konden komen, waarbij we in de in-
formele sfeer die er was aan de grote tafel eerst met 
hem hebben zitten praten. Daarna is de psychiater ook 
nog even met hem apart gaan zitten en later is hij op-
gehaald door zijn vrouw. We vinden het belangrijk dat 
mensen niet benaderd worden als ‘de depressie’ of iets 
dergelijks, maar dat we kunnen zeggen: ‘Goh, het lijkt 
of het toch minder goed gaat dan vorige week; wat is 
er aan de hand?’ 
Iedereen mag gezien worden. Dat geldt ook in het 
team; er ligt niets vast. Collega’s die behoefte hebben 
aan een vaste plek kunnen op een vaste plek werken 
en collega’s die een idee hebben voor innovatie kunnen 
dat bespreken en onderzoeken. Zo is er onlangs iets 
op het plein verteld over COMET en wordt vervolgens 
besproken wat we hierin kunnen ontwikkelen binnen 
KieN. Het KieN-PleiN is een ontmoetingsplek waar     
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zowel hulpverleners als patiënten gezien worden en 
waar zij zelf koffie kunnen pakken en aan de grote tafel 
of op de hoekbank meepraten over de onderwerpen. 
We hebben veel vertrouwen in de kracht van mensen.”   

In het vorige EMDR Magazine stelde Linda Ver-
haak de volgende vraag aan jou: “Hoe heb je 
het van een eigen praktijk naar een instelling 
gebracht?”
“Nadat ik lange tijd in loondienst heb gewerkt brak de 
bureaucratie en de wijze van verantwoorden me steeds 
meer op. Ik wilde meer vanuit mijn eigen ‘drive’ en visie 
werken. Ik ben toen met een eigen praktijk begonnen, 
eerst voorzichtig met enkelvoudige traumabehande-
lingen, maar al snel besefte ik dat ik liever werk met 
een complexere dynamiek. Ik heb onder andere veel 
gewerkt met slachtoffers van seksueel geweld. Gedu-
rende de zeven jaar dat ik een eigen praktijk had, heb ik 
veel samengewerkt met psychiater Elbert-Jaap Schip-
per, waarbij we ook groepstherapieën deden. ‘Kom in 
de cockpit’ van Spinvis is ons lijflied en staat voor onze 
visie op het werk: de patiënt moet zelf kunnen sturen 
in de hulp die hij krijgt. We bedachten dat het logisch 
zou zijn om onze samenwerking verder vorm te geven, 
zodat we niet allebei energie moeten stoppen in admi-
nistratieve taken en contracten met zorgverzekeraars. 

We hadden aanvragen genoeg. Met een paar leuke col-
lega’s erbij zouden we alles heel anders kunnen gaan 
organiseren! Samen met Hanneke Verwegen, die de al-
gemene zaken op zich heeft genomen, hebben we per 
1 januari 2018 KieN opgericht. 

Financieel had dat nog wel wat voeten in aarde: de ban-
ken begrijpen weinig van onze financieringsstromen die 
grotendeels gebaseerd zijn op DBC’s. Zorgverzekeraars 
geven geen garanties. Ook accountants begrijpen deze 
cijfers niet, aangezien de middelen in golfbewegingen 
binnenkomen en niet exact teruggevoerd kunnen wor-

den op het aantal werkuren. Dit is ook de problematiek 
waar grote instellingen tegenaan lopen. Uiteindelijk zijn 
we zelf door ons eigen netwerk geholpen om te kun-
nen starten. En het is een groot succes geworden. Het 
team is uitgebreid met een GZ-psycholoog, een GZ-psy-
choloog/ psychotherapeut, een pedagoog/VHT’er, een 
coach/mindfulnesstrainer en een SPV’er/systeemthe-
rapeut en we behandelen kinderen, jongeren, volwas-
senen en ook veel gezinnen. Door deze constructie is 
er meer ruimte voor inhoudelijke ontwikkeling.” 

Wat is de rol van EMDR in je werk?
“EMDR is een heel belangrijk onderdeel van de behan-
deling. De intake wordt bij ons gedaan door een spe-
cialist, die breed kan kijken en zorgt voor een goede 
conceptualisatie van de casus en rationale voor de 
behandeling. Als mensen beter begrijpen waarom een 
bepaalde behandeling wordt voorgesteld, helpt dat in 
de motivatie en het maken van keuzes. We bieden ook 
een vorm van intensieve EMDR aan, waarbij patiënten 
door een aantal collega’s meerdere sessies per week 
krijgen aangeboden. 

EMDR-therapie helpt om in het begin van de behan-
deling traumatische ervaringen te behandelen en zo-
doende ‘zooi’ op te ruimen, maar bij complexe proble-
matiek is het ook belangrijk dat mensen vervolgens 
vaardigheden leren en hun leven weer op kunnen pak-
ken, onder andere door de inzet van vaktherapeuten, 
lichaamsgerichte psychotherapie en groepstherapie. 
Groepstherapie wordt alleen op indicatie ingezet, niet 
om wachtlijsten weg te werken. We willen dat de be-
handelonderdelen vloeiend op elkaar aansluiten. Dat 
betekent ook dat we de behandeling vaak pas kunnen 
starten als er ruimte is bij de EMDR-therapeuten om te 
kunnen beginnen met de behandeling. We hebben on-
der andere hierdoor helaas wachtlijsten voor volwas-
senen. Er is veel vraag naar EMDR.” 

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Trudy de Vos. Zij is GZ-psycholoog en EMDR-therapeut 
en heeft samen met een groep jongeren een escape-

room gebouwd. Mijn vraag aan haar is: ‘Hoe zet je deze 
escape-room in bij je behandelingen?’” 

info: www.kien.nu

Kom in de cockpit 
van Spinvis is ons 
lijflied en staat voor 
onze visie op 
het werk.
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De Australische media werden de afgelopen weken beheerst 
door de suïcide van een tienjarig, getraumatiseerd Aboriginal 
meisje. Sinds kerst is ze de negentiende Aboriginal in Wes-
tern Australia die een einde aan haar leven maakte. Terwijl 
ik de kranten zat te lezen, belde Albert-Jan, gedragsweten-
schapper bij de kinderbescherming. Anders dan in Neder-
land, behandelen Australische gedragswetenschappers ook 
en Albert-Jan consulteert mij regelmatig over Simon. 
Simon, een getraumatiseerde elfjarige jongen die uit huis is 
geplaatst, werd naar hem verwezen nadat hij geprobeerd 
had om zijn vorige therapeute neer te steken met een pen. 
Albert-Jan was toen net in dienst als junior-behandelaar, 
maar zijn achtergrond als kickbokser en zijn nuchtere hou-
ding maakten dat de zaak aan hem werd overdragen. Hij be-
gon de therapie laagdrempelig, maar bij de zevende sessie 
had Simon een wasbak van de muur gesloopt en was hij Al-
bert-Jan vijf keer aangevlogen. Nu durfde Simon niet meer te 
komen. “Ik heb mezelf niet in de hand”, zei hij. “De stemmen 
in mijn hoofd zeggen steeds dat ik je moet vermoorden.” 
Simon bleek een dissociatieve identiteitsstoornis te hebben. 
De behandeling werd voortgezet in een gymzaaltje, onder 
toezicht van een ex-politieman voor de veiligheid. Zo konden 
ze samen de talloze aanvallen van Simon met z’n tweeën 
afweren. Toch bouwde Simon een vertrouwensband op met 
Albert-Jan, die in de therapie steeds meer inzicht kreeg in 
zijn binnenwereld. Maar zodra Albert-Jan begon over zijn 
traumatische herinneringen, werd hij weer agressief, waarna 
hij in een dissociatieve toestand neerviel en niet meer aan-
spreekbaar was. 
Simon was inmiddels overgeplaatst naar een leefgroep voor 
hem alleen (dat bestaat hier in Australië). Hij stond continu 
onder toezicht van twee groepsleiders en ging niet meer 
naar school. Albert-Jan besteedde steeds meer van zijn tijd 
aan Simon die binnen een tijdsbestek van twee weken ge-
probeerd had om nog twee groepsleiders neer te steken. Uit 
angst namen zijn begeleiders één voor één ontslag. Simon 
had zich al weken niet gedoucht en kwam niet meer buiten. 
Na een zoveelste geweldsincident werd hij gedurende twee 
weken op de gesloten crisisafdeling opgenomen. 
De situatie leek uitzichtloos en de zorgkosten rezen de pan 
uit. De directeur en Raad van Bestuur van de kinderbescher-

ming en zelfs de minister begonnen zich ermee te bemoeien. 
Iedereen kende de zaak en had er een mening over. Toen 
belde Albert-Jan mij: of ik Simon misschien wilde behandelen 
met EMDR, nu hij veilig opgesloten zat? Met de suïcides van 
de Aboriginal meisjes nog in mijn achterhoofd vroeg ik aar-
zelend: “Wil hij dat dan?” Tot mijn verbazing bleek Simon zelf 
aan Albert-Jan te hebben gevraagd om een behandeling voor 
zijn traumaverwerking. In Australië is men nogal sceptisch 
over EMDR en alle ogen waren nu op mij gericht, dus het 
mocht niet mislukken. 
Ik maakte kennis met Simon op de patio van de gesloten cri-
sisafdeling, onder toezicht van twee bewakers. De afdeling 
was welwillend, maar niemand begreep wat er ging gebeu-
ren. De bewakers gaf ik oordoppen, zodat ze niet konden ho-
ren wat Simon mij vertelde. Zittend op wat kussens begon-
nen we met de EMDR. Het was vierendertig graden buiten en 
overal krioelden mieren die ons flink te grazen namen. 
Het ging er heftig aan toe. Simon kronkelde, kokhalsde en 
kreunde. Hij rolde met zijn ogen, krabde over zijn armen en 
beukte op de boksbal. Hij liep weg, wankelde weer naar zijn 
zitzak en gaf over in een plantenpot. Het angstzweet gutste 
over zijn lijf en hij keek me met verwilderde ogen aan. Tel-
kens weer liet hij zich door mij mee terugnemen naar die 
hel en gaf hij zich eraan over. Twee keer werd hij agressief 
en nam een time-out op zijn kamer. Maar hij kwam terug, en 
zette door. Dat een jongen wiens vertrouwen zo beschadigd 
is, een vreemde toestond hem te leiden, roerde me. Ik had er 
tranen van in mijn ogen. De EMDR sloeg duidelijk aan. Maar 
toen Simon kokhalzend aan het bijkomen was tussen de EM-
DR-sets van oogbewegingen, stapte er ineens een man met 
emmer en spuitbus de patio binnen. Mierenbestrijding stond 
er in grote letters op zijn overall. Volslagen verbouwereerd, 
en nog diep onder de indruk van het wonder dat zich hier 
had voltrokken, liet ik de mierenbestrijder zijn gang gaan. En 
dan te bedenken dat ik me, op mijn vorige werkplek in Ne-
derland, regelmatig beklaagde over de balkende ezel in de 
naastgelegen dierenweide.

Arianne Struik , EMDR supervisor, woont en werkt sinds 2014 in 
Australië en is directeur van het Institute for Chronically Traumatized 
Children (ICTC) in Scarborough (Perth, West-Australië), een instituut dat 
gespecialiseerd is in de behandeling van getraumatiseerde kinderen en 
hun families.

Tekst: Arianne Struik
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Oproep

Meisjesbesnijdenis, in het westen ook wel female geni-

tal mutilation of vrouwelijke genitale verminking (VGV) 
genoemd, is een ingreep aan de uitwendige geslachts-
organen van meisjes of jonge vrouwen waar geen medi-
sche noodzaak voor is (UNICEF 2013 en WHO, 2014). Deze 
gebruiken zijn ontstaan in Afrika en het Midden-Oosten, 
en zijn inmiddels onder andere door migratie verspreid 
over grote delen van de wereld. Expertisecentrum Pha-
ros, dat zich sinds 1993 met dit thema bezighoudt, schat 
dat er in Nederland inmiddels meer dan 29.000 besneden 
vrouwen zijn. Tachtig procent van deze vrouwen komt 
uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea en de Koerdische 
autonome regio in Irak. In Somalië zou zelfs 98% van de 
vrouwen besneden zijn. Maar in de hele driehoek Guinee-
Egypte-Kenya komt het regelmatig voor, alsook in delen 
van Indonesië. 

Vormen van VGV
Meisjesbesnijdenis wordt uitgevoerd in verschillende 
gradaties. Bij Type I, ook wel clitoridectomy of sunna ge-
noemd, wordt het buitenste gedeelte van de clitoris weg-
gesneden. Type II, excision, houdt verwijdering in van de 
binnenste schaamlippen, al dan niet samen met de ge-
hele of gedeeltelijke clitoris, en in sommige gevallen ook 
de buitenste schaamlippen. Type III, de meest ingrijpende 
vorm, ook wel pharonic of infi bulatie genoemd, omvat het 
vernauwen van de vaginale opening door het wegsnijden 
en aan elkaar hechten van de kleine schaamlippen en/of 
de grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van 
de clitoris. Dit betekent voor de meeste vrouwen later in 
het leven ook weer ingrepen: deïnfi bulatie (weer openen 
van de vagina ten behoeve van penetratie dan wel voor de 
geboorte van een kind) en daarna soms weer (gedeelte-
lijke) reïnfi bulatie. Type IV behelst alle andere schadelijke, 
niet-medische ingrepen, waarbij het weefsel van het ge-

slachtsorgaan niet wordt verwijderd, maar waarbij sprake 
is van prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden.
Wereldwijd wordt infi bulatie bij ongeveer 15% van de be-
snijdenissen toegepast, maar in sommige Oost-Afrikaanse 
landen komt het bij 80 tot 90 % van de besnijdenissen voor.

Achtergronden
VGV komt weliswaar relatief vaak voor in moslimgemeen-
schappen, maar is geen islamitisch gebruik. Onder Kopti-
sche Christenen komt het ook voor, en in veel islamitische 
landen juist weer niet. Er zijn door diverse islamitische 
geestelijken ook verklaringen (fatwa’s) tegen dit ritueel 
uitgebracht. Het is dan ook in de eerste plaats cultureel 
bepaald. Er worden verschillende rechtvaardigingen voor 
dit gebruik aangevoerd: het seksuele verlangen van vrou-
wen zou moeten verminderen teneinde maagdelijkheid 
voor het huwelijk en trouw tijdens het huwelijk te bevor-
deren, besneden zijn zou een teken van vrouwelijkheid 
zijn, of wenselijk zijn om hygiënische of esthetische rede-
nen (waarbij de natuurlijke externe geslachtorganen als 
onrein of onaantrekkelijk worden beschouwd). Er bestaan 
ook mythen, bijvoorbeeld dat besnijdenis de vruchtbaar-
heid bevordert en de kans op kindersterfte verkleint. Tot 
slot wordt het soms als ook religieuze plicht gezien, ook 
al is noch in de Koran noch in de Bijbel een oproep tot het 
besnijden van meisjes te vinden.

Lichamelijke effecten
Direct na de ingreep hebben veel meisjes extreme pijn, 
vooral wanneer de ingreep onder primitieve omstandig-
heden en zonder verdoving plaatsvindt, klachten van de 
urinewegen (pijn bij het plassen, ophoping van de urine 
in de blaas), overmatig bloedverlies, en er bestaat kans 
op infecties, in shock raken of overlijden. Op de langere 
termijn zijn er ook veel lichamelijke gevolgen, zoals ver-

Tekst: Gusta Boland
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ergerde menstruatieklachten, pijn bij of de 
onmogelijkheid van penetratie, urinewegin-
fecties, chronische pijn in de onderbuik, pro-
blemen met inwendig onderzoek (uitstrijkje) 
of bevalling en de noodzaak tot medisch in-
grijpen om seksuele gemeenschap en beval-
ling mogelijk te maken.

Psychische klachten
Vrouwen worstelen op psychisch vlak vooral 
met angst en depressie, PTSS, angst voor 
seksualiteit en een negatieve invloed op sek-
sualiteitsbeleving. Pharos heeft onderzoek 
gedaan naar de belevingen van 66 vrouwen 
uit Somalië, Soedan, Sierra Leone, Egypte 
en Eritrea, met behulp van interviewsters 
in eigen taal en cultuur. Bevestigd werd dat 
besnijdenis veel negatieve consequenties 
heeft zowel op fysiek als psychologisch vlak. 
Vooral vrouwen die zich de besnijdenis nog 
goed kunnen herinneren (dus niet als baby al 
besneden zijn) rapporteren meer PTSS-klach-
ten (Vloeberghs e.a.2010). Hoe ernstiger de 
verminking, hoe meer klachten, waarbij de 
pijn, bijvoorbeeld bij het vrijen, weer de trau-
matische herinneringen oproept en daarmee 
angst, vermijding of slaapproblemen veroor-
zaakt. Omgekeerd versterkt het denken aan 
of praten erover de ervaringen de pijn weer. 
Dit wordt wel mutual maintenance genoemd. 
Bij veel respondenten leek sprake te zijn van 
onderrapportage van hun klachten, omdat zij 
ze niet als zodanig herkenden, aangezien de 
besnijdenis in hun land van herkomst als nor-
maal wordt gezien en erover praten taboe 
is. Ook ontbreekt soms het begrippenkader 
om psychische klachten te verwoorden; in 
Somalië of Soedan bijvoorbeeld zijn de be-
grippen depressie of herbeleving onbekend. 
Daarentegen leken vrouwen uit Sierra Leone 
het praten over seksualiteit en de gevolgen 
van hun besnijdenis minder bedreigend te 
vinden.
De confrontatie met de andere visie op meis-
jesbesnijdenis in Nederland en met het feit 
dat dit achteraf gezien niet had hoeven ge-
beuren is voor veel vrouwen pijnlijk en ingrij-
pend. Het roept vervolgens bij veel vrouwen 
boosheid op; aanvankelijke trots kan om-
slaan in schaamte en de neiging om contac-
ten uit de weg te gaan. 
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Voorts blijkt de relatie met de partner van cruciaal belang. 
Partners die vooral op het eigen belang gericht zijn en 
traditioneel zijn ingesteld, vergroten zoals te verwachten 
is het lijden, maar wanneer er veel onderling begrip en 
respect is, blijkt een seksueel bevredigende relatie soms 
mogelijk. De houding van de partner ten opzichte van de 
besnijdenis van zijn vrouw, zijn visie op besnijdenis van 
hun dochters en in hoeverre hij hierbij onder invloed staat 
van zijn moeder in het land van herkomst spelen even-
eens een rol.

Enkele ervaringen 
In mijn werk in de Generalistische Basis-GGZ in een mul-
ticulturele wijk in Utrecht en in de Top-klinische GGZ in 
het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland in Den Bosch 
is VGV tot nu toe slechts vier keer expliciet in de behande-
ling ter sprake gekomen. Navraag bij collega’s leverde ook 
slechts enkele casussen op. Opvallend, en in lijn met de 
bevindingen van Pharos, is dat al deze vrouwen uit West- 
of Midden-Afrika kwamen. Bij vrouwelijke patiënten uit 
het Midden-Oosten of Oost-Afrika heb ik veel andere 
trauma’s behandeld, maar is VGV tot nu toe niet aan de 
orde geweest. Ik heb er ook niet actief naar geïnformeerd. 
Eén vrouw uit een midden-Afrikaans land kwam expliciet 
in zorg om van haar nachtmerries over de besnijdenis-
ervaring op jonge leeftijd af te komen. Het tweede tar-
getbeeld betrof haar schaamte bij ontdekking, in contact 
met haar eerste vriendje, dat wat er met haar gebeurd 
was in het grootste gedeelte van haar land niet normaal 
gevonden werd. Bij de andere vrouwen lagen traumati-
sche ervaringen die later hadden plaatsgevonden, zoals 
oorlogsgeweld, seksueel misbruik en vrouwenhandel 
aanvankelijk meer op de voorgrond, en is de besnijdenis 
pas na verwerking hiervan aan bod gekomen. 
Eén vrouw uit West-Afrika had na haar eigen besnijdenis 
als kind ook nog haar grootmoeder moeten assisteren die 
de leiding had op de plek in het bos waar meisjes voor de 
besnijdenis naartoe gebracht werden. Zij heeft veel meis-
jes zien en horen lijden en regelmatig ook zien sterven als 
gevolg van deze ingrepen. De herinneringen aan de be-
snijdenis bleken bij deze vrouwen even goed met EMDR 
bewerkbaar te zijn als de geheugenrepresentatie van hun 
overige trauma’s.
In het onderzoek van Pharos is de conclusie dat bij een 
substantiële groep de besnijdenis gepaard gaat met psy-
chische klachten, maar dat lang niet alle besneden vrou-
wen hiermee kampen. De ernst van de klachten hangt 
met veel andere factoren samen zoals het type besnijde-
nis, de levendigheid van de herinnering (hoe ouder hoe 
moeilijker), migratie en acculturatie (op latere leeftijd las-
tiger), geringe opleiding of taalvaardigheid en gebrek aan 

steun van de partner. Steun binnen de eigen religieuze 
gemeenschap kan daarentegen weer een beschermende 
factor zijn.

Begrip van de hulpverlener 
In de zorg is het belangrijk een niet-oordelende houding 
aan te nemen, neutrale woorden te gebruiken en deze af 
te stemmen op die van de vrouw. De term genitale vermin-
king, die in beleidskringen wordt gebezigd, kunnen we in de 
zorg beter niet in de mond nemen. De uitdrukkingen besne-
den zijn en besnijden, zijn daarentegen wel gangbaar. Ook 
het onderzoeken van eigen tegenoverdrachtsreacties kan 
voorkómen dat de relatie met de vrouw wordt vertroebeld 
door onze onbewuste oordelen over de gebeurtenissen.
Vanwege de moeite die veel vrouwen ervaren om over 
deze ervaringen te praten is het aan te bevelen actief te 
benoemen dat besnijdenis een rol kan spelen in het ont-
staan van klachten, zowel de herinnering aan de ervaring 
zelf als mogelijke gevolgen op het vlak van seksualiteit. 
Teneinde meer kennis van VGV en de culturele achter-
gronden te vergaren, of informatie over verwijsmogelijk-
heden en advies bij een concrete casus te krijgen, is de 
website van Pharos te bezoeken. Ook is het mogelijk te 
mailen naar focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl.     

Oproep aan de VEN-leden
De landelijke koepelorganisatie GGD-GHOR Nederland 
coördineert in samenwerking met Pharos en FSAN 
(Federatie van Somalische Associaties Nederland) de 
toeleiding van vrouwen die te maken hebben gekre-
gen met VGV naar de hulp die zij nodig hebben. Sinds 
2012 zijn op vijfentwintig plaatsen in het land, bij de 
GGD dan wel in een ziekenhuis, spreekuren ingericht 
voor vrouwen die te maken hebben met VGV. Hier wer-
ken verpleegkundigen of artsen van de GGD samen 
met sleutelfiguren uit migrantengemeenschappen. 
Zoals genoemd willen zij graag namen van psycholo-
gen naar wie zij deze vrouwen met een gerust hart 
kunnen verwijzen. Als je affiniteit en bij voorkeur enige 
ervaring hebt met traumabehandeling aan vrouwen 
die te maken hebben gehad met besnijdenis, en je-
zelf bekend wilt maken als mogelijk verwijsadres voor 
de contactpersonen en spreekuurhouders VGV, kun 
je een mail sturen naar de projectleider VGV bij GGD 
GHOR Nederland: mgroefsema@ggdghor.nl.
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Onlangs is Raw Sawyer overleden. Hij was de dr. Hook 
uit de roemruchte countryrockband Dr. Hook and the 

medicine show. Een band die met name furore maakte 
in de jaren zestig/zeventig. Hij droeg een ooglapje sinds 
hij bij een auto-ongeluk zijn oog was kwijtgeraakt. Door 
dat lapje riep hij gelijkenis op met Captain Hook uit de 
Disneyfilm Peter Pan, vandaar zijn naam. De band had in 
de jaren zeventig een paar grote hits. In hun grootste hit, 
The cover of the Rolling Stone, beschrijven ze hun wan-
hopige verlangen om ooit op de omslag van het presti-
gieuze muziek blad Rolling Stone te komen.

Hun eerste hit (1972) gaat over een dramatisch ver-
lopen telefoongesprek van een van de bandleden. Hij 
probeerde het weer goed te maken met zijn ex-vriendin 
Sylvia. Vanuit een telefooncel belde hij haar op. Helaas 
voor hem nam niet Sylvia, maar haar moeder de tele-
foon op. Moeder had het niet zo op met deze jongen. 
Haar dochter was na de breuk lange tijd ontroostbaar 
geweest en het laatste waar moeder op zat te wach-
ten was dat haar Sylvia zich weer zou verslingeren aan 
deze knaap. Moeder zei dan ook dat Sylvia het te druk 
had om aan de telefoon te komen en vroeg hem haar 
dochter met rust te laten. Op dat moment waarschuwt 
de telefoniste dat het gesprek wordt afgebroken als de 
beller niet snel veertig cent in de gleuf gooit om weer 
drie minuten door te kunnen praten. Zo ging dat vroe-
ger. De veertig cent werd betaald en de jongen smeekt 
nu de moeder om Sylvia even te mogen spreken: “I just 

wanna tell her goodbye”. De moeder gaat er niet op in, 
Ze geeft aan dat Sylvia bezig is haar koffers in te pakken 
is omdat ze weggaat om te trouwen met “a fella down 

Galveston way”. En moeder zegt nu ook expliciet dat 
ze niet wil dat haar Sylvia opnieuw zo verdrietig wordt 
als ze hem zou spreken. En opnieuw klinkt de operator: 
“forty cents more for the next three minutes“. De chaos 
neemt toe. Haastig frummelt hij de muntjes in de gleuf 
en probeert ondertussen de moeder te overtuigen dat 
hij Sylvia alleen maar gedag wil zeggen. Maar de moe-
der is onvermurwbaar. Ze geeft aan dat Sylvia grote 
haast heeft omdat ze de “nine o'clock train” moet ha-
len. En dan voltrekt zich een echt drama. Terwijl hij aan 
de telefoon zit, hoort hij ineens de moeder rechtstreeks 
tegen haar dochter zeggen, dat ze een paraplu mee 
moet nemen omdat het gaat regenen. Meteen daarna 
zegt moeder in de hoorn: “thank you for callin' and sir 

won't you call back again”. En om de chaos compleet 
te maken komt weer die operator met haar “forty cents 

more”. De jongen roept nog drie keer dat hij Sylvia al-
leen nog maar gedag wil zeggen, maar de telefoontijd 
is al op.

Wie de echte Sylvia en haar moeder zijn, is dertig jaar 
lang geheim gebleven. Nota bene een Nederlandse tv-
producer, Arjan Vlakveld, inmiddels directeur bij de NPS, 
heeft hen uiteindelijk weten op te sporen. Op een feest-
je van zijn broer kwam hij toevallig in contact met een 
Amerikaanse vrouw. Zij vertelde hem dat haar moeder 
collega was van ene mevrouw Pandolfi, die claimde ‘Syl-

via’s mother’ te zijn. Vlakveld ging op zoek. Hij belde di-
verse nummers en kwam uiteindelijk uit bij de directeur 
van een museum in Mexico City: Sylvia! De verrassing 
om na al die jaren alsnog ontmaskerd te worden was 
enorm. Alleen wat familie en oude vrienden waren op 
de hoogte. Via haar kreeg hij het adres van haar moe-
der in Homewood, Illinois die, inmiddels 95 jaar oud, nog 
steeds in het zelfde huis woonde waar het telefoonge-
sprek destijds had plaatsgevonden. Hij heeft de gesprek-
ken met beiden apart gefilmd en in een korte documen-
taire verwerkt. 
Moeder vertelt dat er niet één maar twee telefoonge-
sprekken hebben plaatsgevonden. Het eerste gesprek 
was inderdaad op de dag dat Sylvia weg ging om te 
trouwen en Sylvia kwam toen zelf aan de telefoon! Ze 
vertelde het bandlid dat ze ging trouwen, maar dat zij 
altijd goede vrienden zouden blijven. Zo placht men te-
leurgestelden te troosten. De dag ná het huwelijk belde 
hij opnieuw. Toen was het moeder die opnam en hem 
duidelijk maakte dat Sylvia weg was en dat het over was. 
Sylvia zelf vertelt echter een totaal ander verhaal. Ze 
had haar ouders verteld dat ze ging trouwen met een 
Mexicaanse kunstenaar, de pleuris was net losgebroken, 
en uitgerekend op dat moment belt het bandlid op. Nu 
wordt duidelijk dat Sylvia’s mother in het beroemde te-
lefoongesprek haar frustraties van dat moment op het 
bandlid is gaan botvieren.
En voor wie er nu nog nieuwgierig naar is: het is Dr Hook 

and the medicine show gelukt om op de cover van de 
Rolling Stone te verschijnen (29 maart 1973).

Column

De moeder van Sylvia
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EMDR via Skype
Tekst: Deana de Zwart   Foto: Cees Verduin

Marjon Peters heeft met InSight4U een eerste volledig online-praktijk opgericht en biedt 
daarin onder andere EMDR aan als online behandeling. Marjon werkt vanuit Nederland 
in haar online praktijk. Benieuwd naar de ontwikkeling van haar praktijk en werkwijze 
wordt het interview - geheel in stijl - via Skype afgenomen.

Interview 

“Vier jaar geleden had ik een patiënt in behandeling die 
voor een langere periode naar Duitsland vertrok, maar 
wel bij mij in behandeling wilde blijven”, vertelt Marjon 
enthousiast over het ontstaan van haar praktijk. “We heb-
ben toen de behandeling online voortgezet. Toen ik een 
vraag van haar kreeg die met EMDR het beste behan-
deld kon worden, heb ik daarvoor onregelmatige tikjes 
gebruikt. Maar ik wilde graag een tool hebben waarmee 
ik kwalitatief even goed kon werken als in een ‘gewone’ 
sessie, met oogbewegingen. Deze heb ik toen zelf ont-
wikkeld, samen met een informatica-deskundige. Daarbij 
kan de patiënt een balletje op een balkje op het scherm 
volgen en de SUD en VoC aangeven. Als therapeut kan ik 
de snelheid van het balletje aanpassen. Ik zie de patiënt 
in beeld gedurende de sessie en hij of zij kan mij voortdu-
rend in de rechterbovenhoek zien, zodat er contact blijft. 
Ik bedien zelf de ingebouwde SUD en de VoC, middels een 
schuifje op de 0-10 schaal. 
Inmiddels is mijn hele praktijk digitaal. Ik heb een EMDR-
versie voor volwassenen en een versie voor kinderen 

ontwikkeld. Bij kinderen is het balletje op de balk vervan-
gen door een smiley. Ook heeft de tool een variant voor 
EMDR-linksom en voor EMDR-rechtsom (met in te vullen 
online-formulieren). We kunnen ‘licht’ werken met een 
donkere achtergrond en vice versa. 
Daarnaast heb ik onder andere filmpjes ingevoegd die on-

line bekeken kunnen worden bij wijze van psycho-educa-
tie. Ook chatten is mogelijk. Alles is in de tool ingebouwd. 
Zelfs op een telefoon werkt het, maar het beste werkt het 
op een laptop of computer”. 

Marjon laat zien hoe ze met de tool werkt: de patiënt krijgt 
na het inbellen een link toegestuurd die hij of zij  kan ac-
tiveren. De therapeut krijgt daarop een code die ze door-
geeft aan de patiënt en waarmee de patiënt de tool kan 
starten. Dit is een unieke code die elke sessie anders is. 
“Ik wil daarmee voorkomen dat mensen tussentijds zelf 
gaan experimenteren met de EMDR-tool. Dat is natuurlijk 
niet de bedoeling van EMDR. Overigens maak ik vooraf-
gaand aan de therapie via Skype altijd eerst twintig minu-
ten kennis met patiënten, waarbij ik ze het een en ander 
uitleg. Het is bijvoorbeeld voor een goede verbinding be-
langrijk als ze zo dicht mogelijk bij een wifi-punt zitten.”

Voor- en nadelen 
Marjon ziet veel voordelen van online therapie: “Mijn er-
varing is dat het even goed werkt als een therapiecontact 
in de behandelkamer. Ik zou er graag onderzoek naar wil-
len doen, maar dat is er nog niet van gekomen. Ik werk 
veel met Nederlanders die om verschillende redenen in 
het buitenland verblijven: studenten, expats, backpackers 
en emigranten. Voor hen is het prettig om therapie te kun-
nen volgen in hun eigen taal en vanuit hun eigen cultuur. 
In sommige landen is psychotherapie en EMDR weinig of 
niet bekend en worden mensen al snel behandeld met 
medicatie als ze naar de dokter gaan. 
Voor mij is het cultuurverschil soms ook lastig bij overleg; 
een Thaise huisarts heeft een ander referentiekader en 
zal niet snel begrijpen wat ik aan behandeling doe. En ook 
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weet ik inmiddels dat ik met een patiënt die vanuit China 
inbelt niet over het land moet praten, want dan wordt de 
verbinding verbroken. Patiënten daar weten natuurlijk dat 
er meegeluisterd kan worden en zijn daar aan gewend, 
en ik ga ervan uit dat de afluisteraars geen Nederlands 
verstaan. Tijdsverschil kan een behandeling lastig maken; 
dan is het van beide kanten aanpassen om toch een af-
spraak te kunnen maken. Het tijdsverschil is echter ook 
vaak een voordeel, omdat de therapie buiten de werk-
uren van de patiënt plaats kan vinden, bijvoorbeeld als 
ik in Australië, Nieuw-Zeeland of Azië werk. Een ander 
voordeel is dat patiënten geen reistijd hebben. Ik zie geen 
contra-indicaties voor online therapie en doe zelfs part-
nerrelatietherapie - beiden in hun eigen ruimte met eigen 
scherm of beiden achter hetzelfde scherm, als dat moge-
lijk is. Laatst had ik een jongetje dat absoluut niet in beeld 
durfde te komen. Dan wordt online therapie net zo lastig 
als wanneer hij de therapiekamer niet in durft.

“Ik behandel online ook complexere problematiek. Ik heb 
bijvoorbeeld in Azië een suïcidale patiënt gehad, die ik da-
gelijkse sessies heb aangeboden. De paniek en suïcida-

liteit zakte snel. Het vraagt flexibiliteit en creativiteit om 
de complexere problematiek te behandelen, net als in de 
therapiekamer. Dus soms werk ik met dissociatieve pati-
enten blind to therapist en soms laat ik mensen zingen en 
tellen, laat ik ze ‘vlinderen’ zodat ze zichzelf kunnen tap-

pen of voeg ik de tikjes extra via de tool met koptelefoon 
toe. Alles om het werkgeheugen extra te belasten.”

Beschikbaarheid 
Na zoveel enthousiasme is natuurlijk de vraag of de tool 
ook beschikbaar komt voor collega-therapeuten. Daar 
blijkt inmiddels ook vraag naar: “Ik ben wekelijks bezig 
deze mogelijkheid te onderzoeken en dat vordert geluk-
kig al. Ik zou de tool via lease graag beschikbaar willen 
stellen. Het streven is dit komende zomer te realiseren. Er 
komt echter veel bij kijken, rondom privacy-instellingen 
en -wetgeving, beveiliging qua dossiervorming (hoe sla je 
informatie op): alles vraagt forse technische investerin-
gen. Maar ik zou het graag doen, want ook in Nederland 
zie ik veel mogelijkheden: voor mensen die in een afgele-
gen gebied wonen of die vaak een midweek weg zijn in 
verband met hun werk, bijvoorbeeld mensen die voor een 
vliegmaatschappij werken. Ik zie hier in mijn online prak-
tijk de SUD naar beneden vliegen, maar het zou mooi zijn 
als er in de nabije toekomst ook onderzoek gedaan wordt 
naar het werken met deze tool.”

www.insight4u.nl

Marjon Peters is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psycho-
therapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner.

“Online zie ik de SUD naar 
beneden vliegen, maar 
onderzoek in de nabije 
toekomst zou mooi zijn”
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Research

Eerder onderzoek heeft laten zien dat een bestaande 
herinnering labiel gemaakt kan worden en dat nieuwe 
informatie de oorspronkelijke herinnering kan verstoren. 
Verondersteld wordt dat dit zogeheten proces van re-

consolidatie ten grondslag ligt aan EMDR: een herinne-
ring wordt opgehaald in het werkgeheugen en bewerkt 
door de combinatie van oogbewegingen en associaties. 
De veranderde herinnering wordt vervolgens heropge-
slagen in het langetermijngeheugen. 

Surprise!
Het labiel maken van een herinnering gebeurt in weten-
schappelijk onderzoek doorgaans door het aanbieden 
van een reminder (in EMDR is dit de fase van scherpstel-
len uit het standaardprotocol: de stapsgewijze instructie 
om de herinnering zo volledig mogelijk in het geheugen 
te nemen). Of de betreffende reminder een herinnering 
ook daadwerkelijk in een labiele staat brengt, lijkt af te 

hangen van verschillende factoren. Eén hiervan is het 
element of surprise: er moet iets onverwachts gebeu-
ren of iets stressvols, zodat er een signaal komt dat de 
herinnerde informatie klaarblijkelijk niet meer accuraat 
is. Het idee is dat vooral een verwachtingsmismatch (een 
voorspelling omtrent de herinnering die niet uit komt) be-
langrijk is voor het plastisch maken van een herinnering. 

Reconsolidatie of extinctie?
Het blijkt zeer moeilijk om in onderzoek hard te maken 
dat de originele herinnering is gemodifi ceerd en de oude 
herinnering als het ware heeft vervangen. Aangezien een 
oude herinnering wordt opgehaald en daarnaast nieuwe 
informatie wordt toegevoegd is een ander voor de hand 
liggend idee dat deze twee herinneringen (of geheugen-
sporen) naast elkaar blijven bestaan en vanwege hun 
verwantschap door elkaar heen gaan lopen. Sinclair en 
Barense (2018) noemen dit het Temporal Context Model, 

Tekst: Matthijs oude Lohuis en Hellen Hornsveld

De laatste twee decennia wordt steeds duidelijker dat herinneringen niet in steen
geschreven staan. Ze reactiveren, veranderen en worden heropgeslagen in een nieuwe
vorm. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat herinneringen niet zomaar plastisch worden
als je ze ophaalt. De aanwezigheid van voldoende arousal, timing en de wijze waarop eeng
herinnering wordt opgehaald lijken cruciaal. Nieuw is dat ook verrassing nodig lijkt te
zijn om een herinnering te destabiliseren, zodat deze vatbaar wordt voor modifi catie.
Experimenteel onderzoek (Sinclair en Barense, 2018) laat zien dat het wel of niet uitkomen
van verwachtingen omtrent een fi lmfragment, cruciaal is voor de manier waarop mensen
het fragment onthouden.

Surprise!
Het belang van verrassing voor reconsolidatie

Is een update nodig?
Intuïtief is de noodzaak van een verrassingseffect bij reconsolidatie goed te begrijpen: het updaten van herin-
neringen is natuurlijk alleen zinvol als er relevante nieuwe informatie wordt verwacht. Nieuwe informatie kan 
oude betekenissen en voorspellingen bijstellen en daarmee een individu beter voorbereiden op de toekomst. 
Herinneringen worden in deze visie dus alleen plastisch als verwacht mag worden dat er nieuwe informatie 
moet worden geïntegreerd. Dit zou overigens betekenen dat we patiënten niet te veel moeten geruststellen en 
uitleggen. De spanning van het onbekende en onverwachte uitkomsten zouden wel eens nuttiger kunnen zijn 
dan we denken.
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een model dat erg lijkt op wat in de leertheorie extinctie-

leren wordt genoemd. In het reconsolidatie-onderzoek 
speelt dus telkens de vraag: zijn er nu twee (verweven) 
geheugensporen, die naast elkaar bestaan, of is het ori-
ginele geheugenspoor gemodifi ceerd en opnieuw opge-
slagen in een andere vorm? 

Het episodisch geheugen 
Het meeste onderzoek naar het verrassingseffect bij re-
consolidatie is uitgevoerd met simpele associatietaken 
(het onthouden van woordenlijsten, of toon-schok con-
ditionering) en niet met herinneringen uit het episodisch 
geheugen. Het onderzoek dat hierna wordt besproken is 
hierop een uitzondering: proefpersonen kregen op dag 
1 fi lmfragmenten te zien, deze werden op dag 2 onder 
verschillende omstandigheden weer geactiveerd, en 
vervolgens werd bekeken wat ze er op dag 3 nog van 
herinnerden. Een fi lmfragment onthouden staat welis-
waar dichter bij de praktijk van EMDR dan veel van het 
type onderzoek dat eerder is gedaan naar verrassingsef-
fecten, maar is uiteraard nog iets anders dan een nare 
autobiografi sche herinnering. 

Hoe creëer je een verrassingseffect in een epi-
sodische herinnering?
In het eerste experiment kregen 48 deelnemers een set 
van 18 korte fi lmpjes te zien. Deze bestonden elk uit een 
duidelijke actie en een duidelijke uitkomst, bijvoorbeeld 
een honkbal-fragment waarin de bal door de slagman 
helemaal het stadion uit werd geslagen. De volgende 
dag bekeek de helft van de proefpersonen dezelfde 
target-fi lmpjes als een reminder om de herinneringen                
te reactiveren. Echter, om een verwachtingsfout te          
creëren onderbraken de onderzoekers de helft van de

fi lmpjes. Dus 9 van de 18 fi lmpjes stopten halverwege 
abrupt (zonder waarschuwing, bijvoorbeeld net voordat 
de honkbal werd geslagen) om zo een sterk verrassings-
effect (lees: voorspellingsfout) te veroorzaken (zie Figuur 
1). Verondersteld werd dat deze mismatch-fi lmpjes de 
herinnering meer zouden destabiliseren en meer ont-
vankelijk zouden maken voor interferentie dan de fi lm-
pjes die volledig werden vertoond: de match-fi lmpjes. 
Vervolgens, na 7 minuten pauze, werd een set interfe-
rentiefi lmpjes getoond. Elk van deze fi lmpjes was inhou-
delijk sterk gerelateerd, bijvoorbeeld ook een slagman 
die de honkbal hard raakt, die ditmaal het publiek in 
vliegt en wordt gevangen. Zo kon later worden getest 
of het ophalen met onderbreking (voorspellingsfout) de 
herinnering gevoeliger maakt voor modifi catie door het 
tweede gerelateerde fi lmpje. 

Experimentele opzet
Op dag 2 vond de experimentele manipulatie plaats met 
het ‘storende fi lmpje’ en op dag 3 werd getest wat de 
proefpersonen zich nog konden herinneren van het eer-
ste, oorspronkelijke fi lmpje. Volgens de reconsolidatie-
theorie zou de oorspronkelijke herinnering het meest 
worden ‘aangetast’ door deze op dag 2 te reactiveren, 
dan plotseling te stoppen (surprise!) en even later het  

Figuur 1. Frames uit het targetfi lmpje (A) waarin een honkbal het stadion 

uit wordt geslagen en het interferentiefi lmpje (B) waarin een toeschouwer 

de honkbal vangt.

Figuur 2. Voor elke groep (controle=blauw, experimenteel= oranje) en 

conditie (match=volledig fragment, mismatch=onderbroken fragment) zijn 

weergegeven: (A) het aantal intrusies (details uit oorspronkelijke fi lmpje), 

(B) errors (verzonnen details), (C) correcte details en (D) vertrouwen in 

antwoorden.
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tweede filmpje te vertonen. Volgens de theorie dat er 
twee herinneringen naast elkaar bestaan, maar worden 
verward omdat ze sterk op elkaar lijken (vloog die honk-

bal nou het stadion uit of werd hij gevangen?), zou de-
zelfde verstoring moeten optreden als het nieuwe film-
pje op een willekeurig ander moment wordt aangeboden 
en niet alleen vlak na het surpise!-moment. Om dit uit te 
zoeken kreeg de helft van de proefpersonen op dag 2 
eerst het nieuwe filmpje te zien, en pas daarna het oude 
filmpje met (of zonder) de verrassende onderbreking. Op 
dag 3 moesten de proefpersonen zo veel mogelijk de-
tails noemen van het oorspronkelijke filmpje. 

Resultaten 
Conform de verwachtingen rapporteerden de proefper-
sonen in de surprise!-groep meer fouten: ze noemden 
vaker details van het verkeerde filmpje (Figuur 2B, er-

rors) en ook verzonnen ze vaker details (Figuur 2A, in-

trusions zijn hier incorrecte details). Opmerkelijk genoeg 
waren er geen verschillen in het aantal correct onthou-
den details en in het vertrouwen dat de proefpersonen 
hadden in hun antwoorden (Figuur 2C/2D). Kortom, als 
het filmpje verrassend was onderbroken werden even-
veel juiste details genoemd, maar meer willekeurige ele-
menten en meer elementen van het interferentie-filmpje 
gerapporteerd dat kort daarna werd vertoond. 

De mate van verrassing
Een extra bevestiging voor het belang van het veras-
singseffect werd gevonden in studie 2. Een groot aan-
tal (N=443) proefpersonen kregen online de filmpjes uit 
studie 1 te zien en gevraagd werd hoe verrast ze waren 
door de interruptie halverwege elk filmpje. Het bleek dat 
de meest verrassende onderbrekingen leidden tot de 
meeste incorrecte antwoorden (zie Figuur 3). Dus een 
onafhankelijke maat voor verrassing bleek het aantal 
foute antwoorden te voorspellen.

Boundary conditions
Vervolgens werd studie 1 herhaald, maar in plaats van te 
meten op dag 3, werd er gemeten op dag 2, aansluitend 
op de experimentele manipulatie. Simpelweg door deze 
timing te veranderen bleken alle verschillen te verdwij-
nen! Er trad wel bronverwarring op, maar het surpise!-
effect bleef uit. Er moet kennelijk eerst tijd overheen 
gaan voordat surprise!-effecten goed zichtbaar worden. 
Dit past wel bij de reconsolidatie theorie. Het laat tevens 
zien hoe moeilijk dit soort onderzoek is vanwege de in-
gewikkelde designs en allerlei timing-kwesties. 

Samenvatting en conclusie 
De belangrijkste bevinding van het hier besproken on-
derzoek is dat een surprise!-effect de rapportage van 
een herinnering sterk kan beïnvloeden. De auteurs leg-
gen veel nadruk op reconsolidatie, maar naar onze me-
ning passen de resultaten ook goed bij een interpretatie 
gebaseerd op het model van bronverwarring. Het aantal 
goede antwoorden over het originele filmpje nam name-
lijk niet af, wat je wel zou verwachten als de originele 
herinnering wordt overschreven. In andere woorden: 
het originele filmpje leek niet zo zeer veranderd, want 
daarin werden geen fouten gemaakt, maar er werd meer 
context toegevoegd. Het aantal fout gerapporteerde en 
verzonnen details schoot immers omhoog. 

Voor de praktijk van EMDR zou de belangrijkste conclu-
sie kunnen zijn dat we onze patiënten moeten blijven 
verassen, en dat na een verrassingsmoment de meeste 
kans bestaat dat nieuwe informatie kan worden toe-
gevoegd en geïntegreerd. Denk aan goed getimede en 
verrassende interweaves, maar ook aan meer variatie 
en verrassing in werkgeheugenbelastingstaken. Of daar-
mee ook echt de oude herinnering verloren gaat, zoals 
de reconsolidatie theorie voorspelt, kon in dit onderzoek 
niet worden aangetoond.  

Referentie

Sinclair, Alyssa H., and Morgan D. Barense (2018) Surprise and Destabilize: 

Prediction Error Influences Episodic Memory Reconsolidation. Learning & 

Memory 25(8): 369–381.

Figuur 3. Het aantal verkeerd onthouden details is geassocieerd met de 

mate van verrassing van het filmpje als het filmpje is onderbroken en wan-

neer de reminder-videos vóór de interferentie-filmpjes werden getoond 

(experimentele conditie).
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“Je wordt serieus genomen door de resultaten die je met 
je patiënten behaalt,” stelt Annette. “De afgelopen tien 
jaar zijn we als psychologisch specialisten dan ook meer 
naar de voorgrond getreden. Er is aandacht voor effecti-
viteit van behandelingen. Door goede samenwerking met 
de wetenschap vindt er veel innovatie plaats in de klini-
sche praktijk.” Annette legt uit dat het beroep ‘psycholoog’ 
niet beschermd is. “De laatste twee decennia hebben een 
stuwmeer aan basispsychologen opgeleverd. Het beroe-
penveld van de basispsycholoog werd onduidelijk voor 
studenten, patiënten en beleidsmakers. Wanneer een 
patiënt bij een psycholoog komt die een bepaalde cursus 
heeft gevolgd, dan is het niet duidelijk welke rechten of 
plichten hiermee samenhangen. In ieder geval kan een pa-
tiënt in geval van problemen niet terugvallen op het tucht-
recht.” Dit probleem is opgelost door de komst van het 
beroep van de gezondheidszorgpsycholoog, die voldoet 
aan de eisen zoals vastgelegd in de Wet BIG (zie kader). 

Scientist practitioner
Annette behoort tot de tweede lichting klinisch psycho-
logen in Nederland. In het werkveld zag zij een verschil 
tussen de klinisch psychologen ‘oude stijl’, die als psy-
chotherapeut hun KP-registratie via een overgangsre-
geling konden bemachtigen, en de specialisten ‘nieuwe 
stijl’, die nadrukkelijk opgeleid werden als scientist 

practitioner, waarbij de nieuwe generatie klinisch psy-
chologen en klinisch neuropsychologen zich zelfbewus-
ter tonen. Annette nam als klinisch psycholoog ‘nieuwe 
stijl’ deel aan een commissie die tot doel had om de 
positionering en de profi lering van het specialisme ‘kli-
nisch psycholoog’ in het werkveld in kaart te brengen 
en advies uit te brengen voor het verbeteren ervan. 
Aanvankelijk gold de psychotherapeut als enig specia-
lisme, maar voor een grote patiëntenpopulatie lijkt een 
klachtgerichte aanpak veel doeltreffender, dan de vaak 
langdurige persoonsgerichte aanpak van de psycho- 

Samen bereik je meer
Tekst: Nadia Thiel

Interview

De Wet BIG

Het is nog niet zo lang geleden dat je als psycholoog in de gezondheidszorg geen beschermde beroepstitel 
had. Hierin heeft de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) verandering gebracht. 
Deze bestaat sinds 1993. Hierin werden de psychotherapeut en klinisch psycholoog aanvankelijk als basisbe-
roep opgenomen. In de gezondheidszorg was echter vooral behoefte aan een meer generalistisch opgeleide 
psycholoog, en zo werd in 1998 de ‘gezondheidszorgpsycholoog’ opgenomen als basisberoep in de Wet BIG. 
In 1998 startte ook de eerste GZ-opleiding, analoog aan het opleidingstraject van artsen; namelijk vier jaar een 
theoretische master-opleiding en twee jaar praktijk, bij de artsen de co-schappen, voor de psychologen de GZ-
opleiding. Tevens werd er al gedacht aan een specialistentitel voor de GZ-psycholoog, namelijk klinisch psycho-
loog of klinisch neuropsycholoog. Sinds 2006 is de klinisch psycholoog offi cieel erkend als specialistisch beroep 
in de Wet BIG, voor de klinisch neuropsycholoog geldt dit sinds 2011. Een aandachtspunt voor de toekomst is 
een betere aansluiting van de master-opleiding psychologie en de GZ-opleiding. Er studeren jaarlijks veel meer 
psychologen af dan dat er GZ-opleidingsplekken beschikbaar zijn.
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therapeut. Ook de GZ-psycholoog wordt opgeleid om 
wetenschappelijk onderbouwde methoden toe te pas-
sen. De opleiding tot GZ-psycholoog lijkt zich daarmee 
uitstekend te lenen voor een integratie met de EMDR-
opleiding. 
“Goed punt,” vindt Annette. “De klachtgerichte thera-
pieën kunnen deel uitmaken van het curriculum van de 
GZ-opleiding. Ook hier geldt mijn pleidooi voor integra-
tie en kruisbestuiving: een vereniging als de VEN kan de 
brug slaan naar de hoofdopleiders van de GZ-opleiding.”

BIG-beroep als minimum eis
Annette vindt dat de psychologische BIG-beroepen op 
nummer één gezet moeten worden. “Verzekeraars ver-
goeden alleen een psychologische behandeling van een 
BIG-beroep en dat is een goede zaak. Nu moeten wij 
als professionals nog leren om ons eigen vak serieus 
te nemen. Als je het werkveld overzichtelijk wil maken 
voor patiënten, dan moet je stellen dat het uitvoeren 
van een evidence based behandeling is voorbehouden 
aan een gezondheidszorgpsycholoog of één van zijn 
specialismen.” Annette ziet in de praktijk gebeuren dat 
psychologen op werkervaringsplekken worden ingezet 
om de gaten op te vullen. “Als er binnen de organisatie 
een vacature is voor een behandelaar dan wil ik niet 
in een discussie verzanden over de persoonlijke kwa-
liteiten van de professional, of over de waarde van de 
verschillende registraties die hij of zij heeft behaald. De 
minimumeis van een BIG-beroep schept duidelijkheid. 
Iemand moet minimaal in staat zijn om deze kwalifi -
caties te behalen in een opleiding tot GZ-psycholoog 
dan wel in een vervolg tot specialist, omwille van de 
vastgelegde taken en verantwoordelijkheden met bij-
behorende aansprakelijkheid.”

Eén gezicht
Nu de beroepen van de GZ-psycholoog, de klinisch psy-
choloog en klinisch neuropsycholoog groeien, krijgen 
ze ook steeds meer één gezicht. Wat nog miste was 
een eigen achterban. Om de gezondheidszorgpsycho-
logie en zijn specialismen optimaal te kunnen bevor-
deren en de belangen van deze beroepsoefenaars te 
kunnen behartigen is het NVGzP eind 2012 opgericht. 

Annette vindt het versterken van de posities van de 
psychologen, die in het kader van de Wet BIG hun be-
roep uitoefenen broodnodig. 
“Wat dat betreft kunnen we nog veel leren van de psy-
chiaters”, zegt Annette. “Binnen de psychiatrie zijn 
veel verschillende stromingen, waarbij er diverse aan-
dachtsgebieden zijn waar psychiaters zich in kunnen 
specialiseren. Onderling kan er misschien inhoudelijke 
strijd of debat gevoerd worden, maar naar buiten toe 
lijken de psychiaters goed verenigd te zijn en hebben 
zij één gezicht. Wanneer het gaat om belangenbehar-
tiging, bijvoorbeeld bij CAO-onderhandelingen met het 
ministerie, kan dit uiterst handig zijn.” Voor de gezond-
heidszorgpsycholoog en met name zijn specialismen is 
hier nog werk te verrichten. “Je kunt niet zonder een 
goede belangenbehartiger in de vorm van een vereni-
ging die dit soort gesprekken met het ministerie voor je 
voert”, aldus Annette. 

Samenwerkende beroepsverenigingen
“Als gezondheidszorgpsycholoog of specialist heb je 
de taak om verder te kijken dan je neus lang is”, vindt 
Annette. “Er is niet één perfecte behandeling in de ge-
zondheidspsychologie. De tijd dat aanhangers van de 
verschillende psychotherapiescholen elkaar de tent uit 
vochten is voorbij. Natuurlijk zijn er verschillende inte-
ressegebieden en is het goed dat de gezondheidszorg-
psycholoog zich kan aansluiten bij een specialistische 
psychotherapievereniging die bij hem of haar past. 
Maar als scientist practitioner moet je jezelf regelmatig 
uit de comfortzone halen.” 

 “Een vereniging als de 
VEN kan de brug slaan 
naar de hoofdopleiders 
van de GZ-opleiding.”

“Als scientist 
practitioner 
moet je jezelf 
regelmatig 
uit de 
comfortzone 
halen.”
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Ook voor de EMDR-therapeuten houdt Annette dit plei-
dooi: “Durf over de heg te kijken. Wat wordt er nog 
meer onderzocht en ontwikkeld op je vakgebied? Hoe 
zou de werking van EMDR in samenwerking met an-
dere technieken nog breder toegepast kunnen worden 
of waar worden uitzonderingen in gevonden? Blijf zoe-
ken naar raakvlakken of integratie met andere verwer-
kingstechnieken.” Annette wijst op het gevaar dat be-
roepsverenigingen teveel strijden voor de belangen van 
hun eigen leden. Bijvoorbeeld de VGCT komt op voor de 
belangen van de cognitief gedragstherapeut en de VEN 
voor de EMDR-therapeut. Maar waar vinden we elkaar? 

“Inzoomen op inhoud kan goed zijn om de wetenschap 
te bevorderen en zodoende het klinisch werken te sti-
muleren”, zegt Annette. Maar als het gaat om opkomen 
voor je beroepspositie en samen het vak naar de bui-
tenwereld een duidelijke uitstraling te geven, dan moet 
je samenwerken. Annette: “Durf te integreren als het 
gaat om belangenbehartiging. We willen allemaal de 
politiek voeden met de juiste argumenten. Een voor-
beeld daarvan is zoiets ingewikkelds als de aanpak van 
de wachttijden in de GGZ. Als beroepsverenigingen sta 
je samen sterker met één geluid.” 
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Beantwoord door: Liesbeth Mevissen

Supervisievraag

EMDR bij LVB 

Vraag
Jacob heeft last van nachtmerries 
over een gewapende overval door een 
drugsvriend in de zaak van zijn oom 
en tante waar hij altijd een goede band 

mee heeft gehad. Hij was daar zelf niet 
bij aanwezig, maar heeft gehoord dat 
er veel geweld is gebruikt. Hij voelt zich 
daar schuldig over. Samen met Jacob 
en zijn moeder heb ik de EMDR-behan-
deling voorbereid. We zijn gestart met 
een targetbeeld waarop te zien is dat 
die jongen zijn tante met een vuist 
in haar gezicht slaat. Tijdens het de-
sensitiseren ging het mis. Hij werd 
misselijk, moest braken, en kreeg 
het benauwd. Waarschijnlijk dacht 
hij dat hij dood ging en hij rende de 
kamer uit. Daar werd hij verbaal 
agressief tegen zijn moeder. Hij 
ging de straat op en schreeuwde 
naar voorbijgangers. Hij werd pas 
rustig nadat hij op de eerste hulp 
was onderzocht en hoorde dat zijn 
hart in orde was.
De sessie daarna durfde hij niet ver-
der met EMDR. Ik wilde hem niet 
dwingen, dus heb ik de regie bij hem 
gelaten. Na enkele sessies waarin ik 

hem opnieuw uitleg gaf over EMDR en de 
aandacht verschoof naar oplossingen voor 
zijn dagelijkse problemen, lukte het om weer 
een start te maken met EMDR. Ik wilde dat 
het een succeservaring voor hem werd en 
begon met een minder emotioneel beladen 
herinnering. De SUD werd 0 en hij ging moe 
maar vrolijk en vol vertrouwen de deur uit. 
De volgende dag echter werd ik gebeld door 
een zeer verontruste moeder. Jacob had op-
nieuw paniekaanvallen en dacht weer dat 
hij dood ging. Hij heeft opnieuw veel angst 
en spanning om door te gaan. Ik denk dat 
deze paniekaanval niet met de EMDR-sessie 
op zich te maken had. Ik moet nog beginnen 
met de vervolgopleiding en weet niet meer 
hoe ik verder moet. Zal ik doorgaan? Of eerst 
de paniekstoornis behandelen? En hoe dan? 
Of is een intensieve klinische behandeling 
geïndiceerd, waar hij tussen de sessies door 
adequate ondersteuning krijgt? Hij heeft 
door zijn LVB ook veel spanningen in zijn da-
gelijks leven. Wat denk jij?

Antwoord
Wat goed dat je hebt volgehouden, het 

contact hebt behouden en al het mogelijke 

doet om bij deze jongen een traumabehan-

deling van de grond te krijgen!               

Jacob is een 16-jarige jongen met een licht verstandelijke beperking
(LVB) en ADHD. Hij is behandeld vanuit een instelling voor 
verslavingszorg maar nog steeds kan hij niet slapen zonder eerst 
te blowen. Jacob is enig kind. Tot en met de basisschool (speciaal 
onderwijs) ging het ondanks zijn beperkingen goed met hem. Hij 
had een goede band met zijn ouders, die beiden op HBO-niveau 
zijn opgeleid. Op het voortgezet speciaal onderwijs ging het mis. 
Hij werd gepest, kwam in aanraking met drugs en zoals zo vaak 
bij deze doelgroep kreeg hij ‘vrienden’ die hem foute klussen 
lieten opknappen. Momenteel kunnen zijn ouders de opvoeding 
niet meer aan en staat hij op een wachtlijst voor plaatsing in een 
woonvoorziening. 
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Emotionele en gedragsproblemen worden bij mensen 

met een LVB vaak ten onrechte toegeschreven aan hun 

cognitieve beperkingen. We noemen dat diagnostic 

overshadowing. De ernstig ontregelende effecten van 

psychotrauma kunnen ook ten onrechte worden gezien 

als symptomen van een andere psychiatrische stoornis 

zoals een gedragsstoornis, ADHD, autisme spectrum 

stoornis, stemmingsstoornis of een psychotische stoor-

nis. 

Mensen met een VB worden relatief vaak blootge-

steld aan potentieel traumatische gebeurtenissen. Uit 

onderzoek is bijvoorbeeld bekend dat zij drie tot vier 

keer vaker slachtoffer zijn van seksueel geweld en van 

fysieke mishandeling. Vanwege hun sociale onhandig-

heden worden ze vaker gepest en omdat ze verkeerde 

bedoelingen van mensen niet door hebben, vallen ze 

eerder in handen van criminelen. Vanwege hun beper-

kingen hebben ze daarnaast meer moeite om ingrijpen-

de ervaringen op een natuurlijke manier te verwerken. 

Echt een risicogroep dus voor het ontwikkelen van een 

PTSS! In een van de valideringsonderzoeken van het 

Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren - Licht 

Verstandelijke Beperking (DITS-LVB; Mevissen et al, 

2018) voldeed bijna 40% van een willekeurige steek-

proefgroep van 106 volwassenen aan de criteria van 

een PTSS. We kwamen na dossieranalyse tot de schok-

kende conclusie dat bij 98% de PTSS niet eerder was 

onderkend!

En nu terug naar Jacob. De eerste gedachten die bij me 

opkomen na het lezen van je mail:

- de vele spanningen in zijn dagelijks leven zullen niet 

zo zeer samenhangen met zijn LVB, maar eerder het 

gevolg zijn van een cumulatie van onverwerkte ingrij-

pende gebeurtenissen in de afgelopen jaren. Hij heeft 

in de jonge jaren een goede gehechtheidsrelatie met 

zijn ouder opgebouwd, dat is een bevorderende factor 

voor een vlot verlopende traumabehandeling

- wanneer heeft Jacob de diagnose ADHD gekregen? 

Als dat nog maar kort geleden is zijn hypervigilantie, 

concentratieproblemen, prikkelbaar gedrag en woede-

uitbarstingen wellicht ten onrechte aangezien als te-

kenen van ADHD. Het kunnen traumagerelateerde ver-

anderingen zijn in arousal en reactiviteit die evenals 

de nachtmerries en schuldgevoelens kenmerkend zijn 

voor een PTSS. 

Kortom, doorgaan met EMDR! Je voorzichtigheid heeft 

uiteindelijk niet het gewenste effect gehad, omdat de 

disfunctionele geheugenrepresentaties die de paniek-

aanvallen aansturen nog niet gedesensitiseerd zijn. De 

angst voor paniekaanvallen/doodgaan moet inderdaad 

het eerst worden aangepakt. Hier ligt een indicatie 

voor een flashforward: het desensitiseren van zijn erg-

ste schrikbeeld. Vraag hem waar hij zo bang voor is. 

Vraag goed door en ben daarbij vooral zelf niet bang, 

het zit immers toch al in zijn hoofd. Neem een direc-

tieve houding aan. Laat hem van het rampscenario een 

stilstaand beeld of een eenvoudige tekening maken. 

Benadruk dat het maar een fantasiebeeld of een teke-

ning is, dat hij leeft en gewoon bij jou in de kamer zit 

en dat de dokters hebben gezegd dat zijn hart in orde 

is. Dat kun je ook tijdens het desensitiseren af en toe 

benoemen om hem te stimuleren door te gaan ondanks 

de nare gevoelens in zijn lijf. Gebruik het EMDR-stan-

daardprotocol. De NC bij de flashforward is altijd mach-

teloosheid: ‘Ik kan er niet tegen om naar het plaatje 

te kijken’. Dit lukt meestal prima bij jongeren met een 

LVB. Zorg voor sterke afleiding (maximale belasting 

van het werkgeheugen). Laat hem bijvoorbeeld tege-

lijk met de oogbewegingen tappen op zijn bovenbenen 

in een patroon waar hij bij moet nadenken of geef hem 

rekensommen. Mijn ervaring is dat jongeren met een 

LVB onderling nogal verschillen in wat ze aan taken 

aankunnen. Is zijn moeder tijdens de sessie aanwezig? 

Dat kan wellicht ook steunend voor hem zijn. 

Reactie
Dank je wel! Ik dacht ook dat de angst voor paniek eerst 
doorbroken moet worden, alleen twijfelde ik of EMDR 
dan de juiste behandelindicatie is of toch een meer re-
guliere paniekbehandeling. Dit omdat hij ook buiten de 
beelden om een sterke neiging heeft tot het verkeerd 
(rampzalig) interpreteren van lichaamssignalen als zwe-
ten, hijgen, hartkloppingen. Ik vermoed dat het ontstaan 
hiervan te maken heeft met het drugsgebruik. Hij heeft 
echt van alles gebruikt in behoorlijke mate, maar zeker 
weten doe ik dit niet. Vanwege zijn verstandelijk beper-
king is alles moeilijker uit te leggen en te achterhalen. 
Ik weet dus ook niet zeker of het gaat om een flashfor-

ward of een echt targetbeeld, maar in de kern maakt 
dat voor het desensitiseren niet uit toch? Op het target-
beeld waar we mee begonnen wordt hij met een pistool 
tegen zijn slapen ‘s nachts van zijn bed gelicht omdat 
hij een verrader is. Belasting van het werkgeheugen was 
lastig. Hij volgde mijn vingers niet meer als de spanning 
te groot werd, hij gaf aan dat hij er misselijk van werd. 
Toen ben ik zelf bij hem gaan tappen. Ik ga de volgende 
keer proberen om hem zelf te laten tappen. En ik heb 
onlangs de EMDR-kit aangeschaft en kan nu ook de buz-
zers toevoegen. Moeder is niet aanwezig, dit wil hij niet. 
Zij blijft in de wachtkamer en dat vindt hij prettig. Er zijn 
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teveel dingen uit zijn drugsgeschiedenis die zijn ouders 
niet weten en waarvan hij ook niet wil dat ouders deze 
weten uit angst voor hun reactie. Ik vrees zelfs dat de 
relatie tussen hem en zijn vader niet meer te herstellen 
is. Ik hoop zo dat hij terug komt en dat het gaat lukken! 

Antwoord
Voor de behandeling maakt het inderdaad niet uit of de 

mentale representaties overeenkomen wat er feitelijk 

is gebeurd. Ze sturen de klachten aan en moeten daar-

om van hun emotionele lading worden ontdaan. Dat 

hij in zijn dagelijks leven angstig wordt van nare ge-

voelens in zijn lijf is kenmerkend voor traumatisering. 

Herbelevingen kunnen zich niet alleen als opdringende 

beelden manifesteren maar ook als fysieke sensaties. 

Akelige ervaringen met drugsgebruik zouden daaraan 

ten grondslag kunnen liggen. 

Omdat de nare sensaties zich aandienen tijdens de 

oogbewegingen denken patiënten vaak dat de oogbe-

wegingen de directe oorzaak ervan zijn, terwijl het om 

fysieke associaties gaat die bij de herinnering horen. 

Je kunt dan bijvoorbeeld tijdens het afleiden zeggen: 

‘Ga maar door, je doet het goed, het hoort bij de herin-

nering, als je doorgaat gaat het vanzelf weer over’. 

Nog een geruststelling: negatieve gedachten en gevoe-

lens zoals schuldgevoelens, wantrouwen en het zich 

niet meer verbonden voelen met anderen zijn in de 

DSM 5 als een 4e criterium opgenomen voor PTSS. De 

relatie met zijn ouders zou moeten kunnen herstellen 

na een adequate traumabehandeling met EMDR. Dat 

gaat natuurlijk niet op als er bij de ouders van Jacob 

ook sprake zou zijn van ernstige traumatisering. 

Ik ben benieuwd naar het vervolg. Hou je me op de 

hoogte?

Reactie
Net weer een sessie gehad. De SUD is gedaald van 10 
naar 0 in drie kwartier, waarbij in het begin de spanning 
heel erg bleef hangen op 10 en 9, maar relatief snel daal-
de toen hij tegen zichzelf ging zeggen dat het 'maar een 
plaatje was en hij niet echt dood is'. Wat wel bleef is de 
hartkloppingen, maar het hoeft toch ook niet het doel te 
zijn om die te laten verdwijnen? Deze kunnen verdragen, 
is dat winst genoeg? Of moet ik volgende keer hier toch 
op doorgaan? Inmiddels heb ik ook moeder telefonisch 
gesproken. Hij wilde er thuis niet over praten, maar is 
verder 'goed te pas'. Ik denk inderdaad dat eerder de 
werkgeheugenbelasting niet genoeg is geweest. Ik heb 
de buzzers gebruikt en hem laten tellen tot 10. Dit ging 
veel beter. Ik zie hem volgende week weer, ik hou je op 
de hoogte!

Antwoord
Mooi! Maar de hartkloppingen moeten ook verdwijnen! 

Hij moet gewoon zonder spanning naar het naarste 

beeld kunnen kijken (het is immers maar een plaatje  

   ). Dan pas is de SUD 0. Hoe zag het targetbeeld er uit?

Reactie 
Het targetbeeld was dat hij zichzelf op de grond ziet lig-
gen met zijn hand op zijn hart. Hij zegt dat het kijken 
naar het plaatje goed lukt, maar de hartkloppingen zijn 
er wel. Zal ik de volgende keer opstarten door hem op-
nieuw het targetbeeld te laten omschrijven zoals dat 
nu is opgeslagen en dan verder te desensitiseren? Of 
door naar het nare plaatje wat hij eerst niet aandurfde, 
en waarop te zien is dat zijn dealer aan zijn bed staat 
met een geladen pistool dat op zijn hoofd wordt gezet 
(en waarvan ik vermoed dat dit misschien toch wel mee-
speelt in het aanwezig zijn van de hartkloppingen, maar 
wat hij niet noemt). Hij is zo bang in de nacht dat zijn 
moeder bij hem in bed moet liggen als hij zichzelf niet 
heeft gekalmeerd door te blowen.

Antwoord
Heb je goed doorgevraagd bij de flashforward? Het 

meest nare beeld moet SUD=0 worden. Dus ook geen 

hartkloppingen meer bij dat beeld. Als je het hele pro-

tocol doorlopen hebt, kun je checken of er nog span-

ning zit op de ‘pistoolherinnering’. Succes!

Reactie 
Ik zou je nog op de hoogte brengen van de afloop. Ik heb 
Jacob nog twee keer gezien en zijn ouders eenmaal. Hij 
vond het niet meer nodig om opnieuw EMDR te doen. Hij 
sliep weer lekker en blowde alleen nog maar in de week-
einden als hij samen was met vrienden. Hij wist eigenlijk 
niet meer zo goed welk plaatje het nou was waar hij zich 
zo naar over voelde. Ik vond het ongeloofwaardig en ik 
dacht dat hij er zo relaxed bijzat, omdat hij misschien 
had gebruikt. Dit ontkende hij en ouders bevestigden dat 
ze 'een ander kind in huis hadden'. Zij hadden het idee 
dat hij op andere momenten echt niet meer gebruikte. 
De tweede keer zag ik hem om afscheid te nemen en om 
er zeker van te zijn dat het goed met hem bleef gaan. Dit 
was zo. Later heb ik de ouders nog een keer uitgenodigd 
en toen ging nog steeds goed met hem! Ik kan het bijna 
niet geloven. Bedankt voor je hulp! 

Referentie

Mevissen, L., Didden, R., & De Jongh, A. (2018). Handleiding diagnostisch 

interview trauma en stressoren – licht verstandelijke beperking.
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Kun je preverbaal trauma 
behandelen met het 
EMDR-standaardprotocol?
Tekst: Jacqueline Janssen

Ontwikkeling

Bovenstaande prangende vraag werd gesteld tijdens een workshop over vroegkinderlijk trauma op het jaar-
lijkse EMDR Congres naar aanleiding van een casusbespreking van een Indiase vrouw (Janssen, 2017). In deze 
bijdrage tracht ik deze vraag te beantwoorden en mijn visie te geven over de behandeling van vroegkinder-
lijke traumatisering en preverbaal trauma.
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De vrouw werd op 4-jarige leeftijd door Nederlandse 
ouders geadopteerd. Haar biologische moeder over-
leed toen ze vier weken oud was en ze verbleef tot haar 
adoptie in een Indiaas kindertehuis. Ze meldde zich bij 
mij aan met extreme angsten, variërend van sociale 
angst tot angst voor ziekte en angst om dood te gaan, 
een zeer negatief zelfbeeld, hyperalertheid, geagiteerd/
prikkelbaar gedrag en moeite om zich te verbinden in re-
laties. Ze had al een paar maal cognitieve gedragsthera-
pie gehad ter behandeling van haar angsten, zonder het 
gewenste resultaat. Mijn werkhypothese bestond eruit 
dat het overlijden van haar moeder en haar verblijf in het 
kindertehuis mogelijk tot haar huidige klachten hebben 
geleid. 
Bij deze patiënt werd een behandeling EMDR bij vroeg-
kinderlijke traumatisering toegepast volgens het proto-
col van Katie O’Shea en Paulsen (2017). Dit protocol kan 
volgens hen worden toegepast bij patiënten die in hun 
preverbale levensjaren getraumatiseerd en/of affectief 
verwaarloosd zijn, dus ook als expliciete herinneringen 
ontbreken.
De vragensteller suggereert met zijn vraag dat de Indiase 
vrouw gebeurtenissen in haar preverbale periode expli-
ciet zou kunnen maken door zich een beeld te vormen 
van deze gebeurtenissen in het heden. Om de vraag uit 
het publiek te kunnen beantwoorden, sta ik in deze bij-
drage stil bij de verschillen tussen het EMDR-standaard-
protocol en de EMDR-behandeling volgens het Vroeg-
kinderlijk Trauma (VkT) protocol van O’Shea en Paulsen 
(2017). 

De herinnering
Het EMDR-standaardprotocol richt zich op expliciete 

herinneringen die in ons brein zijn opgeslagen als beel-
den. Samen met de patiënt maken we een ‘stilstaand 
plaatje’ of bepalen we het meest nare moment uit de 
problematische herinnering.   
In de EMDR-behandeling VkT richten we ons op de vroeg-
ste herinneringen vanaf de conceptie tot aan het derde 
levensjaar, een periode waaraan we geen bewuste ex-
pliciete herinneringen hebben, omdat het brein in die le-
vensfase nog niet zo ver ontwikkeld is om herinneringen 
als plaatjes op te slaan. De ontwikkelaars van het VkT 
stellen dat de patiënt wel impliciete herinneringen aan 
deze periode heeft die zijn opgeslagen in het lichaam 
en het brein als ‘lichamelijke sensaties’. Omdat de pre-
frontale cortex pas begint te groeien vanaf het tweede 
jaar na de geboorte, hebben baby’s en kinderen op hele 
jonge leeftijd de taal en cognitieve vaardigheden nog 
niet om te begrijpen wat er gebeurt bij een ingrijpende 
gebeurtenis. Zij kunnen daarom geen woorden en geen 

directe betekenis aan deze sensaties verlenen. De aan-
hangers van het VkT-protocol leren de volwassen patiënt 
tijdens de behandeling hun lichamelijke sensaties alsnog 
te verwoorden en de bijbehorende emoties te herken-
nen en te uiten. 

Target
Het target in het standaard EMDR-protocol is meestal 
een visueel beeld, een ‘foto’ c.q. momentopname in de 
tijd, binnen een tijdsspanne van 24 uur. 
Het target in de EMDR-behandeling VkT is de lichamelijke 

sensatie, in een periode, bijvoorbeeld de geboorte, de 
eerste drie maanden na de geboorte. 

Stimulatie
In het EMDR-standaardprotocol wordt bij voorkeur visu-

ele afleidende stimulatie toegepast om de herinnering te 
desensitiseren. 
In de EMDR-behandeling VkT wordt tactiele stimulatie 
toegepast, opdat de lichamelijke sensaties op deze wijze 
beter kunnen worden gedesensitiseerd, zo leert de klini-
sche ervaring van mensen die het protocol toepassen. 
Aanraking doet immers een appel op hechtingsproces-
sen. 

Beïnvloeden van het geheugen
In het EMDR-standaardprotocol gaat het om reconsoli-
datie van bestaande kennis, het zogeheten 'updaten van 
herinneringen’ (Ten Broeke, 2017). 
In de EMDR-behandeling VkT wordt een ‘nieuw narratief’ 
aangeboden, aangezien het doorgaans gaat om nega-
tieve of ontbrekende hechtingservaringen. Het gaat om 
consolidatie (opslaan van nieuwe kennis), het zogeheten 
‘optimaliseren van memory competition’ (ten Broeke, 
2017) en tevens om reconsolidatie  van bestaande ken-
nis. In het nieuwe narratief bieden we een cognitief en 
affectief script van de gehechtheidsfiguur aan als be-
schikbare bron van aandacht en zorg, vergelijkbaar met 
wat in de leertheorie ‘contraconditionering’ en in de 
Schematherapie imaginairy rescripting wordt genoemd 
(Janssen, 2012).

Resources
Het EMDR-standaardprotocol kan zonder vooraf aanle-
ren van resources worden uitgevoerd bij patiënten. 
Binnen de EMDR-behandeling VkT wordt ervan uitge-
gaan dat de patiënt allereerst resources moeten worden 
aangeleerd, vaardigheden die de persoon als baby niet 
heeft geleerd: zoals stressregulatie, aandacht richten op 
lichamelijke reacties en emoties toelaten en deze van 
een afstand kunnen beschouwen, zonder er helemaal 
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in op te gaan. Met deze resources zou de patiënt van 
meet af aan een vorm van ‘regie’ ervaren, de eerste stap 
naar autonomie. Tevens zijn deze resources van belang 
in de EMDR-therapie, omdat het patiënten helpt beter 
binnen de window of tolerance te komen/blijven.
 
Behalve de verschillen in methodiek zijn er nog verschil-
len qua behandeling:

EMDR-interventie of EMDR-therapie
Terwijl het in de behandeling van het EMDR-standaard-
protocol om een ‘EMDR-interventie’ gaat, het desensi-
tiseren van een herinnering, beoogt EMDR-behandeling 
VkT het genereren van nieuwe hechtingservaringen, die 
correctief en herstellend werken. Stöfsel en Mooren 
(2017) wijzen in dit verband op het verschil in geval van 
verwaarlozing door ouders of opvoeders en dat van mis-
bruik of mishandeling. Aangezien er in het eerste geval 
vooral iets niet is gebeurd en patiënten onvoldoende 
kennis en vaardigheden hebben verworven om tot een 
gezond en adequaat ontwikkelingsproces te komen, 
wordt verondersteld dat die informatie tijdens de toe-
passing van de verwerkingstechniek van buitenaf moet 
komen. 
In het VkT protocol worden om die reden veel interwea-

ves toegepast, meer dan gebruikelijk binnen het EMDR-
standaardprotocol, zowel op lichamelijk, emotioneel, 
hechtings- en cognitief niveau. Zo zou een nieuwe nar-
ratief moeten ontstaan als co-product van therapeut en 
patiënt, door de patiënt telkens vragen voor te leggen 
(interweaves) naar wat de patiënt nodig heeft, en wat 
er zou moeten gebeuren. Doordat we met de patiënten 
praten over hun dagelijkse functioneren en regelmatig 
vragenlijsten afnemen, zoals de SCL-90 of andere geva-
lideerde klachtenlijsten, merken we gaandeweg in de 
integratiefase hoe hun overlevingsstijl gaat veranderen 
naar gezonde, adequate gedragspatronen en hun klach-
ten vaak afnemen. 

De belangrijkste doelen van 
EMDR-therapie preverbaal trauma
- Het verwerken van trauma’s en hechtingservarin-
gen die afbreuk doen aan hoe we in relatie staan 
met onszelf en anderen.

- Het versterken van de capaciteit om jezelf te re-
guleren.

- De natuurlijke veerkracht herstellen om adaptief in 
het heden en in de toekomst te kunnen zijn.

Conclusie
Samengevat wordt bij de behandeling van preverbale 
trauma’s aangesloten bij lichamelijk opgeslagen sensa-
ties. Volgens O‘Shea en Paulsen dienen we ons ervan be-
wust te zijn dat er patiënten zijn die over onvoldoende 
woorden en resources beschikken om een behande-
ling volgens de standaardmethodiek aan te gaan. Een 
gestructureerde aanpak en een voorbereiding op een 
EMDR-behandeling door emotie- en zelfregulatie wordt 
verondersteld noodzakelijk te zijn om verwerking van de 
vroege ervaringen binnen de window of tolerance mo-
gelijk te maken. De behandeling zou de hechtingsstijl en 
daarmee het huidige functioneren beïnvloeden. 
De geadopteerde vrouw inmiddels, bleek gebaat bij een 
behandeling met het VkT-protocol. Ze liet een duidelijke 
daling op de SCL-90 zien en die klachtenreductie was 
twee jaar later ook nog stabiel. Zo gaf ze in een vervolg-
sessie aan, dat ze op al haar primaire basisbehoeften 
adequaat kon reageren en goed in het leven stond. In 
de afgelopen jaren is al een groot aantal mensen met 
succes volgens deze methodiek behandeld. Er bestaat 
zelfs een VkT-protocol in een intensieve therapieset-
ting, zodat de methodiek effectiever kan worden aan-
geboden. Om vast te stellen of een EMDR-behandeling 
volgens het VkT-protocol inderdaad effectiever is dan 
het EMDR-standaardprotocol, de vraag dus die op het 
EMDR-congres werd gesteld, zal gedegen wetenschap-
pelijk onderzoek uitsluitsel moeten geven. 

*Het spreekt voor zich dat therapeuten zich ten aanzien 
van de hantering van herinneringen houden aan de be-
roepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psycho-
therapeuten (2018).
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Dry January inspireert me tot een maand niet drinken. 
Normaal drink ik één glas wijn per avond, en dan nog 
niet eens alle dagen van de week. Maar ik ben wel ver-
slaafd aan dit ontspannende en troostende ritueel. Twee 
keer eerder stopte ik een maand met drinken, dat was 
super stressvol. Vooral de craving ’s avonds, zo tussen 
tien en elf uur. Daarna was het voorbij, en was ik blij 
weer een avondje niet te hebben gedronken. Goed voor 
mijn hersens en mijn conditie! 
Er moet toch wat aan die craving te doen zijn, dacht ik 
dit keer. Waarom zou ik mezelf niet als verslaafde be-
handelen? Ik zou daar bijvoorbeeld de methode van de 
toonaangevende Duitse EMDR-specialist Michael Hase 
voor kunnen gebruiken, en zijn crav-Ex protocol kunnen 
toepassen dat beoogt de hunkering bij obsessief-com-
pulsieve drugsverslaafden uit te doven (Hase, 2009).
In 2012 vertelde hij dat hij de hunkeringsherinnering met 
EMDR bij twee koopverslaafden had behandeld. Daar was 
hij, zoals hij tegen mij zei, niet zo tevreden over. Het had 
niet veel resultaat. Het toepassen van EMDR bij versla-
ving gebeurt ook door Wiebren Markus die er promotie-
onderzoek naar heeft gedaan. Veelbelovend onderzoek, 
maar het leverde niet veel op wat effectiviteit betreft.

Koopverslaving
Vanaf 2003 pas ik EMDR toe bij koopverslaafden en vaak 
lukt het de herinnering aan de ergste hunkering én het 
voor de bijl gaan te behandelen. Als je daarnaar vraagt, 
hoor je wel eens grappige dingen. Bijvoorbeeld van een 
jongen die op de roltrap in de Bijenkorf staat, zich voor-
neemt om niets te kopen, en dan toch met drie broeken 
de deur uitgaat. Of van de vrouw die voor een muizenval 
de stad ingaat en met een bontjas thuiskomt. 
Voorafgaand aan de EMDR focus ik op de motivatie van 
de koopverslaafde. Wat voor goeds wil hij of zij bereiken 
met de zelfcontrole over de koopverslaving? Wat is de 
plezierigste beleving van het shoppen? Over welke aan-
schaf is hij of zij het meest tevreden? 
Mijn ervaring is dat bij vrijwel iedere koopverslaafde 
traumatische ervaringen een rol spelen. Een meisje van 
achttien kreeg bijvoorbeeld kanker en daarvoor che-
mobehandeling. Ze leidde zichzelf af met shoppen. Na 

de genezing ging de verslaving aan shoppen door. Een 
andere vrouw verloor haar echtgenoot. Vriendinnen 
raadden haar aan om als troost te gaan shoppen. En dat 
hielp. Alleen kon ze er daarna niet meer mee stoppen, 
ook niet toen ze weer was hertrouwd. En dat ondermijn-
de de relatie weer.
Wil je een verslaving succesvol met EMDR behandelen, 
dan moet je buiten de cravingsherinnering ook deze ‘an-
gels’ behandelen. 
Maar er is nog iets dat cruciaal is voor de behandeling 
van verslaving en dat is dat je niet iets afneemt, zonder 
daar iets voor in de plaats te stellen. Koopverslaafden 
die ik heb behandeld zijn op die manier bijvoorbeeld kin-
deryoga gaan doen, of een schrijfcursus gaan volgen, of 
gaan sparen voor een nieuw huis. Maar eerst leerden 
ze heel precies te visualiseren wat deze concurrerende 
ervaringen voor ze zouden betekenen.

Mini-magnum
Goed, als ik die kennis nu eens op mezelf toepas om af te 
komen van die hunkering naar het glaasje wijn ’s avonds. 
Wat zou ik dan moeten doen? Allereerst sta ik stil bij de 
gebeurtenis die de meeste craving oproept. Voor mij is 
dat de donderdag. Dan kom ik na een intensieve en lange 
werkdag laat thuis en zit ik er helemaal doorheen. 
Welke andere beloning kan het glaasje wijn op die don-
derdag vervangen? Als ik aan beloning denk, komt het 
beeld op van het ijsje dat wij als kinderen kregen als 
mijn vader in augustus jarig was. Het zal niet het enige 
ijsje van het jaar zijn geweest, maar zo staat het wel 
in mijn geheugen gegrift. De ijsjes zijn een vast ritueel 
geworden bij de verjaardag van mijn vader. De laatste 
jaren van zijn leven werd die feestdag afgesloten met 
een doos mini-magnums die rondging. Als ik nu eens ‘s 
avonds een mini-magnum neem, zou dat helpen om van 
de craving af te komen? En of het hielp!

Referentie
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Moral injury
en de betekenis 
van schuld
Tekst: Jackie June ter Heide

Ontwikkeling

De term moral injury bekt lekker en wordt 
in het Nederlands dan ook vaak onvertaald 
gelaten. Daarmee ontstaat een risico op zo-
genaamde reïfi catie – met andere woorden: 
moral injury wordt een ding, iets wat je al dan 
niet kunt hebben. Zo is het begrip, in ieder 
geval in eerste instantie, echter niet bedoeld. 
In zijn boek Achilles in Vietnam (1994) vraagt 
Jonathan Shay aandacht voor de morele as-
pecten van psychotrauma bij veteranen: 

Shay wijkt hiermee af van de indertijd heer-
sende opvatting over wat psychotrauma 
behelst. Met afschuw of angst valt wel te 
leven, zo stelt hij, maar niet met beschadi-
gingen op moreel gebied. Rechtvaardigheid 
is, in de belevingswereld van de veteraan 
maar ook in de klinische praktijk, minstens 
zo belangrijk als veiligheid. ¹ 

Moral injury, of – netjes vertaald - moreel 
trauma, is sindsdien strakker gedefi nieerd 
en verwijst zowel naar het meemaken van 
moreel belastende gebeurtenissen als naar 
de psychosociale gevolgen van het mee-
maken ervan. Uiteraard kunnen allerlei ge-
beurtenissen moreel belastend zijn, maar bij 
moreel trauma gaat het specifi ek om ‘perpe-

trating, failing to prevent, or bearing witness 

to acts that transgress deeply held moral 

beliefs and expectations’ (Litz et al., 2009, p. 
695). De term moreel trauma is afkomstig uit 
de militaire context en wordt vooral gebruikt 
om te verwijzen naar moreel traumatise-
rende ervaringen van militairen, zoals het 
doden van anderen in een toestand van ra-
zernij, het niet kunnen beschermen van bur-
gers, of het getuige zijn van ernstig lijden van 
burgers zonder dit te kunnen verlichten.    

Zo nu en dan worden er in het psychotraumaveld nieuwe begrippen 

geïntroduceerd die de klinische praktijk verhelderen en verrijken. 

Een dergelijk begrip is moral injury, een term die begin jaren ’90 werd 

geïntroduceerd door Jonathan Shay en waaraan inmiddels hele theorieën, 

onderzoeken en behandelingen zijn gewijd. Tijd om er eens nader kennis 

mee te maken. Wat is nou precies moral injury en wat kunnen we ermee?

I’ve come to strongly believe 
through my work with 
Vietnam veterans (…) that 
moral injury is an essential 
part of any combat trauma 
that leads to lifelong 
psychological injury. 
Veterans can usually recover 
from horror, fear, and grief 
once they return to civilian 
life, so long as ‘what’s right’ 
has not also been violated. 
(p. 20)
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Dergelijke ervaringen kunnen leiden tot morele distress 
– een moreel van streek zijn dat zich kan uiten in schuld 
en schaamte, agressie, hopeloosheid, middelengebruik, 
sociaal terugtrekken en suïcidaliteit.
De klachten die samenhangen met moreel trauma ver-
tonen een grote overlap met PTSS, zeker sinds het ver-
schijnen van de DSM 5, waarin plaats is gekomen voor 
overdreven negatieve opvattingen over jezelf, anderen 
en de wereld (D2), vertekende overtuigingen rondom 
schuld (D3), negatieve emoties als schuld en schaamte 
(D4) en roekeloze of zelfdestructieve gedragingen (E2). 
De waarde van het construct zit ‘m vooral in het feit dat 
het opzetten van de morele-traumabril leidt tot meer 
oog voor de moreel-ethische aspecten van schokkende 
gebeurtenissen en de betekenisgeving hieraan. De tra-
ditionele focus op angst binnen psychotrauma kan dan 
worden aangevuld met, of soms vervangen door, aan-
dacht voor schuld en schaamte.

Moral injury in de spreekkamer
Centraal binnen het begrip moral injury is het principe 
van schuld –zowel van de persoon zelf als van anderen. 
De patiënt heeft zich schuldig gemaakt, tegen de eigen 
morele verwachtingen in, aan het begaan of niet voor-
komen van morele grensoverschrijdingen, of is getuige 
geweest van dergelijke grensoverschrijdingen door an-
deren. Deze schuld ontstaat in situaties waarin sprake 
is van hoge morele verwachtingen en een lage contro-
le. Het is de verantwoordelijkheid van militairen om het 
oorlogsrecht te handhaven en om burgers te bescher-
men– daar zijn ze voor getraind en dat verwachten ze 
te kunnen uitvoeren. In een context van gewapende 
strijd zijn er echter situaties waarin de controle van mi-
litairen over eigen of andermans gedrag heel laag is, 
waardoor zij niet aan hun eigen normen en waarden 

kunnen voldoen – doordat ze onder grote psychische 
druk staan, doordat ze moeten vrezen voor hun eigen 
leven, of doordat de hiërarchische verhoudingen hen 
ervan weerhouden anderen aan te spreken op immo-
reel gedrag. Dergelijke gebeurtenissen kunnen leiden 
tot een beschadiging op verschillende domeinen: ver-
antwoordelijkheid/schuld, zelfwaardering en machte-
loosheid.

Binnen EMDR-behandelingen is het dan zoeken naar 
het juiste domein. Soms zit de beschadiging primair op 
het domein verantwoordelijkheid/schuld: ik ben ver-
antwoordelijk, ik had dit moeten voorkomen. In een 
dergelijke betekenisgeving legt de patiënt nadruk op 
de morele verantwoordelijkheid, ten koste van het oog 
hebben voor de lage controle. Tine Molendijk deed le-
zenswaardig onderzoek naar moreel belastende erva-
ringen van Nederlandse militairen (2018). Zij stelt, dat 
de schuld van ieder persoon tijdens een moreel schok-
kende gebeurtenis ergens ligt tussen niet-schuldig en 
geheel-schuldig. Oog voor de factoren die hebben bij-
gedragen aan een schokkende uitkomst kan helpen het 
schuldgevoel te verlichten.

Vergeven
Soms leidt het schuldgevoel ertoe dat de patiënt niet 
meer met zichzelf kan leven. De beschadiging zit dan 
vooral op het domein zelfwaardering: ‘omdat ik dit ge-
daan heb, ben ik een slecht mens’. Het streven is dan 
het helen van de beschadiging aan het zelfbeeld. Mo-
lendijk schrijft in deze context over “the acceptance 

of oneself and others as good but flawed”. Binnen het 
domein zelfwaardering wordt de NC standaard gecom-
bineerd met de PC ik ben oké’. In het kader van moral 

injury kan het zinvol zijn om bewoordingen te kiezen 
die moreel en existentieel meer lading hebben, zoals ‘ik 
kan vergeven worden’ of ‘ik ben menselijk’ – uiteraard 
afhankelijk van de woorden die acceptabel en beteke-
nisvol zijn voor de patiënt.
Soms kan een patiënt leven met zichzelf, maar niet met 
het plaatje van datgene waaraan zij of hij zich schul-
dig heeft gemaakt. Kijken naar het moment waarop je 
een ander schaadt, kan onverdraaglijk zijn, ook zonder 
van mening te zijn dat je een slecht mens bent. De be-
tekenisgeving valt dan in het domein machteloosheid. 
Soms ook is de patiënt realistisch en mild over de eigen 
schuld en controle, maar voelt zij intense pijn bij het 
kijken naar het lijden van de ander. De wetenschap dat 
anderen ernstig geschaad of benadeeld zijn, kan moei-
lijk te verdragen zijn. Ook dat valt onder het domein 
machteloosheid. 

Schuldig zijn/je schuldig voelen
Bij dit zoeken naar betekenisgeving is het belangrijk te 
bedenken dat schuld niet primair iets cognitiefs is: je 
hoeft jezelf niet schuldig te vinden om jezelf schuldig 
te voelen. Streven naar rechtvaardigheid, zorgen voor 
anderen, empathie, delen, meelijden met anderen zijn 
evolutionair ingebakken en essentieel voor hechting 
en saamhorigheid, om bij de groep te horen en om te 

"Bij schuld is het belangrijk 
om EMDR niet in te zetten 
als een quick fix om schuld-
gevoel weg te nemen"
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overleven. De wetenschap dat je dit gedrag niet hebt 
kunnen vertonen, kan diep lijden veroorzaken.
Het is belangrijk deze fundamentele wens tot het ver-
tonen van moreel gedrag te valideren met zinnen als 
‘natuurlijk voel je je schuldig dat je haar niet hebt kun-
nen redden’ – zelfs als dit schuldgevoel rationeel ge-
zien misplaatst is. Bij schuld, wellicht meer dan bij an-
dere domeinen van betekenisgeving, is het bij uitstek
belangrijk om EMDR niet in te zetten als een quick fi x

om schuldgevoel weg te nemen, maar om de beteke-
nis van de gebeurtenis en de rol van de patiënt daarin
zorgvuldig te exploreren. In de woorden van Shay over 
de behandeling van moral injury: “Before analyzing, 

before classifying, before thinking, before trying to do

anything – we should listen” (1994, p. 4). 

¹ Het belang van rechtvaardigheid is zelfs zo groot, dat het evolutio-

nair is ingebakken. Kijk bijvoorbeeld eens naar een TED-talk van Frans

de Waal. In experimenten met Kapucijneraapjes laat hij zien dat je

helemaal geen bewuste cognities hoeft te hebben om je ongeloofl ijk

op te winden over situaties waarin morele verwachtingen worden

geschonden.
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Beantwoord door: Ad de Jongh

Supervisievraag

Een verstoorde 
reanimatie

Vraag
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd is extra afl eiding toe extra afl e
te passen door naast oogbewegingen haar ook te laten haar ook
tappen. Dat heeft nog weinig opgeleverd. Wat verderverd. Wat
complicerend is, is dat zij moeite heeft met het tonent met het 
van emoties. Zij voelt veel van binnen, maar aan de bui-aar aan de
tenkant is dat nauwelijks te zien. Het proces blijft dus oces blijft d
steken op de spanning en de boosheid die zij ervaart alsij ervaart a
zij naar haar buurvrouw kijkt. Zij geeft aan dat het lijkt at het lijkt 
alsof haar buurvrouw in haar geheugen gebrand s staat. Ik
vraag me af hoe ik dit kan doorbreken.

Antwoord
Wat is het target precies, ofwel wat staat er op het 

plaatje dat op de seconde stil staat? En wat is de NC? 

Als er sprake is van een trauma waarbij 'dood' of zwaof zwaar

lichamelijk letsel thema’s zijn, zijn er vrijchamelijk letsel thema’s zijn, zijn er vrijwel altijd

waar jij je EMDR al op hebttwee plaatjes. Het plaatje waar jij je EMDR al op hebt

een waarbij machteloosheid (machteloze woe-gericht, een waarbij machteloosheid (machteloze 

de) op de voorgrond staat. En een ander plaatje dat in de) op de voorgrond staat. En een ander pla

de tijd daaraan vooraf is gegaan, namelijk dat waar-gegaan, nam

op zij achteraf gezien gevoelsmatig deze ellende had smatig deze

kunnen voorkomen (het zogenoemde 'schuldplaatje').emde 'sch

Heb je die al geïdentifi ceerd? Dat doe je door te vra-t doe je d

gen: "Heb je wel eens gedacht: had ik maar (niet)…..?" d ik maar

Ik zou dit plaatje nu eerst identifi ceren en vervolgens eren en 

daar de EMDR op richten. 

Reactie
Het targetbeeld is het beeld waarop zij zichzelf haar  waarop zij zichzelf haar 

buurman ziet reanimeren, met de buurvrouw daar in pa-
niek naast. Ik heb meerdere keren benadrukt dat het een
stilstaand plaatje moet zijn (NC = ‘ik ben machteloos’)..
Het lijkt erop dat zij het vooral haar buurvrouw verwijt enen
zich afvraagt of haar buurman nog in leven zou zijn gge-
weest als de buurvrouw niet zo in paniek was geraaktkt en
zij zich daardoor beter had kunnen concentreren oop de
reanimatie. Anderen hebben tijdens de reanimatitie haar
buurvrouw proberen te kalmeren, maar dat haalde wei-aalde wei-
nig uit. Ik zal haar naar aanleiding van jouw antwoord de antwoord de
vraag stellen of zij achteraf denkt ‘Had ik nou maar…..?”nou maar….

woordAntw
ste mensen hebben in dergelijke omstandighe-De meeste mensen hebben in dergelijke om

den wel zoiets als: “Had ik haar maar gekalmeerd (danden wel zoiets als: “Had ik haar maar ge

man nog geleefd)!". Dan is het target het had de buurman nog geleefd)!". Dan is het t

e zien is dat zij dat niet heeft gedaan. plaatje waarop te zien is dat zij dat niet heeft gedaan

Een andere invalshoek is toch te vragEen andere invalshoek is toch te vragen welk aspect

van de hele herinnering zij moet oproepen omherinnering zij moet oproepen om haar 

boosheid maximaal te voelen (casusconceptualisatie maal te voelen (casusconceptualisatie 

'rechtdoor'), en dan zou ik het EMDR-standaardprotocolor'), en dan zou ik het EM

daarop p richten.

Reactie
Zojuist heb ik mijn patiënt weer gezien. Hoewel er ink mijn patiënt 
deze sessie meer beweging zat, blijft de SUD op 4 stekenbeweg
en blijft zij ook boosheid naar haar buurvrouw voelen. 
Zij geeft wel aan dat de lading van het beeld is gezakt in
vergelijking met de start van de EMDR-therapie. Ze ver-
telt dat zij er buiten de sessies meer mee bezig is en er telt dat zij er buiten de sessies meer mee bezig is en er

Ik heb een patiënt met PTSS in behandeling bij wie het EMDR proces stagneert. Het trauma 
is een situatie waarbij zij haar buurman tevergeefs heeft gereanimeerd in het bijzijn van haar 
buurvrouw die totaal in paniek was en haar afl eidde van haar werk. Het target is het beeld 
van zichzelf terwijl ze de buurman reanimeert en haar buurvrouw in totale paniek is. Bij aan-
vang was de SUD 7 en nu, meerdere sessies verder, blijft deze steken op een 4-5.
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met anderen vaker over praat en denkt zelf dat de EMDR 
haar al heeft geholpen. Ik heb haar de vraag gesteld of 
zij wel eens gedacht heeft ‘had ik maar….’, waarop zij 
antwoorde dat zij zich dat in het begin regelmatig heeft 
afgevraagd, maar tot de conclusie is gekomen dat nie-
mand iets had kunnen doen om het overlijden van de 
buurman te voorkomen en dat zij het zelf niet beter, of 
anders had kunnen doen. Zij denkt nu dat de reanimatie 
van het begin af aan al kansloos was en het haar nood-
lot was daarmee geconfronteerd te worden. Vervolgens 
heb ik haar gevraagd waar zij naar moest kijken of aan 
moest denken om haar boosheid maximaal te voelen, 
waarop ze zei: ‘Zij is de oorzaak van alles’. 
Als associaties kwamen onder andere op dat patiënt 
zelf geen schuld heeft, en dat boosheid niets oplost. Het 
beeld dat zij hierbij heeft is nog steeds het beeld waarop 
zij zichzelf haar buurman ziet reanimeren met de buur-
vrouw met ontzetting en wanhoop in haar gezicht er-
naast. De SUD bleef steken op 
4 wat betekent dat de SUD 
in vergelijking met de 
vorige sessie hooguit 
1 punt is gezakt. Zij 
benoemt nog steeds 
de boosheid die zij 
voelt als zij naar haar 
buurvrouw kijkt. Als 
associaties kwa-
men nog langs 
‘het is haar 
wanhoop die 
mijn boosheid 
veroorzaakt’ 
en ‘dat zij mij 
van het werk 
houdt’. Bij het 
n a b e s p r e k e n 
geeft zij aan naast 
de boosheid nu wat 

meer opluchting te voelen. Ik vraag me af wat verder be-
hulpzaam kan zijn, aangezien zij in die boosheid richting 
haar buurvrouw blijft hangen: interweaves? Bijvoorbeeld 
wat zou jij tegen haar willen zeggen en dat laten doen? 

Antwoord
Dit gaat de goede kant op. Mijn suggestie zou zijn de 

volgende vier opties uit te proberen.

1. Massief inzetten op het plaatje dat haar nu nog zo 

boos maakt. Welk aspect van haar buurvrouw roept 

(in het hier en nu) de meeste boosheid op. Is dat bij-

voorbeeld de blik in haar ogen, of haar paniekerige 

reactie? etc.

2. Dan massale werkgeheugenbelasting, bijvoorbeeld 

met de EMD-knaller. Net zo lang in hoog tempo blij-

ven ‘knallen’ totdat het plaatje SUD 0 is.

3. Interweaves. ‘Wat zou je nu tegen je buurvrouw wil-

len zeggen en wat zou je nu met haar willen doen, 

als ze hier zou zijn. In je fantasie.’ Geef voorbeelden: 

afranselen, wegmeppen etc. ‘Doe dat maar!’

4. De hele sessie intensief benutten….

Reactie
Ik heb mijn patiënt weer gezien. Allereerst heb ik de 
EMD-knaller gedaan en dat leverde inderdaad een 

positief effect op. Hierbij heb ik de vraag gesteld 
welk aspect van het beeld de meeste boosheid 

opriep. Dit bleek de uitdrukking in het gezicht 
van haar buurvrouw te zijn: de ontzetting die 
zij daarin ziet, ‘de ogen, mond, alles’. Daarna 
heb ik onder andere ingezoomd op de blin-
de paniek in haar ogen. Vervolgens bleef de 
SUD een 2 en zijn we weer overgestapt op 

het reguliere EMDR-protocol, waaraan ik de 
interweave ‘Als ze hier zou zijn, wat zou je dan 

tegen haar willen zeggen of met haar in fanta-
sie willen doen?’ heb toegevoegd. Hierop zei zij:  

“Haar buiten de deur zetten.” en dit deed zij ver-
volgens. Daarna zag zij haar niet meer op het 

beeld, waarna de SUD ‘bijna neutraal’ 
werd. De nog resterende 
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spanning werd opgeroepen door het aspect dat zij zich-
zelf op het plaatje haar buurman ziet reanimeren. Hier 
gaan we dus de volgende keer mee verder. Het tappen 
met het onregelmatig ritme van de knaller gaat goed. Zij 
heeft alleen dan af en toe moeite om met haar ogen ook 
nog het balletje te volgen. Zou je er nog een extra taak 
aan toevoegen? We deden nu alleen ingewikkelde taps 
plus oogbewegingen. Of juist niet?

Antwoord
Het is natuurlijk juist de bedoeling dat het uitvoeren 

van meerdere taken tegelijk lastig voor haar is. Dus 

als het nu al lastig genoeg voor haar is om de herin-

nering in gedachten te houden en tegelijkertijd ook de 

twee andere taken, zoals het onregelmatig tappen op 

de eigen bovenbenen (fysiek, kinesthetisch), plus het 

volgen van het heen en weer bewegende balletje (vi-

sueel) uit te voeren, dan is dat voldoende. Pas als zij, 

bijvoorbeeld bij back to target, zou zeggen ‘Wat je nu 

allemaal doet kan ik bijhouden en ik zie ook de her-

innering nog steeds voor me’ dan is het verstandig er 

weer een nieuwe taak aan toe te voegen en een andere 

modaliteit te kiezen. Bijvoorbeeld een auditieve taak: 

“Zeg maar in gedachten ‘tik-tak, tik-tak, tik-tak’ etc.” 

Reactie
Er zit zeker vooruitgang in. Zij gaf bij aanvang aan dat de 
herinnering vager geworden is en ze rapporteert geen 
klachten meer. Ze is niet bang meer voor de herinne-
ring, maar de SUD was toch weer 2. We hebben de EMD-
knaller weer gedaan, nu op een gegeven moment ook 
met ‘tik-tak’ erbij. De SUD zakte van 2 naar 1. Zij heeft 
zelf sterke twijfels of de SUD wel tot 0 kan zakken. Ik 
zou denken dat dit haalbaar moet zijn. Zou ik haar de 
opdracht kunnen geven om dagelijks zelf het beeld op te 
roepen en dan zichzelf de afleiding te geven, taps plus 
‘tik-tak’, bijvoorbeeld? 

Antwoord
Ik denk dat het laatste niet nodig is. Als de volgende 

keer dit beeld nog niet SUD 0 is, volg dan gewoon stoï-

cijns het protocol. Vergeet ook juist bij deze vrouw niet 

het stuk dat in het protocol sinds 2018 is toegevoegd uit 

te voeren, namelijk dat zodra de SUD=0 op het plaatje 

is, je dan nog een keer de hele ‘film’ of ‘fotoboek’ checkt 

om te controleren of er echt geen plaatjes in de herin-

nering meer zijn die spanning oproepen: 

“Je geeft aan dat dit beeld nu geen spanning meer op-

roept. Nu vraag ik je om met gesloten ogen de gehele 

herinnering, zoals die nu in je hoofd ligt opgeslagen, 

nog een keer te bekijken. Zijn er nog plaatjes van deze 

herinnering die nu toch nog spanning oproepen?”

Als dit het geval is, vraag dan wat de patiënt ziet, hoe-

veel spanning het nu nog geeft, en welk aspect van 

dit beeld die spanning oproept (analoog aan de back 

to target-procedure), en desensitiseer ook dit beeld tot 

SUD=0. Herhaal deze stappen voor elk nog spannings-

volle beeld, totdat de gehele herinnering neutraal aan-

voelt. Ga dan door met de installatiefase ten aanzien 

van de reanimatie. 

Reactie
Vandaag heb ik haar weer gezien. Zij heeft geen herbe-
levingen meer gehad. We hebben EMDR vervolgd (oog-
bewegingen + taps). Bij aanvang was de SUD van het 
beeld nog steeds 1. Ik heb haar gevraagd op de gezichts-
uitdrukking van haar buurvrouw te focussen, waarna de 
associatie opkwam dat zij haar naar achteren kon plaat-
sen. Vervolgens werd de SUD van dit beeld 0. Daarna heb 
ik de hele herinnering nog een keer nagelopen. Daarbij 
kwam nog een plaatje naar voren dat minimale spanning 
gaf. Dat was het beeld van de ambulancebroeders die 
het van haar overgenomen hebben. Toen ook dat beeld 
SUD 0 werd heb ik de PC geïnstalleerd. De VoC daarvan 
was al direct een 7. Zij gaf aan blij te zijn met het resul-
taat, omdat ze nu zonder spanning naar de herinnering 
kan kijken. Zij had eerder EMDR gehad, maar ze zei dat 
het nu meer de diepte inging, omdat ik haar geconfron-
teerd heb met de meest nare aspecten. Dus heb ik het 
idee dat we ook de laatste restjes helemaal hebben op-
geruimd. De EMDR is dus afgerond! 
Het enige wat zij nog lastig vindt, is wanneer ze een re-
animatie ziet (bijvoorbeeld op tv). Ze vermeed dat voor-
heen. Ik verwacht dat zij daar nu al minder moeite mee 
zou hebben. Haar idee is om een reanimatiecursus te 
gaan volgen, wat me inderdaad een goed idee lijkt. 

Antwoord
Wat een mooie behandeling. Goed gedaan hoor. Ik zou 

nu nog wel even checken of er echt geen vermijdings-

gedrag meer is en vaststellen of er misschien ergens 

een flashforward is. In dat geval daarna ook de mental 

video check niet vergeten. Een reanimatiecursus is in-

derdaad, los hiervan, altijd een prima optie. 
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Be patient for 
your patients!
Tekst: Suzy Matthijssen en Marcel van den Hout

Ingezonden brief

Het is als altijd feestelijk om oprecht professioneel enthou-
siasme te zien (of te lezen) en ook een frisse neiging tot ver-
nieuwing  maakt vrolijk. Toch zijn we niet gelukkig met de 
strekking van de column. Ten eerste ontbreekt voldoende 
evidentie voor het inzetten van de methode bij PTSS-patiën-
ten. Tot voor kort was de procedure nog nooit onderzocht, 
maar daar kwam recentelijk verandering in.¹ Wij onder-
zochten de procedure in twee experimenten met gezonde 
proefpersonen zonder klinische problemen. De bevindingen 
stemden optimistisch. De mensen die VSDT kregen deden 
het beter dan die EMDR ondergingen waar het de daling van 
emotionaliteit op nare herinneringen betrof en even goed 
ten aanzien van de daling van levendigheid op dezelfde beel-
den. Ook heeft de eerste ondergetekende enkele patiënten 
met succes behandeld met de methode. Maar dat zegt nog 
niet dat het ook daadwerkelijk bij grote groepen patiënten 
ingezet kan worden. Collega Karsten zou kunnen tegenwer-
pen dat haar klinische ervaringen uitstekend zijn: ’Ik merk 
gewoon dat het werkt’. Maar dat zou geen overtuigend argu-
ment zijn. Als de klinische ervaring ('Ik merk dat het werkt") 
voldoende zou zijn om de effectiviteit van een behandeling 
aan te tonen, zouden we geen gecontroleerd patiëntonder-
zoek nodig hebben, maar dat is toch echt nodig. 

Debriefi ng
Laten we een voorbeeld nemen uit onze eigen niche. Ter 
preventie van PTSS werden slachtoffers van rampen de-
cennialang behandeld met debriefi ng, zonder dat daar on-
derzoek naar werd verricht. De klinische ervaringen waren 
prima, vandaar dat het zo lang werd toegepast. Langza-
merhand begon onderzoek binnen te druppelen en een 
meta-analyses werd verricht. Patiënten die deze behande-
ling kregen werden er gemiddeld niet beter maar slechter 
van.² EMDR heeft een goede reputatie opgebouwd, ook bij 
collega's die nogal sceptisch waren. Dat kwam niet omdat 
de klinische berichten zo goed waren, maar omdat EMDR 
al snel na de introductie werd onderworpen aan kritische 
tests. Die werden glansrijk doorstaan, maar of dat gaat 
gelden voor VSDT? Wie zal het zeggen?
Ten tweede: we zijn voorstander van het verschaffen van 
juiste informatie. Collega Karsten zet in haar betoog uiteen 
hoe zij de procedure uitvoert, maar dat is niet conform het 
VSDT-protocol. Het protocol wordt niet verspreid tot er vol-
doende evidentie is, dus wat collega Karsten heeft gedaan 
moet gebaseerd zijn op fi lmpjes of congrespresentaties. 
Het uitvoeren van behandelingen zonder op zijn minst een 
protocol (en dus graag één die de kritische test van de we-

In het EMDR Magazine nr. 18 van december 2018 

schreef collega Carien Karsten een column: Whooosh; 

eerste ervaringen met VSDT. Ze uitte groot enthousias-

me voor de Visual Schema Displacement Therapy (VSDT), 

een therapeutische procedure die in de UK is ontwikkeld 

door Nik en Eva Speakman, die in samenwerking met Suzy 

Matthijssen en Ad de Jongh ook een protocol voor de be-

handelmethode maakten. De therapie wordt door de Speak-

mans ingezet voor de behandeling van PTSS, maar ook allerhande 

andere stoornissen. Op de Engelse TV en elders melden ze specta-

culaire resultaten. Carien Karsten is enthousiast over de therapie, en 

zegt de therapie meerdere keren te hebben toegepast. Hierop willen 

wij graag reageren.
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tenschap doorstaat) en zonder een gedegen training lijkt 
ons geen maatstaf die we moeten willen nastreven. Ook 
lijkt het ons niet nuttig deze foutieve informatie te versprei-
den in een blad dat gelezen wordt door veel enthousiaste 
therapeuten. Hierin schuilt een gevaar dat mensen die het 
lezen ook enthousiast worden en het gaan uitproberen.

(niet-)evidence-based
Ten derde: er is voldoende voorhanden wat wél bewezen 
is. Uiteraard valt het altijd te overwegen om experimen-
tele dingen te proberen. Tenminste, wanneer u met de rug 
tegen de muur staat en er zijn geen andere behandelme-
thoden beschikbaar. Maar wanneer deze er wel zijn – en 
die zijn er voldoende bij PTSS – laat ons dan wijs zijn als 
therapeuten en even geduld hebben met het  uitvoeren 
van onvoldoende geteste methoden. Want hoe kunt u het 
aan uzelf, uw patiënten of hun familie verantwoorden dat 
u uw patiënt evidence-based behandeling onthoudt en een 
niet-evidence-based behandeling toepast. We hebben niet 
voor niets met elkaar regels en richtlijnen opgesteld. Als 
geregistreerde therapeuten moeten we ons dan ook aan 
de beroepscode en richtlijnen houden. 
Tot slot. De resultaten van VSDT zijn natuurlijk nog steeds 
veelbelovend en of het werkt bij grotere groepen PTSS-pa-
tiënten, en of de effecten even goed of zelfs beter zijn dan 

bestaande richtlijnbehandeling, dat zijn belangrijke vragen. 
Maar met het toepassen en propageren van VSDT moeten 
we wachten tot er eerste antwoorden zijn op die vraag.  
Die vraag nemen we heel serieus en we zijn er druk bezig.

We houden U op de hoogte!

dr. Suzy Matthijssen is klinisch psycholoog- psychotherapeut, cogni-
tief gedragstherapeut, psychotraumatherapeut, NRGD geregistreerd 
Pro Justitia rapporteur, EFT therapeut en EMDR Europe practitioner. 
Ze is als klinisch psycholoog en onderzoeker werkzaam bij het 
Altrecht Academisch Angstcentrum, een topklinische afdeling waar 
patiënten met complexe angststoornissen, dwang en trauma worden 
behandeld en is verbonden aan de Universiteit Utrecht. 

prof. dr. Marcel van den Hout is als hoogleraar Klinische Psychologie 
en in het bijzonder de Experimentele Psychopathologie, verbonden 
aan de Universiteit Utrecht. Hij is daarnaast als klinisch psycholoog en 
onderzoeker werkzaam bij het Altrecht Academisch Angstcentrum, 
een topklinische afdeling waar patiënten met complexe angststoor-
nissen, dwang en trauma worden behandeld. Tevens is hij het boeg-
beeld van deze afdeling. 
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Ik ben geen Freud, maar vind het wel leuk om me af te vragen hoe Freud gereageerd zou hebben als hij zo’n 
reactie op zijn behandelingen had gekregen. Zou hij direct zijn patiënten naar huis hebben gestuurd met de 
mededeling: “Het spijt me zeer, ik lees net dat de behandeling die ik bij u toepas nog niet wetenschappelijk is 
bewezen, ik stop ermee”? En als de patiënt dan had gezegd: “Ja maar ik voel me beter”? Zou Freud dan heb-
ben geantwoord: “Het kan zijn dat het beter met u gaat, maar de wetenschap is daar nog niet zo zeker van.” 
Daar zou de patiënt dan weer tegenin kunnen brengen dat er in het kader van het wetenschappelijk onder-
zoek toch ook mensen een behandeling moeten krijgen die mogelijk niet werkt. Zou Freud daar dan weer 
tegenin hebben gebracht dat het heel wat anders is als je in het kader van wetenschappelijk onderzoek 
therapie krijgt dan zomaar van een goedbedoelende behandelaar? Ik denk dat de mondige patiënt dan 
toch had geopperd dat het juist goed is dat therapeuten over hun manier van behandelen publiceren, 
zodat collega’s daar kennis van kunnen nemen en er hun voordeel mee kunnen doen. Dan had Freud na-
tuurlijk weer kunnen zeggen: “Ja, maar stel dat mijn collega’s zomaar geloven dat ik de waarheid in pacht 
heb, en klakkeloos overnemen wat ik hier over mijn behandeling schrijf. Dat zou toch verschrikkelijk zijn.” 
Als Freud zo ver zou gaan, dan zou de patiënt uiteindelijk wel verzuchten dat hij Freud nooit eerder op 
zoveel respect voor de wetenschap had betrapt. Waarop Freud uiteindelijk zou toegeven dat die patiënt 
wel een punt heeft, waarna de behandeling alsnog zou doorgaan.

Reactie op Matthijssen en Van den Hout
Tekst: Carien Karsten
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Versterking in plaats 
van stabilisatie
Tekst: Judith van Vliet

Ingezonden brief

Ik tref in mijn praktijk, en hoor in intervisiegroepen en 
in de SIG vroegkinderlijke traumatisering over patiën-
ten die onderbehandeld zijn voor PTSS (teveel pappen 

en nathouden), maar ook over patiënten die door hun 
hoeven gaan doordat zij te direct of te eendimensio-
naal behandeld zijn voor hun PTSS met onvoldoende 
aandacht voor de gehechtsheidstraumata die de funde-
ring zijn van de persoonlijkheidsstructuur. Als de PTSS 
is opgelost, wil dit nog niet zeggen dat de patiënt gene-

zen is. Daarom wil ik de verbindende term versterking 
introduceren. Versterken is alles wat er in de therapie 
traumagerelateerd gebeurt om de kwaliteit van leven 
van de patiënt te verbeteren. Versterking komt in alle 
fasen van het EMDR-proces terug, zowel bij het creëren 
van de context voor behandeling, de inbedding, de trau-
maverwerking in engere zin, als in de consolidatiefase. 
Hierbij vernieuwen we de connotatie van de term sta-

bilisatie én verminderen we de kans op splitsing tussen 
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teveel een enkelvoudige of een te directe focus op de 
desensitisatie dan wel een teveel steunende stabili-
satie. Hierbij gaat het om traumabehandeling middels 
EMDR-therapie die breder is dan wordt gebruikt voor 
enkelvoudige PTSS. 

Ik heb hiervoor drie argumenten:

De tijd is veranderd
De eerste letterlijke betekenis van stabiliseren volgens de 
Van Dale is: ‘onveranderlijk krijgen’. Daarmee is de term 
tegengesteld aan wat wij doen in onze behandelingen. We 
houden onze patiënt niet in de stabiele zijligging. We kun-
nen nu actief trauma’s tot rust brengen, patiënten van hun 
klachten afhelpen en openingen bieden voor een beter 
leven daarna. EMDR is na de ontdekking in korte tijd wijd 
verspreid en bewezen effectief gebleken voor PTSS. EMDR 
is als bewezen effectieve methode in de zorgstandaard 
PTSS opgenomen. Voor de komst van EMDR was er geen 
dusdanig effectieve trauma-methode voorhanden die zo 
snel efficiënt was qua tempo en benodigde duur van het 
imaginair blootstellen aan de traumata. Stabilisatie was 
voor de introductie van EMDR vaak de focus. Dit werd in-
geruild voor verwerking. 
De toepassing van EMDR is in de loop der tijd uitgebreid 
naar mensen met complexe vormen van trauma en PTSS. 
EMDR werd ook toepasbaar voor deze patiënten. Joany 
Spierings ontwikkelde hiertoe bijvoorbeeld ‘de drie tes-
ten’. Stabilisatie werd daarbij een fase van de behande-
ling en niet de focus van behandeling. Met de groeiende 
wetenschappelijke evidentie van EMDR kreeg de term sta-
bilisatie in mijn beleving een tijd teveel de betekenis van 
machteloosheid of vermijding. Ik gebruik de verleden tijd, 
‘kreeg’, omdat tegenwoordig de behandeling meer en di-
rect op het trauma gericht is.

De term versterken gaat splitsing tegen
Het VEN-congres van 2018 heeft mij aan het denken ge-
zet. Het congres werd mijns inziens gekenmerkt door een 
dreigende splitsing tussen pure inzet op het protocol ener-
zijds, en het stabiliserende en inbeddende belang van de 
werkrelatie onder de traumatherapie anderzijds. In haar 
preconference en haar plenaire lezing pleitte Deany Lalio-
tis voor het belang van éerst het opbouwen van een goede 
werkrelatie en een stabiele context om EMDR toe te pas-
sen. Een goede werkrelatie versterkt het vertrouwen van 
patiënten met complexe PTSS om met hun traumata aan 
de slag te gaan. En de opgedane kennis over de patiënt 
vanuit de werkrelatie is vervolgens een bron van rake in-

terweaves. 

Vanuit Agnes van Minnen kwam de input dat via toepas-
sen van technische scherpe protocollaire behandeling er 
vanzelf een voldoende werkrelatie ontstaat. Daarbij toon-
de ze aan dat dan ook met wisselende behandelaars ge-
werkt kan worden. De verwarring of ontgoocheling over 
welke route te nemen die ik bij meerdere congresleden 
bemerkte zorgde voor verscherpte discussies en energiek 
overleg. Zulk overleg is goed, al is het alleen maar om een 
kokervisie te voorkomen. 

De term versterken maakt gradueel en dimensi-
oneel werken mogelijk
Versterken beperkt zich niet alleen tot de beginfase van 
de therapie, de tijd vóór het verwerken van de targets. Ver-
sterking komt in alle fasen terug, dus zowel in de totale 
inbedding van de behandeling als in de desensitisatie- de 
installatie- en de consolidatiefase. Wat we allemaal weten, 
en ook vast doen, is de patiënt goed op de behandeling 
voorbereiden. Met psycho-educatie, met goede kennis 
van de casusconceptualisaties bij patiënten, met een goed 
doorgesproken risicotaxatie die voorspellend kan werken. 
Dit is inbeddend en activerend werken, de patiënt niet rus-
tig in de zijligging houden, maar werken aan klachtenver-
mindering en een sterker gezonder mens. Het benoemen 
als stabilisatie geeft mogelijk onterecht spruitjesgeur af, 
alsof er niet - of te traag - gewerkt wordt naar de evidence 

based EMDR. We moeten steeds opnieuw scherp de casus-
conceptualisatie en de te nemen route bepalen, en tijdens 
het proces goed bewust blijven van waar er doorgepakt 
moet worden met EMDR en waar even vertraagd moet 
worden voor versterking in de holding.

Conclusie 
Versterking van -en door- je patiënt in traumabehandeling 
is een dimensioneel concept. Het gaat niet om het kiezen 
van een kant tussen direct behandelen gericht op de PTSS, 
of eerst de aandacht op de fundering van de patiënt, zijn 
gehechtheid en persoonlijkheidsstructuur. In een goede 
PTSS-behandeling is er aandacht voor beide: PTSS-klach-
ten én de structuur van de patiënt. Door de connotatie van 
stabilisatie te veranderen naar het beeld van versterkend 
werken en de aandacht voor de inbedding te labelen als 
versterking, vermindert het risico op te weinig of teveel 
een focus op desensitisatie via EMDR alleen. Zo kunnen 
we onze patiënt optimaal helpen gezonder en sterker in 
het leven te staan.

Judith van Vliet is psychotherapeut, EMDR practitioner, psychotrau-

matherapeut, gz-psycholoog en lid van de SIG VroegKinderlijk Trauma. 

Judith behandelt in haar eigen praktijk jeugd en volwassenen, veelal 

met gehechtheidstrauma en persoonlijkheidsproblematiek. Ook geeft 

zij supervisie.
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De geschiedenis leert dat dictators meestal hun loopbaan als idealist 
beginnen – zowel in het groot als in het klein. Ook in de Truman Show 
beschouwt de bejubelde regisseur en producer Christof zichzelf als een 
heiland, terwijl hij zich als een dictator gedraagt. De organisatiepsycho-
loog Chris Argyris noemde dit veelvoorkomend fenomeen: espoused 

theory versus theory in use. Christof heeft een artifi ciële heilstaat ge-
bouwd, Seahaven, rond een ongewenste baby, waardoor de hele wereld 
real time al 30 jaar de ultieme soap kan beleven. Helaas voor Christof 
blijkt Truman een avontuurlijk mannetje wiens grootste held de ontdek-
kingsreiziger Magellaan is. Om Truman te behouden voor zijn utopie, met 
opbrengsten vergelijkbaar met het BNP van een klein land, laat Chris-
tof tijdens een zeiltochtje van vader en zoon op het volledig door water 
omgeven Seahaven, vader tijdens een artifi ciële storm ‘verdrinken’. De 
kleine Truman kan de hand van zijn vader niet meer vasthouden. Truman 
raakt dusdanig getraumatiseerd dat hij zijn avontuurlijke droom moet op-
geven. Maar dan gebeuren er onwerkelijke dingen: er valt een lamp uit 
de lucht, de radio-uitzending gaat opeens over hem en Truman ontmoet 
jaren na het ongeval een zwerver die onmiskenbaar zijn vader is (de soap 
heeft vaker te maken met ongewenste invaders maar vader krijgt een 
nieuwe kans en wordt als Jona weer in het verhaal gebracht door een 
geënsceneerd All you need is love-moment). Er klopt iets niet in deze 
volmaakte wereld. De kinderlijke Truman gaat zijn omgeving uitdagen als 
een opstandige puber. Truman wil truth.

True, truth & trust
Truman is wettelijk geadopteerd door het productiebedrijf. Christof heeft 
hem Tru(e)man gedoopt. Als een nieuwe Adam. Christof beschouwt de 
echte wereld als een zieke wereld en Seahaven zoals die zou moeten 
zijn. In een interview wordt de zelfi ngenomen Christof gevraagd waarom 
Truman de werkelijke (true) aard van zijn wereld nooit heeft ontdekt. 
Christof antwoordt: “We accept the reality of the world with which we're 

presented. It's as simple as that.” Wanneer je dat gelooft zijn de rapen 
gaar. En dat zijn ze ook in onze tijd van fake news. 
De vraag is of waarheid werkelijk niet meer is dan wat zich aandient. Zo 
gek was die ongelovige Thomas toch niet? Boter bij de vis. De motivatie-
onderzoeker Tory Higgins stelt in Beyond Pleasure and Pain dat het onze 
primaire behoefte is om effectief te zijn in het nastreven van onze doelen. 
Hiertoe willen we effectief zijn ten aanzien van value, control en truth. 
We zijn volgens Higgins niet volledig overgeleverd aan het pain-pleasure 

principle. Volgens Higgins is being effective in truth een belangrijke te on-
derscheiden motivator. We willen echtheid en geen counterfeit, zoals ook 
Christof aangeeft - zonder zijn tegenstrijdigheid in te zien. Natuurlijk wil-
len we truth. Als overlevingsstrategie is truth onmiskenbaar onmisbaar. 
Hoe zouden we, als de sociale dieren die we zijn, ooit mensen kunnen 
vertrouwen (trust)? 

Betrayal trauma
Trust is een belangrijk thema bij wat wel betrayal trauma wordt genoemd. 
In de betrayal trauma theory van Jennifer Freyd wordt naast de gruwe-
lijke, levensbedreigende aspecten van trauma, verraad als een tweede 
beschadigende factor van (interpersonal and intentional) trauma gezien. 

Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt

The 
Truman 
Show: 
Trauma 
en True, 
Truth 
& 
Trust
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Freyd heeft dit zelf tweemaal aan den lijve ondervonden. 
Eerst door het misbruik door haar vader, een bekende wis-
kundeprofessor, en later, toen haar echtgenoot hem daar-
mee persoonlijk confronteerde, op het moment dat haar 
vader medeoprichter werd van The False Memory Syn-

drome Foundation. Zoals de eminente Amerikaanse juriste 
Martha Minow zei: “victim talk tends to provoke counter- 

victim-talk.” Een belangrijk probleem bij betrayal trauma 
is betrayal blindness, dat ontstaat doordat het slachtoffer 
door afhankelijkheid (denk aan kindermisbruik) zich het be-
wust worden van het verraad niet kan veroorloven. Het is 
een glijbaan naar schaamte en zelfveroordeling. Betrayal 

blindness zou een belangrijke verklaring kunnen zijn voor 
het grote probleem van revictimization na sexual assault. 
Daarnaast blijkt verraad bij trauma prognostisch ongun-
stig, zoals nu ook wordt beschreven in de DSM-5 practical 

guidelines. Betrayal bij trauma vraagt logischerwijze om 
specifieke aandacht. Onderzoekster Jennifer Gomez stelt 
dat dit juist in ons tijdsgewricht problematisch is omdat 
de diagnostiek en behandeling van mentale stoornissen 
toenemend is gemedicaliseerd. De pathologie ligt hierbij 
in de persoon en niet in de dader of in de sociale context 
waarin het trauma en herstel plaatsvindt. Gomez, die ze-
ker de waarde van het medisch model inziet, denkt dat er 
onvoldoende balans is tussen de medische en de sociaal-
culturele insteek. Zij pleit voor relational cultural therapy: 
“I propose that if a Black female is sexually assaulted by 

a Black male, the outcomes of this trauma, such as PTSD, 

are impacted by both the victim and perpetrator experien-

cing discrimination in society”. Gomez gaat er vanuit dat 
de primaire beschadiging bij betrayal trauma de ervaring 
van disconnected-zijn is (van the self, anderen, cultuur en 
maatschappij), en niet de symptomen of de stoornis. Dit 
disconnected-zijn, na het trauma, maar dus ook vaak al 
voor het trauma, is de oorzaak van het lijden en kan re-
sulteren in sociale isolatie. Hier speelt de dynamiek van 
macht. Dat dit tot desastreuze gevolgen kan leiden toont 
het voorbeeld van Kalief Browder (documentaire op Net-
flix) of het naspel van de moord op de Saoedische jour-
nalist Jamal Khashoggi. Zonder truth geen berouw. Zonder 
berouw geen trust.

Susan Brison
Susan Brison was een professor in de filosofie die genoot 

van een verrukkelijke wandeling in Zuid-Frankrijk toen zij 
werd verkracht, driemaal gewurgd en voor dood in het ra-
vijn achtergelaten. In haar boek Aftermath: Violence and 

the Remaking of a Self, beschrijft zij haar worsteling met 
PTSS en haar verlies aan connection, aan trust: “It severs 

the sustaining connection between the self and the rest 

of humanity.” Een belangrijke rol hierbij speelde de onbe-
spreekbare tweeslachtigheid die zij waarnam in haar om-
geving. Enerzijds medeleven maar anderzijds de opvatting 
“that victims should buck up, put the past behind them, and 

get on with their lives… One of the most difficult aspects of 

my recovery from the assault was the seeming inability of 

others to remember what had happened, accompanied by 

their habit of exhorting me, too, to forget.” Dit interfereerde 
met haar strijd om haar autonomous self terug te winnen 
die het trauma haar had ‘afgenomen’. Deze strijd “reinfor-

ced my view of autonomy as fundamentally dependent on 

others.” 
Ons self is een sociaal self. Maar de buitenwereld heeft 
vaak een andere agenda en is sterk. Brison citeert Kun-
dera: “The struggle against power is the struggle of me-

mory against forgetting.” Brison loste dit spanningsveld op 
door trauma anders te gaan begrijpen: “Trauma introduces 

a ‘surd’ – a nonsensical entry – into the series of events in 

one’s life, making it seem impossible to carry on with the 

series.” Brison beschrijft een ‘surd’ als een irrationaliteit in 
een wiskundige reeks, zoals: 2, 4, 6, !. De logica is weg. Een 
verstoorde self as narrative. Zij moest zichzelf ‘herschrij-
ven’. Herschrijven in een wereld die zo sterk is. Controle 
als paradigma, in de hoop weer je oude vertrouwde zelf 
te worden, bleek een illusie. Zoals ook the self een illusie 
bleek. Zij ontworstelde zich aan een rigide versie van het 
verleden, zoals die ook werd verlangd in het instrumentele, 
stressvolle narratief van de rechtszaak, en werd als de im-
mer veranderende Proteus, haar narratief als de Metamor-
fosen van Ovidius. Een verhaal dat zich aanpast, passend 
bij een oneindig complexe, voort-stromende realiteit: “Ma-

king it possible to carry on without these illusions.”

Bevrijding
Ook Truman weet zijn angst te overwinnen en ontsnapt 
over zee. De kracht hiertoe vindt hij in het enige echte wat 
hij in Seahaven heeft meegemaakt: de liefde van figurante 
Lauren, eigenlijk Sylvia, die door Christof’s harde hand uit 
Seahaven is verwijderd. Zelfs de door (de inmiddels ma-
niakale) Christof opgewekte, levensgevaarlijke storm doet 
hem niet terugkeren. Christof blijkt phoney. Truman wordt 
Trueman. Terwijl het publiek na diepgevoelde emoties op 
zoek is naar een andere zender, zal Truman een begin ma-
ken met zijn verhaal. En, zoals de dubieuze Sportin' Life in 
Porgy and Bess al zong: “It ain’t necessarrily so…”
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Verenigingsnieuws

Zoals al eerder aangegeven, krijgt de VEN overall mooie 
cijfers van de leden. Men vindt het een fi jne vereniging, 
die veel relevante informatie verspreidt onder de leden, 
een mooi magazine heeft en een prima congres organi-
seert. Van de leden die de enquête hebben ingevuld, was 
de verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën 
als volgt:
• 21-40 jaar 340 respondenten
• 40-49 jaar 420 respondenten
• 50-59 jaar 379 respondenten
• >60 jaar  261 respondenten

Lidmaatschap van de VEN
Het blijkt dat met name de oudere leden van de VEN 
(ouder dan 60 jaar) de grootste ambassadeurs voor het 
lidmaatschap van de vereniging zijn! Zij scoren 0,4 punt 
hoger dan de andere leeftijdscategorieën op de vraag “Ik 
kan anderen het lidmaatschap van de VEN aanbevelen”. 
Op de stelling “Ik blijf zeker de komende jaren lid van de 
VEN”, zijn het de leden tussen 50-59 jaar die de hoogste 
score halen.

EMDR Magazine
Het EMDR Magazine wordt door iedereen zeer hoog 
gewaardeerd; de oudste én de jongste leeftijdsgroep 
geven hier de hoogste cijfers als het gaat om de afwis-
seling van onderwerpen in het tijdschrift. We hebben 
de leden ook gevraagd aan te geven over welk onder-
werp zij graag zouden willen lezen in EMDR magazine. 
Op deze vraag zijn enorm veel suggesties gekomen. 
Daar is de redactiecommissie van het magazine erg 
blij mee. 

Congresbezoek
Wat het congresbezoek betreft zegt 65% van de leden 
boven de 40 jaar wel eens aan het congres deel te ne-
men, terwijl van de leden onder 40 jaar dit slechts 44% is. 
Als we kijken naar wat de leden vinden van de prijs van 
het congres, dan vinden de meesten deze prijs voor het 
congres prima in verhouding tot de kwaliteit van het pro-
gramma. In de eerste groep (> 40 jaar) geeft 17% van de 
respondenten aan het congres te duur te vinden tegen 
35% van de tweede groep. Op basis van deze gegevens 
hebben we dit jaar het early bird tarief geïntroduceerd 
voor het EMDR-congres in april. Vroege inschrijvers kun-
nen deelnemen aan het congres voor een lager tarief. 
Enorm veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze 
optie, en hopelijk hebben we daarmee een nieuwe groep 
congresbezoekers weten te bereiken, die zich anders 
misschien niet hadden aangemeld.

Wie zijn het meest actief binnen de vereniging?
Door alle gegevens heen is het beeld consistent dat de 
jongere leden minder actief zijn binnen de VEN dan de 
categorie boven de 50 jaar. Zij bezoeken minder vaak 
workshops en netwerkavonden en zijn minder vaak ver-
tegenwoordigd in een SIG. Uit de enquête blijkt ook dat 
de combinatie van een druk gezin, werk en scholing wei-
nig tijd overlaat voor extra activiteiten. Reizen naar een 
netwerkavond wordt door veel mensen als belastend 
ervaren. Om deze leden meer te betrekken wordt nage-
dacht over onder meer het organiseren van webinars, 
zodat mensen op een zelfgekozen tijdstip kunnen deel-
nemen aan nascholing en de drempel om te participeren 
lager wordt.

In het vorige EMDR Magazine heb ik al iets geschreven over de resultaten van de

ledenenquête die we in oktober 2018 hebben gehouden. Inmiddels hebben we de

enorme hoeveelheid data proberen te ordenen, zodat het bruikbare informatie ople-

vert voor het bestuur en de commissies. Na segmentatie van de data naar leeftijdsca-

tegorie komen er weer nieuwe en interessante inzichten naar voren.

De ledenenquête deel 2

Tekst: Nicole Timmermans

Dieper in de cijfers
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Maar liefst 54 leden hebben aangegeven dat zij actief 
of nóg actiever willen worden binnen de vereniging. 
Met hen is inmiddels contact gelegd om te bespreken 
op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren. Wat 
wellicht niet iedereen weet, is dat we naast de vaste 
commissies ook werken met tijdelijke werkgroepen, die 
bijvoorbeeld een advies geven over een specifi ek onder-
werp. Dat zijn afgebakende onderwerpen, waar je tijde-
lijk aan werkt. Op die manier hopen we dat ook de leden 
die weinig tijd ter beschikking hebben, een actieve rol 
kunnen hebben binnen de VEN. 

Samenwerkingsverbanden
Naar aanleiding van de positieve sfeer ten aanzien van 
de samenwerking met andere verenigingen, met name 
de verenigingen die ook een evidence-based grondslag 
kennen, is er inmiddels een vervolg gegeven aan meer 

samenwerking met de Vereniging voor Gedragsthera-
pie en Cognitieve therapie (VGCt) en de Vereniging voor 
Schematherapie (VSt). Veel van de VEN-leden zijn ook lid 
van andere verenigingen, met name VGCt, NIP en NVGzP.

Dat betekent bijvoorbeeld dat een afgevaardigde vanuit 
de VEN is toegevoegd aan de congrescommissie van 
de VGCt. Ook mogen VEN-leden die niet lid zijn van de 
andere verenigingen, voortaan ook voor het ledentarief 
naar de congressen van VGCt en VsT. 

Nogmaals dank aan alle respondenten; zoals je ziet kun-
nen we veel met de resultaten en zijn we serieus aan de 
slag gegaan met jullie suggesties en opmerkingen.

Nicole Timmermans, directeur VEN
ntimmermans@emdr.nl
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Het is een mooie dag in januari; vanuit de vrieskou loop 
ik de hal in voor de jaarlijkse supervisorendag. Binnen is 
het warm en gezellig, er wordt druk gekletst, gezoend en 
handen geschud in de foyer. Stipt op tijd zit iedereen in de 
zaal en kan er gestart worden. 

Jan van Trier opent de dag en neemt ons op een humoris-
tische manier mee in de potentiële ontwikkeling van de 
VEN en de gevaren die op de loer liggen bij een zo sterk 
groeiende vereniging. Iedereen is daardoor gelijk bij de les! 
Daarna neemt Annemieke Driessen het woord voor een 
korte terug- en vooruitblik. Ook staat zij stil bij het over-
lijden van Herma Hagen. Er wordt een minuut stilte in de 
zaal betracht, waarbij merkbaar is dat veel supervisoren 
Herma persoonlijk kenden.
Marcella Udenhout vertelt vervolgens iets over de over-
gangsregeling, en hoe en waarom deze is aangepast. Er is 
een jaar extra tijd gegeven om te starten met de vervolg-
opleiding; de totale tijd tot de registratie als EMDR Europe 
Practitioner van 6 jaar blijft wel gehandhaafd. 
Vervolgens is het tijd voor een aantal vakinhoudelijke 
sessies. Eerst wordt gesproken over EMDR vs. Schema-

therapie en hoe deze te combineren? Hellen Hornsveld 
en Annemieke Driessen leggen uit hoe je verschillende 
interventie-strategieën uit EMDR en Schematherapie kunt 
combineren en wanneer welke interventie passend is. 
De tweede lezing wordt verzorgd door Mariel Meewisse 
en gaat over het onderzoek naar EMDR versus imaginaire 
rescripting. De voorlopige conclusie (de data zijn nog niet 
volledig) lijkt te zijn dat beide behandelingen zeer accepta-
bel en effectief zijn. Daarnaast lijkt EMDR in aanvang snel-
ler te werken en imaginaire rescripting iets beter op de 
lange termijn.
Na de lunch is het tijd voor actie! Als een wervelwind 
neemt Ad de Jongh de zaal mee in een aantal manieren 
om een hogere werkgeheugenbelasting te creëren. Dit re-
sulteert in een grote en rumoerige oefensessie, waarbij in 
vier groepen druk geëxperimenteerd wordt met combina-
ties van geheugenbelastende taken. 
Na deze enerverende sessie worden de bijgestelde proto-
collen besproken en volgen nog een drietal korte inhou-
delijke pitches, waarna de meesten aanschuiven in de bar 
om gezellig bij een borrel na te praten.

Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder

Tekst: Nicole Timmermans

Supervisorendag 2019 
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Vanaf 1 mei aanstaande gaat op de EMDR-website de online ledenlijst ‘live’. Deze ledenlijst is voor iedereen (zowel 
VEN-leden als patiënten) zichtbaar. Aspirant-leden mogen hierop in tegenstelling tot de verwijslijst ook vermeld wor-
den en het is voor alle leden gratis. 

Het aanmelden voor deze lijst gebeurt vanwege de AVG niet automatisch. Iedereen die een vermelding wil, zal zelf zijn 
of haar gegevens moeten toevoegen. Dit kan via Mijn VEN:  https://mijnven.emdr.nl/. Een werkinstructie wordt nog 
geschreven en zal iedereen te zijner tijd per mail ontvangen.

Verder zijn we als bureau enkele maanden geleden overgegaan op een geheel nieuw e-mailticketsysteem. Door dit 
nieuwe systeem is het ook mogelijk om op gezette tijden real-time met VEN-website bezoekers te chatten. 

We hopen hiermee de service naar onze leden te vergroten.

Ledenlijst online
Bericht van het secretariaat

Tekst: Desiree van Balen
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LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
33274 Mw. F. Heegstra AMSTERDAM fleur@heegstra.com Practitioner K&J
34773 Dhr. E.T. de Jager AMERSFOORT etdejager@gmail.com Practitioner Volw
33737 Mw. A.C. Tjeenk-Kalff AMSTERDAM l.bakker@psylb.nl Practitioner K&J
34675 Mw. D. Florisson ROSMALEN desireeflorisson@gmail.com Practitioner K&J
32663 Mw. L.J.M. Knapen TILBURG liekeknapen@hotmail.com Practitioner Volw
31933 Mw. J.P.M. van Leeuwen AMSTERDAM avleeuwen@praktijkatalanta.nl Practitioner Volw
35424 Mw. D.J.M. Jacobs NUENEN djm.jacobs@gmail.com Practitioner Volw
33731 Mw. J.M. Widdershoven-van der Wal SANTPOORT-ZUID jmvanderwal@hotmail.com Practitioner Volw en K&J
31525 Dhr. W. Markus ARNHEM wiebren.markus@gmail.com Practitioner Volw
34710 Mw. L.E. Rots-de Vries DELFT w.rots.l.devries@casema.nl Practitioner K&J
34769 Dhr. B.C.M. Vervloed SINT OEDENRODE bart_vervloed@hotmail.com Practitioner Volw
32051 Mw. K. Bosma BUCHTEN info@ppdemijnstreek.nl Practitioner Volw
34866 Mw. E. Buijs DEN BOSCH evabuys@hotmail.com Practitioner Volw
33742 Mw. J.M.F. Bemelmans EINDHOVEN Jannekebemelmans@hotmail.com Practitioner Volw
32366 Mw. D. van der Zee BALK pp_equilibre@icloud.com Practitioner Volw
33244 Mw. A.L. Boers EMMELOORD a.l.boers@gmail.com Practitioner Volw en K&J
34949 Mw. Smit-Paulides HAARLEM sandy@sandysmit.nl Practitioner Volw
33429 Mw. M. van Haaren EINDHOVEN moniquevanhaaren@hotmail.com Practitioner Volw
32162 Mw. A.H. Matthijsen ARNHEM arianematthijsen@hetnet.nl Practitioner Volw
33140 Mw. D.W. de Beer OISTERWIJK danielledebeer@ziggo.nl Practitioner K&J en Volw
31447 Mw. C.I. van Bussel SINT PANCRAS info@carmenvanbussel.nl Practitioner K&J en Volw
35081 Mw. N.R. Hazenberg GRONINGEN nynkehazenberg@gmail.com Practitioner Volw
33199 Mw. C.A. Landzaat SASSENHEIM carola@praktijklandzaat.nl Practitioner K&J en Volw
31378 Mw. A.M.P. Hubers-Ridders AMERSFOORT a.hubers@florespraktijk.nl Practitioner Volw en K&J
35140 Mw. C.A. Willekens TILBURG c.van.alphen.willekens@gmail.com Practitioner Volw
33354 Dhr. R.V. Roskam ARNHEM VRRoskam@hotmail.com Practitioner Volw
31696 Mw. C.A. van Tilburg OUD-GASTEL c.a.vantilburg@gmail.com Practitioner Volw
32790 Mw. J. van den Beukel-Brouwer MAASSLUIS remjo@kabelfoon.nl Practitioner Volw
34550 Mw. S. Landkroon UTRECHT sannelandkroon@gmail.com Practitioner Volw en K&J
33063 Mw. T. Beens ERMELO trijnie.beens@kpnmail.nl Practitioner K&J
33146 Mw. A.L. Brouwer ALKMAAR afkebrouwer@gmail.com Practitioner K&J
34015 Mw. W.H.M. de Haas-Willems BEERS info@psychotherapiedehaas.nl Practitioner Volw
32722 Mw. C.J. Monné-Louwerse MIDDELBURG jowimo@zeelandnet.nl Practitioner Volw
34852 Mw. S. Nauta HEERENVEEN shilanauta@hotmail.com Practitioner Volw
32563 Mw. B.J. Busscher GRONINGEN info@psychologiepraktijkspirit.nl Practitioner K&J en Volw
35223 Mw. E. Wippo ZAANSTREEK/WATERLAND e.wippo@quicknet.nl Practitioner K&J
33121 Mw.  W.H.C.M. Smulders TILBURG / ROTTERDAM smulderswendy@hotmail.com Practitioner K&J
31417 Mw. L. van Rossum-de Leeuw BENEDEN-LEEUWEN info@psychologenpraktijkmaasenwaal.nl Practitioner Volw
33309 Mw. I.L. Stratenus-Blase BAARN ilstratenus@gmail.com Practitioner K&J
35464 Mw. L. Gerits ROSMALEN lindagerits@gmail.com Practitioner Volw
35209 Mw. J.J.R. Doets AMSTERDAM juliadoets@gmail.com Practitioner Volw
33888 Dhr. P.E.L. Colleye AMSTERDAM lucascolleye@gmail.com Practitioner Volw
34845 Mw. M.F. Hensen-Winkels GORINCHEM hensenmanon@gmail.com Practitioner Volw
35500 Mw. M.E. Gideonse AMSTERDAM megideonse@gmail.com Practitioner Volw
33232 Mw. J.E. Tonn DELFZIJL joketonn@gmail.com Practitioner K&J en Volw
35496 Mw. S. Spierings BREDA saraspierings@hotmail.com Practitioner Volw
33539 Mw. V. van Buuren AMSTERDAM vanessa_van_buuren@hotmail.com Practitioner Volw
34822 Mw. H. Brouwer LEIDEN hbrouwer@casema.nl Practitioner K&J
35405 Mw. Dek ROTTERDAM elianedek@hotmail.com Practitioner Volw
34954 Mw. C. van de Port-Heinemans MELICK ctiheinemans@hotmail.com Practitioner Volw
32602 Mw. E. van Dijk ROTTERDAM evelinevdijk@gmail.com Practitioner Volw
32804 Mw. A. M. Dijk-Fahner LEMELE info@psychologenpraktijkmirjamdijk.nl Practitioner Volw
32453 Mw. A.J. van Poelje ZWIJNDRECHT ajvanpoelje@solcon.nl Practitioner Volw

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
32385 Mw. M.I. Geurink LEIDEN / ROTTERDAM mattygeurink@gmail.com Supervisor Volw
30854 Mw. C.J. de Ridder DEVENTER info@carinderidder.nl Supervisor Volw
30536 Mw. M.P.R. Pommée HAARLEM mpommee@traumacentrumhaarlem.nl Supervisor Volw

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren

Verenigingsnieuws
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door de VEN geaccrediteerd

03-06-2019                                  NIEUW
Vierdaagse cursus (Imaginaire) 
Exposure behandeling bij PTSS 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

07-06-2019
Schematherapie en EMDR: 
Combinatie bij de behandeling van 
persoonlijkheidsstoornissen  
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

07-06-2019
PSYTREC Nascholingsdag  
Chris van Oeveren
opleidingen@psytrec.com

08-06-2019
Workshop EMDR bij seksueel 
geweld 
Centrum voor Psychotherapie en 
Psychotrauma
workshopemdr@gmail.com

11-06-2019
EMDR en persoonlijkheidsstoornissen 
bij volwassenen en jongeren 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

14-06-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

17-06-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

19-06-2019
Echtscheidingstrauma: ouders moti-
veren voor behandeling (met EMDR)
King nascholing
info@kingnascholing.nl

21-06-2019
Slapende Honden Behandelmethode 
voor chronisch getraumatiseerde 
kinderen 
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

21-06-2019
Train-de-trainer Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen  
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

24-06-2019
Level III-VI Slapenden Honden. 
Behandelmethode voor chronisch 
getraumatiseerde kinderen 
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

26-06-2019
Slapende Honden Level II 
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

26-06-2019
Slapende Honden Level II 
Behandelmethode voor chronisch 
getraumatiseerde kinderen 
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

09-07-2019
Complexe PTSS bij mensen met een 
laag IQ 
RINO Amsterdam
info@rino.nl

04-09-2019
EMDR en Systeemtherapie 
King nascholing
info@kingnascholing.nl

06-09-2019
Imaginatie en Rescripting met 
kinderen, jeugdigen en volwassenen 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

09-09-2019                                  NIEUW
Vierdaagse cursus (Imaginaire) 
Exposure behandeling bij PTSS 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

11-09-2019
EMDR en eetstoornissen, 2-daagse 
workshop 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

13-09-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

16-09-2019
Evidence-Based behandelingen bij 
PTSS; Specialisatie voor de behande-
ling van psychotrauma 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

16-09-2019
WRITEjunior
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

20-09-2019
EMDR bij preverbaal trauma
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

20-09-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

20-09-2019
PSYTREC Nascholingsdag  
Chris van Oeveren
opleidingen@psytrec.com

24-09-2019
Vervolgcursus gedragstherapie: 
enkelvoudig en complex trauma 
(50 uur) 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

05-04-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

05-04-2019
Somatische dissociatie & chronische 
pijn met EMDR 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

08-04-2019
Train-de-trainer Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen 
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

09-04-2019
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET) 
Arq Academy
info@academy.arq.org

29-04-2019
The art of EMDR 
BIPE vzw
info@bipe.be

06-05-2019
Imaginaire Exposure voor EMDR 
therapeuten 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

10-05-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

13-05-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

14-05-2019
Training Mastr-protocol 
Accare Opleidingen
accare-opleidingen@accare.nl

14-05-2019
Protocol Woede, Wrok en Wraak - 
verdieping 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

16-05-2019
Imaginatie en Rescripting met 
kinderen, jeugdigen en volwassenen 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

17-05-2019
EMDR en Schematherapie 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

24-05-2019
EMDR en Verslaving
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

31-05-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

Agenda Vereniging EMDR Nederland



EMDR Europe 
20th Anniversary

Connecting People, 
Connecting Europe!

Keynote speakers

Marylene Cloitre
“Social bonds and emotion regulation: Critical resources for trauma recovery”

Colin Ross
“Developments in the Diagnostic Process of Dissociative Disorders”

Maja Lis-Turlejska
“The challenge of recognizing and healing World War II trauma in Poland”

www.emdr-2019.com

EMDR Europe Workshop Conference
28 - 30 June 2019 - Kwakow, Poland 


