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Inhoud

door de VEN geaccrediteerd

11-06-2020
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

12-06-2020
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

12-06-2020
“The Dance of Attachment: An EMDR 
Relational Approach.”
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

15-06-2020
Imaginaire Exposure voor EMDR 
therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

16-06-2020
Trauma Focused Cognitive Behavior 
Therapy (TF CBT)
De Bascule
r.lindauer@debascule.com

17-06-2020
Opfriscursus EMDR Basistraining
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

17-06-2020
Train-de-trainer Lesgeven 
aan getraumatiseerde kinderen 
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

19-06-2020
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

19-06-2020
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

20-06-2020
Workshop EMDR bij SOLK
Van Rood Training & Supervisie
info@gevolgenmodel.nl

23-06-2020
Eendaagse workshop Storytelling, 
basis en verdieping
Emdr Zuid
info@emdrzuid.nl

25-06-2020
Traumaverwerkingsverhaal
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

26-06-2020
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en 
Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

03-07-2020
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - 
Train-de-trainer
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

03-09-2020
(Imaginaire) Exposurebehandeling van 
(Complexe) PTSS
GGZ Oost Brabant
hml.eggenhuizen@ggzoostbrabant.nl

03-09-2020
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

04-09-2020
Basisopleiding Psychotrauma voor BIG 
(i.o.)
ARQ Academy
info@academy.arq.org

07-09-2020
Evidence-Based behandelingen bij PTSS; 
Specialisatie voor de behandeling van 
psychotrauma
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

09-09-2020
Slapende Honden Level II Behandel-
methode voor chronisch getraumatiseerde 
kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

14-09-2020
Eendaagse workshop Storytelling, 
basis en verdieping 
Emdr Zuid
info@emdrzuid.nl

17-09-2020
WRITEjunior 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

17-09-2020
Netwerkavond; Ad de Jongh - 
“Supersnelle EMDR” 
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl

18-09-2020
Workshop Hervonden herinneringen aan 
trauma - de stand van zaken 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

18-09-2020
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

22-09-2020
Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling 
PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR 
(incl. 2 stagedagen bij PSYTREC) 
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl

22-09-2020
Protocol Woede, Wrok en Wraak 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

01-10-2020
Traumatische rouw 
ARQ Academy
s.hengst@centrum45.nl

05-10-2020
Beknopt Eclectische Psychotherapie 
bij PTSS (BEPP) 
ARQ Academy
info@academy.arq.org

06-10-2020
EMDR en persoonlijkheidsstoornissen 
bij volwassenen en jongeren  
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

30-10-2020
EMDR en Schematherapie: 
goed te combineren! 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

30-10-2020
EMDR en Systeemtherapie 
King nascholing
info@kingnascholing.nl

21-04-2020
Trauma en CGT-technieken
Accare Opleidingen
accare-opleidingen@accare.nl

23-04-2020
Narratieve Exposure Therapie- 
Basisopleiding (NET)
ARQ Academy
info@academy.arq.org

24-04-2020
EMDR bij ouderen
GERION VUmc
i.theuwissen@vumc.nl

06-05-2020
EMDR-therapie voor traumagerelateerde 
klachten bij mensen met een laag IQ of 
autisme
King nascholing
info@kingnascholing.nl

11-05-2020
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en 
Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

11-05-2020
Train-de-trainer Lesgeven 
aan getraumatiseerde kinderen 
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

13-05-2020
Trauma Focused Cognitive Behavior 
Therapy (TF CBT)
De Bascule
r.lindauer@debascule.com

14-05-2020
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

15-05-2020
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

21-05-2020
Eendaagse workshop Storytelling, 
basis en verdieping
Emdr Zuid
info@emdrzuid.nl

25-05-2020
Train-de-trainer Lesgeven 
aan getraumatiseerde kinderen 
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

26-05-2020
Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling 
PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR 
(incl. 2 stagedagen bij PSYTREC)
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl

29-05-2020
The art of EMDR
BIPE vzw
info@bipe.be

09-06-2020
Beknopt Eclectische Psychotherapie bij 
PTSS (BEPP)
ARQ Academy
info@academy.arq.org

09-06-2020
Complexe PTSS bij mensen 
met een laag IQ
RINO Amsterdam
info@rino.nl
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Terwijl ik dit voorwoord schrijf, houdt het coronavirus de we-
reld in zijn greep. Ook de EMDR vereniging ontkomt er niet 
aan. We hebben moeten besluiten om het EMDR-congres en 
de ALV uit te stellen vanwege gevaar op besmetting van het 
virus. Dit is in de geschiedenis van de vereniging niet eerder 
voorgekomen. We voelen nog sterker de verantwoordelijk-
heid om rekening te houden met, en zorg te dragen voor de 
zwakkeren in onze samenleving. De bijeenkomsten mogen 
dan wel zijn uitgesteld, maar dat betekent niet dat er binnen 
de vereniging wordt stilgezeten. Integendeel. De nieuwge-
vormde accreditatie- en registratiecommissies zijn van start 
gegaan. Door de PR-commissie is hard gewerkt aan beeld-
materiaal om verwijzers en patiënten over onze registraties 
te informeren. Omdat leden niet altijd in de gelegenheid zijn 
om naar bijeenkomsten te komen, nu een actueler thema 
dan ooit, worden de mogelijkheden voor online scholing on-
derzocht. We zullen onze plannen voor 2020 in de ALV pre-
senteren.  

Uitdagingen
We zien ons als vereniging voor een aantal uitdagingen ge-
steld. EMDR is booming. Dat is fantastisch, want hierdoor 
kunnen veel patiënten goed worden behandeld op een rela-
tief snelle manier. Een neveneffect is helaas dat er veel niet-
erkende trainingen op de markt komen. Dit gaat mogelijk ten 
koste van de kwaliteit van EMDR-beoefening en daarmee 
ook van de goede naam van EMDR-therapie. Wij onderzoe-
ken hoe we de toegankelijkheid van de EMDR-trainingen en 
het VEN-lidmaatschap kunnen bevorderen en tegelijkertijd 
de kwaliteit op een goed niveau kunnen houden. Dit punt 
staat hoog op de bestuursagenda.

Bestuur
In de ALV zullen we afscheid nemen van Sjef Berendsen. Sjef 
is sinds 2005 bestuurslid geweest. Lange tijd was hij de lin-

king-pin tussen het bestuur en de congrescommissie en het 
laatste jaar beheerde hij de portefeuille positionering. Sjef, 
namens het bestuur bedankt voor je trouwe dienst! 
Wij zijn verheugd dat Suzy Matthijssen zich kandidaat heeft 
gesteld voor het bestuur om de portefeuille positionering 
over te nemen. Tilly Koolstra en Annemieke Driessen zullen 
zich herkiesbaar stellen voor een tweede bestuurstermijn. 
De leden kunnen in de ALV stemmen over hun kandidaat-
schap.

Supervisoren
In januari hebben de supervisoren in opleiding het trainings-
deel afgerond. Zij mogen nu starten met het geven van 

EMDR-supervisie. We 
zijn erg blij met deze 
uitbreiding van het su-
pervisorengilde. Heel 
veel plezier en succes 
met het superviseren. 
We hebben als be-
stuur samen met de 
opleidings- en supervisorencommissies aandacht voor de 
kwaliteitsbewaking van de supervisoren. Ook onderzoe-
ken we hoe we de kwaliteit bij herregistratie goed kunnen 
borgen. 

Zinnige Zorg
Het Zorginstituut heeft gedurende de afgelopen jaren in-
tensief aandacht besteed aan verbetering van traumage-
richte zorg. Zij deden samen met experts uit het veld on-
derzoek naar verbeterpunten in de zorg voor mensen met 
een PTSS. Als VEN waren we daar nauw bij betrokken. Het 
Zorginstituut komt nu tot de volgende conclusies: PTSS 
wordt onvoldoende herkend bij mensen die professionele 
hulp zoeken; te weinig (slechts 39%) mensen met een 
PTSS krijgen een traumagerichte behandeling; er worden 
veel benzodiazepinen voorgeschreven bij PTSS (zo’n 40% 
en soms langdurig) en de terugkoppeling naar de huis-
arts moet beter. Hier is dus veel werk aan de winkel.  Wij 
blijven als vereniging betrokken bij dit project. We nemen 
binnen P3NL het voortouw om te komen tot betere diag-
nostiek en behandeling van PTSS. Als het definitieve rap-
port beschikbaar is, zullen we dit kenbaar maken.

EMDR Magazine
In dit EMDR Magazine is weer een breed scala aan on-
derwerpen te vinden. Zo kun je onder meer lezen over de 
nieuwe versie van de Flash-techniek. Er is een uitwisse-
ling over EMDR 2.0 en een artikel over mythes over da-
derschap en slachtofferschap. Je komt ook te weten of 
succesvolle EMDR leidt tot verandering in de hersenen. 
Er is ook verenigingsnieuws in het magazine, zoals over 
de vele Special Interest Groups (SIGs) die de vereniging 
telt. Mocht je naar aanleiding hiervan interesse hebben 
om aan een SIG deel te nemen, stuur dan een mail aan 
het secretariaat. 

Ik wens je veel leesplezier toe!

Annemieke Driessen, voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van de voorzitter

EMDR Magazine 22 |  2



Research

Kan EMDR leiden tot 
pseudoherinneringen?

Er worden in de twee experimenten van dit onderzoek 
positieve effecten gevonden in die zin dat studenten 
zich na het uitvoeren van oogbewegingen bepaalde 
woorden beter konden herinneren. Dat is vaker gevon-
den. Alleen in het tweede experiment vonden de on-
derzoekers een klein effect ten aanzien van het gissen 
van verkeerde woorden na het uitvoeren van oogbewe-
gingen. In de artikelen wordt gesuggereerd dat dit on-
derzoek relevant is voor de klinische praktijk. Dit komt 
omdat het woord EMDR-therapie vaak wordt gebruikt. 
Het gaat hier echter om een laboratoriumexperiment 
met woordenlijsten bij studenten. 

De relevantie voor de klinische praktijk is niet goed te 
bepalen. In het experiment werd in ieder geval geen 
EMDR-therapie toegepast. Overigens gaat het in thera-
pie natuurlijk nooit om 'het herinneren van woorden'. 
Stel dat het gevonden effect wel te generaliseren zou 
zijn naar de praktijk dan nog zou het woordgis-effect 
ook kunnen optreden 24 uur na andere soorten van 
psychotherapie die er zijn. In dit experiment, en in de 
eerdere experimenten van deze onderzoeksgroep, ont-
brak helaas een relevante controlegroep, bijvoorbeeld 
een andere (trauma-)behandeling zoals exposure (cog-
nitieve gedragstherapie). 

We moeten hier ook rekening houden met een toevals-
bevinding. Bij herhaling van een voorgaand experiment 
door andere onderzoekers, werden de effecten namelijk 
niet gevonden 4. Kortom, we houden toekomstig onder-
zoek nauwlettend in de gaten, en natuurlijk moeten we 
inspelen op onderzoeksresultaten die van belang kun-
nen zijn voor de toepassing van EMDR-therapie in de 
praktijk. Vooralsnog is er weinig reden tot ongerustheid 
en staat EMDR wereldwijd bekend als een evidence-

based therapie voor het veilig behandelen van trauma-
herinneringen bij mensen die daar last van hebben. 

Referenties

1.  Zie: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

 S0005796719302323

2. Voor een Nederlandse beschrijving zie: https://www.eoswetenschap.eu/

 psyche-brein/traumatherapie-lokt-pseudoherinneringen-uit

3. Overigens is ook al eerder kritiek geuit op het trekken van vergaande 

 conclusies naar aanleiding van dit type onderzoek. Zie: https://psycho-

 trauma.nl/wp-content/uploads/2015/12/Lateral-eye-movements-EMDR-

 and-memory-Changes.-Critical-commentary-Lee-et-al.-2019.pdf 

4. Zie: https://psycho-trauma.nl/wp-content/uploads/2015/12/EM21_

 Research_Oogbewegingen_zorgen_niet_voor_pseudoherinneringen.pdf

Tekst: Ad de Jongh en Iva Bicanic

De laatste maanden verschenen er artikelen en berichten in de media met koppen als ‘EMDR 

kan leiden tot pseudoherinneringen’. Dit is naar aanleiding van een onderzoek waarbij mensen 

geheugentaken met woorden moesten uitvoeren 1, 2. Er zijn echter verschillende redenen om te 

twijfelen aan de zeggingskracht van deze studie 3.

3  | EMDR Magazine 22



Vorig jaar kwam er een nieuw geluid bij, EMDR 2.0. Dat 
klinkt – en dat zal ook juist de bedoeling zijn – als dat
dit de update is van de EMDR zoals we die nu kennen, 
de verbeterde versie. Nader beschouwd is het echter 
vooralsnog een set van nieuwe voorstellen en proefpro-
jecten - interessant, maar de harde wetenschappelijke 
bewijsvoering ontbreekt nog. Dat doet me denken aan 
de in Nederland al lang verspreide methode van linksom
en rechtsom. Ik kreeg deze ook al 12 jaar geleden onder-
wezen, maar tot op heden is deze typisch Nederlandse 
manier van casusconceptualisaties maken niet door on-
derzoek ondersteund. Het eerste effectonderzoek naar
rechtsom (Staring, van den Berg, Cath, Schoorl et al, 2016) 
leidde juist tot een behoorlijke ontkrachting: COMET blijkt
effectiever te zijn dan de rechtsom-methode. Terwijl deze
wel bevraagd en getoetst wordt om practitioner te mo-
gen worden. Iets meer bescheidenheid zou ons sieren.

Het pakket van EMDR 2.0 bestaat uit een aantal onder-
delen. Bij één onderdeel is Suzy Matthijssen betrokken, 
die onderzoek heeft gedaan naar de meerwaarde van
een modaliteit-specifi eke werkgeheugenbelasting. In la-
boratoriumsetting leken hier voorzichtige aanwijzingen 
voor te zijn (Matthijssen, van Schie en van den Hout, 
2018), maar dit effect bleek niet aangetoond te kunnen
worden bij klinische populaties. Cliënten reageerden niet
beter of slechter op deze matching van geheugenmateri-
aal en modaliteit (Matthijssen, Verhoeven, van den Hout &
Heitland, 2017). Toch wordt in het cursorisch aanbod van 
EMDR 2.0 gewag gemaakt van het modaliteit-specifi eke 
werken als verbetering ten opzichte van het basisproto-
col.  Merkwaardig.

Proefballon
Een tweede ingrediënt komt van Philip Manfi eld, ge-
naamd de Flash (Manfi eld, Lovett, Engel & Manfi eld,
2017). Hierin wordt de cliënt die te angstig is om naar
het targetbeeld te kijken, gevaagd héél kort ernaar te
kijken of vanaf een grote afstand. Dat laatste doen we
al vaker en het lijkt een mooie nieuwe aanvulling voor
de start van een behandeling bij een erg veel spanning
oproepend trauma. Flash is in die zin geen EMDR, maar
een voorbereidende techniek om de angstigste cliënten
wat meer stapsgewijs naar het trauma toe te leiden. En 
het is nog niet onderzocht: een proefballon.

Kinderschoenen
Een derde ontwikkeling uit het pakket is de VDST, de
disruption by surprise, gebaseerd op het werk van het
niet therapeutisch opgeleide Britse echtpaar Nik en Eva 
Speakman. Suzy Matthijssen heeft daar de eerste pi-
lotstudies naar gedaan (Matthijssen, van Beerschoten, 
de Jongh, Klugkist, & van den Hout, 2019), nieuwsgierig 
geworden door de gelijkenis met de EMDR-technieken. 
Het staat nog in kinderschoenen en ook Suzy raadt aan
dit nog niet toe te passen op cliënten, want daar ont-
breekt nog de wetenschappelijke fundering voor. Al zijn 
de eerste experimentele onderzoeksresultaten verras-
send positief, het zou een effectievere techniek zijn dan 
EMDR; cliënten zijn er nog niet mee behandeld en dit is
dus geen EMDR. Een andere kanttekening hierbij is dat
deze techniek uitsluitend over de desensitisatie lijkt te
gaan. De betekenisverlening (de reprocessing), waar bijgg

zeker de ernstigste traumata toch het grootste pijnpunt 
zit, wordt niet meegenomen.

EMDR 2.0: welkome innovatie
of nog te voorbarig?

Ingezonden brief

Tekst: Gijs van Vliet

EMDR heeft zijn wortels in het buiten de kaders denken. Shapiro kwam met een techniek die op veel 
scepsis stuitte: het zou hocus pocus zijn, met de claim (aanvankelijk) dat je in één sessie van je trau-
ma af kon komen. Wat zo bijzonder is aan EMDR is dat men de uitdaging is aangegaan en dat we elk 
onderdeel kritisch zijn gaan onderzoeken en de claims zijn gaan bewijzen. EMDR werkt, daar is geen 
twijfel meer over, ondersteund door vele wetenschappelijke onderzoeken en dat heeft ons zo groot 
gemaakt. De lef en ook de discipline om wat we doen ook met bewijzen te onderbouwen is nog altijd 
gebleven. Of lopen we met de toepassing van nieuwe ontwikkelingen op de fanfare vooruit?
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Tot slot wordt door Ad de Jongh de EMD-knaller! geïn-
troduceerd. Deze houdt in cliënten die het te moeilijk 
en te naar vinden om naar het trauma te kijken een 
grote hoeveelheid stimuli aan te bieden, vanuit het 
idee dat ze hierdoor wel het kunnen kijken naar het 
trauma kunnen verdragen. Bij deze techniek krijgen 
cliënten naast de lichtbalk ook facultatief de auditieve 
stimuli, handtaps, hardop woorden uitspreken, hoofd-
rekenen en/of buzzers toegevoegd. Het idee erachter 
is dat het werkgeheugen fors belast dient te worden 
om binnen de window of tolerance te blijven en dat 
dat de ruimte geeft over de vermijding van het trauma 
heen te komen. Deze techniek roept bij mij een aantal 
vragen op. 
Ten eerste is er nog geen wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar deze toch wel heel andere werkwijze dan 
het gangbare protocol, terwijl de techniek nu al breed 
verspreid wordt in lezingen en presentaties. Het wordt 
zelfs in de basisopleiding al genoemd als goede aan-
vulling op het basisprotocol.  Dat is curieus: het is een 
nog niet getoetst idee, zouden we daar niet eerst meer 
over moeten weten voor we dit als nieuwe, verbeterde,
2.0-versie mogen presenteren? 

Ten tweede stuit het bij mij op theoretische bezwa-
ren. Het uitgangspunt is de werkgeheugentheorie. 
Dit is in Nederland de dominante verklaring voor de 
werking van EMDR, naast het AIP-model van Shapiro, 
dat internationaal nog steeds de boventoon voert. Het 
idee van de EMD-knaller! is het werkgeheugen zo ver 
te belasten dat het daardoor mogelijk is ook de anders 
te fors afgeweerde traumata aan te kunnen kijken. In 
de praktijk zie ik dat EMDR-therapeuten enthousiast nu 
vele modaliteiten naast en door elkaar heen gaan ge-
bruiken als het moeilijk wordt. Maar klopt dit wel? Als 
je het werkgeheugen zo druk bezet, welke ruimte is er 
dan nog over om naar het traumabeeld te kijken? Hoe 
veel afl eiding kun je aanbieden, zonder dat de eigen-
lijke traumaconfrontatie overstemd wordt? Het idee 
is om zo de eerste start te kunnen maken, zoals bij 
de fl ash, maar ik lees dat hele behandelingen zo uit-
gevoerd worden, dat bij sommige patiënten het stan-

daardprotocol hiermee vervangen wordt. Is dit niet 
een overmatige focus op de desensitisatie? Hoe kun 
je als cliënt in zo’n bombardement aan prikkels nog 
ruimte in je brein overhouden voor de reprocessing? 
Ik kom de eerste verhalen van cliënten tegen die zich 
overspoeld hebben gevoeld door deze bombardemen-
ten, die er confuus en soms slechter vandaan komen. 
Anekdotisch, dat wel, maar dat geldt vooralsnog ook 
voor de verhalen over de positieve ervaringen. En deze 
zorgen worden nog niet tegengesproken door gedegen 
onderzoek.

Bescheidenheid
De EMDR-vereniging staat er om bekend buiten de lijn-
tjes te denken, creatief te zijn en zich te blijven ver-
nieuwen. Laten we dat zeker doen en nieuwe ideeën 
en proefballonnen zijn welkom. Maar het baart me 
zorgen als we zulke proefballonnen omarmen als de 
nieuwe, verbeterde versie zonder gedegen onderzoek. 
Dat ontbreekt nog grotendeels bij elk van deze nieuwe 
onderdelen. Laten we uitkijken dat het niet tot een 
hype verwordt, waar eerder voor werd gewaarschuwd 
middels een checklist in het EMDR Magazine (De Jongh 
en Bicanic, 2018, naar het werk van Meichenbaum en 
Lilienfeld, 2018). Deze ideeën en voorstellen doorstaan 
naar mijn idee de toets van die checklist nog niet, wat 
aanzet tot meer refl ectie en bescheidenheid.  
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niet getoetst idee te zien 
als goede aanvulling op 
het basisprotocol”
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Laten we beginnen met het eerste misverstand. Links-

om en rechtsom zijn ‘slechts’ casusconceptualisaties;
aanvliegroutes om de problemen die de patiënt rappor-
teert klaar te stomen voor EMDR, ofwel op een logische
manier herinneringen te selecteren die vervolgens met
het standaardprotocol kunnen worden gedesensiti-
seerd. Dus als COMET een betere aanpak blijkt voor 
zelfbeeldproblematiek bij mensen met een angststoor-
nis in vergelijking met EMDR dan is het wat simpel om 
de casusconceptualisatie hiervan ‘de schuld’ te geven.
De conclusie moet zijn dat je dit type patiënten beter
met COMET kunt behandelen dan met EMDR. Overi-
gens bleek uit ander onderzoek dat EMDR wel degelijk
geschikt kan zijn om zelfbeeldproblematiek succesvol 
te behandelen bij kinderen (Wanders e.a., 2008) en bij 
volwassenen met diverse stoornissen in combinatie
met persoonlijkheidspathologie (Griffi oen e.a., 2017). In 
beide studies was EMDR vergelijkbaar effectief als cog-
nitieve gedragstherapie. Ook de casusconceptualisatie 
linksom is inmiddels in verschillende studies gebruikt.
EMDR boekte in deze studies bij verschillende stoor-
nissen - waaronder de behandeling van paniekstoornis,
depressie en persoonlijkheidsstoornissen - superieure
resultaten. Dus ja, linksom en rechtsom, ofschoon van 
Nederlandse bodem, zijn wel degelijk als aanvliegrou-
tes in onderzoek gebruikt en leverden overwegend –
maar niet uitsluitend - positieve effecten op.

Standaardprotocol
De tweede serie misverstanden in de brief van Van Vliet 
heeft betrekking op wat momenteel EMDR 2.0 wordt 
genoemd. Van Vliet heeft niet zelf de workshop gevolgd

dus moest het doen met het verslag in EMDR Magazine
#21. Mogelijk zijn daardoor een aantal zaken niet goed
geland. Zo is EMDR 2.0 niet een serie non-evidence

based technieken die weinig met EMDR te maken 
heeft, zoals Van Vliet suggereert. Wat is EMDR 2.0 dan 
wel? Wat dat betreft is het allereerst belangrijk om te
benadrukken dat ook in EMDR 2.0 het evidence based

standaardprotocol centraal staat. Verder gaat EMDR 2.0
uit van een aantal aanpassingen van Shapiro’s werkwij-
ze, stammend uit 1994 toen haar eerste boek uitkwam
en die daarna vrijwel onveranderd is gebleven. Deze
aanpassingen gelden ten aanzien van de uitvoering die 
gericht is op een verbetering van de activatie van de 
traumatische herinnering, en het motiveren van de pa-
tiënt om de herinnering ook echt in het werkgeheugen
te plaatsen. Deze aanpak is in logische overeenstem-
ming met voorspellingen vanuit de werkgeheugenthe-
orie die immers voorspelt dat we de effectiviteit van
EMDR kunnen verbeteren als we
(a.) de patiënt motiveren de traumatische herinnering

zo goed mogelijk in het werkgeheugen te plaatsen,
(b.) de herinnering maximaal activeren (van Veen et al.,

2016),
(c.) de lading van de herinnering maximaliseren (van

den Hout et al., 2014),
(d.) en het werkgeheugen optimaal belasten (van Veen

et al., 2015). 

Van Vliet heeft gelijk als hij zegt dat met een stevige
werkgeheugenbelasting er rekening mee moet worden 
gehouden dat de herinnering ook zoveel mogelijk in het
werkgeheugen blijft.

EMDR 2.0:
een logische stap vooruiteen logische stap vooruite stap

Ingezonden brief

Tekst: Ad de Jongh en Suzy Matthijssen

Reactie op de brief van Gijs van Vliet

We danken collega van Vliet dat hij een aantal belangrijke zaken aan de orde stelt. De toon is jammer 

genoeg tamelijk negatief, vooral ten aanzien van de mogelijkheden van EMDR-therapie en de kansen 

die er - nu al - liggen om de effectiviteit van EMDR te verbeteren. Bovendien is er sprake van een aantal 

misverstanden.
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Ook dat is in lijn met de werkgeheugentheorie en daar 
wordt in de workshop dan ook ruim aandacht aanbe-
steed. 

Afwisselend
Resumerend, EMDR 2.0 maakt de toepassing van EMDR 
in de praktijk zonder twijfel een stuk afwisselender. 
Maar of deze variaties inderdaad ook tot betere re-
sultaten leiden, zoals wij op basis van het bestaande 
onderzoek voorspellen, wordt - as we speak - in een 
randomized controlled trial onderzocht. In deze studie 
worden de effectiviteit en de effi ciëntie van EMDR vol-
gens het Handboek EMDR (EMDR 1.0) vergeleken met 
die van EMDR 2.0. Alleen data kunnen overtuigen, dus 
zodra deze bekend zijn, weten we meer. 
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Leidt succesvolle EMDR tot 
specifi eke veranderingen 
in de hersenen?

Een klein rustiek dorpje in het midden van Italië, San 

Giuliano di Puglia, werd in 2002 onverwacht getroffen 
door een aardbeving. Een beving met een kracht van 5,3 
op de Schaal van Richter. Een complete school stortte 
in en ongeveer dertig leerlingen en een docent stierven 
onder het gewicht van het ingestortte dak. Tien jaar la-
ter bleken nog veel overlevenden en familieleden van de 
slachtoffers last te hebben van de gevolgen van dit dra-
ma. Hen werd traumatherapie aangeboden in het kader 
van het onderzoek dat we hier bespreken.

Ruis 
Alle deelnemers hadden dus tien jaar eerder eenzelfde 
gebeurtenis meegemaakt. Dit is vrij uniek en hiermee 
wordt een belangrijke bron van ruis vermeden, name-
lijk het feit dat in veel PTSS-onderzoek de meegemaakte 
trauma’s zo divers zijn: ze verschillen in aard, duur en 

ernst van de meegemaakte gebeurtenis. Zo heeft PTSS 
als gevolg van vroegkinderlijk seksueel misbruik ande-
re kenmerken dan meegemaakt oorlogsgeweld of een 
recent verkeersongeval. De Italiaanse onderzoekers 
verwachtten met dit homogene trauma de verschillen 
tussen EMDR-therapie en trauma-gerichte cognitieve 
gedragstherapie (CGt) beter in kaart te kunnen brengen. 

Opzet
Alle deelnemers voldeden aan de criteria voor een PTSS 
zoals gemeten met de CAPS, de Clinician-Administered 

PTSD Scale, de gouden standaard om PTSS vast te stel-
len en te meten. Afhankelijk van het tijdslot waarin men-
sen zich aanmeldden kregen mensen trauma-gerichte 
cognitieve gedragstherapie (n = 14) (zie Box 1) of EMDR-
therapie (n = 17) aangeboden. De toewijzing is dus niet 
geheel random, maar anderzijds ook niet gebaseerd op 
vrije keuze. Naast de CAPS werden zowel voor als na de 
behandeling twee zelfrapportageschalen afgenomen: de 
Davidson Trauma-schaal (DTS), die kenmerkende trau-
maklachten meet en dus hoog zou moeten correleren 
met de CAPS, en een werk- en sociale aanpassingsschaal 
(WSAS) om veranderingen in het dagelijks functioneren 
vast te kunnen stellen. Alle patiënten ondergingen daar-
naast zowel voor als na de behandeling een functionele 

Tekst: Matthijs oude Lohuis en Hellen Hornsveld

Voor PTSS zijn er verschillende effectieve behandelingen waarvan EMDR-therapie en imaginaire 

exposure in Nederland het meest bekend zijn. Beide methoden doen in onderzoek niet voor elkaar 

onder. Dat is opmerkelijk, omdat ze toch behoorlijk van elkaar verschillen met betrekking tot de 

procedure en het veronderstelde werkingsmechanisme. Deze bijdrage beschrijft een bijzondere 

studie waarin beide methoden worden vergeleken, en niet alleen op klinische uitkomstmaten, 

zoals zo vaak gebeurt, maar juist ook op neuro-biologische. De vraag is of EMDR-therapie en 

(een variant van) imaginaire exposure inderdaad leiden tot veranderingen in de hersenen.

Research 

“In de MRI-scanner lijkt 
er vooral een algemeen 
substraat van genezing 
te zijn”
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Magnetic Resonance Imaging (fMRI)-sessie, gericht op 
het karakteriseren van het Functionele Connectiviteits-
profi el (FC) in rust (zie voor uitleg daarvan Box 2). Opval-
lend is dat de deelnemers voor deze hersenscan bereid 
waren twee keer helemaal naar Siena te reizen (500 km), 
waar de hoofdonderzoeker Santarnecchi werkt. 

EMDR-therapie en trauma-gerichte CGT 
EMDR-therapie werd uitgevoerd door erkende EMDR-
therapeuten volgens het internationale standaardproto-
col van Shapiro. De meest nare, intrusieve beelden wer-
den geïdentifi ceerd en vervolgens behandeld tot SUD=0; 
daarna werden relevante future templates geïnstalleerd. 
In totaal waren gemiddeld vier wekelijkse EMDR-sessies 
van een uur nodig om de targets afdoende te behande-
len en de bijbehorende future templates te installeren. 
De andere groep kreeg trauma-focused cognitive beha-

vioral therapy (tf-CBT). Op trauma-gerichte cognitieve 
gedragstherapie is een breed begrip; het betrof hier een 
specifi eke vorm (zie Box 1). De auteurs spreken van een 
aangepaste versie van trauma-gerichte cognitieve ge-
dragstherapie, ‘in order to allow comparison of EMDR’, 
maar het is niet helemaal duidelijk waar de aanpassing 
uit bestond; evenmin is duidelijk hoe werd bepaald dat 
een behandeling (na gemiddeld tien sessies van een uur) 

kon worden afgesloten. Ondanks deze onduidelijkheden 
kunnen we stellen dat beide behandelingen in ieder ge-
val behoorlijk van elkaar verschilden. 

De resultaten
In Figuur 1 is te zien dat in de EMDR-groep de klachten bij 
aanvang gemiddeld ernstiger waren dan in de groep die 
tf-CBT onderging. Afgezien daarvan leidde zowel EMDR 
als tf-CBT gemiddeld tot vergelijkbare verbetering op 
trauma gerelateerde klachten (CAPS en DTS), en beide 
methodes hadden ook een effect op het dagelijks functi-
oneren (WSAS). Tf-CGt deed het beter op de WSAS en ge-
zien de bredere focus van deze therapie en het grotere 
aantal sessies is dat niet helemaal verwonderlijk. Gezien 
het verschil in benodigde sessies (vier sessies EMDR ver-
sus tien sessies tf-CGt) was EMDR-therapie dus een effi -
ciëntere behandeling om van specifi eke traumaklachten 
af te komen.  

Box 1: Trauma gerichte cognitieve gedragstherapie 
Trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie is een lastig begrip. Meestal betreft het een soort verzamelnaam waar-
onder een groot aantal interventies vallen, zoals:
- imaginaire exposure (prolonged exposure in het Engels)
- schrijftherapie
- cognitieve therapie voor PTSS 
- narratieve exposure therapie 
- cognitive processing therapy 

De verwarring ontstaat doordat trauma-focused cognitive behavioral therapy (tf-CBT) tevens een ‘merknaam’ is 
voor een geprotocolleerd behandelprogramma dat is ontwikkeld door Cohen, Mannarino en Deblinger in 2006 voor 
kinderen, adolescenten en hun familie. Het doel van deze behandeling is dat het kind of de jongere het verhaal van 
de traumatische gebeurtenis beschrijft (opschrijft), en vervolgens met de therapeut gaat herstructureren. Daarna 
deelt het kind het verhaal met de ouders, en andere betrokkenen uit de omgeving. Het protocol bevat verder ele-
menten met psycho-educatie, ontspanningsoefeningen en in-vivo exposure aan trauma-reminders. Ook huiswerk is 
onderdeel van het programma. 
In Nederland zijn bijvoorbeeld Renée Beer en Nathalie Schlattmann (beiden ook EMDR-supervisoren) opleiders in 
deze specifi eke vorm van tf-CGt. Hun opleiding is echt specifi ek bedoeld voor kinderen en adolescenten. 
De tf-CBT die in dit artikel wordt beschreven, is gebaseerd op dit Cohen-protocol maar wordt gegeven aan volwas-
senen (de gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep is 34 jaar).  
Nb: EMDR-therapie wordt doorgaans niet gezien als variant van op trauma gerichte CGt hoewel het zeker elementen 

bevat van zowel exposure als cognitieve herstructurering.

“Echt klinisch relevant 
is deze studie niet”
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Box 2: Functionele connectiviteit tijdens rust
In de beginjaren van de fMRI werd meestal gekeken 
of een specifi eke taak correspondeerde met acti-
viteit in bepaalde hersengebieden. Deze methode 
levert interessante bevindingen op, maar later reali-
seerde men zich dat er ook al veel informatie ligt in 
het bestuderen van spontane activiteit (in rust). Her-
sengebieden zijn namelijk altijd actief en laten spon-
tane fl uctuaties zien in hun zuurstofverbruik. Met 
andere woorden, wat er te zien is als een persoon 
simpelweg in de scanner ligt - zonder instructies - is 
minstens zo interessant, en ook makkelijker voor de 
onderzoeker trouwens. 
Het is inmiddels bekend dat een netwerk van her-
senstructuren langs het midden van het brein actief 
is in rust, het zogeheten default mode network. Daar-
naast kan er nog veel worden geleerd door te kijken 
naar welke gebieden altijd gelijktijdig actief zijn of 
juist nooit. Dit zegt iets over hoe de communicatie 
tussen verschillende delen verloopt; gelijktijdige ac-
tiviteit duidt er namelijk op dat gebieden sterk met 
elkaar zijn verbonden en met elkaar communiceren. 
In dit artikel gebruiken de onderzoekers deze me-
thode en gaan nog één stap verder. Door te vergelij-
ken wat deze spontane patronen zijn vóór en na de 
behandeling wordt onderzocht of de communicatie 
anders is gaan verlopen. Als gebieden vóór de be-
handeling veel communiceerden en elke keer samen 
actief waren, maar na de behandeling juist niet meer, 
of veel minder, dan is de gedachte dat er plasticiteit 
heeft plaatsgevonden. Met plasticiteit wordt bedoeld 
dat de verbindingen tussen gebieden is bijgesteld en 
bijvoorbeeld andere associaties toelaat. Met andere 
woorden, een ander patroon van connectiviteit zou 
het substraat kunnen zijn van een succesvolle be-
handeling.

Hersenveranderingen
Om te onderzoeken welke veranderingen in de herse-
nen gepaard gaan met een succesvolle behandeling, 
werd de hersenactiviteit van de proefpersonen vastge-
legd met een MRI-scanner. In dit geval werd gekozen 
om vast te stellen welke gebieden met elkaar commu-
niceren in rusttoestand, dus zonder taak of instructie 
(zie Box 2), en na te gaan of een succesvolle behan-
deling samengaat met een systematische verandering. 
Hierin zijn afnames of juist toenames van connectiviteit 
niet per se goed of slecht, maar worden gezien als ken-
merk van plasticiteit: de dynamiek is veranderd.  

Na data-analyse blijken er inderdaad enkele – moeilijk 
interpreteerbare - verschillen tussen EMDR en tf-CGt 
te bestaan. De onderzoekers benadrukken echter dat 
er vooral een algemeen substraat van genezing lijkt te 
zijn. EMDR-therapie en tf-CGt lieten vergelijkbare ver-
anderingen zien wanneer een behandeling succesvol 
was, dat wil zeggen, de therapie leidde tot een robuus-
te afname op de CAPS-score.

In fi guur 2 zijn links de gebieden te zien die consistent 
een afname van connectiviteit lieten zien: de cuneus 
(aan de binnenzijde van de occipitaalkwab) en de voor-
kant van de temporaalkwab. Deze afname van connec-
tiviteit tussen visuele verwerkingsgebieden (cuneus) en 
reactivatie van geheugensporen (in de temporaalkwab) 
past heel goed bij een afname van het zintuigelijke ka-
rakter van traumatische herinneringen en ook bij een 
afname van intrusies en fl ashbacks. 

De waargenomen toename van connectiviteit tussen 
prefrontale (SFG, superieure frontale gyrus) en tempo-
rale gebieden (hippocampus en temporaalpool), rechts 
in Figuur 2, zou juist goed een expressie kunnen zijn van 
grotere cognitieve controle over het geheugen. Ook in 

Figuur 1. Scores op de klinische uitkomstmaten voor de CAPS (klinisch interview voor PTSS), de zelfrapportageschaal voor PTSS-klachten (DTS) en werk- 

en sociale aanpassingsschaal (WSAS).
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andere studies is gevonden dat een verhoogde functio-
naliteit van de prefrontale gebieden gepaard gaat met 
een betere contextualisatie van herinneringen en meer 
top-down controle. 

Samengevat lijkt er door beide behandelingen een ver-
schuiving in functionele connectiviteit plaats te vinden. 
De temporaalkwab, de hotspot voor geheugenrepre-
sentaties, gaat minder met visuele gebieden commu-
niceren, en in plaats daarvan wordt de communicatie 
met hogere cognitieve gebieden versterkt. 

Wat hebben we aan deze kennis?
Echt klinisch relevant is deze studie niet. Beide behan-
delingen doen het erg goed, maar nieuw is dit niet. Wel 
interessant is dat er een nieuwe beeldvormende tech-
niek is gebruikt die resultaten geeft die - klinisch gezien 
- goed te begrijpen zijn. Daarbij lijkt een succesvolle 
behandeling tot bepaalde specifi eke veranderingen in 
connectiviteit van de hersenen te leiden, ongeacht de 
wijze waarop de behandeling wordt uitgevoerd. Dan 
blijkt maar weer dat er meerdere wegen naar Rome 
zijn. Opgemerkt moet wel worden dat EMDR-therapie 
en tf-CGt ook weer niet extreem verschillen: beide be-
vatten zowel exposure-elementen als een vorm van 
cognitieve herstructurering.  

Een minpunt is het design van deze studie. Enerzijds 
wordt ruis heel mooi geminimaliseerd door onderzoek 
te doen onder overlevenden van een specifi eke gebeur-
tenis en ook het neurobiologisch onderzoek lijkt netjes 
te zijn uitgevoerd. Onnodig veel ruis lijkt er echter te 
zijn gecreëerd door een onduidelijk protocol voor tf-
CGt te gebruiken dat bovendien 2,5 keer zo lang duurde 
als het EMDR-protocol! Beter zou het zijn geweest als 
pure EMDR zou zijn vergeleken met eenzelfde aantal 
sessies pure imaginaire exposure. We hopen dat in de 
toekomst dit soort onderzoek ook in Nederland kan 
plaatsvinden.  
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Figuur 2. Zowel succesvolle EMDR als tf-CGt hangen samen met verminderde connectiviteit tussen de cuneus en de temporaalkwab (links) en verhoogde 

connectiviteit tussen hoge prefrontaalkwab en temporaalkwab.
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EMDR werkt…
en hoe!

In 1989 deed grondlegster Francine Shapiro als eerste 
onderzoek naar de effectiviteit van EMDR. Dat ging over 
de behandeling van een groep van 22 mensen met diver-
se traumatische ervaringen. Zij bleef vervolgens pleiten 
voor meer onderzoek. Daar is gehoor aan gegeven. 

EMDR versus cognitieve gedragstherapie
In een uitgebreid overzichtsartikel uit 2019 van Ad de 
Jongh en anderen over de huidige status van dertig jaar 
onderzoek naar de werkzaamheid van EMDR inzake 
PTSS-behandeling worden verschillende RCT-onder-
zoeken beschreven die de effectiviteit van EMDR met 
cognitieve gedragstherapie (CGt) vergelijken. Daarbij 
wordt zowel gekeken naar behandeling met CGt in het 
algemeen, als naar specifieke trauma-gerichte CGt. Dat 
laatste houdt in dat er sprake is van langdurige imagi-
naire exposure al dan niet in combinatie met exposure in 

vivo. Als uitkomstmaat voor de studies geldt doorgaans 
dat de afwezigheid van PTSS vastgesteld kan worden. 
Er is geen hard bewijs dat EMDR beter werkt voor de 
behandeling van PTSS dan trauma-gerichte CGt. Van de 

dertien studies die naar de verschillen in effectiviteit tus-
sen EMDR en CGt zijn gedaan, laten vijf zien dat het niet 
uitmaakt of je met CGt dan wel met EMDR behandelt; uit 
twee onderzoeken komt naar voren dat CGt het meest 
effectief is, en in zes komt EMDR als het meest effectief 
uit de bus. Deze uitkomsten komen overeen met de me-
ta-analyses die eerder zijn verschenen. Wat de interna-
tionale richtlijnen betreft is de American Psychological 

Association (APA) minder positief in de aanbevelingen 
ten aanzien van EMDR. Ze stellen dat er geringe bewijs-
kracht is voor de baat die mensen kunnen hebben bij 
EMDR, in de zin dat de PTSS-symptomen verminderen. 
Ze zijn ook minder positief over het effect van EMDR bij 
de behandeling van PTSS van oorlogsveteranen. Het las-
tige is dat de verschillende richtlijnen niet dezelfde in- 
en exclusiecriteria hanteren en dat bijvoorbeeld de APA 
zich gebaseerd heeft op onderzoeken tot 2012. 

EMDR bij kinderen en adolescenten
Een aantal gerandomiseerde uitkomststudies laat zien 
dat de problemen bij kinderen en adolescenten met 

Tekst: Carien Karsten

De afgelopen dertig jaar zijn er ruim dertig randomized 

controlled trials (RCT’s) verschenen over de effecten van 

EMDR-therapie. Wat blijkt? EMDR is een snelle en effectieve 

behandelmethode voor individuen met PTSS. Daar mag je niet 

uit afleiden dat werken met EMDR altijd in iedere richtlijn het 

stempeltje eerste-keusbehandeling verkrijgt. Opvallend is wel 

dat de noodzaak om bij complexe trauma’s te beginnen met 

stabiliseren niet door onderzoek wordt ondersteund.

Research 

Over dertig jaar onderzoek naar EMDR en 
de toepassing van EMDR bij complexe PTSS
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trauma-gerelateerde klachten aanzienlijk afnemen na 
traumabehandeling: uit vier studies blijkt dat EMDR voor 
deze groep effectiever is dan de wachtlijstconditie, en 
even effectief als trauma-gerichte CGt. Deze studies zijn 
methodologisch niet altijd even sterk. Zo ontbreekt bij 
sommige studies de follow-upmeting, en rapporteert 
slechts de helft van de onderzoeken of aan het eind al 
dan niet meer wordt voldaan aan de criteria van PTSS. 
De gebrekkige kwaliteit van enkele van deze onderzoe-
ken heeft ertoe geleid dat het richtlijninstituut van het 
Verenigd Koninkrijk (NICE) adviseert om EMDR pas te ge-
bruiken voor de behandeling van kinderen en adolescen-
ten als trauma-gerichte CGt niet is aangeslagen. 

Geen stabilisatie nodig
Het meest baanbrekende onderzoek als het gaat om het 
behandelen van PTSS met EMDR-therapie is misschien 
wel dat van David van den Berg en anderen uit 2015. 
Dit onderzoek maakte duidelijk dat patiënten die naast 
PTSS lijden aan ernstige psychiatrische ziekten, zoals 
schizofrenie of psychose, vrijwel evenveel baat hebben 

bij EMDR als patiënten die alleen aan PTSS lijden. Waarbij 
ook nog eens is aangetoond dat de effecten, ook na een 
jaar follow-up, stabiel blijven. 

Wat dit onderzoek bijzonder maakt, is dat het laat zien 
dat trauma’s behandeld kunnen worden zonder dat een 
stabilisatiefase aan de traumabehandeling voorafgaat, 
en zonder dat als onderdeel van het protocol de ‘veilige 
plek’ wordt geïnstalleerd. Deze resultaten spelen een 
belangrijke rol in de jarenlange controverse over het al 
dan niet gefaseerd behandelen van mensen met com-
plexe PTSS.  

“Het is de vraag hoe zinvol het 
voor een therapeut is om een 
onderscheid te maken tussen 
PTSS en CPTSS, als beide stoor-
nissen op dezelfde manier 
aangepakt kunnen worden”
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Nieuwe richtlijnen
In zijn eerste richtlijn van 2012 stelde de International 

Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) nog dat je bij 
een complexe posttraumatische stressstoornis (CPTSS) 
ervoor moet zorgen dat de patiënt eerst stressmanage-
ment, emotieregulatie en cognitieve herstructurering 
van gedachten over zichzelf moet leren, voordat je het 
trauma in zijn volle omvang kunt behandelen. Die richt-
lijn kwam voort uit het idee dat patiënten met CPTSS 
over te weinig psychologische stabiliteit beschikken, en 
dat hun vermogen emotionele arousal te verdragen te 
gering is. Het genoemde onderzoek van Van den Berg 
e.a. haalt die veronderstelling deels onderuit.
Er is wel enige wetenschappelijke ondersteuning voor 
het gunstige effect van stabilisatie op de motivatie van 
de patiënt bij traumagerelateerde behandeling, en het 
blijkt ook dat de PTSS-symptomen erdoor dalen, maar 
er is niet aangetoond dat een gefaseerde aanpak per se 
noodzakelijk is voor een positief resultaat, of dat patiën-
ten aanzienlijk meer baat hebben bij de traumabehande-
ling als er een stabilisatiefase aan voorafgaat. Op grond 
hiervan adviseerden De Jongh en een grote groep inter-
nationale trauma-experts in 2016 al om ook bij CPTSS 
gewoon de PTSS-richtlijnen te volgen.  
Dit alles heeft ertoe geleid dat ISTSS haar richtlijn heeft 
aangepast en nu adviseert om te kiezen voor een per-
soonsgerichte benadering met de focus op symptomen 
die een ernstige lijdensdruk veroorzaken. Het kan zijn 
dat het soms nodig is om wel een stabilisatiefase in te 
lassen, maar voorop moet staan dat de trauma’s uit de 
jeugd worden verwerkt. 
Opvallend is ook dat de World Health Organization (WHO) 
in de nieuwe editie van de ICD-11 (de internationale te-
genhanger van de DSM) CPTSS als diagnose vermeldt. Of 
dat zinvol is moet nog blijken, nu er sterke aanwijzingen 
zijn dat je CPTSS volgens PTSS-richtlijnen kunt behande-
len. Maar wellicht dat de erkenning van CPTSS wel leidt 
tot nieuw onderzoek naar specifieke factoren die een rol 
spelen bij de behandeling. 
In de DSM-5 komt de diagnose CPTSS niet voor. Wie 
werkt met de DSM moet het doen met de omschrijving 
van CPTSS als de combinatie van PTSS volgens DSM-IV-
TR plus problemen in de emotieregulatie, problemen in 
de relationele vaardigheden en negatieve kernovertui-
gingen. 

Misbruik leidt niet noodzakelijk tot PTSS
Een aardige eye-opener uit het onderzoek naar de hui-
dige status van EMDR-therapie bij CPTSS is dat het niet 
vanzelfsprekend is dat mensen met complex trauma 
voldoen aan de criteria van PTSS. Andere psychiatrische 

stoornissen zijn vaker het gevolg van seksueel misbruik. 
Denk aan angststoornissen, depressie, eetstoornissen, 
slaapstoornis en zelfdestructief gedrag zoals suïcidepo-
gingen. Een van de weinige studies die de relatie heeft 
onderzocht tussen kindermisbruik en CPTSS vond dat 
maar een kwart van de misbruikte vrouwen voldeed aan 
de diagnose CPTSS.

Conclusie
In dit artikel bespreek ik de uitkomst van twee artikelen 
die onlangs zijn verschenen in het Journal of EMDR Prac-

tice and Research, Volume 13, number 4, 2019.
Wat vooral naar voren komt uit dertig jaar onderzoek 
naar de effectiviteit van EMDR en CGt bij de behande-
ling van trauma’s is dat deze traumatherapieën effectief 
zijn en ook helpen bij mensen met CPTSS-symptomen. 
Tegelijkertijd is het de vraag hoe zinvol het voor een the-
rapeut is om een onderscheid te maken tussen PTSS en 
CPTSS, als beide stoornissen op dezelfde manier aange-
pakt kunnen worden. Winst lijkt me wel het inzicht dat je 
als therapeut, meer dan je misschien al deed, je aanpak 
moet afstemmen op de persoonlijke kenmerken en om-
standigheden van je patiënten en het eventuele gebruik 
van stabilisatie daarop baseert. Het is in ieder geval niet 
nodig stabilisatie standaard toe te passen. Verder blijkt 
uit beide artikelen over PTSS en CPTSS hoe belangrijk 
het is onderzoeken op te zetten die methodologisch 
goed in elkaar zitten. Dit mede omdat de internationale 
richtlijnen zich baseren op de uitkomsten van onderzoek 
en soms een tikkeltje willekeurig zijn in de keuze van 
hun onderzoeken.  
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Workshopping 

Tekst: Gusta Boland

Waar kunnen we als mensen al niet allemaal bang voor zijn? Spinnen, vogels, reizen per vliegtuig, over-

geven, afgaan in gezelschap, de tandarts, een gasontploffi ng veroorzaken, een paniekaanval krijgen en 

daarbij de controle verliezen... Als deze angsten ons functioneren ernstig belemmeren spreken we van 

een angststoornis. Met verve en afgewisseld met korte fi lmfragmenten en oefeningen belichtten Ad de 

Jongh en Erik ten Broeke tijdens hun workshop in december 2019 hoe EMDR-therapie bij verschillende 

angststoornissen in zijn werk gaat.
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Via klassieke conditionering worden we bang in voor-
heen neutrale situaties die de fl ashforward triggeren en
gaan we die situaties vermijden. Het is dan zaak het 
doemscenario te achterhalen: ‘Wat is het ergste dat
er zou kunnen gebeuren als je geconfronteerd wordt 
met…?’ en hierop door te vragen: de ramp achter de
ramp achter de ramp.

Stel dan het meest nare beeld van het rampscenario 
vast en volg het EMDR-standaardprotocol, waarbij de
NC standaard ‘ik ben machteloos’ is. Deel hierbij de ra-
tionale: ‘Waar we nu naartoe werken is dat je dit beeld‘‘

aankunt en er rustig naar kunt kijken omdat je beseft –
en je lichaam dit ook zo ervaart - dat de ramp die je nu 
nog in je hoofd hebt niet echt of in ieder geval voorlopig

niet gaat gebeuren, maar slechts een schrikbeeld is in
je hoofd’. Vervolgens kunnen we met exposure in vivo

de als…dan…[ramp] overtuiging verder ontkrachten.

Een aanvullende procedure is de mental video check; 
laat de patiënt in de verbeelding met gesloten ogen
hardop door een toekomstige situatie gaan die hij ge-
neigd is te vermijden, vraag hem de ogen te openen op 
het moment dat hij spanning voelt en daarbij te focus-
sen op dat aspect dat de meeste spanning oproept. Voer
dan direct een set uit en ga met deze procedure door
tot de hele situatie zonder spanning kan worden door-
lopen. Herhaal de fi lm zo nodig. Dit wordt wel de future

template 2.0 genoemd. Hiermee wordt de drempel om
het gedragsexperiment ook echt aan te gaan verlaagd.
Een fl ashforward kan ook aan het begin van traumabe-
handeling worden ingezet als iemand aangeeft dat hij
of zij niet bij het beeld kan komen. De therapeut kan dit
framen binnen het angstmodel met de vraag ‘Vind je 
het spannend, die EMDR? Waar zie je vooral tegenop?
Wat is het allerergste dat kan gebeuren?’ Zo bereik je
vaak al in tien minuten dat iemand het beeld nu wel 
durft toe te laten, zodat het behandeld kan worden. De
metafoor om dit toe te lichten is het tandartsbezoek: 
eerst moet de patiënt zijn mond open durven doen, 
daarna kan er pas iets gerepareerd worden.

“Op basis van klinische 
ervaringen lijkt EMDR-therapie 
een veelbelovende aanvulling
in het doorgronden en
behandelen van invaliderende 
angst”

EMDR Magazine 22 |  16



Obsessief compulsieve stoornis (OCS)
Patiënten met deze sterk invaliderende en met veel 
schaamte omgeven stoornis, hebben terugkerende 
intrusieve gedachten of impulsen, die ze proberen te 
negeren of te onderdrukken met behulp van rituele 
handelingen zoals herhaald checken, wassen, bidden 
of tellen. Ongeveer 90% van de patiënten met een OCS 
rapporteert intrusieve beelden, die net als bij PTSS zeer 
levendig en aversief zijn. Typische thema’s betreffen: 
een ramp veroorzaken, iemand verwonden, besmet-
ten, seksuele perversie of godslastering. Deze beelden 
worden als relevant beoordeeld door een onjuiste in-
schatting van de waarschijnlijkheid: ‘Als ik denk dat ik 
het doe, dan ga ik het ook doen’ of ‘Als ik denk dat er 
door mijn toedoen iets gebeurd is, dan is het gebeurd’ 
(TAF: thought-action fusion), of ‘Als ik denk dat iets gaat 
gebeuren, gebeurt het ook echt’ (TEF: thought-event-

fusion) of ‘als ik hieraan denk, besmet ik dat object of 
die ander’ (thought-object-fusion). 

Dergelijke rampscenario’s genereren veel angst. Er is 
ook veel onterechte veroordeling van zichzelf die voor-
al tot somberheid leidt: ‘dat ik dit denk, betekent dat ik 
een slecht mens ben, want iets denken is net zo slecht 
als het echt doen’ (‘moral-TAF’). Uit onderzoek komt 

naar voren dat dergelijke cognities in de vroege ont-
wikkeling kunnen ontstaan als gevolg van te veel ver-
antwoordelijkheid moeten dragen als kind, een schuld-
inducerende opvoeding, strenge (geloofs-)regels, en 
diverse vormen van mishandeling. Het desensitiseren 
van dergelijke jeugdervaringen heeft meestal niet veel 
effect, omdat door de dwang een eigen autonome vi-
cieuze ontstaat. Het paradoxale effect van gedachten-
onderdrukking werkt hierin mee: als je er niet aan mag 
denken, dan plopt het juist op (de roze olifant in de 
kamer). 

De bestaande behandeling van OCS bestaat uit expo-
sure en responsepreventie, dat wil zeggen blootstellen 
aan een stimulus die nare geheugenrepresentaties op-
wekt zonder dat de neutraliserende rituele handelingen 
mogen worden uitgevoerd, met als doel disconfirmatie 
van de rampverwachtingen. Ongeveer 50% van de pati-
enten heeft hier geen profijt van en 25% valt vroegtijdig 
uit, veelal omdat deze opdrachten juist te beangstigend 
zijn om uit te voeren. Hier kan EMDR een aanvulling 
bieden met het verzwakken van de levendigheid van 
aanwezige flashforwards  en (daardoor) het normalise-
ren van de kanstaxatie van gevreesde rampen. Ook kan 
de therapeut het archief met leerervaringen        
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die tot deze gedachten hebben geleid rechtsom uitvra-
gen en relevante herinneringen zo nodig onschadelijk 
maken. Vervolgens kan een future template of mental 

video check worden toegepast: ‘In welke mate ben je 
nu in staat om dit aan te gaan zonder de dwanghande-
lingen uit te voeren?’.

Sociale angststoornis (SAS)
Bij een sociale fobie kan het gaan om een specifieke 
situatie die veel angst oproept (bijvoorbeeld podium-
angst) en om gegeneraliseerde fobie: angst in de mees-
te of alle sociale situaties. Sociale angst wordt (mede) 
veroorzaakt door anticipatie op afwijzing of vernede-
ring. Het is van belang te specificeren waar iemand 
precies bang voor is. Hoe specifieker de zoekterm, 
des te gerichter je kunt zoeken naar flashforwards of 
traumatiserende momenten in het verleden. De anti-
cipatieangst roept vermijding op: voorkómen van con-
frontaties met sociale interacties en - als de sociale si-
tuatie niet vermeden kan worden – veiligheidsgedrag, 
ofwel dingen doen of juist nalaten om de gevreesde 
vernedering voor te zijn. In het protocol voor SAS ne-
men gedragsexperimenten een belangrijke plaats in. 
Maar het lastige is dat SAS de enige angststoornis is 

waarbij door de eigen angstreactie de kans op de ge-
vreesde ramp daadwerkelijk groter wordt, bijvoorbeeld 
door niet meer uit je woorden te komen of erg te blo-
zen. Daarom is in het protocol ook aandachttraining als 
(deel-)interventie opgenomen. Daarnaast is EMDR-the-
rapie een mooi instrument gebleken om de lading van 
de angstige verwachting af te zwakken en daarmee de 
vermijding en het veiligheidsgedrag, die extinctie in de 
weg staan, te verminderen. 

Als de nadruk ligt op anticipatie op vernedering start 
de behandeling van SAS steeds vaker met de behan-
deling van de flashforward met daarna ofwel een fu-

ture template, of een mental video check. Linksom of 
rechtstreeks kan ingezet worden bij specifiekere so-
ciale angst bij een vermoeden van sociaal trauma. Zo 
vraagt de therapeut ‘Sinds wanneer heb je dit, wat is er 
toen gebeurd?’ Bij meer gegeneraliseerde sociale angst 
is er waarschijnlijk sprake van een negatief zelfbeeld 
of een negatief mensbeeld. Dan kan rechtsom helpen. 
Let wel: niet alle gevonden bewijzen vragen om EMDR; 
alleen als de herinnering aan de beschadigende ge-
beurtenis voldoende lading oproept en het desbetref-
fend thema voelbaar wordt in de behandelkamer kan 
EMDR zinvol zijn. Bij weinig lading bestaat het gevaar 
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“Alleen als de herinnering aan
de beschadigende gebeurtenis 
voldoende lading oproept en
het thema voelbaar wordt in
de behandelkamer kan EMDR 
zinvol zijn”

dat EMDR contraproductief uitpakt, namelijk meer 
wonden opentrekt dan repareert. Als het vooral 
om gemis en verwaarlozing gaat, heeft imaginaire 
rescripting daarom wellicht de voorkeur. Overigens 
blijkt competitive memory training (COMET; zie ook 
EM#12) vooralsnog het meest effectief bij de be-
handeling van negatief zelfbeeld. Het vergelijkende 
onderzoek is nog summier, maar er zijn al duide-
lijke aanwijzingen voor de werkzaamheid van deze 
verschillende interventies.

Tenslotte blijft het bij SAS van belang aandacht te 
besteden aan het aanleren van basale sociale vaar-
digheden en copingvaardigheden om met moeiza-
me interacties om te gaan en aan de moed om die 
vaardigheden in te zetten (RDI), en ook aan het op-
doen van nieuwe positievere ervaringen middels 
gedragsexperimenten om een nieuw, evenwichtig 
en realistisch zelfbeeld de ontwikkelen.

Paniekstoornis 
In de DSM-5 zit de fl ashforward in feite al expli-
ciet in de classifi catiecriteria voor de paniekstoor-
nis inbegrepen: ‘…persisterend bezig zijn met, of 
bezorgdheid over nieuwe paniekaanvallen of de 
gevolgen daarvan…’. Zoals bekend ontstaan pa-
niekaanvallen bij de paniekstoornis door een vici-
euze cirkel (de paniekcirkel van Clark) waarbij een 
interne of externe waargenomen dreiging angst op-
roept. Daaruit komen lichamelijke sensaties voort, 
die catastroferende verwachtingen oproepen en de 
waargenomen dreiging weer versterken totdat een 
paniekaanval ontstaat. 

Een eerste randomised controlled trial heeft al uit-
gewezen dat EMDR (die alleen gericht was op her-
inneringen aan eerdere paniekaanvallen) even ef-
fectief is als CGt. De casusconceptualisatie wordt 
gemakkelijker verhelderd als de klachten worden 
geconceptualiseerd als angst voor een paniekaan-
val. Deze klacht kan (linksom) op de tijdlijn worden 
gezet: wanneer is de angst voor een paniekaanval 
begonnen of verergerd? De oorspronkelijke aan-
leiding, zoals een hartinfarct die goed is afgelo-
pen, komt vaak al terug in de associaties tijdens 
de behandeling van de fl ashforward, en hoeft dan 
niet afzonderlijk gedesensitiseerd te worden. Als 
de fl ashforward SUD=0, kan nog een mental video 

check toegevoegd worden. 
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Gegeneraliseerde angststoornis 
De gegeneraliseerde angststoornis (GAS) wordt geken-
merkt door excessief en/of onrealistisch piekeren over 
verschillende (minimaal twee) onderwerpen. Het gaat 
gepaard met overschatten van gevaar en onderschat-
ten van de eigen mogelijkheden. Volgens het model 
van de zeer invloedrijke metacognitieve therapie (MCT) 
spelen verschillende typen piekeren een rol. Type 1 be-
treft de inhoud van het piekeren en type 2 betreft pie-
keren (lees: zich zorgen maken over) over het piekeren 
zelf. Deze typen piekeren worden volgens huidige op-
vattingen aangestuurd door zogenoemde metacogni-
ties. Deze kunnen positief lijken (’Maar goed dat ik pie-
ker, dan ben ik voorbereid op wat er kan gebeuren’) of 
negatief (‘Het piekeren is onbeheersbaar en schadelijk 
voor mijn gezondheid’). In de metacognitieve therapie 
worden deze cognities nader onderzocht. Pogingen om 
het piekeren te onderdrukken werken paradoxaal (de 
roze olifant in de kamer). 

In de casusconceptualisatie bij GAS zijn er twee mo-
gelijke aangrijpingspunten voor EMDR: (1) we kunnen 
het gebrek aan zelfvertrouwen dat de positieve meta-
cognitie aanstuurt rechtsom benaderen, en (2) de ne-
gatieve metacognities over de onbeheersbaarheid van 
piekeren kunnen we als flashforwards behandelen (bij-
voorbeeld de angst om gek te worden). Piekeren kan 
worden gezien als verbaal vermijdingsgedrag om de 
daadwerkelijke angstvisioenen niet onder ogen te hoe-
ven zien (‘Daar durf ik niet aan te denken’). Exposure 
aan die beelden (flashforwards) kan tot arousaldaling 

leiden, waarna er meer ruimte komt om de angstige 
gedachten cognitief uit te dagen: worry exposure. De 
patiënt kan de flashforward ook zelf thuis verzwakken 
met de volgende instructie: ‘Visualiseer het rampsce-
nario van het piekeronderwerp (what-if), maak een 
stilstaand plaatje – belast je werkgeheugen door een 
gerichte (mentale en/of motorische) taak’. In de behan-
deling van GAS blijft metacognitieve therapie de stan-
daardbehandeling, maar EMDR kan vermoedelijk een 
waardevolle aanvulling zijn.

Al met al een leerzame zaterdag met veel informatie, 
met de gebruikelijke energie en humor gepresenteerd 
en steeds met concrete voorbeelden geïllustreerd. 
Voor de deelnemers die alleen de EMDR-basisopleiding 
hebben gevolgd is de workshop vermoedelijk wel een 
uitdaging. Al is de GAS er door tijdgebrek wat bekaaid 
vanaf gekomen, aan het einde van de dag begonnen 
we verrijkt met een schat aan theoretische inzichten 
en praktische handvatten en vol inspiratie aan de rest 
van ons weekend. 

Gusta Boland is GZ-psycholoog en EMDR-practitioner en is 

werkzaam bij Indigo Midden Nederland en het Altrecht Academisch 

Angstcentrum.
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Het was gelukt! Ze had doorgezet met de therapie en 
haar angsten achter zich gelaten. Ze had de Mount Eve-
rest beklommen en de top bereikt, althans zo voelde 
het. Na EMDR-behandeling, sensate focusoefeningen, 
bekkenbodemtherapie en cognitieve gedragstherapie 
was ze geen vaginistische vrouw meer en dat gaf haar 
een euforisch gevoel. Ook haar man was dolgelukkig. 
Het was zonder penetratie ook best leuk geweest, 
maar de seks bleef toch een bitterbal zonder mosterd, 
curry zonder kerrie, advocaat zonder slagroom.

Na een aantal maanden maakten ze opnieuw een af-
spraak. De penetratie lukte nog altijd goed, maar ze had 
zich er wel wat meer van voorgesteld. Hoe blij ze ook 
was dat ze niet meer vaginistisch was, het gaf haar niet 
de opwinding en de sensatie die haar door vriendinnen 
en (niet in de laatste plaats) door haar man, beloofd 
waren. “Van Ooo naar Aaaaa” zoals het in de bladen 
soms werd beschreven, was voor haar niet van toepas-
sing. Het was geen opkikker en ook geen afknapper, 
maar het was niks, en tot een orgasme komen lukte al 
helemaal niet tijdens de penetratie. Ik vertelde haar dat 
maar dertig procent van de vrouwen klaar kan komen 
tijdens de penetratie. 

Ze kon wel klaar komen op andere manieren. ‘Orale 
seks vind ik het fijnst’, vertelde ze. ‘Dat deden mijn vori-
ge partners heeeeeel erg goed.’  ‘Maar dat wil hij nooit’, 
zei ze al knikkend naar haar man. Hij zat er wat beteu-
terd bij. Ik vroeg hem wat hem weerhield. Hij aarzelde 
en zei toen ‘Ik ben bang dat ik er ziek van word.’ Hij 
keek erbij alsof hij vijf stukken roquefort tegelijk naar 
binnen moest werken tijdens het orale gebeuren. ‘Een 
vagina is een nest van infecties en bacteriën door wat 
er allemaal uitkomt. Ik krijg er misschien ik weet niet 
wat van. Maar zonder beffen is ons seksleven toch ook 
wel een tien?’, vroeg hij. Ze twijfelde. ‘Nou… geen tien 
lieverd, maar wel een zeventje.’ Hij keek teleurgesteld. 
‘Ik zou het natuurlijk leuk vinden als je me likt’, zei ze. 
‘Maar ja, je moet het wel een beetje fijn vinden. Toen 
ik het een keer aan je vroeg, kreeg ik het gevoel dat je 

een doucheputje moest leegeten. Dan gaat de sjeu er 
wel een beetje van af voor mij.’ 
Ik vroeg hem wat het allernaarste zou zijn dat er zou 
kunnen gebeuren als hij orale seks zou hebben met zijn 
vrouw. Hij had een verschrikkelijke angst een ernstige 
ziekte of aandoening te krijgen die hem fataal zou wor-
den. Hij zag zichzelf al in een kist liggen, dood en begra-
ven na intimiteit met zijn vrouw. Het ging niet om een 
soa maar hij dacht aan keelkanker of een spierziekte. 
‘Een vrouwencondoom?’ probeerde ik voorzichtig, 
maar dat was het niet voor hem. Het idee dat het zou 
scheuren maakte hem bang. Ik stelde voor met EMDR 
een flashforward te doen om die dodelijke angst voor 
orale seks te behandelen. Hij liet zich snel overhalen. 
Hij vond dat hele EMDR wel een raar gebeuren, maar 
het had zijn vrouw ook geholpen. Nu was hij aan de 
beurt. Hij hoefde niet de koning van het beffen te wor-
den, maar het zou fijn zijn als hij ook zijn vrouw meer 
plezier kon geven. Hij was nogal geschrokken van ‘dat 
zeventje’, die zijn vrouw hem toch wat zuinigjes had 
toegekend. 

De flashforward was een fluitje van een cent en toen 
ik hen na een paar weken weer zag, zagen ze er opge-
togen uit. ‘Het beffen ging hartstikke goed’, zei hij. In 
praktisch iedere zin waarin hij zijn ervaringen deelde, 
zei hij ten minste drie keer het woord beffen. ‘Het gaat 
heel goed met beffen, hè?’, vroeg hij aan zijn vrouw. 
Ze knikte bevestigend. ‘Weet je wat zo leuk was?’ zei 
hij. ‘Ik kon haar liggend beffen, maar ik kon haar ook 
in andere posities beffen.’ Hij benoemde in geuren en 
kleuren alle posities waarin hij haar had gebeft en keek 
me aan met de trots van een kind dat eindelijk eens 
een voldoende had gehaald voor zijn dictee. 
‘Het komt allemaal door u, dat ik zo goed kan beffen’, 
zei hij complimenterend. Nu krijg ik graag waardering, 
maar er zijn soms grenzen aan hoeveel lof een mens 
aan kan. 

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Column

De Befkoning
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Behandeling gericht op agressie
In het eerste gesprek gaat het om Wilma’s boosheid. Al 
snel kom ik erachter dat ze haar driejarige zoontje is ver-

loren doordat hij onder een auto is gekomen. Ze ver-
telt dat hij bij haar wegliep en ze hem de eerste 

keer nog tegen heeft kunnen houden, maar de 
tweede keer glipte hij los. Ze ging nog achter 
hem aan, maar was te laat. Doordat ze ach-
ter hem aanging is ze zelf ook onder de auto 
gekomen waardoor ze een schedelbasisfrac-
tuur heeft opgelopen en een periode in coma 
heeft gelegen in het ziekenhuis. Omdat ze 
nog in coma lag, was ze niet bij de begrafenis 
aanwezig. Het frustreert haar dat ze het al-
tijd weg kon stoppen, maar dat die strategie 
nu niet meer lukt. Wilma kan niet goed sla-
pen en voelt zich onbegrepen. Ze weet ook 
dat ze boos wordt, maar heeft dit niet in de 
hand. Ook vindt ze het erg vervelend dat ze 

steeds nachtmerries heeft over het ongeluk. 
Dit was vroeger minder, maar de laatste tijd 

ligt ze veel wakker en durft ze niet meer te 
slapen. Daarnaast moet ze steeds huilen. 
Dat wil ze niet, omdat ze sterk wil zijn.

EMDR-therapie 
De volgende keer dat ik Wilma bezocht, 
gaf ik uitleg over EMDR en zijn we wat 
dieper op de traumatische gebeurtenis 
ingegaan. We stonden stil bij het beeld 

EMDR bij dementie? 
Gewoon doen!

Casus 

Tekst: Kaylee van de Meent

Wilma is een 86-jarige vrouw die is opgenomen in een verpleeghuis in verband met Alzheimer 
dementie. Zij vertoont veel verbale en fysieke agressie waarbij ze uit het niets boos wordt als ze 
niet begrepen wordt en dan zegt: ‘Ik hoop dat jou ook overkomt wat mij overkomen is’. De arts en 
ik willen niet sederen en dus er zal een psychologische behandeling moeten plaatsvinden om de 
agressie te verminderen. Door de geheugenproblemen, die ook het gevolg zijn van de dementie, is 
het niet mogelijk een therapie te starten waarbij gebruik gemaakt wordt van het expliciete leer-
vermogen. Daarom kiezen de arts en ik ervoor om EMDR in te zetten.
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“Vaak zijn zaken uit het verleden 
weggestopt en komen die bij 
beginnende dementie naar 
boven. Dit kan veel probleem-
gedrag verklaren”

dat nu nog steeds voor de meeste emoties zorgt. Ze 
werd meerdere malen erg misselijk en vindt het lastig 
om dan door te gaan. Ze snapt echter wel het nut en 
wil graag van haar nachtmerries af. Wilma vertelt dat ze 
deze misselijkheid vlak voor het ongeluk ook ervaren 
heeft. Ook omschrijft ze het gevoel van machteloosheid 
dat ze heeft ervaren toen haar zoontje bij haar wegliep. 
Door de verminderde aandacht en de heftige lichame-
lijke reacties zoals de misselijkheid, pijn in haar nek en 
oorpijn, kozen we ervoor te werken in kleinere sessies 
van dertig minuten per keer, met tikjes op haar knie om-
dat het met de ogen volgen van mijn vingers te lastig is. 
De eerste EMDR-sessie van dertig minuten heeft matig 
resultaat. De SUD is licht gedaald van 10 naar 7 mogelijk 
doordat de werkgeheugenbelasting niet optimaal was. 
Het doet haar allemaal veel verdriet, maar ze heeft wel 
het idee dat het kan helpen. 

Tijdens de tweede EMDR-sessie is ze weer misselijk, 
maar dat zakt tijdens de sessie af en ook het gevoel van 
machteloosheid wordt minder. In de sessies erna geeft 
ze aan dat ze zich rustiger voelt na elke sessie, maar ook 
tussen de sessies door. Ze maakt in kleine stapjes voor-
uitgang en merkt dat het slapen beter gaat. Ook heeft 
Wilma geen nachtmerries meer en kan ze steeds makke-
lijker over het ongeluk praten. Ze vertelt zich de details 
van het ongeluk steeds minder te kunnen herinneren. 

Het resultaat
Uiteindelijk heeft Wilma vier EMDR-sessies gehad. Na de 
sessie ben ik steeds bij haar langsgegaan om te kijken 
hoe het met de boosheid ging. Tijdens deze gesprekken 
wist ze zich soms niets meer over het ongeluk te herin-
neren en soms kon ze er over vertellen zonder spanning 
te ervaren. De zorg gaf aan dat ze niet meer boos was 
en geen onaardige opmerkingen meer maakte tegen de 
zorg en medebewoners. Ook het slapen ging veel beter. 
Ze slaapt nu elke nacht door en hoort het schreeuwen 
niet meer. 

Conclusie
Deze ervaring laat zien dat EMDR zelfs bij mensen met 
beginnende dementie effectief is. Zonder EMDR waren 
er wellicht nog meer herinneringen over het trauma ge-
activeerd en was het lijden van Wilma erger geworden. 
Er bestaat namelijk geen medicatie die de traumatische 
herinneringen wat kan afvlakken zonder ook het gedrag 
en/of de stemming van patiënten als Wilma te beïnvloe-
den. 

Vraag bij beginnende dementie vaker of er zaken uit het 
verleden zijn die altijd zijn weggestopt, maar nu naar 
boven komen. Dit kan veel probleemgedrag bij ouderen 
verklaren en middels EMDR kun je dit vóór zijn. Soms is 
een kleine daling van de SUD ook een goed resultaat, 
zeker bij iemand met dementie waarbij er sprake is van 
vermijding. Word niet moedeloos, maar blijf doorgaan. 
Kortom, EMDR bij dementie? Gewoon doen!        

Kaylee van de Meent is ouderenpsycholoog en is werkzaam bij 

Omring.
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Voor de meeste traumatherapieën, inclusief EMDR, is het belangrijk dat het trauma duidelijk in beeld

komt voordat je het kunt behandelen. Dat kan een nadeel zijn. Zeker als het beeld voor de patiënt te

In EMDR Magazine 16 (2018} beschrijven Priscilla Doorn-
hein-Semmelink, Ad de Jongh en Marit Peter hoe de 
eerste versie van Flash werkt. De kern is dat het trau-
matische beeld heel kort wordt opgeroepen waarna 
werkgeheugenbelasting wordt toegepast, met het doel 
dat de patiënt de herinnering steeds langer in gedachten 
kan houden. Waardoor behandeling met EMDR-therapie 
mogelijk wordt.
Inmiddels heeft Philip Manfi eld een nieuwe versie van 
de Flash-techniek ontwikkeld, waarbij de traumatische 
gebeurtenis helemaal niet meer scherp in beeld komt en 
slechts in algemene termen benoemd hoeft te worden 
– of niet. De patiënt denkt vervolgens uitsluitend aan po-
sitieve dingen en knippert regelmatig met de ogen. Het 
gaat hier dus niet om belasting van het werkgeheugen, 
maar om afl eiding waardoor het subliminaal verwerken 
van een nare herinnering mogelijk wordt.  

Waarom een nieuwe Flash?
Aanleiding om zijn eerdere versie van de Flash-techniek 
aan te passen was voor Manfi eld de afwijzing van zijn 
eerste artikel over Flash voor het Journal of EMDR Prac-

tice and Research. De hoofdredacteur wilde zijn artikel 
alleen plaatsen als hij met een aannemelijke verklaring 
kwam waarom Flash werkt. Daarop opperde Manfi eld 
drie hypothesen die het snelle resultaat moesten ver-
klaren. 
1. Het gaat om niet-rapporteerbare, subliminale verwer-

king, waarbij de bewuste weerstand wordt omzeild;
2. De gewijzigde herinnering wordt heropgeslagen;
3. Het werkt door de toeschouwerspositie te versterken, 

in plaats van het laten herbeleven van het trauma. 

Voor geen van deze hypothesen was wetenschappelijk 
bewijs. ‘Dan ga ik het zelf uitzoeken’, dacht Manfi eld. 
Hij pakte de eerste hypothese omdat hij die het meest 
waarschijnlijk achtte. Hij testte de hypothese door zijn 
patiënten zo min mogelijk over het trauma te laten ver-
tellen. Het mag immers bij een vage aanduiding blijven, 
of bij alleen de vermelding van de leeftijd waarop het 
trauma plaatsvond. Alsof je een krantenartikel samenvat 
door alleen de kop te noemen. Wat hij dan wel belangrijk 
vond was dat er geen vroegere herinnering aan het ge-
noemde trauma ten grondslag lag. Is dat in de behande-
ling wel het geval dat neemt hij dat als target. Ook daar-
voor geldt dat het belangrijk is het zo kort en algemeen 
mogelijk aan te duiden. Daarna vraagt hij meteen naar 
een positieve ervaring en past daar de bilaterale stimu-
latie op toe door met de ogen te laten knipperen zodra 
hij ‘Flash’ zegt. Tot zijn verrassing merkte Manfi eld dat 
daarmee de gemiddelde verwerkingstijd van het trauma 
van twintig minuten bij Flash 1.0 verkort wordt tot tien 
minuten.

Werkingsmechanisme
In zijn webinar van november 2019 geeft Manfi eld aan 
dat de techniek waarschijnlijk werkt omdat de amygda-
la, het gebied dat bij emoties zoals angst is betrokken, 
nauwelijks geactiveerd is bij de subliminale, verborgen, 
blootstelling. Aanwijzingen hiervoor vindt Manfi eld in het 
fMRI-onderzoek van Paul Siegel (2017) naar de behande-
ling van een spinnenfobie. In dat onderzoek krijgen men-
sen met spinnenangst heel kort een plaatje van een spin 
te zien. Zo kort dat ze zich niet eens bewust worden 
dat ze het plaatje hebben gezien. Uit het fMRI-onderzoek 
blijkt dat bepaalde gebieden in het brein bij de unrepor-

Flash 2.0
Webinar

Tekst: Carien Karsten    Illutratie: Gerard Smit 
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table blootstelling actief zijn, waardoor de herinnering 
aan de spin van zijn angstige lading wordt ontdaan. Dat 
iets onbewust in je impliciete werkgeheugen kan wor-
den opgeslagen, laat het eerder verschenen artikel van 
Hassin (2009) zien.   

De techniek
Voor de subliminale blootstelling is het wel nodig dat 
de patiënten flink worden afgeleid. Dat gebeurt bij de 
Flash-techniek door hen te laten focussen op positieve 
afleiding, waarop ze zich echt betrokken voelen, de posi-

tive engagement focus (PEF). Die positieve afleiding kan 
van alles zijn, iets actiefs doen met je (klein-)kind,  lopen 
langs het strand, fijne sportervaringen, paardrijden, een 
wandeling door de polder. Na het focussen op de PEF, 
tappen op de bovenbenen en herhaaldelijk snel met de 
ogen knipperen, vraag je de patiënt hoe de traumatische 
herinnering is veranderd. Als de patiënt zegt dat die ver-
der weg lijkt te zijn, minder levendig is of hij zich er niet 
zo mee verbonden voelt, vraag je naar de hoogte van de 
SUD. 
Manfield past daarmee de oorspronkelijke Flash-tech-
niek aan. Hij traint therapeuten in deze methode via 
een webinar waarin je de techniek leert en een webinar 
voor gevorderden. Ik volgde met plezier beide. In april 
2020 geeft Manfield cursussen hierover in Engeland en 
België. Inmiddels zijn er over de hele wereld meer dan 
3000 Flashtherapeuten actief, die via een googlegroep 
(listserv) ervaringen uitwisselen. 
 

De behandeling van Gijs
Ik paste de Flash 2.0 min of meer bij toeval toe bij Gijs 
(38), omdat ik nog maar weinig tijd had voordat de vol-
gende afspraak voor de deur stond. Baat het niet, dan 
schaadt het niet, was mijn opportunistische uitgangs-
punt. Gijs is documentairemaker. Hij heeft het erg druk 
en is bang dat hij weer burn-out raakt. Terwijl hij net 
van een burn-out is hersteld. Hij en zijn vrouw, die ook 
fulltime werkt, hebben twee kinderen: een dochter van 
vier en een zoon van anderhalf. De zoon heeft last van 
oorontsteking en wordt ’s nachts vaak wakker, waardoor 
Gijs weinig nachtrust krijgt. Kortgeleden is zijn vader op 
een nogal dramatische manier onverwacht overleden. 
Zijn steun en toeverlaat, die ook veel op de kinderen 
paste. Zijn moeder wordt de laatste tijd erg vergeetach-
tig, heeft veel last van angsten en doet vaak een beroep 
op Gijs. Dit gaat allemaal weer voorbij, houdt Gijs zichzelf 
voor. Ondertussen staat zijn stresssysteem in de over-

drive. 

“De gemiddelde verwerkingstijd van 
het trauma, bij Flash 1.0 nog twintig 
minuten, is bij 2.0 tien minuten”

Links: Lewis Engel, rechts: Philip Manfield
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Met EMDR behandel ik Gijs voor de traumatische kant 
van het overlijden van zijn vader. Met nog tien minu-
ten over aan het einde van de sessie, besluit ik Gijs te 
behandelen met Flash met als target zijn angst voor 
terugval. Die heeft een SUD van 8. Als positieve focus 
kiest Gijs voor een moment dat hij met zijn zoontje 
op zondagochtend in bed ligt. Dat lijkt me geen goed 
idee, omdat deze focus zich makkelijk vermengt met 
de herinneringen aan onbedaarlijke huilbuien van zijn 
zoon vanwege de oorontsteking. Ik vraag hem dan ook 
om op een andere positieve ervaring te focussen. Die 
heeft hij snel te pakken: op de kermis met zijn oudste 
dochter. 
In minder dan tien minuten daalt de angst van 8 naar 2. 
Voor hem voelt het alsof de angst wordt overdekt door 
de positieve ervaring, waardoor het hem niet meer lukt 
de angstervaring op te roepen. Maar waarom dan toch 
nog zoveel als een 2? ‘Ik vind het zo naar dat mijn zoon 
oorpijn heeft’, antwoordt Gijs. Dat snap ik. Maar helpt 
hij zijn zoontje ermee door mee te lijden? Nou nee, en 
hiermee wordt de SUD 0. Hij doet een mental video 

check op hoe hij zijn zoontje troost bij oorpijn. ‘Ik doe 
het goed genoeg’ is de spontane gedachte die bij hem 
opkomt. De cognitive interweave die ik heb toegepast 
omdat de SUD nog niet 0 was, wordt door Manfield een 
blokkerende gedachte genoemd. Als de SUD niet mak-
kelijk daalt, zo geeft hij aan, kan dat komen door een 
blokkerende gedachte. 

Flash als milde vorm van traumabehandeling
Ik pas de Flash-techniek nu vaker toe. Het is een milde 
vorm van traumabehandeling die ook voor de therapeut 
fijn is om te doen, al was het maar omdat je je focust 
op plezierige ervaringen. Als therapeut moet je erop 
bedacht zijn dat de door de patiënt genoemde herin-
nering min of meer op zichzelf staat. Als blijkt dat de 
herinnering zijn emotionele lading ontleent aan eerdere 
herinneringen (feeder-memory), dan moet je die laatste 
behandelen. Je kunt hiervoor de lichaamsgerichte float-

back gebruiken om te achterhalen wanneer de patiënt 
het genoemde gevoel eerder heeft gehad. 
Tot nu toe hebben alle therapeuten die aan de webinars 
hebben deelgenomen en zijn opgeleid in de Flashtech-
niek geen negatieve ervaringen gehad met deze tech-
niek. Je hoort vaak dat patiënten bij een follow-up na zes 
maanden niet meer weten wat ze hadden ingebracht. 
Manfield raadt aan om als je een follow-up wilt doen de 
nare ervaring met een kernwoord te laten aanduiden. 

Indicatie voor de Flash
Ik ben blij dat Gijs zo makkelijk af is van zijn schrikbeeld 
voor terugval in burn-out. Maar was het een goed idee 
om hiervoor Flash 2.0 te gebruiken? Manfield is heel 
stellig: als je het reguliere EMDR-protocol kunt toepas-
sen, moet je dat vooral doen. Het is degelijker dan de 
Flash-techniek. Je kunt op de Flash-techniek overgaan 
als patiënten weerstand voelen tegen het EMDR-proto-

Basisstappen Flash 2.0
1. Laat de patiënt een nare herinnering ophalen. De ogen kunnen openblijven, maar het kan ook met gesloten 

ogen. Vraag aan patiënt: Wat zou de SUD zijn als je je gevoel zou inschakelen bij deze herinnering, het onder-
werp of de waarneming? Maar moedig de patiënten niet aan dit te doen en zich daardoor heel akelig te voelen! 
Let op dat je de eerste herinnering, de feeder memory te pakken hebt. Hier gaat het vaak mis.

2. Stel samen met de patiënt een positive engagement focus (PEF) op. Het moet gaan om een herinnering of acti-
viteit die een onmiddellijk gevoel van plezier oproept. Zeg ook uitdrukkelijk dat de patiënt niet moet denken aan 
het trauma. 

3. Start als de patiënt er klaar voor is, de bilaterale stimulatie met tappen op de bovenbenen of oogbewegingen. 
Tap zelf mee. Vraag de patiënt zich ondertussen te focussen op de PEF. Het werkt ook goed als de patiënt je 
vertelt over bijvoorbeeld het paardrijden en moedig aan details te vertellen door vragen te stellen.

4. Vraag de patiënt drie keer snel te knipperen met de ogen als je Flash zegt.
5. Blijf tappen, zeg af en toe Flash. Op dat commando knippert de patiënt drie keer met de ogen. Je herhaalt de 

Flash vijf of zes keer.
6. Vraag de patiënt terug te denken aan de herinnering en vraag of hij of zij enig verschil ervaart. Dus niet zoals bij 

EMDR: wat komt er bij je op?
7. Ga door met het vijf keer Flash roepen als de SUD nog niet 0 is (stap 5). Als de SUD langzaam of niet meer daalt, 

kun je overgaan tot de behandelfase van het EMDR-protocol en een intensieve werkgeheugenbelasting toepas-
sen à la EMDR 2.0. Als de SUD 0 is, doe dan de Body scan, of de Mental video check (ogen openen wanneer er 
onrust is en vervolg met Flash). Sluit af met de vraag wat het meest belangrijke is dat de patiënt van de Flash 
heeft geleerd.
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col, dissociëren, of bang zijn voor het gevoel dat naar bo-
ven kan komen door een herinnering. De Flash-techniek 
is ook goed te gebruiken als de patiënt een vage herin-
nering heeft uit de vroege jeugd. De details van de herin-
nering zijn voor deze techniek immers niet van belang. Zo 
kun je ook trauma’s behandelen waar de patiënt zich zo 
voor schaamt dat hij of zij er niet in detail op in wil gaan. 
Om dezelfde reden werkt de Flash-techniek goed bij pa-
tiënten met obsessieve compulsieve stoornis die uit alle 
macht vermijden hun angst in detail onder ogen te zien. 

Extra Flash-oefening
Vraag de patiënt globaal twee nare herinneringen naar 
boven te halen. Behandel dan met de Flash-techniek één 
van die herinneringen. Vraag dan of er ook iets aan de 
andere herinnering is veranderd. Dat gebeurt vaak. Vol-
gens Manfield toont dat nog eens aan hoe makkelijk je 
iets verwerkt als je het wel even oproept, maar er verder 
niet aan denkt. Dit kennen we vanuit de EMDR: als je de 
naarste herinnering hebt behandeld, is de SUD van de 
andere herinneringen ook vaak gedaald.  

Flits, Flash of Knipper?
Onder Flash-therapeuten ontstond online een discussie 
over het gebruik van het woord Flash. Een Australische 
therapeut vond het lastig om dat woord te gebruiken, 
omdat het ook staat voor even snel je trui optillen om je 
borsten te laten zien. Zij stelde voor om ‘knipper’ te zeg-

gen, in plaats van Flash. Manfield vindt dat de attentie-
waarde van ‘Flash’ groter is dan van ‘Blink’. ‘Flash’ geeft 
aan dat er iets staat te gebeuren. Mij lijkt dat het niet 
veel uitmaakt of je nu flits, flash of knipper zegt. Het gaat 
ook om het ritueel. In dat licht is het misschien toch niet 
zo gek om ‘Flash’ te zeggen, als je hebt aangegeven dat 
je de Flash-techniek gebruikt. 

Bij het laatste webinar in januari 2020 gaf Manfield aan 
waarschijnlijk binnenkort te starten met de eerste RCT’s. 
Ook Suzy Matthijssen en Ad de Jongh gaan een RCT doen 
naar de effectiviteit van de Flash-techniek.

Meer informatie 
Meer informatie vind je op de website: www.Flashtech-
nique.com. Daar vind je ook de mogelijkheid om je te 
registreren voor de interactieve webinars. 
Op www.EMDRvideo.com vind je twee videodemonstra-
ties van de laatste versie van de Flash-techniek.           
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Van Flash 1.0 naar Flash 2.0
Flash 1.0 Flash 2.0
MOTIVATIE MOTIVATIE

Doorbreken angst voor het oproepen van een  Snelle, niet belastende behandeling van trauma-
 traumatisch beeld, waardoor het beeld steeds   tisch beeld. Roept door globaal ophalen van
 langer in het werkgeheugen kan blijven. herinnering geen angst, pijn of weerstand op. 
BEHANDELTARGET  BEHANDELTARGET 

Concreet, heftig beeld laten oproepen.  Algemene omschrijving traumatisch beeld voldoet.
Werk met het beeld dat patiënt aangeeft.  Detecteer mogelijk blokkerende gedachte en/of 

   eerdere herinnering.
Als er sprake is van eerdere, soortgelijke herinne-

   ring, neem die dan als target.
DESENSITISATIE DESENSITISATIE

Traumatisch beeld zo kort oproepen dat het  Vraag om concentratie op positief beeld. Laat drie
 niet pijnlijk is. Combineren met langzame   keer met ogen knipperen als je ‘Flash’ zegt.
 oogbewegingen.  Combineer met tappen op bovenbenen. Herhaal 
   ’Flash’ vijf keer.
SUD SUD

Vraag hoe hoog de SUD is en ga eventueel over  Vraag: wat is er veranderd?
 op EMDR of EMDR 2.0 Bij SUD > 0: waarom nog zo hoog?
DOEL DOEL

 Herinnering zo lang in werkgeheugen vasthouden   Verwerking trauma door niet aan het trauma te
 opdat EMDR mogelijk is.  denken. In plaats daarvan concentreren op positief 
   beeld.
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Sonja is een 45-jarige vrouw die al jaren kampt met de-
pressieve episoden en PTSS-klachten. Ze is bekend met 
conversieklachten (uitval van benen) en chronische 
pijnklachten. Er is sprake van ernstige smetvrees en af-
keer van haar eigen lijf. Sonja is opgegroeid in een gezin
met een moeder die jaren depressief is geweest en die
meerdere suïcidepogingen heeft gedaan. Haar vader
was emotioneel niet beschikbaar voor haar. Ze heeft 
vanaf jonge leeftijd te maken gekregen met seksueel
misbruik en fysiek geweld. Het misbruik is op twaalf-
jarige leeftijd begonnen. Dat gebeurde door een vriend
van haar moeder. Ook later heeft ze binnen haar eer-
ste huwelijk seksueel en fysiek geweld meegemaakt.
Met haar ex-man heeft Sonja drie kinderen gekregen 
en tijdens dat huwelijk is ze getuige geweest van fysiek 
geweld naar haar kinderen door deze man. Van een van 
haar dochters hoort Sonja later dat haar vader haar 
seksueel heeft misbruikt. Ze ontwikkelt hierdoor angst 
en schuldgevoelens, en heeft gefantaseerde beelden
gevormd over het misbruik van haar dochter. Ze is bang 
om deze beelden en de bijbehorende emoties toe te
laten, en daardoor niet meer te kunnen functioneren in 
haar dagelijks leven. Daardoor gaat ze steeds meer ver-

mijden, haar sociaal netwerk wordt steeds kleiner, en
de smetvrees krijgt steeds meer de overhand in haar 
leven. Ze krijgt hulp van de GGZ en heeft meer dan  tien
sessies EMDR en exposure gedaan, maar dit sorteerde
geen effect. Ze heeft zich uiteindelijk aangemeld voor 
een intensieve traumabehandeling.

De behandeling
Sonja krijgt nu een intensief therapietraject voor haar
PTSS dat bestaat uit twee keer vier dagen met twee-
maal per dag traumagerichte therapie. Dat betekent
dat ze in de ochtend anderhalf uur imaginaire exposure 
krijgt, en in de middag anderhalf uur EMDR-therapie.
Tussendoor sport ze zes uur per dag. Sonja heeft sterk 
de neiging om weg te rennen als haar spanning toe-
neemt en dit gebeurt dan ook meerdere keren tijdens 
de sport. Op de eerste dag van haar behandeling wor-
den tijdens de therapiesessies de gefantaseerde beel-
den van het misbruik bij haar dochter behandeld. Ze
durft het beeld niet helemaal toe te laten en bij back 

to target vermijdt ze naar het naarste aspect van het t

beeld te kijken (de verkrachting). Ze rapporteert       

Toepassing
Flash 2.0 bij
Complexe PTSS

Casus

Tekst: Judith Koopmans en Ad de Jongh   Illustratie: Chiara Arkensteijn

Naast EMDR-therapie, VSDT en EMDR 2.0 is er nu ook de Flash. De nieuwe Flash (2.0) is een krachtige 
op zichzelf staande methode om herinneringen te desensitiseren, net als EMDR-therapie. De methode 
kan worden gebruikt voor het behandelen van PTSS en voor mensen die last hebben van angsten. De 
Flash wordt gericht op herinneringen of op de fl ashforward. Het bijzondere is de korte behandelduur, 
de brede toepasbaarheid en de bijzondere effecten, zoals het volledig onvindbaar raken van de 
herinnering. In deze bijdrage wordt beschreven hoe deze interventie bijdroeg aan de behandeling 
van een vrouw met complexe PTSS en comorbide psychische klachten, waaronder conversie en een 
obsessieve compulsieve stoornis.
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in de sessies dat ze bang is om gek te worden en 
heeft meerdere rampscenario’s in haar hoofd wat er 
kan gebeuren als ze de angst echt gaat voelen en de 
herinnering volledig toelaat. Ze is met name bang om 
gek te worden, flauw te vallen en niet meer te kunnen 
functioneren. Omdat deze angst de behandeling lijkt te 
belemmeren is er in de eerste week al EMDR op haar 
flashforward gedaan: op wat er kan gebeuren, name-
lijk flauwvallen en gek worden van angst. Het gewenste 
effect blijft echter uit en er blijft zichtbaar sterke ver-
mijding. Bij de aanvang van de tweede week van haar 
behandeling is duidelijk dat er nog steeds veel sprake 
is van angst en vermijding, waaronder moeite hebben 
met de trauma’s helemaal te benoemen. In het MDO 
wordt besproken dat de Flash mogelijk een positief ef-
fect op haar verdere behandeling zou kunnen hebben. 

De Flash-techniek 
De eerste versie van de Flash, ontwikkeld door de 
Amerikaanse psycholoog Philip Manfield, was een 
techniek waarbij de patiënt gevraagd werd de ne-
gatieve herinnering met zeer korte momenten van 
(milli-)seconden, en op een stapsgewijze manier 
steeds langer in het werkgeheugen te ‘flitsen’ (zie 
EM#16 voor een beschrijving van de procedure). 
Als de patiënt niet overspoeld raakt, en toch ook 
de SUD daalt, ontdekt hij/zij proefondervindelijk dat 
de angst om de herinnering toe te laten ongefun-
deerd is. Het bijzondere van de nieuwe versie van 
de Flash (2.0; zie voor een beschrijving verder het 
voorgaande artike) is dat er aan de traumaherinne-
ring nauwelijks aandacht wordt besteed, maar dat 
de procedure vrijwel alleen aandacht besteedt aan 
het laten focussen van de patiënt op een positieve 
activiteit. De enige momenten dat de patiënt con-
tact maakt met de traumaherinnering is als de SUD 
van die herinnering wordt gecheckt.

De behandeling van Sonja met de Flash 2.0
Sonja staat na een korte uitleg over de Flash 2.0 vrij 
snel positief tegenover het uitproberen van deze nieu-

we methode. We gebruiken de Flash 2.0 op twee ver-
schillende beelden. Er wordt begonnen met een herin-
nering aan fysiek geweld. 

De stappen van de Flash 2.0 zoals ze in 
een sessie met Sonja zijn toegepast:
1. Er wordt aan Sonja gevraagd om een positieve 
 activiteit te kiezen waar ze zich helemaal in kan 
 verliezen (Sonja kiest het schoonmaken van het 
 huis). 
2. Er wordt in deze sessie blind to therapist opge-
 start. Sonja wordt gevraagd naar het naarste 
 beeld te kijken en daarvan de SUD te bepalen 
 (SUD =10). 
3. Sonja krijgt vervolgens de instructie zich te 
 richten op het schoonmaken en zich dat zo 
 goed mogelijk in te beelden.
4. Als Sonja goed in de beleving zit, zegt de thera-
 peut “FLITS” waarbij het de bedoeling is dat zij 
 drie keer snel achter elkaar met haar ogen knip-
 pert. Vervolgens krijgt Sonja de instructie om 
 opnieuw op te gaan in de positieve activiteit en 
 worden vragen gesteld die helpen bij het imagi-
 neren: “Zit je er helemaal in?” en “Wat geeft de 
 meeste voldoening” en bijvoorbeeld in dit geval 
 het schoonmaken: “Waar ben je nu in het huis” 
 en “Wat ruik je/ruikt het al lekker fris?” en aan-
 moedigingen zoals “Kijk en geniet van het resul-
 taat”. Tussendoor wordt in totaal vijf keer 
 geflitst.
5. Vervolgens wordt Sonja gevraagd om opnieuw 
 de spanning bij het nare beeld te scoren. 
6. De stappen 4 tot en met 7 worden meerdere 
 malen herhaald net zo lang totdat de SUD 0 is.

  

Als tussendoor gevraagd wordt om het trauma-ge-
relateerde beeld weer voor de geest te halen geeft 
Sonja de volgende reactie: “Ik kan alleen nog maar aan 
schoonmaken denken”. Er is zichtbaar meer ruimte 
voor humor tijdens het gebruik de Flash 2.0. en in loop 
van de sessie ontspant Sonja steeds meer. Na ongeveer 
10 minuten is de SUD 0.

Het vervolg
Als Sonja in de loop van de tweede week van haar 
behandeling nog gevraagd wordt naar het trauma dat 
behandeld is met de flash zegt ze: “Onvindbaar, als ik 
het probeer terug te vinden word ik blij en denk ik aan 

“Mijn trauma? Onvindbaar, 
als ik het probeer terug te 
vinden word ik blij en denk 
ik aan schoonmaken”

EMDR Magazine 22 |  30



schoonmaken”. Ze durft in het verdere verloop van de 
behandeling de herinneringen en beelden meer toe te 
laten zodat ze leert dit beter te verdragen. Na de be-
handeling wordt Sonja om een reactie gevraagd: 
“De Flash-methode vind ik zelf prettiger dan de EMDR 
zelf. Op een of andere manier krijgt een beeld een hele 
andere vorm. Fijner dan het eerdere beeld.” 
Dit is een groot contrast met de weerstand die ze aan 
het begin van de behandeling voelde bij het aangaan 
van de traumagerichte therapie.

Nabeschouwing
De herinnering die met de Flash behandeld 
is, is maar één van de vele herinneringen 
die in de week aan bod komen, waardoor 
het moeilijk is om in te schatten wat de bij-
drage van deze interventie aan het effect is 
geweest van de gehele behandeling - die in totaal 
acht dagen duurde. 
Interessant is dat de Flash meestal niet langer dan 10 
minuten in beslag neemt en vooralsnog geschikt lijkt 
om breed te worden toegepast, vooral ook omdat de 
therapie zoals ook bij Sonja blind to therapist is en zelfs 
in groepsverband kan worden ingezet. Het is een sim-
pele techniek en het voordeel is dat je vrijwel alleen 
krachtige, positieve herinneringen activeert, en dat 
er dus weinig negatief materiaal aan de orde komt of 
wordt omgewoeld. Vooral dit aspect lijkt de methode 
ook relatief veilig te maken. Net als Sonja geven ook 
andere patiënten die we inmiddels met de Flash en 
EMDR behandeld hebben unaniem de voorkeur aan 
het gebruik van de Flash. Opvallend is dat traumaherin-
neringen na toepassing van de Flash niet alleen hun 
lading verliezen, maar vaker dan bij EMDR het geval is 
ook volledig onvindbaar worden. 
Ondanks het ontbreken van onderzoek is de Flash 
2.0 nu al een rage in de VS. Des te belangrijker dat de 
werkzaamheid wordt bestudeerd. Vanaf februari loopt 
er daarom een onderzoek in het laboratorium van de 
Universiteit Utrecht, waarbij de werkzaamheid van 
deze methode met die van EMDR-therapie wordt ver-
geleken. Als deze test positief uitvalt kan deze, toch 
wel spectaculaire, methode ook in Nederland breed 
worden onderwezen. 

Judith Koopmans is GZ-psycholoog bij PSYTREC, heeft een eigen 

praktijk in Utrecht en is voorzitter van Trauma Aid NL (voorheen 

HAP-NL).
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Vijf vragen aan...

Karin Bosma
Tekst: Deana de Zwart   Foto: Nienke Hofstede

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

Karin Bosma is GZ-psycholoog, EMDR Europe practitioner, cognitief gedragstherapeut, supervisor-

leertherapeut VGCt en eerstelijnspsycholoog NIP. Ze werkt met vier andere GZ-psychologen als 

zelfstandige in Psychologenpraktijk de Mijnstreek in Buchten.

Estafette interview 

Wat kenmerkt je werk in je eigen praktijk?
“Ik werk graag kortdurend en klachtgericht en zie alleen 
mensen in de basis GGZ. Het past bij mij om snel to the 

point te komen en oplossingsgericht te werken. Ik werk 
heel zorgvuldig en volgens de richtlijnen, maar ben er 
de psycholoog niet naar om diep te graven. Ik heb eerst 
gewerkt in de commerciële sector en geprotocolleerd 
werken ligt me goed. Ik vind het belangrijk dat er echt 
contact is met de patiënt en wil ze behandelen zoals 
ik zelf ook behandeld zou willen worden. Dus met een 
goed plan van aanpak, evidence based en waarbij ze 
zich gezien en gehoord voelen. Om dat zo direct te kun-
nen bieden ben ik als zelfstandige gaan werken. Ik krijg 
vaak patiënten die al meerdere hulpverleningstrajecten 
elders achter de rug hebben en het valt me op hoe vaak 
ze in de intake bij mij aangeven dat eerder vooral veel 
gepraat werd in de therapieën. Gebabbel noem ik dat. 
Ook bij trauma’s zie ik dat er te weinig volgens de richt-
lijnen gewerkt wordt. Ik werk nu in een praktijk in een 
klein kerkdorp. In kleine dorpen hebben de huisartsen 
in het algemeen meer betrokkenheid bij de patiënten, 
en ook ik heb nu meer contact met de huisartsen als 
verwijzers. We werken met korte lijnen en dat is heel 
prettig.” 

Wat brengt EMDR jou in je werk?
“Ik vind het geweldig om EMDR in de basis GGZ in 
te zetten omdat je merkt dat het bij mensen in heel 

korte tijd een soms torenhoge lijdensdruk kan wegne-
men. Dit maakt tegelijkertijd wel dat het moeilijk is om 
grenzen te stellen als je agenda volgepland is en een 
huisarts toch verzoekt om iemand te zien die klachten 
heeft naar aanleiding van een traumatisch of anders-
zins ontwrichtend life event. Je wilt mensen tenslotte 
niet onnodig laten rondlopen met ernstige klachten 
waarvan je weet dat je ze vermoedelijk vrij snel kan 
reduceren.
Zo zag ik onlangs een jongen van begin twintig gediag-
nosticeerd met ASS. Door een ongeval met een bus 
op vakantie had deze jongen nachtmerries, was zeer 
gespannen en durfde niet in de auto of met het open-
baar vervoer te reizen. Naast de toch al invaliderende 
ASS- problematiek, maakte dit dat zowel de jongen als 
zijn ouders ten einde raad waren. Ik besloot hem toch 
- ondanks mijn volle agenda - in te plannen. Zijn moe-
der kwam mee. Het lukte echter niet om tot een beeld 
te komen; welke insteek ik ook koos, er kwam geen 
beeld en ook geen arousal in de kamer. En passant 
vertelde de jongen mij dat zijn mobiele telefoon met 
camera aan had gestaan terwijl de bus op zijn kant 
raakte. Hij had het hele voorval dus per toeval gefilmd, 
maar durfde de film niet te bekijken. Bij de gedachte 
eraan (en met name het geluid dat hij dan zou horen) 
raakte hij al in paniek. Ik vroeg zijn moeder toen bij de 
sessie en zij kreeg haar zoon zover dat zij de video met 
geluid mocht afspelen, terwijl hij haar                       
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handen vasthield en met één hand het ritme van We 

will rock you op de handen van moeder klapte. Daar-
naast gebruikten we oogbewegingen. De spanning was 
enorm en ik moest de patiënt telkens nadrukkelijk en 
uiterst directief vragen de lamp goed te volgen, omdat 
de paniek maakte dat hij het liefst weg zou kruipen en 
zijn ogen en oren wilde sluiten. Na tien minuten was 
de spanning al ver gedaald. Naarmate we verder gin-
gen (en zijn moeder inmiddels gewoon naast hem zat) 
was het prachtig om te zien dat de jongen uitspraken 
van zijn moeder op de video hilarisch vond en er om 
kon lachen. De SUD werd 0 en na enkele dagen was 
dit nog zo. Hij kon weer naar school en heeft die week 
zijn theorie-examen voor het rijbewijs gehaald.  Dat 
zijn de momenten die EMDR zo leuk maken; je kunt het 
verschil maken in korte tijd.” 

Wat zijn voor jou de ingewikkelde kanten van 
je werk als zelfstandige in de praktijk?
“Naast administratieve klussen en de soms frustreren-
de contacten met zorgverzekeraars is dat de hoeveel-
heid werk bij het leggen van de eerste contacten én het 
onderling verdelen van de aanmeldingen. Goed begren-
zen is soms wel moeilijk, omdat je ook altijd graag wilt 
helpen en mogelijkheden ziet voor behandeling. 
Binnen onze intervisiegroep spreken we vaak over be-
roepsethische zaken. Zo komen er soms aanvragen 
voor het maken van rapportages met een materieel of 
juridisch doel; iets waar wij conform het advies van de 
beroepsvereniging niet op ingaan. Dat leggen we dan 
ook uit. 

Subtieler zijn patiënten die lijken te komen met een 
dubbele of onduidelijke agenda. Er lijkt dan in eerste 
instantie een duidelijke hulpvraag te zijn, maar in de 
loop van de behandeling blijkt de patiënt de behande-
ling niet te willen oppakken, ondanks plan van aanpak 
en ondanks meerdere afstemmingsrondes, maar ook 
niet te willen afronden. De patiënt geeft dan aan dat hij 
het wel fijn vindt om te komen praten. Als behandelaar 

voel je soms spanning tussen je eigen professionali-
teit en integriteit - willen afronden om inhoudelijke en 
praktische redenen - en de onvrede bij de patiënt als 
je hierin een duidelijke grens stelt. De angst voor een 
klacht van een patiënt en alle gevolgen van dien, kan 
verlammend werken in dit soort situaties. De onder-
linge steun en adviezen in een intervisiegroep zijn dan 
onmisbaar, zeker als je werkt in een kleine vrijgeves-
tigde praktijk.”

In het vorige EMDR Magazine stelde Kim Tijchon 
jou de volgende vraag: wat merk jij in je werk 
van de historie van de grond waarop je werkt? 
Zie je bij de problematiek in jouw praktijk nog 
iets terug van de geschiedenis van Limburg, en 
met name de mijnbouw?”
“Over het werken in de mijnbouw en de geschiedenis 
daarvan is altijd weinig gesproken door de mensen in 
Limburg. Lange tijd betekenden de mijnen naast brood-
winning ook een sterke sociale context waarbij de 
kerk en de staat het leven bepaalden. De sluiting van 
de mijnen speelde eind jaren ’60 en begin jaren ’70. 
Er werd de mensen toen beloofd dat de overheid voor 
vervangend werk zou zorgen, maar de regering is op 
zijn belofte teruggekomen dat er goed voor de mensen 
gezorgd zou worden. Het heeft geleid tot grote werk-
loosheid. Er is in die tijd een klaagcultuur ontstaan; een 
vat vol rancune. Hoger opgeleiden trokken weg; lager 
opgeleiden bleven achter met financiële problemen. 
We zijn inmiddels een paar generaties verder, en ik zie 
in mijn praktijk geen mensen die zelf in de mijnen ge-
werkt hebben. Er wordt niet gesproken over de impact 
van de mijnsluiting. Wel weet ik uit statistieken dat er 
twintig procent meer psychiatrische problematiek in 
Limburg is dan elders in Nederland, terwijl het aanbod 
aan hulpverlening minder is. Ik kan alleen maar hypo-
theses bedenken waarom er zoveel meer problematiek 
is; mogelijk heeft het te maken met een lager oplei-
dingsniveau en werkloosheid. Wat ik zie in de cultuur is 
dat bij sommige mensen veel achterdocht en onvrede 
heerst. Het aantal stemmers op Wilders is in de Mijn-
streek relatief hoog. Mensen klagen veel dat ze niet ge-
zien en gehoord worden.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Annemarie Kunnen van revalidatiecentrum Adelante 
Zorggroep. Mijn vraag aan haar is: Wat kom je bij de inzet 
van EMDR in de revalidatiesector tegen? En hoe ga je 
om met eventuele belemmeringen en obstakels die je 
tegenkomt?” 

“Soms wil je de behandeling 
afsluiten om inhoudelijke en 
praktische redenen, terwijl 
de patiënt het wel fijn vindt 
om te komen praten. Dat is 
wel eens spannend”
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Dit zijn onze SIGs
Verenigingsnieuws

Tekst: Trudy de Vos    Foto: Kliekes

Ken je onze Special Interest Groups (SIGs) al? We hebben er maar liefst veertien! Zij zijn samengesteld

Achterste rij in de linkerhoek: Janetta Bos en Jan de Vries, achterste rij in de rechterhoek: Annemarie Gerrits en Wiebren Markus.

Middelste rij vlnr: Christianne Joosten, Petra Spuijbroek, Jacqueline Janssen, Reinout Lievegoed, Milly Smit, Simone van Leipsig en Marlies Korving.

Vooraan vlnr: Gijs van Vliet, Jeanette Wieten en Ankie Roedelof
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SIG: EMDR voor ouders

Op de foto: Christianne Joosten

Bijeenkomsten: Er zijn drie bijeenkomsten geweest op 

wisselende plekken in het land, met ongeveer vijftien 

deelnemers. 
Waarover gaat het: Deze nieuwe SIG biedt ruimte 

voor intervisie en staat stil bij vragen als: Hoe bespreek 

je met ouders van jeugdige patiënten dat zij baat 

kunnen hebben bij EMDR-therapie? Hoe overtuig je 

je management dat je ouders wilt behandelen? Mag 

het bij volwassen patiënten ook over hun ouderschap 

gaan? En valt er iets te standaardiseren, bijvoorbeeld in 

diagnostische middelen?

SIG: EMDR en zwangerschap en geboorte
Op de foto: Marlies Korving en Simone van LeipsigBijeenkomsten: Twee keer per jaar in Utrecht. Er zijn ongeveer 25 leden. 
Waarover gaat het: Jaarlijks ontwikkelen ruim tweedui-zend vrouwen een PTSS na een bevalling. Deze SIG wil niet alleen hierover informatie uitwisselen en ver-spreiden, maar staat ook stil bij thema’s als hechting, schuldgevoelens en rouw als een kindje wordt verlo-ren. Steeds meer aandacht is er voor EMDR-therapie bij couveusekinderen en het betrekken van moeders bij de behandeling van hun baby’s. De SIG wil een fact-sheet opstellen, aangezien er veel vragen zijn vanuit bijvoorbeeld huisartsen en POH’ers, maar ook op social media.

SIG: EMDR en somatiek

Niet op de foto: René Selker

Bijeenkomsten: De 39 deelnemers komen ongeveer 

drie keer per jaar bijeen.

Waarover gaat het: De enthousiaste EMDR-behande-

laars in deze SIG werken bij een ziekenhuis, revalidatie-

instelling, SOLK-poliklinieken en GGZ-afdelingen. Ze 

delen expertise, doen aan deskundigheidsbevordering 

en bespreken casuïstiek. Onderwerpen zijn bijvoor-

beeld EMDR-therapie bij blinden, tinnitus, chronische 

pijn, nagebootste stoornis, SOLK, enzovoort. Afgelopen 

jaren kreeg de SIG van externen met name veel vragen 

van EMDR-behandelaren voor patiënten met tinnitus. 

De nieuwe openbare ledenlijst op de VEN-website 

voorziet inmiddels in het makkelijker vinden van een 

EMDR-behandelaar in de verschillende provincies.

SIG: EMDR en autisme spectrum stoornissen
Op de foto: Petra Spuijboek
Bijeenkomsten: Eens per twee maanden in Zeist, er 
zijn zo’n veertien deelnemers.
Waarover gaat het: Deze SIG wil kennis en kunde 
verzamelen en verspreiden rondom patiënten met 
autisme spectrum stoornissen (ASS), van alle leeftijden 
en van alle niveaus van begaafdheid. Er is bijvoorbeeld 
een lijst samengesteld met tips en tricks voor EMDR-
therapie bij deze doelgroep. Ook doet deze SIG weten-
schappelijk onderzoek en publiceert ze artikelen. Eén 
van de vragen waar de deelnemers zich mee bezig 
houden is: hoe pas je interweaves en visualisaties toe 
bij autisme?

SIG: EMDR en verslaving

Op de foto: Wiebren Markus

Bijeenkomsten: Twee keer per jaar in Amersfoort, de 

SIG bestaat uit ongeveer tien deelnemers. 

Waarover gaat het: Deze SIG is onder meer druk met 

het korter en gemakkelijker maken van het EMDR-

protocol bij verslaving. Relevante studies worden 

besproken en de SIG werkt zelf (mee) aan studies. 

Deelnemers wisselen ervaringen uit, liefst aan de hand 

van casuïstiek en beeldmateriaal. Niet alleen middelen-

gebruik krijgt aandacht, ook gokken.

SIG: EMDR en sensorimotor psychotherapie (SP)

Op de foto: Jan de Vries

Bijeenkomsten: Streven is drie keer per jaar bijeen te 

komen, er zijn ongeveer twintig leden. 

Waarover gaat het: EMDR-therapie en sensorimotor 

psychotherapie (SP) lijken conflicterende methoden. 

Deelnemers sparren over wanneer je welke methode 

toepast, onder meer aan de hand van eigen opnames. 

De SIG werkt aan een EMDR-protocol waarbij elemen-

ten van SP worden ingevoerd als interweave. Ook 

wordt gewerkt aan een N=1 studie. Op het congres 

Lichaamsgericht werken bij trauma verzorgt deze SIG 

een workshop.

SIG: EMDR en verstandelijke beperking
Op de foto: Reinout Lievegoed
Bijeenkomsten: Twee of drie bijeenkomsten per jaar, gekoppeld aan netwerkavonden van de VEN. Er zijn meer dan 150 deelnemers. 
Waarover gaat het: Dit was al een SIG voordat de SIGs bestonden, vandaar de grote deelnemerslijst. De SIG wil informatie delen, verwijzingen vergemakkelijken en tips uitwisselen voor EMDR bij deze doelgroep. Er lopen twee promotietrajecten waarbij deze SIG is betrokken.

SIG: EMDR en schematherapie
Op de foto: Janetta Bos en Annemarie Gerits
Bijeenkomsten: Vijf keer per jaar in Utrecht. De vaste 
kern bestaat uit vijftien mensen. 
Waarover gaat het: Hoe integreren we EMDR en 
schematherapie nou echt goed, vraagt deze SIG zich 
af. Deelnemers bieden elkaar onderling workshops en 
gaan voor verdieping middels casuïstiekbespreking 
(voor klinisch psychologen kan dit als intervisie dienen). 
De deelnemers werken mee aan opleidingen, congres-
sen, artikelen en een boek.
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SIG: EMDR en preverbaal trauma
Op de foto: Jacqueline Janssen
Bijeenkomsten: Ongeveer vijftien leden komen twee 
keer per jaar bij een deelnemer thuis bij elkaar, onder 
het genot van een heerlijke lunch. 
Waarover gaat het: De SIG is bedoeld voor behande-
laars die werken met jonge kinderen (bijvoorbeeld via 
story telling of met ouders erbij) of met volwassenen 
die preverbaal getraumatiseerd zijn. Hun overlevings-
mechanismen zijn soms al in de zwangerschap begon-
nen en gaan door in het verdere leven. Wanneer dit 
preverbaal trauma goed wordt aangepakt, bij voorkeur 
met het vroegkinderlijk traumaprotocol van Sandra 
Paulsen en Kate O’Shea, kunnen patiënten beter 
profiteren van verdere behandeling. De SIG bespreekt 
casuïstiek en wil wetenschappelijk onderzoek doen.

SIG: EMDR en auditieve en communicatieve beperkingenOp de foto: Jeanette Wieten
Bijeenkomsten: Deze SIG bestaat uit ongeveer twintig men-sen. Streven is twee à drie keer per jaar bijeen te komenWaarover gaat het: De SIG is bedoeld voor behandelaars die EMDR-therapie toepassen bij doven, slechthorenden en jeugd en volwassenen met een taalstoornis. Met dit laatste wordt gedoeld op normaal begaafde patiënten die al vanaf de geboorte problemen hebben met het verwerken van taal. Ze hebben gaten in hun denkontwikkeling, waardoor ze niet alle informatie goed begrijpen. Dit betekent dat het EMDR-protocol niet zomaar kan worden toegepast; er moet meer non-verbaal en lichaamsgericht worden gewerkt. De SIG wil de expertise voor deze complexe doelgroep bundelen en uitdragen. Wat deze SIG al heeft geregeld, is dat de VEN-infor-matiefilmpjes zijn voorzien van gebarentolken. Deze nieuwe versies komen in de loop van 2020 online.

SIG: EMDR en hoofdpijn/migraine

Niet op de foto: Berno van Laerhoven 

Bijeenkomsten: Na het overlijden van coördinator 

Astrid Rijkes heeft deze SIG een tijdje stilgelegen. Het 

is de bedoeling dat de bijeenkomsten binnenkort weer 

starten. 
Waarover gaat het: Leden van deze SIG zijn betrokken 

bij het doorontwikkelen van het hoofdpijnprotocol en 

wisselen onderling ervaringen uit met eigen casussen 

uit het integraded EMDR (I-EMDR, een combinatie van 

het EMDR-basisprotocol, het pijnprotocol en een speci-

fiek hoofdpijnprotocol). Het idee is dat deze interventie 

als een soort interweave wordt ingezet. Samenwerking 

met de SIG SOLK wordt overwogen, om mogelijk aan 

te sluiten bij andere methodieken, zoals het SOLK-

protocol. Er leven ook ideeën zoals contact zoeken met 

andere Europese afdelingen over I-EMDR, onderzoek 

en het ontwikkelen van een vragenlijst om I-EMDR 

beter te indiceren.

SIG: EMDR en ouderen
Op de foto: Milly Smit
Bijeenkomsten: Vijf keer per jaar, momenteel zijn er 
zestien deelnemers.
Waarover gaat het: Deze SIG besteedt aandacht aan 
alles wat je kunt tegenkomen in een EMDR-behande-
ling van ouderen. Zo organiseerde ze al een thema-
avond over EMDR en depressie bij ouderen. Sommige 
deelnemers geven lessen bij opleidingscentra, ook 
werd een hoofdstuk voor een boek aangeleverd en 
loopt er nieuw onderzoek naar een screeningsinstru-
ment voor PTSS bij ouderen met dementie.

SIG: EMDR en vroegkinderlijke traumatisering

Op de foto: Gijs van Vliet

Bijeenkomsten: Vier keer per jaar in Utrecht. De 

SIG bestaat uit vier leden, dus nieuwe leden zijn 

welkom!
Waarover gaat het: Naast inhoudelijke uitwis-

seling en het bespreken van nieuwe richtlijnen, 

probeert deze SIG de belangen van haar doelgroep 

te behartigen. Want deze SIG maakt zich zorgen 

dat het werkveld doorschiet naar de korte aanpak/

desensitisering, terwijl reprocessing minstens zo 

belangrijk is bij mensen die kampen met vroegkin-

derlijke chronische traumatisering en dissociatie. 

Dus beschrijft ze bijvoorbeeld wanneer je wel of 

niet EMDR toepast bij deze doelgroep, en wat sta-

biliseren inhoudt.

SIG: EMDR en eetstoornissen

Op de foto: Ankie Roedelof

Bijeenkomsten: Ongeveer vier bijeenkomsten per jaar. 

Nieuwe leden zijn welkom!

Waarover gaat het: Voor eetstoornissen bestaan 

weliswaar goede behandelingen, maar toch kunnen die 

niet veranderen dat het gaat om zware problematiek 

met veel terugval. Genoeg te bespreken dus in deze 

SIG, die intervisie biedt aan deelnemers en geïnteres-

seerd is in onderzoek. Sterker nog: deze SIG zoekt 

klinisch psychologen die onderzoek willen doen naar 

eetstoornissen en EMDR op de gebeurtenissen die 

de ziekte in stand houden. Bij deze zijn ze van harte 

uitgenodigd om contact op te nemen, want onze SIG 

biedt graag ondersteuning bij onderzoeksvoorstellen. 

Intussen heeft de SIG al een protocol eetstoornissen 

ontwikkeld met Hellen Hornsveld, bedoeld als aanvul-

ling op het reguliere protocol. Inmiddels zijn ongeveer 

dertig mensen geschoold in dit protocol.
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Jonge onderzoekers

Hoe ben je in het psychose- en traumawerkveld 
beland?
“Mijn eerste stage liep ik al op de opnameafdeling voor 
langdurige behandeling van stemmings- en psychotische 
stoornissen. Ik ben de chronische patiëntengroep nooit 
helemaal uit het oog verloren. De laatste twintig jaar werk 
ik in de sociale psychiatrie en FACT-teams. Daar kwam 
ik veel traumagerelateerde klachten tegen. Je mocht of-
fi cieel niets doen bij trauma bij psychose; in de richtlijnen 
stond dat psychose een contra-indicatie was voor trau-
mabehandeling. 
In november 2007 op het VGCt-congres in Veldhoven, pre-
senteerden Manou van de Berg en Agnes van Minnen de 

casus van een manisch depressieve vrouw bij wie trauma-
behandeling was toegepast. Wat me toen als een bliksem 
trof, was dat ze zeiden dat er helemaal geen onderzoek 
bestond waaruit bleek dat traumatherapie schadelijk zou 
zijn. In de PTSS-richtlijnen stond: ‘Bij psychose, niet doen’. 
En in de psychose-richtlijn stond: ‘Bij trauma, niet aan be-
ginnen’. Op dat congres hoorde ik voor het eerst dat er 
nul evidentie was voor wat de richtlijnen voorschrijven: 
het waren slechts theoretische aannames. Het was op 
dát moment dat ik me out of the blue realiseerde en be-
sloot: ‘dit kan echt niet, dit moet onderzocht worden!’. Ik 
kwam thuis en ik was totaal ontdaan; het bleek inderdaad 
overal te staan, maar nergens op gebaseerd te zijn. Ik had 
nog nooit onderzoek gedaan. Dit was het begin van een 
lang avontuur en dat wist ik niet toen ik dit overmoedige 
besluit nam. Niemand kon vermoeden wat er op me af-

kwam, het was geweldig en ook snoeihard werken. De 
TTIP-studie deden we met een fantastisch team, de sa-
menwerking liep gesmeerd en de resultaten waren om 
heel blij van te worden. We werkten met drie promovendi, 
drie hoogleraren, tientallen therapeuten en tientallen on-
derzoeksassistenten van dertig GGZ-instellingen in Neder-
land en screenden zo duizenden psychosepatiënten op 
trauma. Het project liep als een trein, maar het leven stelt 
je soms voor verassingen. Ik werd ziek, waardoor ik wel 
tien keer opnieuw moest beginnen. Dat leidde ertoe dat ik 
twee jaar langer over mijn promotietraject heb gedaan.”

Je bent de eerste ooit die voor EMDR een kosten-
effectiviteitsanalyse heeft gedaan. Heel bijzon-
der en belangrijk. Hoe doe je dat en waar loop 
je tegen aan als je zoiets wilt doen? 
“De kosteneffectiviteitsanalyse heb ik gedaan met hulp 
van het Trimbosinstituut. Daar hebben ze rekenpro-
gramma’s gemaakt voor economische analyses in de 
gezondheidszorg. Met deze analyses konden we bere-
kenen welke verschillen in economische kosten voor de 
samenleving optraden tussen de groep psychotische pa-
tiënten met een PTSS die geen PTSS-behandeling kregen 
versus de groepen patiënten met PTSS die wél EMDR- of 
exposure-therapie kregen. Bij kosten moet je denken aan 
productiviteitsverlies doordat iemand minder of helemaal 
niet meer kan werken of het huishouden kan doen. En 
aan alle kosten die zijn gemoeid met het in zorg en be-
handeling zijn binnen en buiten de GGZ, tot en met de 
kosten voor parkeren aan toe. De analyses vielen goed uit 
voor de behandelde groepen: zelfs met de extra kosten 
voor de extra PTSS-behandeling vielen na een half jaar 
de totale kosten een stuk lager uit dan in de groep onbe-
handelde patiënten. Formeel is het natuurlijk zo dat één 

Paul de Bont is werkzaam als klinisch psycholoog bij GGZ Oost Brabant. Vorig jaar promo-
veerde hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn onderzoek maakte deel uit van de
Treating Trauma in Psychosis (TTIP) -studie en toont aan dat psychose-patiënten net als
anderen kunnen profi teren van EMDR-therapie en imaginaire exposure. Daarmee verwijst
hij het stigma dat dit te zwaar en te belastend zou zijn voor patiënten naar de prullenmand.

Tekst: Linda Verhaak    Foto: Gerard Verschoten

‘De ban op EMDR bij 
psychose is gebroken’

”Dit kan echt niet, 
dit moet onderzocht worden!”
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studie geen studie is. Maar duidelijk werd dat traumabehande-
ling bij psychosepatiënten niet, zoals lang de aanname was, 
leidt tot meer kosten door bijvoorbeeld meer suïcidepogingen, 
crisisinterventies of opnames. Integendeel. De kosten, en met 
name het aantal opnamedagen, verminderen. Simone Burgers 
en Tineke van der Linden doen nu een replicatiestudie getiteld 
Reprocess, met als uitbreiding het behandelen met cognitieve 
herstructurering en het targetten van psychosesymptomen die 
traumagerelateerd zijn.”

Denk je dat de wereld is veranderd door je onder-
zoek? Wat zou je willen dat er verandert?
“De laatste tien jaar is een hoop gebeurd. EMDR raakt steeds 
meer ingeburgerd. Er zijn geen GGZ-instellingen meer in Neder-
land die niet op de een of andere manier minimaal beseffen dat 
traumabehandeling ingezet kan worden bij psychosepatiënten. 
Veel GGZ-instellingen bieden nu ook traumabehandeling aan. En 
er wordt inmiddels ook geëxperimenteerd, zowel in onderzoek 
als in de praktijk, of traumagerelateerde psychotische sympto-
men met traumabehandeling kunnen worden beïnvloed. 
In 2009 begon ik met de dataverzameling van een pilotstudie. 
Toen werd ik al samen met twaalf andere onderzoekers ontbo-
den bij Francine Shapiro. Ik kon nog helemaal niks zeggen, maar 
van het idee af aan was er heel veel belangstelling voor de TTIP-
studie. Die heeft dit onderwerp gigantisch op de kaart gezet. Dat 
is niet alleen mijn verdienste, helemaal niet; de hele club heeft 
hieraan gewerkt. Zoveel aandacht hadden wij ook niet voor-
zien. Nog voordat we data hadden uit de TTIP-studie, werden 
we uitgenodigd om te spreken op symposia, omdat het idee zo 
ondenkbaar leek. Er is het afgelopen decennium een ban gebro-
ken voor psychosepatiënten en ook voor andere doelgroepen 
die als moeilijk te boek stonden, zoals LVB en autisme. Bij de 
moeilijkste groepen wordt nu gekeken of het mogelijk is om ze 
met EMDR te behandelen: ‘We weten niet of het kan, dus laten 
we maar eens proberen’, in plaats van ‘Oeh pas op, niet doen’. 
Aan de andere kant weet ik dat er in de praktijk van alledag veel 
aarzelingen bij deze en gene bestaan. De early adoptors zijn ermee 
aan de slag, dat is fantastisch. Er is ook nog een grote groep die er 
sceptisch tegenover staat, die toch steeds terugkomt op dat idee 
dat het bereikte evenwicht geëerbiedigd moet worden, dat iemand 
kwetsbaar is voor ontregeling. Het gevaar is dat behandelaren dan 
voor hun patiënten gaan beslissen in plaats van hen zelf de beslis-
sing te laten nemen wel of niet nu met traumatherapie te werken. 
Men laat zich hierbij leiden door ondeugdelijke argumenten, bijvoor-
beeld dat de kans op psychose groter wordt terwijl het tegendeel 
het geval blijkt te zijn. Dat blijkt uit meerdere studies. De kans dat 
psychose afneemt is eigenlijk groter als je een PTSS-behandeling 
doet, dan als je dat niet doet, en de angst en depressie nemen mee 
af met de PTSS!
We hebben in Nederland een sterke stabilisatiegeoriënteerde groep 
behandelaren. Ik heb niets tegen deze technieken en methoden,  
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maar uit het onderzoek van Ad de Jongh en meer dan twin-
tig andere auteurs van 2016 bleek dat geen bewijzen kunnen 
worden gevonden voor een meerwaarde van deze behandel-
aanpak voor patiënten met ernstige PTSS. Ook niet dat het 
drop-out voorkomt, of dat het extra gunstig effect bovenop 
de traumabehandeling zou geven. De aanbeveling is dus trau-
mabehandeling geven, en pas als het niet werkt met inter-
venties ondersteunen zodat iemand zichzelf beter staande 
weet te houden. Ik zie in de GGZ dat het gefaseerd denken in 
termen van stabiliseren, behandelen en integreren niet ver-
dwenen is. Daar is dus nog wel ruimte voor verandering.”

Je hebt recent een overzichtsartikel geschreven 
over het gebruik van EMDR bij psychose, wat 
zijn de belangrijkste ontwikkelingen? 
“Er zijn verschillende interessante bevindingen gedaan, 
veelal in Nederland. Op verschillende manieren wordt 
gekeken welke EMDR-toepassingen gebruikt kunnen wor-
den bij mensen met psychose. Bijvoorbeeld wat er onder 
dat werkgeheugen ligt; zoals onderzoeken naar modali-
teitspecifieke werkgeheugenbelasting (o.a. Suzy Matthij-
sen) of de Temstem-app (o.a. Alyssa Jongeneel) - beide 
gebaseerd op competitie in het werkgeheugen. Negative 

imagery wordt ingezet voor mensen met paranoïde psy-
chose, die angstig en paranoïde worden van beelden van 
een ingebeelde achtervolging die ze voor hun geestesoog 
zien. Er wordt gekeken of deze beelden behandeld kun-
nen worden via EMDR en flashforward-technieken.
Er wordt ook fundamenteel onderzoek gedaan naar de ge-
heugenprocessen. De vraag die daar centraal staat is, hoe 
trauma’s eigenlijk worden gerepresenteerd en opgeslagen 
in het geheugen. Met andere woorden, wanneer vindt de 
geheugenopslag zo plaats dat het later, als het klachten 
geeft, een PTSS-karakter krijgt? En hoe worden deze zaken 
zo opgeslagen - en onder welke omstandigheden - dat het 
later, als het tot klachten komt, juist meer een psychotisch 
aanzien krijgt? Het trauma is zo geïsoleerd geraakt van het 
verhaal, dat wat er eigenlijk achter steekt een op zichzelf 
staande hallucinatie wordt, die iemand niet meer herkent.”

Welke klinisch relevante zaken wil je nog bena-
drukken? 
“De plek van EMDR-therapie binnen het totaalpakket van 
psychosezorg, want daar is veel meer aan de hand. EMDR 
is in Nederland heel goed bekend, maar er zijn ook nog 
andere richtingen. In de psychosezorg is dat zeker belang-

rijk. Als je kijkt naar de richtlijnen voor evidence based be-
handeling bij psychose, dan kom je uit op medicatie, CGt, 
familie-interventies, en op allerlei aanvullende interventies 
voor sociaal, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Dus 
dat kan dan zijn ambulante thuiszorg, zoeken naar werk, 
behandeling van de verslaving, et cetera. EMDR-therapie 
is daar nu bij gekomen als één van de gereedschappen in 
de gereedschapskist. Het heeft een meer bescheiden rol 
dan cognitieve gedragstherapie, want daar is veel meer 
onderzoek naar gedaan, zeker als het specifiek over de 
psychose gaat. En het moet ook niet doorschieten, dat er 
te snel en eenzijdig EMDR wordt geïndiceerd. Het totale 
kader van de psychosebehandeling moet helder worden 
geconceptualiseerd, vanuit een voornamelijk cognitief-
gedragstherapeutisch kader. Binnen dat totaalpakket aan 
zorg heeft EMDR een rol.”

Een vraag vanuit de praktijk: hoe ga je om met 
cannabismisbruik bij patiënten met psychose 
en traumaklachten?
“Cannabis kan een onderhoudende factor van de psycho-
se zijn, en het kan het manifest van psychosekwetsbaar-
heid in een echte psychose faciliteren. Anderzijds heeft 
cannabis volgens veel patiënten ook een dempende en 
positieve functie in het eronder houden van allerlei nare 
klachten zoals angsten, onrust en traumatische herinne-
ringen. Dus als trauma’s en PTSS de motor onder canna-
bisgebruik zijn, dan zou PTSS-behandeling kunnen helpen 
de motor af te zetten en de behoefte aan cannabis te 
verminderen. Voor een effectieve traumabehandeling is 
het belangrijk dat iemand niet te erg onder invloed in de 
zitting verschijnt, en dat het lukt zijn huiswerk te maken in 
het geval van een exposurebehandeling. Als het iemand 
lukt om enigszins te matigen, zodat het tot informatiever-
werking kan komen, dan gaan we dat gewoon doen, ook 
al drinkt of blowt iemand nog dagelijks. 
Bij alle groepen waarbij tot voor kort werd aangenomen 
dat traumabehandeling niet zou werken of onmogelijk 
zou zijn, zoals psychose, alcohol, dissociatie, en persoon-
lijkheidsproblematiek, is die veronderstelling onwaar 
gebleken. Bij persoonlijkheidsstoornissen blijft het eind-
niveau van functioneren weliswaar slechter dan van men-
sen zonder een persoonlijkheidsstoornis, maar de mate 
van PTSS-daling na behandeling is gelijk.” 
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”Traumabehandeling van 
psychosepatiënten leidt tot 
verlaging van de kosten”
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De tienjarige Sara woont al enkele jaren met haar broer-
tjes bij oma in een dunbevolkt gebied in de rode woestijn 
van Western Australia. Ze is opstandig en brutaal, slaat 
haar broertjes en het gaat niet goed op school. Ze is in 
haar eerste levensjaren door haar moeder, die drugsver-
slaafd is, uitgescholden en mishandeld. Toen ze bij oma 
Luci kwam wonen, was op haar benen te zien waar haar 
moeder de sigaretten had uitgedrukt. 

Als we haar aanmelding voor EMDR-therapie bespreken 
vertelt de voogd dat Sara uit een grote Aboriginal-familie 
komt met traditionele normen en waarden. Oma kan het 
respectloze gedrag van haar kleindochter niet verdragen 
en ze verliest soms haar geduld en dan slaat ze haar. 
Onlangs heeft grootmoeder de voogd huilend om hulp 
gesmeekt omdat ze zich zo’n slechte oma voelde, ze kan 
er niet mee stoppen. Bovendien weigert Sara over haar 
nare herinneringen te praten, klein detail?! 
Als ik voorstel om de vrouw zelf te behandelen, kijkt de 
voogd mij verbijsterd aan. Uiteindelijk stemt ze in. Oma 
Luci blijkt één meter negentig lang en stiknerveus te zijn. 
Ze heeft reumatische pijn in haar hele lijf. Om het ijs te 
breken vertel ik haar dat ik ook reumatiek heb en klagen 
we wat over de pijnlijke botjes. Ik vertel haar dat ik heb 
gehoord dat de olie van een emoe, een soort struisvogel, 
erg goed werkt tegen de pijn. Dat beaamt ze. 

Als we aan de slag gaan, vertelt me dat ze vroeger alco-
holiste was. Haar dochters zijn uit huis geplaatst geweest 
en toen ze hen na vier jaar vechten eindelijk terugkreeg, 
weigerden ze met haar mee te gaan. Ze scholden haar 
uit en vertelden haar op te rotten. Dat was een ver-
schrikkelijke klap in haar gezicht. Ze heeft sindsdien een 
slechte relatie met haar dochter en haar kleindochter 
gedraagt zich precies hetzelfde als haar moeder. “Ik kan 
niet van haar houden, ik kan haar niet knuffelen. Ik wil 
het wel maar het lukt me niet. Ik kan geen liefde voelen, 
van niemand niet”, zegt ze.
Gedurende de EMDR komen we erachter dat dit na de 
dood van haar vader, toen ze dertien was, is ontstaan. 
Ze bleef achter met een moeder die haar afranselde met 

een riem en stuk slang omdat ze haar vaders lieveling 
was. Ze voelde zich zo alleen en verdrietig dat haar hart 
bevroor. De tranen stromen over haar wangen en de pijn 
in haar schouder neemt toe. “Ik had niet gedacht dat die 
EMDR ging werken”, zei ze verbaasd. 
Dan vertelt ze dat haar vaders geest al haar broers en 
zussen al heeft bezocht maar haar nog niet, terwijl zij 
zijn lieveling was. Ze huilt nog harder omdat ze dat zo 
graag zou willen. Als ik opper dat haar vader haar mis-
schien niet heeft bezocht omdat haar hart met hem mee 
is gegaan toen hij stierf, klaart ze op. Na anderhalf uur 
keihard werken vergaat ze van de pijn. We spreken af 
dat ik haar de volgende dag weer zie voor een vervolg-
sessie. 

Breed lachend en rechtop stapt ze binnen. “You fixed 

me!”, zegt ze. Haar hart is warm en ze voelt rust vanbin-
nen. Ze heeft de hele avond geknuffeld met de klein-
kinderen. Verbouwereerd berg ik mijn aantekeningen 
weer weg. Zo snel gaat het meestal niet en zeker niet bij 
deze zwaar getraumatiseerde mensen. Ze is zo blij dat 
ik de moeite heb genomen om haar te behandelen dat 
ze mij een cadeau wil geven. Ze heeft een flesje in haar 
hand met een geel spulletje erin dat me doet denken 
aan mangosap. “Dit is zelfgemaakte emoe olie”, zegt ze. 
“Voor jou. Mijn broer heeft hem vorige week zelf gevan-
gen.”

Als ik ‘s avonds thuiskom wil ik fris gedouched natuur-
lijk meteen de emoe-olie uitproberen en ik smeer een 
flinke klodder op mijn armen en benen. Het is een taai, 
geel goedje en als ik het begin in te wrijven slaat een 
verschrikkelijk penetrante lucht me op de keel. Kennelijk 
wordt er aan de emoe-olie in de winkel een lekker geur-
tje toegevoegd. Ik probeer de olie snel van mijn ledema-
ten af te vegen, maar het kwaad is al geschied. De hele 
nacht slaap ik met de ramen open.

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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Casus

Omdat Anja het misbruik niet durft te melden is het voor de 
buitenwereld lange tijd onduidelijk wat de oorzaak is van 
Anja’s in ernst toenemende lichamelijke klachten. Ze door-
loopt een intensief medisch traject. Vanaf haar achttiende 
krijgt ze ook psychologische hulpververlening in de vorm 
van deeltijdbehandelingen en opnames op de PAAZ die ge-
richt zijn op het verminderen van haar heftige paniekaan-
vallen, dissociaties en een gegeneraliseerde angststoornis. 
Twee jaar lang vindt er diagnostiek plaats en uiteindelijk 
wordt de diagnose conversiestoornis gesteld. Vanwege de 
complexiteit van de klachten en omdat er een verschil in 
visie is tussen behandelaren wordt er geen therapie ge-
richt op de conversieklachten aangeboden. De neuroloog 
vertelt haar dat ze niets meer voor haar kunnen doen. Pas 
in een daaropvolgend SOLK-traject wordt er naast de con-
versiestoornis PTSS vastgesteld. Dat biedt mogelijkheden. 
De eerste traumabehandeling vindt plaats middels EMDR-
therapie. Dat is dan inmiddels achttien jaar na de start van 
haar conversie. Anja wordt verwezen naar een expertise-
centrum op het gebied van conversiestoornissen waar een 
start wordt gemaakt met het behandelen van de conver-
sieklachten die onder andere bestaan uit rechtszijdige ver-
kramping van de arm, been, lies/heup, kaak, overgevoelig-
heid voor prikkels en oorsuizen. Ze is afhankelijk van haar 
aangepaste elektrische rolstoel en slaapt in een bed in de 
woonkamer. Ze brengt de dag liggend en slapend door. Na 
negen behandelsessies stagneert de traumabehandeling 
omdat ze blijft vermijden dat het trauma wordt geactiveerd 
en ze dissocieert als de angst haar dreigt te overspoelen. 
Anja wordt verwezen voor een intensieve traumabehande-
ling van acht dagen. 

Beschrijving van de behandeling
Ondanks de intensieve behandeling met sessies exposure-
therapie in de morgen en EMDR-therapie in de middag 
lukt het de behandelaren maar moeilijk Anja’s vermijding 
te doorbreken. Anja vermijdt ondanks alle technieken die 
worden ingezet tijdens de EMDR de meest nare details 
van de herinneringen onder ogen te zien waardoor de 
SUD hoog blijft. Ze is bang volledig overspoeld te raken 
door de lading op het beeld. Daardoor wordt bij de voor 
Anja meest heftige trauma’s nog geen SUD 0 bereikt.
Ik zie Anja op de zesde dag van het behandelprogramma 
voor een EMDR-sessie. Ze heeft vanwege haar conver-
sieklachten tot die tijd al haar sessies zit-liggend in haar 
rolstoel uitgevoerd. Ik stel haar voor deze EMDR-sessie 
staande te doen. Hierbij ga ik ervan uit dat wanneer ze 
deze sessie letterlijk kan doorstaan, ze haar brein het 
sterkste bewijs kan leveren dat ze de conversie niet nodig 
heeft. Ik wil haar de boodschap meegeven dat de conver-
sie haar niet hoeft te beschermen tegen de herinnering 
aan de traumatische gebeurtenis. Daar komt bij dat de in-
spanning om staande te blijven kan gelden als extra werk-
geheugenbelastende taak. Bovendien helpt het haar uit de 
dissociatie te blijven door actiever in het hier en nu te zijn. 

Complexe werkgeheugenbelastende taken
Anja blijkt veel werkgeheugenbelasting aan te kunnen. We 
gebruiken de koptelefoon met tikjes, de buzzers in haar 
schoenen, onregelmatige oogbewegingen en een complex 
tap-klapritme, waarbij het ritme wordt opgevoerd in com-
plexiteit op het moment dat het erop lijkt dat ze de taak be-
gint te beheersen. Ook laat ik haar “tik-tak” zeggen of achter-

Tekst: Annelie Speelman-Vleems

Traumabehandeling bij 
een patiënt met een 
conversiestoornis
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waarts plaatsnamen spellen. De werkgeheugenbelasting is duidelijk complex en brengt haar in verwarring 
– het lukt haar moeilijk het allemaal tegelijkertijd op een juiste manier uit te voeren. Anja ervaart dat deze 
complexe werkgeheugenbelastende taken haar helpen de met momenten opvlammende spanning 
weer te doen afnemen. Het overspoelt haar niet meer. Het maakt dat ze met steeds meer vertrou-
wen naar de nare details in het beeld durft te kijken. De spanning neemt af tot SUD 0. 

Interweaves
Daarnaast pas ik cognitive interweaves op zelfverwijt en boosheid toe, waarbij het haar 
goed lukt de boosheid te richten op de dader en haar jongere zelf goed te troosten. Anja 
is zichtbaar ontroerd. “Ik heb mezelf in alle liefde kunnen vasthouden!” Ze merkt vervol-
gens dat ze zich door beide benen laat dragen zonder dat ze daar actief iets in heeft te 
doen. Daarnaast merkt ze dat de conversieklachten van de verkramping in haar lies/
schaamstreek en in haar kaak sterk afgenomen zijn. 

Evaluatie van de behandeling
Bij de nabespreking realiseert Anja zich nog beter dat 
haar conversieklachten een vorm van ver-
mijding zijn. De angst overspoeld te 
worden door de nare details in 
de herinnering zette haar lijf 
volledig op slot. Ze dacht 
aanvankelijk de herinne-
ringen niet aan te kun-
nen, maar dat bleek (ui-
teraard) wél het  geval. 
Achteraf zou je kunnen 
stellen dat we Anja’s 
angst om tijdens de 
sessie overspoeld te 
raken door de herin-
nering beter eerst 
met EMDR gericht op 
deze 
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fl ashforward hadden kunnen aanpakken. Door het afnemen 
van de spanning op dit rampscenario voelt het voor haar on-
geloofwaardiger dat de ramp zich daadwerkelijk voordoet. 
De diagnose conversiestoornis is oorspronkelijk gebaseerd 
op de veronderstelling van Freud dat psychische confl icten 
zouden worden omgezet in lichamelijke klachten. Aange-
zien er echter weinig empirisch bewijs is gevonden voor 
deze theorie en er in toenemende mate kritiek kwam op 
deze verklaring is de classifi catie in de DSM-5 veranderd 
van een psychiatrische stoornis naar een meer neurobiolo-
gische classifi catie. Het vinden van psychologische factoren 
is niet langer vereist voor het stellen van de classifi catie; 
het uitsluiten van bekende neurologische of somatische 
aandoeningen wel. Daarom is de term ‘functioneel-neuro-
logisch-symptoomstoornis’ tussen haakjes toegevoegd aan 
de classifi catie conversiestoornis. Er bestaat echter nog veel 
discussie over de juiste diagnostiek en behandeling van de 
conversiestoornis. In het geval van Anja kon haar conver-
siestoornis onvoldoende door medische oorzaken worden 
verklaard. Het feit dat Anja’s conversieklachten afnamen 
na de traumabehandeling, versterkt het vermoeden dat in 
haar geval een verband bestond tussen de trauma’s uit het 
verleden en de klachten die zich manifesteerden als symp-
tomen van neurologische aard, in dit geval verlammingen in 
verschillende lichaamsdelen. Er werd een relatie vermoed 
tussen de seksueel-geweldtrauma’s en het ‘op slot zetten’, 
verkrampen/verlammen van het lijf. Deze hypothese werd 
bevestigd door de resultaten van de behandeling.

Follow-up
Twee weken na de laatste sessie zie ik Anja terug. Het gaat 
veel beter met haar. Waar ze de afgelopen jaren niets in 

huis kon doen, is ze nu binnenshuis zo goed als mobiel. Ze 
voelt zich weer mens in plaats van patiënt. Haar herbele-
vingen zijn sterk afgenomen. Waar de herbelevingen haar 
eerst nog verlamden en overspoelden, verliest ze zichzelf 
er niet langer in. De fl ashbacks zijn minder heftig en ze her-
stelt er sneller van. Waar de traumatische herinneringen 
haar voorheen de adem konden benemen, ervaart ze nu 
lucht en heeft ze de stap gezet naar durven voelen. Met 
als gevolg dat ze haar lijf evenals positieve gevoelens be-
ter kan ervaren. Ze voelt intense dankbaarheid en liefde 
voor haar partner. Ze realiseert zich dat de lichamelijke be-
scherming die ze zichzelf dacht te geven, haar letterlijk en 
fi guurlijk gevangen zette. Ze omschrijft het als dat ze de 
naarste herinneringen verdrongen had (zie haar gedicht). 

Scheuren
Nu er een scheurtje is ontstaan

Valt mijn bescherming in het niet
Golven angst en pijn overspoelen vol verdriet

Ongenadig, ruw en heftig
Terug naar wat uit mijn herinnering was gewist

Maar in mijn lichaam staat gegrift
Probeer ik staande te blijven in het hier en nu

Om zonder last van het verleden
Verder te kunnen in het heden 

Referenties
• Van der Feltz-Cornelis, C.M. (2015). De conversiestoornis in de DSM-5: 
 What’s in a name? Tijdschrift voor Psychiatrie, 57(8), 577-578. 
• Vermeulen, M., & Willems, M. (2015). Conversion disorder: From DSM IV 
 tot DSM 5 or from a psychiatric to a neurological diagnosis. Tijdschrift voor 
 Psychiatrie, 57(8), 569-576.

Annelie Speelman-Vleems is als psycholoog en EMDR-practitioner 
i.o. werkzaam bij PSYTREC en binnen haar eigen praktijk.
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Joris (43) meldt zich met burn-outklachten. Hij slaapt 
slecht en voelt zich al moe bij het opstaan; hij heeft vaak 
hoofdpijn, zijn schouders zitten vast, hij kan zich moeilijk 
concentreren, is vergeetachtig, voelt zich niet meer be-
trokken op zijn werk, en handelt vaak op de automatische 
piloot. Medewerkers zeggen dat ze zich nauwelijks door 
hem geholpen voelen. Joris wil wel naar een andere baan 
uitkijken, maar heeft er de puf niet voor. Het zijn veel voor-
komende symptomen. Volgens de laatste cijfers van TNO 
hebben 1,3 miljoen werknemers in Nederland last van 
dit soort burn-outklachten. Dat leidt tot 11 miljoen dagen 
ziekteverzuim, wat de werkgever €2,8 miljard kost. Dus 
best wel fijn als er een effectieve behandeling voor burn-
out zou zijn. Maar wat moet dat dan zijn?
Ik geef Joris de gebruikelijk tips: slaapgewoonten aanpas-
sen, gezonder eten, meer bewegen, minder werken. Echt 
helpen doet het allemaal niet. Maar je begint waar je moet 
beginnen. Maar gelukkig is er meer. Bijvoorbeeld dat er 
achter dit soort klachten vaak een angst verscholen gaat 
die nog vervelender voelt dan al dat lichamelijke en sociale 
ongemak. Een angst waarover hij vermoedelijk liever niet 
praat. En inderdaad, dat is ook bij Joris het geval. Als ik 
niet op zijn vermoeidheid focus, maar hem naar zijn ang-
sten vraag, vertelt hij dat hij altijd bang is voor de kritiek 
van collega’s als hij een verhaal over de organisatie moet 
vertellen. Een angst als podiumangst, waar Joris last van 
heeft, leent zich goed voor een EMDR-behandeling. Die heb 
ik in dit geval dan ook toegepast. Na een week liet Joris mij 
weten dat hij zich helemaal fit voelde en weer met plezier 
aan het werk was. Aan zijn werkomstandigheden was niets 
veranderd. Niet veel later verwees hij een medewerker 
met spreekangst. Met hemzelf ging het nu heel goed, zei 
hij. Ook bij zijn medewerker paste ik EMDR toe. Zij voelde 
zich daar ook snel door geholpen. En ze liet nog weten hoe 
goed Joris het nu met zijn medewerkers kon vinden.
Elke van Hoof, hoogleraar en klinisch psycholoog met als 
specialisatie psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-
out, heeft aangetoond dat mensen die voor hun burn-out 
met EMDR werden behandeld twee keer zo snel terug-
keerden naar hun werk als gemiddeld. Dat is mooi. Moe-
ten we vaker doen. Alleen: is het wel oké om burn-out 
klachten met EMDR te behandelen? Heeft dat niet iets 

van blaming the victim? Zo van: het probleem ligt niet 
aan het werk, maar bij je eigen draagkracht. En dat terwijl 
we net zo blij waren dat de WHO burn-out, opgenomen 
in haar internationale classificatie van ziektes (WHO: ICD-
11), omschrijft als een syndroom veroorzaakt door chro-
nische stress op het werk, die niet succesvol gemanaged 
wordt; met als kenmerken: gevoel van uitputting, mentale 
afstand tot het werk, en teruglopende efficiëntie. 
Betekent dat dat je bij burn-outklachten wat aan de werk-
druk moet doen? Dat lijkt me niet verkeerd, alleen help je 
daarmee mensen nog niet van hun burn-outklachten af. 
Verkeersslachtoffers genees je niet door iets aan de ver-
keersveiligheid te doen. Hetzelfde geldt voor burn-out. Al 
wordt daar, bij de behandeling, vaak nog gedaan of je alles 
oplost door de oorzaken van de klachten weg te nemen. 
Het is wel begrijpelijk dat dat gebeurt. Begrippen als ‘uit-
putting’ ‘concentratieverlies’ en ‘mentale afstand’ zeggen 
weinig over wat er precies met iemand aan de hand is en 
hoe je dat kunt behandelen. Maar kijk je naar de neuro-
biologische verschijnselen die gepaard gaan met dit soort 
klachten dan valt er wel iets op. Namelijk dat er meest-
al sprake is van een ontregeld autonoom zenuwstelsel, 
meer aanmaak van adrenaline en cortisol, een gekrompen 
hippocampus en een dikkere amygdala. Dat zijn dezelfde 
verschijnselen als bij een posttraumatische stressstoornis 
(zie onder andere de YouTube video Stress and Your Body 

van de onlangs overleden neurobioloog Bruce McEwen). 
Daarmee is nog niet gezegd dat burn-out hetzelfde is als 
PTSS, maar het kan je wel op het idee brengen dat het bij 
burn-outklachten verstandig is om te kijken of er sprake is 
van angststoornissen of een achterliggend trauma. Naar 
mijn ervaring is dat vaak het geval. Daarom kun je veel 
burn-outklachten zo goed met EMDR behandelen.

Wil dat zeggen dat werkgevers zich niet langer hoeven te 
bekommeren om het verminderen van werkdruk en het 
creëren van een sociale veilige werksfeer? Nee, natuurlijk 
niet. Zoals je ook niet zegt dat je je niet om verkeersveilig-
heid hoeft te bekommeren, omdat je een gebroken been 
geneest door het te spalken.

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

Burn-out met EMDR 
behandelen, is dat wel 
een goed idee?

Column

Tekst: Carien Karsten
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Effect van intensieve trauma-
behandeling bij borderline 
persoonlijkheidsstoornis
Tekst: Ad de Jongh

In de discussie over de behandeling van ernstige (complexe) PTSS - die zich toespitst op de vraag 

of er al dan niet gestabiliseerd moet worden voorafgaande aan een trauma-gerichte behandeling 

- is er tenminste één patiëntengroep waar de meningen sterk over verdeeld blijven. Dat zijn de 

mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In het algemeen wordt aanbevolen bij deze 

patiënten zeer voorzichtig te zijn met het toepassen van een traumabehandeling. Het zou de 

klachten alleen maar verergeren, zo is de veronderstelling. Daarom wordt trauma bij mensen 

met een borderline persoonlijkheidsstoornis nauwelijks behandeld, of alleen na een uitgebreid 

traject van emotieregulatietraining en/of dialectische gedragstherapie.

Research 
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Het doel van dit onderzoek wass te onderzoeken of een 
intensief behandelprogramma voor PTSS effectief is bijis bij
mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. sstoornis
Meer specifi ek: of kenmerkendde symptomen als affect-n als
labiliteit, negatief zelfbeeld een suïcidale gedragingenngenbeeld en su
hierdoor afnemen. Het behanndelprogramma waarbinrbin-
nen dit werd getest bestond uit een achttal sessies EM-EM-ond uit e
DR-therapie, acht sessies exp ure therapie en fysiekes exposu
activiteit, waaronder een uitgebbreid sportprogramma.uitgebr

Patiënten en methode van heet onderzoek
Aan dit onderzoek namen 72 mensen n deel met een ern-
stige PTSS als gevolg van meerdere, doooorgaans ernstige
trauma's. Zo was 90% van hen slachtoffer ger geweest van 
seksueel misbruik en 81% van fysiek geweld. d. Van deze Van deze 
groep had 88% een of meer andere stoornissen naasen naastaastst 
PTSS, en voldeed 53% van hen aan de criteria voor hehetoor heet
dissociatieve subtype van PTSS.

Er zijn geen diagnostische interviews gebruikt om de
borderline persoonlijkheidsstoornis offi cieel vast te
stellen, maar om het effect van de behandeling te kun-
nen bepalen vulden de patiënten vóór en na de behan-
deling de Borderline Symptom List (BSL-23) in. Patiëntent

werden vervolgens, op basis hiervan, onderverdeeld in 
hoog-scoorders en laag-scoorders op deze vragenlijstlijst.
Voor de hoog-scoorders is eerder vastgesteld dadat het
waarschijnlijk is dat ze, qua ernst van de symsymptomen,
aan de criteria van een borderline persersoonlijkheids-
stoornis voldoen.

De resultaten
De behandeling resulteerde in een signifi cante afname
van de borderline symptomen, met een effect-grootte 
van 0,70. Van de 35 hoog-scoorders op de BSL-23 voor 
de behandeling, verloor na afl oop van de behandeling
33% hun3 positive screen voor borderline persoonlijk-
heidsstoornis. Bijgaand kader laat de ernst van de PTSSh
(PCL-5) scores zien op elk van de acht behandelingsda-
gen en toont ook aan dat het beloop van de scores vanoo
beide groepen niet van elkaar verschilde. Geen van deen n n
behandelde mensen uit deze steekproef verslechterdee mmen
en er vond ook geen drop-out plaats.d oook geg

ConclusieConconclusiesieclu e
oor zover wij weten is dit het eerste onderzoek naarVoorVoorr z

het effect van een intensieve trauma-gerichte PTSS-he efhet ef
behandeling waarbij de afname van de ernst van de 
symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoor-
nis werds werd gemeten. Omdat symptomen van borderline 
persoonlijkheidsheidsstoornis als reactie op de behande-
ling in gelijke mate te afte afnamen als de PTSS-symptomen, 
suggereren de de resultaten en dat een intensieve - op het 
trauma gea gerichte - behandeling ng een haalbare en veilige
behaehandelaanpak is voor PTSS-patipatiënten met klinisch
verhoogde symptomen van borderlinerline persoonlijk-
heidsstoornis.

De belangrijkste vraag is natuurlijk of het deel van an de 
mensen die hun positive screen van een borderline ne
persoonlijkheidsstoornis verloren (een derde), ook niet

meer aan de diagnostische criteria van 
deze aandoening voldoen. Een probleem
is echter dat het verlies van de diagno-
se borderline persoonlijkheidsstoornis 
pas na een jaar kan worden vastgesteld.
Daarom is de volgende stap van ons on-
derzoeksprogramma bij patiënten die
zich aanmelden voor een behandeling de
aanwezigheid van borderline persoonlijk-
heidsstoornis offi cieel te diagnosticeren, 

eveel en vervolgens te onderzoeken hoevee
dwerkelijk van hen na een jaar ook daadwe

n deze diag-niet meer aan de criteria van d
nose voldoen.

Gemiddelde PTSS-symptoomscores zoals gemeten met PCL-5 op elk van de acht behandel-
dagen voor personen met veel en met weinig symptomen van borderline persoonlijkheids-
stoornis.
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Workshopping

Michael Hase vertelt over de enorme omvang en impact 
van depressie in de samenleving: meer dan honderd mil-
joen mensen lijden aan een depressie, waarbij meer dan 
tweederde van de patiënten meer dan één depressieve 
episode in hun leven meemaken. Chronische depressie is 
lastig te behandelen en elke negen minuten vindt in Eu-
ropa een suïcide plaats. Met elke nieuwe episode neemt 
het risico op een volgende terugval toe, en ook onvolledige 
remissie vergroot het risico op terugval. Dit zijn indrukwek-
kende gegevens die de urgentie van vroegtijdige en effec-
tieve behandeling duidelijk maken. De beste behandeling 
van depressie is de combinatie van antidepressiva en psy-
chotherapie, aldus Michael Hase.

Depressie, trauma en life-events
Uit onderzoek blijkt dat het risico op een depressie toe-
neemt met het aantal stressvolle life-events. Michael Hase 
presenteert verschillende onderzoeken waaruit een relatie 
blijkt tussen depressie en verschillende vormen van jeugd-
trauma zoals vroegkinderlijk seksueel misbruik, kindermis-
handeling en huiselijk geweld. Ook verlieservaringen en 
vernederingen hebben een connectie met ernstige depres-
sie in de maand daarop volgend. 
Aan de hand van het adaptive information processing (AIP) 
model van Shapiro legt Hase uit dat het niet alleen bij 
PTSS, maar ook bij andere stoornissen zoals bij depressie,
 

van belang is toegang te krijgen tot de dysfunctioneel op-
geslagen herinneringen, die aan de basis van de depres-
siesymptomen liggen en deze te behandelen. Hij gebruikt 
daarvoor de metafoor van een mol die molshopen maakt: 
de symptomen van een stoornis zijn de molshopen in het 
gras, maar om van de molshopen af te komen moet je het 
knooppunt van de dysfunctioneel opgeslagen herinnering 
(mol) zien te pakken. Dit knooppunt bestaat uit alle waar-
nemingen op het moment van de gebeurtenis die eraan 
ten grondslag ligt: lichaamssensaties, gedachten, emoties, 
overtuigingen, persoonlijkheid, interpersoonlijke relaties 
en dissociatie tijdens het trauma. 

Het DeprEnd Protocol
Door verschillende EMDR-therapeuten en -onderzoekers in 
Europa is het internationale onderzoeksproject European 

Depression EMDR Network (EDEN) opgezet. Uit EDEN-on-
derzoek blijkt dat EMDR als toevoeging op de treatment as 

ususal (TAU) een beter resultaat laat zien dan alleen TAU 
(in het onderzoek is dit psychodynamische psychotherapie 
en medicatie). EMDR blijkt even effectief als CGt in de be-
handeling van terugkerende en chronische depressies. De 
onderzoeksresultaten naar EMDR bij depressie zijn positief, 
maar meer onderzoek is nodig.
Het EDEN-onderzoeksprotocol oftewel DeprEnd Protocol 
is gebaseerd op het EMDR-standaardprotocol, waarbij de 
volgorde past-present-future wordt gehanteerd. 
Het DeprEnd Protocol bestaat uit twee fasen. In de eerste 
fase wordt de basis van de behandeling gelegd: het afne-
men van een anamnese, bepalen of er stabilisatie en re-

In oktober 2019 verzorgde de Duitse Michael Hase op uitnodiging van de VEN zowel een
netwerkavond als een workshop. De workshop EMDR in the treatment of depression geeft
een overzicht van de ideeën over - en onderzoek naar - depressie met behulp van EMDR-the-
rapie, waarbij een aantal recente onderzoeken de revue passeert. Vervolgens bespreekt hij
het DeprEnd Protocol, en toont hij video’s over de werkwijze met dit protocol. Ook oefent
de workshopganger met casuïstiek.

Tekst: Deana de Zwart    Foto: Kliekes

EMDR in the treatment 
of depression

"Bij depressie is er veel looping als 
je werkt met kernovertuigingen"
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source installation nodig is, of iemand voldoende positieve 
lichaamservaringen heeft (of teveel medicatie gebruikt), de 
inventarisatie van intrusieve herinneringen, dysfunctionele 
kernovertuigingen, bewijzen hiervan navragen en de Level 

of Proof (LOP), trigger en future template zowel van dys-
functionele kernovertuigingen als van intrusieve herinne-
ringen checken. Kortom: het maken van een casusconcep-
tualisatie. Ook de therapeutische relatie wordt in deze fase 
gevormd. Uit deze fase ontstaat een kaart waarbij de stip-
pen van herinneringen en triggers in beeld zijn gebracht 
ten opzichte van een stemmingslijn. Er is een werkblad 
beschikbaar om deze fase in kaart te brengen.

   

In kaart gebrachte triggers en herinneringen ten opzichte van een stem-

mingslijn. 

Krachtbronnen toevoegen
Een tekort aan resources kan een goede verwerking be-
lemmeren, legt Michael Hase uit. Dan is er eerst resource 

installation nodig. Hij legt de Instant Resource Installation 

(IRI) uit, een methode waarbij gebruik gemaakt wordt van 
direct aanwezige krachtbronnen. Door tijdens de sessie 
alert te zijn op elke positieve verandering bij de patiënt 
(bijvoorbeeld van gezichtsexpressie, gebaar, et cetera) kan 
deze ervaring direct geïnstalleerd worden: door na te vra-
gen welk positief gevoel daarbij opkomt en wat het Level 

of Positive Emotion (LOPE) is. Daarbij is 0 neutraal en 10 
betekent het maximum. Terwijl de patiënt zo intens moge-
lijk aan het positieve moment denkt, volgt deze - heel lang-
zaam – de vijf keer heen en weer gaande vingers van de 
therapeut. Want daar is Michael Hase stellig in: met lang-
zame oogbewegingen installeer je positieve emoties, met 
snelle oogbewegingen bewerk je nare ervaringen. De sets 
kunnen herhaald worden met een tussentijdse check of de 
ervaring positief is. Deze werkwijze hanteert Michael Hase 
ook aan het begin van de sessie, als hij met de patiënt de 
week doorneemt en iets positiefs waarneemt in het gevoel 
van de patiënt op het moment dat hij erover vertelt (hit the 

moment). Een werkblad van de IRI-procedure staat in de 
hand-out die de workshopdeelnemers krijgen.
Bij veel depressieve patiënten is resource installation no-
dig, zodat ze positieve ervaringen in hun lijf hebben waar 

Touchstone Memories Proof Memories Resource MemoriesEpisode Trigger
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ze tussen de sessies op terug kunnen vallen. En hoe ern-
stiger de depressie, des te meer resources nodig zijn. Ook 
wordt een stopsignaal met de patiënt afgesproken, vanuit 
het idee dat als de patiënt meer controle ervaart, hij ook 
sneller meegaat in het proces.  

De targets voor de behandeling
In de tweede fase komt het feitelijke proces aan de orde. 
Allereerst gaat de therapeut na wat er gebeurde voor de 
depressieve episode begon, de zogenaamde episode trig-

gers. Patiënten kunnen zelf vaak goed vertellen wat er in 
de twee maanden voorafgaand aan de depressieve episo-
de gebeurd is, bijvoorbeeld het verlies van een baan, een 
heftig conflict of een kind dat is teruggevallen in een ver-
slaving. Deze episode triggers en andere intrusieve herin-
neringen worden als eerste behandeld met EMDR. Als deze 
herinneringen bewerkt kunnen worden heeft de patiënt al 
minder klachten en meer vertrouwen in therapie. 
Vervolgens worden de kerncognities en cognitieve intru-
sies behandeld, waarbij (vaak recente) herinneringen die 
bewijzen vormen voor de (negatieve) kernovertuiging 
(zogenaamde proof memories) in kaart gebracht worden. 
Daarna worden via de floatback-techniek en/of via de af-
fectscan de onderliggende traumatische herinneringen 
(touchstone memories) nagevraagd en behandeld. De 
proof memories zijn symptomen van de touchstone me-

mories. Welke nare ervaringen van vroeger zijn getriggerd? 
Welke intrusieve beelden, geluiden, gedachten liggen er-
onder? Dit vertellen patiënten vaak niet uit zichzelf; goed 
doorvragen is daarom belangrijk. Bij een depressie is vaak 
sprake van intrusieve herinnering en vermijding, net als bij 
PTSS. In die zin is het belangrijkste onderscheidende symp-
toom van PTSS de hyperarousal, aldus Michael Hase. 
Na de behandeling van de touchstone memories worden 
indien noodzakelijk ook de proof memories behandeld 
door de stappen van assessment tot en met afsluiting van 

het standaardprotocol uit te voeren. Tot slot worden de de-
pressieve en suïcidale toestandsbeelden behandeld en de 
triggers en future templates. 

Het DeprEnd Protocol
- Start met resource installation indien nodig.
- A. Bewerk/reprocess episode-triggers (= het inci-
  dent dat een trigger was voor de depressieve epi-
  sode, meestal twee tot vier weken voorafgaand aan 
  het begin van de episode) en andere intrusieve her-
  inneringen.
- B. Bepaal de kernovertuigingen (cognitieve intrusies)
  B1. Inventariseer herinneringen die de kernover-
  tuiging bewijzen (de zogeheten proof memory). 
  Dit zijn vaak recente herinneringen.

 Gebruik floatback om toegang te krijgen tot B2: de 
  touchstone memories (zoals onderliggende kinder-
  trauma’s). Indien dit niet lukt, reprocess de bewij-
  zen van de kernovertuigingen. 
 B2. Bewerk/reprocess de touchstone memories.
 B3. Bewerk/reprocess de trigger en de future 

  templates voor elke overtuiging.
- C. Bewerk/reprocess depressieve en suïcidale 
  toestandsbeelden. 
- D. Bewerk/reprocess triggers en future templates van 
  A. (intrusieve herinneringen).

De behandeling van depressieve patiënten heeft een veel 
trager tempo dan de behandeling van patiënten met angst-
stoornissen of PTSS, blijkt uit de getoonde video’s. Er is veel 
looping bij depressie, als je werkt met de kernovertuigingen.

Conclusie
Depressieve episodes hebben vaak een verband met voor-
liggende ervaringen als verlies, afwijzing, vernedering of 
trauma. Het is veelbelovend om te zien hoe het EMDR De-
prEnd Protocol ingezet kan worden om deze ervaringen en 
eventuele getriggerde kerncognities te behandelen.        

Referenties
• Hase, M., Balmaceda, U.M., Ostacoli, L., Liebermann, P., Hofmann, A. 
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Client’s perspective

EMDR
EMDR, het komt van ver
Herbelevingen vervagen

Flashbacks vertragen
Een lichaam komt langzaam meer tot rust

Angst en paniek gesust
Losse stukjes worden één geheel

Het zijn er zo ontzettend veel
Het kost tijd en heel hard werken

Om de gevolgen van trauma’s te beperken
Ze zitten diep, opgeslagen in m’n lijf

Waardoor ik hyperalert blijf
Op m’n hoede, bedacht op gevaar

Of die momenten dat ik overspoeld voor me uit staar
Doodstil, helemaal strak

Maar van binnen ben ik een wrak
Ik gil, ik vecht, ik schop en ik krijs
Maar naar buiten geef ik niks prijs

Te bang voor de gevolgen
Verbolgen

Over het feit
Hoe angst zo in je lichaam slijt

Dus pakken we opnieuw een fragment
Waar je je grootste angst in herkent
Flitsende lampen of piepjes in je oor

Genezen, daar doe ik alles voor

HB
 9 – 10 - ‘18

De rubriek Client’s perspective is voor mooie, aangrijpende,interessante of enthousiaste uitingen van cliënten. Het kan gaan om een omschrijving van hoe 

iemand de EMDR-sessie heeft beleefd, of om een kunstige uiting. Wil je iets van jouw cliënt(e) in deze rubriek zien? Neem dan contact op met Femke van de 

Linde (lindepraktijk@gmail.com).
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Beantwoord door: Ad de Jongh

Supervisievraag

Een met zijn hoofd 
rammende man
Mijn vraag heeft betrekking op Paul, een 45 jarige man die ik in behandeling heb vanwege 

een ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis, nadat eerder een conversiestoornis en een 

angststoornis zijn vastgesteld en behandeling daarop (onder andere medicatie, diverse 

klinische behandelingen) onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Gedurende de laatste 

behandeling kwam er plotseling een intens en aanhoudend verlangen bij hem op om zijn 

hoofd tegen te muur te rammen. Wat hij vervolgens ook deed. Deze keer bewoog de kastdeur 

nog goed mee, maar wat als hij de volgende keer de muur ramt?

Hij volgt groepsbehandeling gericht op de persoonlijk-
heidsproblematiek en daarnaast individuele therapie bij 
mij. De behandeling loopt goed, de conversieklachten zijn 
sterk verminderd, woede-uitbarstingen komen niet meer 
voor en Paul is weer in staat op allerlei gebieden te func-
tioneren. Binnen de individuele therapie zijn we bezig met 
verwerking van herinneringen aan mishandelingen in zijn 
jeugd, onder andere fysiek geweld door zijn vader, waar-
van hij herbelevingen heeft (overdag en in nachtmerries). 
Vermoedelijk spelen die ook een rol in zijn voortdurende 
waakzaamheid. Daarnaast zijn er flarden van gevoels-
herinneringen van intense angst en sensaties rondom zijn 
geslachtsdeel, waar hij geen beelden bij heeft, soms wel 
flarden, maar daar wil hij niet aan. Veel van zijn herinne-
ringen aan de mishandelingen zijn met succes behoorlijk 
gedesensitiseerd. 
Wat het hoofdrammen betreft, in de kleuter- en basis-
schoolleeftijd deed hij dat ook heel vaak. Hij stootte dan 
zijn hoofd opzettelijk tegen muren en meubels, naast ande-
re vormen van zelfverwondend gedrag. De aanhoudende 
drang om zijn hoofd te stoten was in de twee weken die 
in dit geval tussen twee sessies in zaten, bijna constant 
aanwezig. Het voelde als een brandend gevoel op zijn voor-
hoofd. Ooit geïnspireerd door Hans-Jaap Oppenheim - al 
durf ik m’n hand niet in het vuur te steken voor een cor-
recte uitvoering ervan - zette ik daar een EMD op in. 

Zoals gezegd, tijdens de laatste sessie liep het toch uit de 
hand, want plotseling liep de spanning hoog op en riep 

Paul “Die kast, ik wil rammen”, terwijl hij met zijn hoofd en 
lichaam krampachtig in zijn stoel naar achter ging, als een 
plank, alsof hij zichzelf tegenhield. Ik heb naast de oog-
bewegingen hem ook laten tappen op zijn knieën om de 
werkgeheugenbelasting op te voeren. Even leek de span-
ning te zakken. Ik zei tegen hem: “Goed zo, je lijf mag ont-
spannen, je bent hier veilig”, maar dan, plotseling, schoot 
hij als een raket uit zijn stoel. Rechtstreeks op de kast af, 
die hij vervolgens keihard ramde met zijn hoofd. Ik greep 
hem een fractie te laat en klemde van achter zijn bovenli-
chaam vast om herhaling te voorkomen. Hij schopte nog 
een aantal keren hard tegen de kast. Vervolgens moest 
hij hard huilen. Mijn collega’s waren op het lawaai afge-
komen, en ik heb toen in overleg met hem een collega 
binnen gevraagd om hem samen te kalmeren. 
Na afloop wist Paul niet goed wat er gebeurd was. Hij 
schaamte zich diep over zijn gedrag en was bezorgd over 
hoe dit voor mij moest zijn geweest. De volgende dag had 
Paul geen last van zijn hoofd, de kastdeur had blijkbaar 
goed meebewogen. Echter, de drang om met zijn hoofd 
te rammen, ofschoon enigszins beter beheersbaar, was er 
nog steeds. Toch wil hij ook nog steeds graag verder met 
de op de verwerking gerichte therapie. Zijn eigen voorstel 
is nu om een helm aan te schaffen die hem tijdens de 
EMDR zou moeten helpen. Om meerdere redenen lijkt mij 
dat niet zo’n goed plan, maar ik ben ook wel wat bezorgd 
over herhaling.
Ik heb eerder wel met kleuters gewerkt. Op hun schoot 
konden de moeders de zich opbouwende spanning goed 

EMDR Magazine 22 |  52



aanvoelen en de kleuter wat in de houdgreep nemen om 
schade te voorkomen. Maar met een volwassen man met 
zoveel agressie voel ik me toch wat onthand. Dus mijn 
supervisievraag is de volgende: hoe kan ik verwerking 
van deze herinnering voortzetten zonder dat mijn patiënt 
opnieuw met zijn hoofd ergens tegenaan ramt tijdens de 
sessie? 

Antwoord
Houd je met dit type van patiënten stug aan het be-
handelen van het trauma. Dan komt het goed. Laat je 
niet afleiden door symptomen of problemen die het 
gevolg zijn van het trauma. Wat dit betreft zijn con-
versie en het type van zelfbeschadigend gedrag dat 
jij beschrijft (hoofdrammen) interessante fenomenen, 
maar als je je erdoor laat afleiden en je behandeling 
daarop gaat inzetten, verlies je je focus en dan wordt 
het niks. We hebben er bij het begin van ons inten-
sieve behandelprogramma van PSYTREC ook vaak 
genoeg mee gestoeid. Nu doen deze fenomenen zich 
zelden meer bij ons voor. Dat komt door onze behan-
delvisie en ons daarop gestoelde gedrag. Enerzijds 
heeft het succes te maken met de – in vergelijking 
met hoe we het vroeger deden - veel sterkere taken 
van werkgeheugenbelasting die we tijdens de the-
rapie toepassen, zodat het beter lukt om de emoties 
binnen de window of tolerance te houden, waardoor 
hyperarousal (woede en angst) en hypo-arousal (dis-
sociatie en conversie) minder vaak de behandeling 
verstoort. Maar anderzijds, en dat is een nog veel be-
langrijkere tip, heeft het succes dat we bij deze pati-
enten boeken nog meer te maken met het niet belo-
nen van dit type van ongewenst gedrag, ofwel door 
aan dit gedrag geen aandacht besteden. 
Ik weet dat dit moeilijk is, want je bent natuurlijk 

begaan met je patiënt. Maar iedere psycholoog 
weet nog wel uit zijn of haar studie dat gedrag 
dat je beloont in frequentie toeneemt, en als je 
dit gedrag nalaat het vanzelf uitdooft. Belang-
rijk is daarnaast om je te realiseren dat dit type 
gedrag in de praktijk van de ggz vrijwel nooit 
leidt tot ernstige verwondingen. Of zoals ik 
mijn collega Agnes van Minnen eens hebt ho-
ren zeggen: “Mensen gooien nu eenmaal niet 
met hun beste servies”. Ik vind dat een hele 
mooie uitspraak, die ervan uitgaat dat mensen 
in dit soort gevallen vooral iets willen commu-
niceren, maar toch ook kiezen voor lijfsbehoud, 
angst hen beschermt en daarom niet echt ge-
vaarlijke dingen doen. Hooguit als ze een mis-
rekening maken waardoor er per ongeluk iets 

plaatsvindt dat in een zeldzaam geval wel een (lich-
te) hoofdwond tot gevolg heeft. Kortom, realiseer je 
dat patiënten vaak heel goed weten wat ze doen, 
dat ze niet van pijn houden, en dat ze zo hun eigen 
redenen hebben om zich op die manier te gedragen. 
Want soms is het gedrag wel degelijk intentioneel, 
bijvoorbeeld om te imponeren: ‘Houd alsjeblieft re-
kening met me, want ik ben wel degelijk iemand om 
rekening mee te houden’. 
Interessant is dat ik uit je mail opmaak dat Paul qua 
intrusies voldoet aan de criteria van PTSS, maar dat 
deze classificatie vanwege andere verwarrende diag-
nostische labels (ongespecificeerde persoonlijkheids-
stoornis, conversiestoornis, angststoornis) is gemist 
en hij daardoor de benodigde - op het behandelen 
van het trauma gerichte -behandelaanpak misliep. 
Ofwel, je bent op de goede weg. De kunst is nu dus je 
niet af te laten leiden en de trauma’s te behandelen, 
alleen gewenst gedrag te belonen en - net als bij de 
opvoeding van pubers   - geen of heel weinig aan-
dacht te besteden aan ongewenst gedrag. We weten 
dat hoe meer trauma je behandelt, des te kleiner de 
kans is dat patiënten dit type gedrag nog zullen ver-
tonen (lees: dit nodig hebben). Ik hoop dat je hier iets 
aan hebt. Houd je me op de hoogte over hoe het gaat?

Reactie
Ik ben er niet meer aan toegekomen je op de hoogte te 
houden van het verloop van de behandeling waarover ik 
je eerder een supervisievraag stelde. Mijn excuses. Maar 
eigenlijk is het daarna vrij vlot en zonder grote problemen 
verlopen. Gewoon volhouden bleek ook hier weer de gou-
den regel, ondanks mijn eigen spanning daarbij. En de 
opmerking over het servies heeft daarin zeker geholpen. 
Bedankt! 
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Beantwoord door: Wieke Visser

Intergenerationele 
suïcidaliteit
Ik heb een zeventienjarig meisje in behandeling dat de afgelopen jaren een aantal suïcide-

pogingen heeft gedaan. Depressie zit in de familie en haar grootmoeder aan moederszijde 

heeft zichzelf gesuïcideerd voordat dit meisje geboren werd. Met dit meisje gaat het nu 

voorzichtig wat beter: ze is minder depressief en wil niet meer dood. Wel verlangt ze nog 

vaak naar rust of verdoving waardoor ze zichzelf nog wel regelmatig verwondt of alcohol 

gebruikt. Nu ze niet meer dood wil, is er een angst ontstaan dat ze zichzelf vanuit een impuls 

wat aan zal doen. Nu las ik over EMDT, een sterk op EMDR lijkende behandeling waarbij de 

belangrijkste verschillen zijn dat de targets altijd fl ashforwards betreffen en waarbij de 

positieve cognitie niet bepaald en geïnstalleerd wordt. Zie EMDR Magazine #19. Zou ik dit 

ook ‘gewoon’ met EMDR kunnen behandelen?

Supervisievraag
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Suïcidaliteit is in de familie een zeer beladen thema. Ze 
is veel, bijna obsessief, bezig met deze gedachte en dat 
dreigt haar stemming nu weer negatief te beïnvloeden. 
Ik aarzel omdat ik dit meisje zo kwetsbaar vindt vanwe-
ge haar persoonlijkheidsproblematiek en aanhoudende 
zelfbeschadiging en het verhoogde risico op suïcide 
door haar voorgeschiedenis met een grootmoeder die 
zichzelf gesuïcideerd heeft.

Antwoord
Ja, dit lijkt mij bij uitstek een casus voor een flash-
forward op haar intrusies van de rampfantasie over 
een ‘per ongeluk gelukte’ suïcide. Uiteraard kan dit 
ook met EMDR, de uitgebreide versie van EMDT, 
waarbij misschien wel het belangrijkste is dat je 
het zelf aandurft om het target goed te activeren 
en de spanning te maximaliseren, door haar het 
beeld zo levendig mogelijk te laten voorstellen. Be-
denk maar dat dit in haar hoofd toch al gebeurt, 
vele malen per dag. Het is het mooiste om ouders 
erbij te betrekken door hen samen met het meisje 
te vertellen over wat jullie gaan doen en hen er ook 
over terug te vertellen. Het kan hen helpen om zelf 
ook minder angstig te worden en daarmee dus de 
angstige gedachten van hun dochter minder te be-
krachtigen. Het feit dat er eerder in de familie een 
suïcide is geweest lijkt me juist een reden om dit 
middel in te zetten om het idee van de intergenera-
tionele doem te doorbreken. Ook belangrijk is dat 
de resultaten van de pilotstudie van EMDT heel po-
sitief waren en de interventie inmiddels als veilig 
kan worden beschouwd.

Reactie
Fijn dat je me aangemoedigd hebt om dit aan te gaan 
want het is heel goed gegaan. Het kostte eerst wel 
moeite om de rampfantasie echt levendig te krijgen, 
omdat ze zei dat haar gedachten stopten voordat ze 
er echt goed naar kon kijken. Met veel doorvragen 
kwam ze toch op een paar verschillende en zeer be-
laden beelden van hoe ze zichzelf zou kunnen suïci-
deren met alle gevolgen voor haar familie. Er waren 
dus uiteindelijk meer plaatjes van de suïcide zelf en 
een plaatje van haar ontredderde familie. Ik heb haar 
werkgeheugen flink belast door haar te laten tappen 
en woorden te laten spellen, naast de oogbewegin-
gen. Daardoor konden we alles in één wat langere 
sessie doen. Ze was moe maar zeer tevreden. Omdat 
haar ouders haar hadden gebracht hebben we hen 

aan het eind erbij gehaald en verteld wat we in de 
sessie gedaan hadden. Ook zij waren blij verrast en 
opgelucht. 

Inmiddels is het vier weken geleden dat we dit gedaan 
hebben en de suïcidale intrusies zijn echt weg. Ze denkt 
er nog wel eens aan maar zonder lading of angst. Ze is 
nu wel meer gaan nadenken over de suïcide van haar 
oma en is hier met haar ouders over gaan praten. Op 
zich goed, maar dit heeft wel nieuwe beelden gegeven 
bij haar waar ze nu last van heeft. Zal ik dat ook maar 
meteen met EMDR behandelen of moet ik het nog even 
aanzien (watchfull waiting)?

Antwoord
Goed gedaan hoor! Mooi dat je zowel hebt ingezet 
op maximaal activeren als op een flinke belasting 
van het werkgeheugen. En geweldig dat de ouders 
zo betrokken zijn geraakt dat ze ook meedenken 
over andere mogelijkheden voor de toepassing van 
EMDR. Kennelijk is er nu ook ruimte voor de vol-
gende stap: het verwerken van het mogelijk inter-
generationele trauma van de suïcide van haar oma. 
Als ze echt last heeft van intrusies over haar groot-
moeders suïcide dan kun je dat zeker behandelen 
met EMDR als zij dat ook wil. Als zij liever nog even 
wacht dan kan dat ook geen kwaad maar het is ook 
niet schadelijk om het meteen te behandelen. Het 
maakt me trouwens ook benieuwd naar eventueel 
trauma bij haar moeder. Weet je daar iets van? 

Reactie
Goh, ik had niet gedacht dat het behandelen van de 
suïcidale intrusies bij mijn patiënt zou leiden tot het 
verwerken van het onderliggend, deels intergenerati-
onele trauma in deze familie. Ik heb de intrusies over 
de suïcide van haar oma inderdaad behandeld en dat 
had opnieuw een verrassend groot effect: de intru-
sies zijn verdwenen en haar stemming is opnieuw 
verbeterd. Nog voor ik er zelf naar kon vragen ver-
telde haar moeder mij al dat ze zich door deze behan-
deling van haar dochter, bewust was geworden van 
haar eigen weggestopte gevoelens over de suïcide 
van haar moeder. Ze gaat daar zelf behandeling voor 
zoeken (bij een therapeut met EMDR in het pakket 
uiteraard!). 
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Gotham City stinkt. Het vuilnis wordt niet opgehaald. De ratten mesten zich 
vet. De bevolking klaagt. Ook de therapie van Artur Fleck wil niet echt vlot-
ten. De wereld wordt steeds gekker, volgens Arthur. De therapeut beaamt dat 
het tough times zijn en verandert het onderwerp: “How ‘bout you? Have you 

been keeping up with your journal?” Arthur blijkt naast het noteren van zijn 
negatieve gedachten zijn dagboek ook te gebruiken voor observaties en nieu-
we grappen. Hij ambieert een carrière als stand-up comedian. De therapeut 
bladert, ziet pornoplaatjes en leest: “I just hope my death makes more cents 

than my life.” Ze vraagt of hun gesprekken hem helpen. Arthur denkt dat hij 
zich beter voelde toen hij opgenomen was. “And having thought more about 

whý you were locked up?” We zien Arthur in het ziekenhuis zijn hoofd tegen 
de muur bonken…“Who knows…” Hij vraagt om meer medicatie. De thera-
peut stelt vast dat Arthur al zeven verschillende medicijnen gebruikt: “They 

must be doing something…?” “I just don’t want to feel so bad anymore…” 
Beiden zijn gefrustreerd. Ze zijn, zoals de Palo Alto-psycholoog Paul Watzla-
wick in zijn boek Change het zegt, als vliegen gevangen in de fl es van oplos-
singen van de eerste orde: wat kunnen we nog meer verzinnen? Verstrikt in 
de illusie van alternatieven… 

Oplossing van de tweede orde
Arthur sjokt terug de immense trap op naar de verloederde woonkazerne 
waar hij met zijn moeder woont. Ze is een chronisch-psychiatrisch patiënt die 
hij liefdevol verzorgt. Moeder is als een kind. Ze noemt hem Happy en heeft 
Arthur geleerd dat hij bestemd is to bring laughter and joy in this world. Zijn 
geld verdient Arthur als rent-a-clown. Zijn collega’s vinden de broodmagere 
Arthur weird. De rest vermoedelijk ook. Hij lacht raar. Waarschijnlijk ten ge-
volge van pseudobulbar affect. Hij draagt een kaartje bij zich waarop staat 
dat de oorzaak óf hersenbeschadiging óf een neurologische aandoening is. 
Tijdens zijn werk wordt Arthur door een groep jongens in elkaar geschopt. Hij 
‘bevriest’. Een collega geeft hem een pistool op afbetaling om zich te verdedi-
gen. Een ommekeer die uiteindelijk resulteert in een oplossing van de tweede 
orde: “I used to think that my life was a tragedy, but now I realize that’s a 

fucking comedy…” De geboorte van Joker - net geen zelfmoord. Zijn klachten 
zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. De vlieg is gevlogen…

Susan Fiske
Waarom was het leven voor Arthur een tragedie? In zijn dagboek noteert 
Arthur: “The worst part about having a mental illness is people expect you 

to behave as if you don’t.” Gedrag heeft sociale consequenties. Om te be-
grijpen hoe we elkaars gedrag beoordelen ontwikkelde de sociaalpsycholoog 

Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt Joker
Trauma en sociale contextDe fi lm Joker, met in de 

hoofdrol Oscar-winnaar 

Joaquin Phoenix en 

tegenspeler Robert De 

Niro, was in 2019-2020 

een wereldwijd bios-

coopsucces maar tevens 

controversieel. De aloude 

vraag keerde weder in 

hoeverre het begrijpen 

van geweld leidt tot het 

goedpraten van geweld. 

In ieder geval is Joker 

een fi lm die toont hoe 

trauma en sociale 

context elkaar in een 

ijzeren greep kunnen 

houden. Een verhaal 

over hervonden 

herinneringen...
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Susan Fiske het Stereotype Content Model (SCM). Vol-
gens dit model beoordelen we mensen op twee dimen-
sies: warmte en competentie. We schatten eerst in of 
iemand ons bedreigt of behulpzaam is en vervolgens 
hoe competent die persoon is die intentie ten uitvoer te 
brengen. Warmte gaat over trust en competentie over 
sociaaleconomische status. In het SCM ontstaan door 
de posities H(oog) of L(aag) op de assen W(armte) en 
C(ompetentie) vier kwadranten. Verschillen in sociale 
status, gezondheid, geslacht, ras, nationaliteit, cultu-
rele identiteit worden zo ‘gewaardeerd’. Automatisch 
plaatsen we mensen in een kwadrant. Dat blijkt speci-
fieke emoties op te roepen. Ook dieren plaatsen we in 
een kwadrant. Zo vinden we bijvoorbeeld in het kwa-
drant HW-LC chronisch-psychiatrische patiënten en be-
dreigde diersoorten (medelijden), in LW-LC white trash 
en ongedierte (afkeer), in LW-HC de rijken en roofdieren 
(afgunst), en in HW-HC de middenklasse en huisdieren 
(trots). Arthur, soms een bedreigde diersoort, soms on-
gedierte, wil een huisdier zijn. De spiegel die we elkaar 
voorhouden is echter genadeloos. Want hoe tragisch 
ook, de structuur van de sociale wereld is gericht op 
status quo. 

Robert Merton
De socioloog Robert Merton onderzocht in zijn boek 
Social theory and social structure hoe sociale structu-
ren op hun beurt ons gedrag beïnvloeden. Merton on-
derscheidt daartoe enerzijds wat wij cultureel belang-
rijk vinden om na te streven, en anderzijds de manier 
waaróp dit mag worden nagestreefd. La Règle du Jeu. 
Merton richt zich op westerse maatschappijen met 
overmatige aandacht voor gouden medailles: geld en 
succes. In onze vrije wereld bestaat de impliciete aan-
name dat we allemaal gelijke kansen hebben op een 

medaille. Als je maar… De druk, het verlangen om suc-
cesvol te zijn, kan volgens Merton bij mensen die in 
de sociale structuur toch iets minder gelijk zijn dan 
de anderen, tot normafwijkend gedrag leiden. Merton 
onderscheidt (benevens de conformisten) vier groe-
pen. De innovatoren gaan voor de prijzen maar wijzen 
de spelregels af: strafbaar gedrag. De ritualisten gaan 
niet meer voor de prijzen maar houden zich wel aan 

de spelregels. Ze geven negatief commentaar aan de 
zijlijn. Een stap verder gaan de retreaters: zwervers, 
chronisch-psychiatrische patiënten. Ze hebben zowel 
de prijzen als de spelregels opgegeven. Ze doen ge-
woon niet meer mee. En ten slotte de rebellen. Deze 
willen het spel zelf veranderen, zoals Joker. Dat is niet 
hetzelfde als het Fuck the rich-gedrag van de Gotham-
clowns. Dat is het ressentiment, frustratie van de con-

formisten (wat ook relschoppers aantrekt) over de te 
groot geworden verschillen in beloning. Arthur heeft 
geen materiële interesse. Hij zoekt bevrijding... 

De bevrijding
Tijdens zijn clownswerk in een kinderziekenhuis valt 
Arthur’s pistool op de grond. Ontslag volgt. Uitsluiting. 
Op zijn terugtocht in de metro doodt hij, na wederom 
getreiterd te zijn, drie Wallstreet-boys. Arthur vlucht en 
danst vervolgens in een openbaar toilet een trage, ritu-
ele dans op de onheilspellende muziek van de IJslandse 
Oscar-winnaar Hildur Guðnadóttir. Als een krijger die 

”De geboorte van Joker; 
net geen zelfmoord”
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voor het eerst heeft gedood. Rite de passage... Arthur 
is voorgoed veranderd. De therapeut ziet en hoort het 
niet, tot ergernis van Arthur: “You don’t listen. Anyway, 

I said, for my whole life I didn’t know if I really existed. 

But I do. And people are starting to notice.” Ze negeert 
het en vertelt dat dit gesprek wegens bezuinigingen 
het laatste is. Uitsluiting. “They don’t give a shit about 

people like you, Arthur. And they really don’t give a shit 

about people like me, either…” 

Thuis ontdekt Arthur per toeval in de bedelbrieven van 
zijn moeder aan haar vroegere werkgever, de rijke Tho-
mas Wayne, dat hij zijn zoon is. Arthur gaat op onder-
zoek uit. De hoop vervliegt snel en is de opmaat voor 
meer ondermijnende ontdekkingen. Arthur blijkt een 
abandoned child, geadopteerd, misbruikt, mishandeld 
(schedelletsel), ondervoed. Hervonden herinneringen. 
Concrete oorzaken. Als in een satori begrijpt Arthur 
hoe zijn diagnoses een sociale constructie zijn. Hem 
gevangen houden. Maken dat er iets mis met hém is: 
“There isn’t. It’s the real me… Nothing can hurt me any-

more…” Arthur is vrij…

It ain’t necesarrily so…
Joker, die vermaard is om zijn uitspraak: “If I’m going 

to have a past, I prefer it to be multiple choice”, ver-
telt zelf het verhaal. In de film komen we er geleide-
lijk achter dat Arthur vaak in een schijnwereld leeft. De 
wereld van crooner-classics. Hij blijkt een onbetrouw-

bare verteller. Hij heeft geen relatie 
met Sophie. Het verkrijgen van het 
medisch dossier van zijn moeder 
is onwaarschijnlijk, evenals de ont-
moeting met Thomas Wayne. Wij 
worden zo, net als Arthur, gecon-
fronteerd met het gegeven dat onze 
leefwereld een sociale constructie 
is, geweven met feiten die soms 
geen feiten blijken te zijn. Mensen 
zijn geboren verhalenvertellers. 

Joker is als Kevin Spacey in House of 

Cards. Hij speelt met ons. Hij weet 
hoe goedgelovig we zijn. Hoe graag 
we vermaakt worden. Echter, een 
nuchtere blik op de feiten toont het 
wraakzuchtig karakter van de moor-
den van Arthur, passend bij betrayal 

trauma. Belangrijke anderen heb-
ben hem bedrogen, in de steek ge-

laten. Ook de onschuldige Sophie. Vermoordt hij haar 
schattige dochtertje Gigi? We horen een sirene maar 
krijgen het niet te zien. The show must go on. Joker wil 
zeker niet geassocieerd worden met rancuneuze incels 
en dwangmatige serial killers. Hij wil gezien worden. En 
dat lukt. Aanbeden door de Gotham-clowns…

Plus ça change, plus c'est la même chose
Watzlawick suggereert drie vormen van foutieve oplos-
singen waardoor Arthur’s niet geringe moeilijkheden 
problemen zijn geworden. Het Utopisch syndroom in 
zijn hopeloze (ontsnappings-)poging een succesvolle 
stand-up comedian te worden. Terwijl zelfs zijn moeder 
hem vraagt of je daar niet funny voor moet zijn. Zijn 
verwoede pogingen Happy te zijn (de Wees-spontaan-

paradox): “It’s so hard just to try and be happy all the 

time.” En de Verschrikkelijke vereenvoudiging: “There is 

nothing wrong with me…” Hij speelt hierdoor het spel 

zonder einde. Niets tweede orde. Niets vrijheid. Van 
een mentally-ill loner is hij een wraakzuchtige comic 
geworden - even ontworteld. Maar ook wij, het hoog-
geëerd publiek, zijn verstrikt geraakt in de illusie der 
alternatieven. We vinden Arthur zielig en Joker verma-
kelijk. C'est la même chose…  

Referentie

Fiske, S. T., Cuddy, A. J., Glick, P., Xu, J. (2002). A model of (often mixed) 

stereotype content: competence and warmth respectively follow from 

perceived status and competition. Journal of Personality and Social 

Psychology, 82, 878–902.
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Waarschijnlijk had ik het al veel eerder kunnen opmer-
ken maar ik werd me er pas van bewust toen ik 25 was. 
Ik had van mijn onderbuurman het boek Het begeren 
uit 1952 van Piet van Aken geleend. Ik had nog nooit 
van de goede man gehoord, laat staan van het boek. De 
buurman was er in ieder geval zeer enthousiast over en 
wilde het me graag uitlenen. ’s Avonds begon ik de eer-
ste regels te bekijken en vervolgens heb ik ademloos 
en alle tijd vergetend, het boek in een ruk uitgelezen. 
Buiten was de ochtend inmiddels begonnen. Moe en 
zwaar onder de indruk van het boek trakteerde ik me-
zelf op een croissantje en een Volkskrant bij ‘mijn’ Al-
bert Heijn aan de overkant. In de krant viel mijn oog op 
een klein berichtje: “Schrijver Piet van Aken overleden”. 
Ik was verbijsterd: wat een toeval!

Ik was het voorval waarschijnlijk al weer snel vergeten 
als ik een paar dagen later niet weer iets opmerkelijks 
had meegemaakt. Ik fietste door het centrum van Am-
sterdam en reed op een stoplicht af dat op rood stond. 
Een echte Amsterdammer kijkt niet naar stoplichten 
maar laat zich door de verkeerssituatie leiden. Het 
kruispunt was leeg, dus zonder snelheid te minderen 
reed ik over de stopstreep. Exact op dat moment ging 
het licht op groen!! Toch wel curieus. Let wel, de eerste 
detectielussen in het wegdek zouden pas jaren later 
hun opwachting komen maken. 

Ik ging er wat meer op letten. Het bleek mij redelijk 
vaak te overkomen dat het stoplicht op groen springt 
als ik aan kom fietsen. Ook als voetganger bleek dat re-
gelmatig te gebeuren. Langzaam drong tot me door dat 
dit alles wel eens niet helemaal met toeval te maken 
zou kunnen hebben. Het gaf een verward gevoel. Maar 
had ik dit dan al niet veel eerder meegemaakt? Vanuit 
mijn verwarring ging ik, nog voor het bestaan van de 
affectbrugroute, terug in de tijd. Ik zag weer voor me 
hoe ik, nog maar net begonnen met mijn studie, vanaf 
station Vlaardingen Oost over de Van Hogendorplaan 
naar mijn ouderlijk huis wandelde. Op het trottoir zag 
ik een speelkaart liggen met de bedekte kant naar bo-
ven. ‘Harten vijf’ gokte ik voor de grap. Toen ik de kaart 
opraapte en omdraaide, bleek het inderdaad de harten 

vijf te zijn. Ik weet nog hoezeer ik schrok. En meteen 
herinnerde ik me ook, ik moet nog op de lagere school 
gezeten hebben, die keer dat ik ondanks de stortregen 
zonder jas naar buiten ging en het vrijwel onmiddellijk 
ophield met regenen. En via dat regenvoorval herinner-
de ik me ook ineens hoe ik jaren later achter het stuur 
van een auto op een kruispunt in Vlaardingen stond te 
wachten tot ik door kon rijden en het letterlijk voor mij 
regende terwijl er geen spatje op mijn voorruit viel. 

De Engelsen hebben de gezegde: once is an accident, 

twice is a coincidence, thrice is a pattern. Ik ben me 
gaan realiseren dat we met z’n allen de richting van 
de causaliteit in het dagelijks leven mogelijk verkeerd 
interpreteren. Misschien dat het leven zich veel meer 
naar óns voegt dan wij naar het leven. Hoe het precies 
in elkaar zit weet ik nog niet. Ik sluit niet uit dat grote 
aantallen daar een rol bij zou kunnen spelen. Ik heb ooit 
iemand voor de grap horen zeggen dat een vliegtuig al-
leen maar in de lucht blijft door de gemeenschappelijke 
verwachting van de passagiers dat het vliegtuig in de 
lucht blijft. Inmiddels weet ik niet mee zeker of dit een 
grap is. Reageert het stoplicht niet op ons in plaats van 
wij op het stoplicht? Stopt de regen niet gewoon als 
wij zonder jas naar buitengaan en heb ik met het lezen 
van Het begeren niet bijgedragen aan de dood van Piet 
van Aken?

Ik liep een paar weken geleden, na een EMDR training, 
met mijn facilitator van de Rino naar het station Utrecht 
Centraal. Het verkeersdrukke Vredenburg naderend, 
zagen we het voetgangerslicht op rood staan. Toen we 
bij de stoeprand kwamen sprong het licht op groen. 
“Wat een toeval”, zei ze.

Column

Toeval?
Tekst: Hans-Jaap Oppenheim
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Boekrecensie

Traumaseksualiteit
Tekst: Jackie June ter Heide

Het werd hoog tijd dat ik eens een boek als dit las - een soort everything you’ve always 

wanted to know but were afraid to ask over seksueel misbruik bij jongens. “Praten over 

seks”, zo schrijft de auteur, “is een beetje seks”. Een mooie observatie die verklaart wat 

ik in de klinische praktijk wel eens voel: terughoudendheid om door te vragen over details 

van seksueel geweld. In dit boek maakt Peter John Schouten daar korte metten mee.

Peter John Schouten (2016)

Peter John Schouten zoomt in dit boek over seksu-
eel misbruik van jongens in vier hoofdstukken en een 
aantal bijlages tot in de kleinste details in op het be-
gin, de gevolgen en het herstel daarvan. Schouten is, 
naast psychotherapeut, ook ervaringsdeskundige. Dat
maakt, neem ik aan, dat hij het lef heeft om diep door
te dringen in deze ingewikkelde materie. Zo kan hij 
onderwerpen behandelen die de DSM-5 en richtlijnen 
voor traumabehandeling overstijgen.

Zoals ‘de seconde’: het eerste moment waarin het 
kind geïntroduceerd wordt in de wereld van volwas-
sen seksualiteit, met alle tegenstrijdige emoties van
dien, en waarin de seksualiteit van de dader in het
kind wordt ingeprent. Wat dan volgt is ‘de psychische
dwarslaesie’, een aanduiding van psychische dissoci-
atie waarbij jongens vervreemden van hun eigen li-
chaam en seksualiteit en hun geheim met niemand 
kunnen delen. En ‘traumaseksualiteit,’ waarmee hij
verwijst naar zaken als herhaling van slachtoffer-
schap, verwarrende lustgevoelens en onzekerheid
over de seksuele identiteit.

Dit inzoomen op allerlei facetten van seksueel trau-
ma is leerzaam. EMDR-therapeuten mijden soms de-
tails. De herinnering wordt in grote lijnen verteld, dan
wordt ingezoomd op het meest pijnlijke beeld, en dan
wordt het werkgeheugen aan het werk gezet. Dat, zo 
bewijst dit boek, is soms een gemis, want de grootste
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pijn wordt dan niet gedeeld. Tegelijkertijd denk ik dat
EMDR-therapie wel degelijk wat te bieden heeft aan 
deze mannen, zeker wanneer de details te pijnlijk zijn 
om te onthullen. Juist wanneer de beelden verzwakt 
zijn, kan het verhaal beter verteld worden. En vertel-
len is nodig voor het herstel, zo bepleit Schouten.

Traumaseksualiteit is soms, gek genoeg, een span-
nend boek. Schouten beweegt zich op gebieden die
klinisch dusdanig complex zijn dat je je afvraagt hoe
hij zich daar nu weer uit zal redden. Hij spoort part-
ners aan erbij stil te staan waarom ze aangetrokken
waren tot een seksueel misbruikte man. Hij spoort
ouders aan hun zoons te laten vertellen en zich af 

te vragen waarom ze zich indertijd
niet hebben gerealiseerd dat hun kind
seksueel misbruikt werd. Hij motiveert 
misbruikte mannen om de dader ter
verantwoording te roepen in een ge-
sprek en hun band met de dader te
verbreken. Hij roept gemeenschappen 
op om verhalen over seksueel misbruik
te delen, omdat seks tussen volwas-
senen en kinderen geen daad is van
intimiteit maar “openbare seks waar 
iedereen zich ongevraagd mee mag 
bemoeien.” Uit dergelijke uitspraken
spreekt een grote kracht en wijsheid.

Daarnaast is het boek gelardeerd met
citaten van misbruikte mannen. Altijd
illustratief en soms ontroerend. “Van
binnen brak ik. Onherstelbaar. Ik her-
inner me dat de heelheid er wel is 
geweest.” In de citaten lees je de ge-
sprekken terug die Schouten voerde 
met zijn patiënten en zo krijg je een
kijkje in zijn klinische praktijk.

Traumaseksualiteit is moeilijk te recen-
seren, niet in de laatste plaats door de
bijzondere stijl waarin het geschreven
is. Een associatieve, wat dichterlijke
stijl, met veel herhalingen. Dat maakt 
dat je je goed moet concentreren om 
de boodschap van de auteur te vatten. 
Het boek is prachtig uitgegeven, met
verschillende kleuren en lettertypes, 
maar bevat storend veel grammatica-
le fouten. Vergeleken met een ander 
boek over seksueel misbruik, Verlamd 

van angst van Agnes van Minnen, is dit boek minder 
goed leesbaar. Dat maakt het minder goed inzetbaar 
als psycho-educatie. Maar daarmee niet minder rijk.
Therapeuten raad ik zeker aan dit boek te lezen, en
ook voor de meer onderlegde patiënten en naasten
van patiënten is het geschikt. De volgende keer dat
ik een man in behandeling heb vanwege de gevolgen
van misbruik, zal ik doorvragen: over die eerste se-
conde, over de mengeling van angst en lust, en over 
zijn traumaseksualiteit.

Peter John Schouten (2016).Traumaseksualiteit: Als jongen

seksueel misbruikt, mannen tussen slachtoffer- en daderschap.

Delft: Eburon. 291 pagina’s.

Uitgeverij: Eburon - Delft, 291 pagina’s
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Verenigingsnieuws

Professioneel en verbonden
Tekst: Elseline Scherpenisse

De jaarlijkse supervisorendag van de VEN vond dit jaar plaats op zaterdag 11 januari. Het thema van 

de dag luidde: De VEN supervisor 2020, professioneel en verbonden. Voor de EMDR-supervisoren hét 

moment om kennis te delen, inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten. Dagvoorzitter René van Diest 

beloofde de supervisoren een ‘gegarandeerd leerzame dag’. Die belofte werd helemaal waar gemaakt.

Supervisorendag VEN 2020

Dit jaar was de locatie van supervisorendag voor het
eerst ‘De Eenhoorn’ in Amersfoort. Een enkele door-
gewinterde supervisor reed op de automatische piloot 
door naar de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder. Uitein-
delijk was de groep compleet en zat de zaal goed vol:
de VEN telt dit jaar voor het eerst meer dan honderd
supervisoren. De 22 nieuwe supervisoren in opleiding
werden door Joany Spierings op ludieke wijze aan de
groep voorgesteld. Ze organiseerde een quiz waarmee 
allerlei informele weetjes over de supervisoren in oplei-
ding bekend werden gemaakt. Dit leidde tot veel gelach 
en hilarische taferelen.

Plannen voor 2020
Daarna was het tijd voor serieuzere zaken en leidde 
voorzitter Annemieke Driessen het inhoudelijke gedeel-
te in. Ze blikte terug op de VEN-activiteiten in 2019 en
vertelde over de plannen voor 2020. De opleidingsrou-
tes voor VEN-leden en regels voor herregistratie werden
door Annemieke toegelicht. Ze vertelde over de samen-
werking van de VEN met de VCGt en de Vereniging voor 
Schematherapie (VSt). Het doel van deze samenwerking 
is vooral om elkaar op inhoudelijk gebied te vinden en te 
versterken.

Supervisie geven
Steven Meijer hield een lezing over het geven van su-
pervisie. Hij vertelde open over zijn eigen ervaringen als
supervisor én supervisant. De relatie tussen de supervi-
sor en de supervisant is vergelijkbaar met die van een 
meester met 
zijn leerling. Het doel van de supervisie is om kennis zo
over te dragen dat de leerling zich optimaal kan ont-
wikkelen en de meester zichzelf uiteindelijk overbodig
maakt. Zoals de leermeester in de fi lm Kungfu zei: ‘If you 

can snatch this pebble from my hand, it is time for you

to leave’. Steven nam de toehoorders mee in zijn ver-
haal over soms moeizaam verlopende supervisieproces-
sen. Tijdens de supervisie kunnen betrekking en inhoud 
door elkaar gaan lopen, het supervisieproces loopt dan 
vast. Steven gaf de supervisoren tips en tricks hoe zij
met deze ingewikkelde processen om kunnen gaan. Ook
was er ruimte om te oefenen en eigen ervaringen met 
elkaar te delen.

Wetenschappelijke ontwikkelingen
Het is natuurlijk erg belangrijk dat de supervisoren van
de VEN op de hoogte zijn van recente onderzoeken, om 
vragen van supervisanten goed te kunnen beantwoor-
den. Daarom vertelden drie experts op het gebied van
EMDR en wetenschappelijk onderzoek over de nieuwste
wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeken.
Suzanne van Veen promoveerde op 7 februari met haar 
proefschrift getiteld In the spotlight: experimental re-

search to improve the treatment of anxiety and trauma. 
Ze is lid van de wetenschapscommissie van de VEN en 
vertelde over haar eigen promotieonderzoek en de ver-
schillende onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR
bij andere stoornissen dan PTSS.
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Verenigingsnieuws

De ledenlijst is alweer een aantal maanden zichtbaar op de website. Inmiddels heeft 25% van de 
leden zich hiervoor aangemeld. Wil jij je ook nog aanmelden? Raadpleeg dan de werkinstructie op de 
website of in Mijn VEN. In de werkinstructie doorlopen we alle stappen voor het invoeren en wijzigen 
van jouw persoonlijke gegevens. Heb je hierover dan toch nog vragen, mail ons dan, of stuur een 
berichtje via Mijn VEN. 

Contributiefactuur
Ben je op zoek naar jouw contributiefactuur, kijk dan in Mijn VEN. Daar vind je alle contributiefacturen vanaf 2018. 

Website 
Het afgelopen half jaar zijn we druk bezig geweest met het opschonen van de website. We maken het overzichtelijker 
en frissen de lay-out op. De besloten pagina is komen te vervallen en alle informatie die op deze pagina te vinden was, 
zoals de protocollen, is verhuisd naar Mijn VEN. De komende tijd willen we de pagina meest gestelde vragen verder 
uitbreiden. Als je aanvullingen hebt, laat het ons dan weten.

Bericht van het secretariaat
Tekst: Desiree van Balen

Ad de Jongh vertelde over EMDR bij patiënten met com-
plexe PTSS. Hij nam de ontwikkelingen sinds 2015 tot 
heden kort door met een overzicht van onderzoek en 
de verandering in de richtlijnen voor de behandeling 
van PTSS. Van fasegerichte behandeling met stabilisa-
tie, naar de nieuwe richtlijn van de International Society 

of Traumatic Stress (ISTSS) van 2018. Deze zet trauma-
gericht behandelen van met name het vroegkinderlijk 
trauma op de eerste plaats, waarbij niet alleen afname 
van klachten een doel is, maar ook het verbeteren van 
het functioneren. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met 
complexe PTSS net zo goed reageren op behandeling 
met EMDR als patiënten met enkelvoudige PTSS. Vrijwel 
alle trauma-gerelateerde symptomen (emotie-regulatie-
problemen, dissociatie, borderline-symptomen) nemen 
in ernst af, en met dezelfde snelheid als de kernsymp-
tomen van PTSS. 
In de Bring you up to date-date gaf Suzy Matthijssen een 
overzicht van alle lopende onderzoeken naar EMDR in 
Nederland. Van EMDR bij tinnitus tot EMDR bij depres-
sieve adolescenten, er wordt ontzettend veel goed on-

derzoek gedaan. Het is mooi om te zien dat er zo’n ver-
scheidenheid is aan onderwerpen. Daar mogen wij als 
Nederlandse EMDR-therapeuten met zijn allen trots op 
zijn. De onderzoeken worden vaak mede mogelijk ge-
maakt dankzij subsidies van de VEN. De wetenschaps-
commissie kent ieder jaar subsidies toe aan veelbelo-
vend onderzoek, een dankbare en belangrijke taak.

Standaardprotocol 2020
De dag werd afgesloten met de nieuwste update van 
het standaardprotocol. Hellen Hornsveld vertelde over 
de belangrijkste wijzigingen in het protocol en de on-
derbouwing daarvan. Het nieuwste protocol is voor alle 
leden beschikbaar op de website van de VEN. De aange-
paste versie voor kinderen en jeugdigen volgt in de loop 
van het voorjaar. 
Alle ruim honderd supervisoren zijn weer helemaal 
bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen. Vol 
nieuwe inspiratie zullen zij ook het komende jaar met 
plezier supervisie geven aan de EMDR-therapeuten van 
de VEN.       
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LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
34865 Mw. M. Mileusnic ROTTERDAM milkamileusnic@hotmail.com Practitioner Volw
35242 Mw. M.J. Boom HAARLEM marcelle.j.boom@gmail.com Practitioner Volw
34583 Mw. C.J. Immerzeel UTRECHT cjimmerzeel@gmail.com Practitioner Volw
33159 Mw. J.M.T. Roelofs ARNHEM Jose.roelofs@planet.nl Practitioner Volw
33430 Mw. J.E. Veldkamp HAARLEM jeveldkamp@hotmail.com Practitioner K&J 
34629 Dhr. B. Toll MOLENHOEK bramtl@hotmail.com Practitioner Volw
34433 Mw. M. Haarman ENSCHEDE mirjamhaarman@hotmail.com Practitioner Volw
33689 Mw. M.J.F.Y. van den Hoek-Alkema ROTTERDAM m.vandenhoek@outlook.com Practitioner Volw
33209 Mw. J.F. Wielemaker-Huson KOUDEKERKE jwielemaker@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
35149 Mw. J.M. Spaander-de Kroes OUDEHORNE jdekroes@hetnet.nl Practitioner K&J
33281 Mw. J. Feenstra-Kootstra ZWARTSLUIS jackelien.feenstra@gmail.com Practitioner K&J en Volw
33438 Dhr. R. de Vos SCHAGEN royde_vos@hotmail.com Practitioner K&J
35629 Mw. I. van der Lecq DEN HAAG ingridvanderlecq@ziggo.nl Practitioner K&J
35505 Mw. E. Jongejan BREDA info@psychologiepraktijkkompas.nl Practitioner Volw
32444 Mw. O.T.A. Swagemakers CASTRICUM oswagemakers@yahoo.com Practitioner Volw
32043 Mw. J.D. de Pagter UTRECHT jessica.de.pagter@uppp.nl Practitioner K&J
33126 Mw. L.F. Loojenga-Gräper BREDA loesgraper@hotmail.com Practitioner Volw
34933 Mw. P.L. van Zon HAARLEM vanzonpsychotherapie@gmail.com Practitioner Volw
32570 Mw. M. de Jong GRONINGEN margrietedejong@ziggo.nl Practitioner Volw
32789 Mw. M.M. Visser HAARLEM margreet.visser@xs4all.nl Practitioner K&J en Volw
33090 Dhr. E. Morsch AMSTERDAM morsch.erik@gmail.com Practitioner Volw
35781 Mw. A.C. Cremers EINDHOVEN ac.cremers@gmail.com Practitioner Volw
35227 Mw. M. Kool GOUDA marloeskool83@hotmail.com Practitioner K&J
35255 Mw. F.J. van Apeldoorn GRONINGEN info@praktijkvanapeldoorn.nl Practitioner VW
33680 Mw. S. van Waas-Uittenbogaard STOLWIJK silenjos@gmail.com Practitioner K&J
33679 Mw. J.M. de Bil CAPELLE A/D IJSSEL m.debil@perspectiefcapelle.nl Practitioner K&J en Volw
34908 Mw. A. Duitemeijer-Goethals TERNEUZEN goethals_anika@hotmail.com Practitioner K&J
35706 Mw. B.A.F. Aspers-Teuwen MIERLO bteuwen@xs4all.nl Practitioner K&J en Volw
33445 Mw. T.A. Kits-de Boer ZWOLLE takits@hotmail.com Practitioner K&J
33555 Mw. M.M. Pflitsch DEN HAAG michele.pflitsch@gmail.com Practitioner VW
32046 Mw. E.A.F. Wentink GRONINGEN ernst.wentink@kpnmail.nl Practitioner VW en K&J 
35797 Mw. J.H. Ruijne DRACHTEN jh.ruijne@gmail.com Practitioner K&J
33123 Mw. M.E.F. Jansen ARNHEM machteld_jansen@hotmail.com Practitioner K&J
35057 Mw. A.R.F. van de Lavoir DEN DUNGEN (GEMONDE) annevdlavoir@hotmail.com Practitioner K&J
35207 Dhr. A.J.H. van Oosterhout EINDHOVEN jeroenbreda86@hotmail.com Practitioner VW
32386 Mw. E.M. Hadders-Medema GRONINGEN emmelien@moodboost.nl Practitioner K&J en Volw
34360 Mw. E. Schuller AMSTERDAM estherschuller@gmail.com Practitioner VW
35549 Mw. S. Boogaard LEIDEN sabine.wingen@gmail.com Practitioner VW
34038 Mw. J.W.F. Hogewind BAAMBRUGGE jwfhogewind@gmail.com Practitioner K&J
35002 Mw. C.M. Veldman SITTARD-GELEEN carolynveldman@gmail.com Practitioner VW
32546 Mw. C.H.M.C. van den Berg RAVENSTEIN info@claudiavandenberg.nl Practitioner K&J
32743 Dhr. H. Fokke ALMELO rickfokke@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
32395 Mw. M.A. Koole-Foekens EDE m.koole@careander.nl Practitioner VW
35379 Mw. E.H. Hurkmans ENSCHEDE e.hurkmans@dimence.nl Practitioner VW
33482 Mw. K.M. van Diepen PIJNACKER kimvandiepen@gmail.com Practitioner K&J
33486 Mw. Y. Klop-van Dokkum EDE yvettedok@hotmail.com Practitioner VW
34780 Mw. M. Maarsingh DEN HAAG maaikemaarsingh@gmail.com Practitioner VW
31449 Mw. H.H. Schepers UTRECHT hannekeschepers@hotmail.com Practitioner VW
33427 Mw. H.C. ten Napel CUIJK claudia.ten.napel@icloud.com Practitioner VW
35044 Mw. M. Schuitemaker DELFT m_schuitemaker@hotmail.com Practitioner K&J
35553 Mw. A.R. Wartema UTRECHT agaathwartena@hotmail.com Practitioner VW
35767 Mw. N.M. Sizoo RIJSWIJK sizoo.nm@gmail.com Practitioner K&J
32974 Mw. J.B.H. Jansen NIJMEGEN annebej66@gmail.com Practitioner K&J
32943 Mw. L.M. Meulemeesters-Wouters ARNHEM info@psychologenpraktijkdewenteling.nl Practitioner K&J
35789 Mw. M. Heersmink GRONINGEN mirjamheersmink@hotmail.com Practitioner VW
32913 Mw. A. Lanting-Werner NIJMEGEN alithawerner@gmail.com Practitioner K&J
33493 Mw. M.S.J. van Dieren BREDA maartjevdieren@gmail.com Practitioner VW
35561 Mw. M.M.M. van den Hoeven-Jacobs SIBRANDABUORREN myrthohoeven@gmail.com Practitioner VW
33688 Mw. H. Jacobs-Harre DELFT h.jacobs@ggz-delfland.nl Practitioner K&J
35110 Mw. H. Hage-Kok AMSTERDAM psycholoog@hermanja.nl Practitioner VW
33909 Mw. A.J. Kleijzen-Laponder UTRECHT dianakleijzen@kikpsychotherapie.nl Practitioner VW
30896 Mw. V.E.H. van de Waarsenburg ARNHEM veh.hin@gmail.com Practitioner VW
34729 Mw. I. Larsson-Olthof HAARLEM ilarssonolthof@gmail.com Practitioner K&J
35348 Dhr. N. Bachrach HELMOND n_bachrach@hotmail.com Practitioner VW
32472 Mw. F.M.H. Meertens NIJMEGEN fransje31@hotmail.com Practitioner K&J
35737 Dhr. W. den Bode S- HERTOGENBOSCH denbode.w@gmail.com Practitioner VW
34904 Mw. C.M. van Kampenhout GRONINGEN cornelievankampenhout@gmail.com Practitioner VW
35480 Mw. F.W.M. de Wit UTRECHT Sennedewit@casema.nl Practitioner K&J
33385 Mw. A.l. van Doorn AMSTERDAM alidalouisa@hotmail.com Practitioner VW
34889 Mw. P.J. Elzing ZOETERMEER pjelzing@hotmail.com Practitioner VW
35601 Mw. A.Tillema AMSTERDAM anneloestillema@hotmail.com Practitioner K&J
33567 Dhr. M.P.T. Pauwels GOUDA maarten.pauwels@gmail.com Practitioner VW
33503 Mw. D.L. Tesink-van Dijk ROTTERDAM ditjedijk@gmail.com Practitioner VW
34523 Mw. J.B. Braak GRONINGEN jolinebraak@gmail.com Practitioner VW
34070 Mw. L. van Tiggelen UTRECHT lorijnvt@kpnmail.nl Practitioner K&J
35225 Mw. N. Paap ROTTERDAM noel.paap@gmail.com Practitioner K&J
34992 Mw. L.C. Geesing BUSSUM laurageesing@hotmail.com Practitioner K&J
33466 Mw. I.H. de Vlaming DELFT idvlaming@gmail.com Practitioner VW
35504 Mw. A. Boudewijn BERLICUM ansboudewijn@hotmail.com Practitioner VW
33701 Mw. M. van den Bos ARNHEM Maaikevandenbos@xs4all.nl Practitioner K&J
35144 Mw. M. Barkmeijer ZWOLLE info@psychologenpraktijkmeppel.nl Practitioner VW
31679 Dhr. M. Mulder GOUDA michelmulder78@hotmail.com Practitioner VW
34525 Mw. K.J. Overeem VREELAND karlijnovereem@gmail.com Practitioner VW
32776 Mw. M.N. Gouwetor ARNHEM mngouwetor@gmail.com Practitioner VW
31961 Mw. G.E. Blokland-Foppen DORDRECHT cwblokland1@solcon.nl Practitioner VW
35148 Mw. S.C.J.E. van Limbergen OOSTERHOUT info@praktijkvl.nl Practitioner VW
34724 Mw. M.W. Tijink GRONINGEN margreet.tijink@gmail.com Practitioner K&J
34784 Mw. W. ten Brink LEEUWARDEN walterwiesjekromhout@hetnet.nl Practitioner K&J
35463 Mw. M. de Boer HOOGEVEEN info@marloesdeboer.nl Practitioner K&J
31315 Mw. P.A. Spuijbroek NIEUW VENNEP petra.spuijbroek@live.nl Practitioner K&J
34270 Mw. M.M.G. Tanis ZEIST marieke.tanis@gmail.com Practitioner K&J
33682 Mw. M.I.O. Dijkstra GORINCHEM mirtedijkstra@outlook.com Practitioner K&J
33780 Mw. A.C.K. Spronk NIJMEGEN katoesjkaspronk@gmail.com Practitioner VW
31788 Mw. D.C. Bruins BREDA dewibruins@gmail.com Practitioner VW

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
31132 Mw. Y.E. Merkies AMSTERDAM yvonnemerkies@ziggo.nl Supervisor Volw

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren

Verenigingsnieuws
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Inhoud

door de VEN geaccrediteerd - KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR ACTUELE ONTWIKKELINGEN RONDOM HET CORONAVIRUS!

03-09-2020
(Imaginaire) Exposurebehandeling van 
(Complexe) PTSS
GGZ Oost Brabant
hml.eggenhuizen@ggzoostbrabant.nl

03-09-2020
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

04-09-2020
Basisopleiding Psychotrauma voor BIG 
(i.o.)
ARQ Academy
info@academy.arq.org

07-09-2020
Evidence-Based behandelingen bij PTSS; 
Specialisatie voor de behandeling van 
psychotrauma
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

09-09-2020
Slapende Honden Level II Behandel-
methode voor chronisch 
getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

14-09-2020
Eendaagse workshop Storytelling, 
basis en verdieping 
Emdr Zuid
info@emdrzuid.nl

17-09-2020
WRITEjunior 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

17-09-2020
Netwerkavond; Ad de Jongh - 
“Supersnelle EMDR” 
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl

18-09-2020
Workshop Hervonden herinneringen aan 
trauma - de stand van zaken 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

18-09-2020
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

22-09-2020
Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling 
PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR 
(incl. 2 stagedagen bij PSYTREC) 
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl

22-09-2020
Protocol Woede, Wrok en Wraak 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

01-10-2020
Traumatische rouw 
ARQ Academy
s.hengst@centrum45.nl

05-10-2020
Beknopt Eclectische Psychotherapie 
bij PTSS (BEPP) 
ARQ Academy
info@academy.arq.org

06-10-2020
EMDR en persoonlijkheidsstoornissen 
bij volwassenen en jongeren  
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

30-10-2020
EMDR en Schematherapie: 
goed te combineren! 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

30-10-2020
EMDR en Systeemtherapie 
King nascholing
info@kingnascholing.nl

13-11-2020
EMDR bij preverbaal trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

19-11-2020
(Imaginaire) Exposurebehandeling van 
(Complexe) PTSS 
GGZ Oost Brabant
hml.eggenhuizen@ggzoostbrabant.nl

20-11-2020
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

27-11-2020
Protocol Woede, Wrok en Wraak - 
verdieping 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

09-12-2020
Opfriscursus EMDR Basistraining 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

21-01-2021
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

22-01-2021
Toepassingsmogelijkheden van EMDR bij 
mensen met een verstandelijke beperking  
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

05-02-2021
Verdiepingscursus traumadiagnostiek 
en EMDR therapie bij mensen met een 
verstandelijke beperking 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

10-02-2021
Stabilisatieprogramma voor 
traumabehandeling 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

19-03-2021
EMDR bij mensen met autisme: 
durf het aan! 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

01-04-2021
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

12-05-2021
Trauma Focused Cognitive Behavior 
Therapy (TF CBT) 
De Bascule
r.lindauer@debascule.com

03-06-2021
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

09-06-2020
Beknopt Eclectische Psychotherapie bij 
PTSS (BEPP)
ARQ Academy
info@academy.arq.org

09-06-2020
Complexe PTSS bij mensen 
met een laag IQ
RINO Amsterdam
info@rino.nl

11-06-2020
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

12-06-2020
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

12-06-2020
“The Dance of Attachment: An EMDR 
Relational Approach.”
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

15-06-2020
Imaginaire Exposure voor EMDR 
therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

16-06-2020
Trauma Focused Cognitive Behavior The-
rapy (TF CBT)
De Bascule
r.lindauer@debascule.com

17-06-2020
Opfriscursus EMDR Basistraining
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

17-06-2020
Train-de-trainer Lesgeven 
aan getraumatiseerde kinderen 
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

19-06-2020
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

19-06-2020
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

20-06-2020
Workshop EMDR bij SOLK
Van Rood Training & Supervisie
info@gevolgenmodel.nl

23-06-2020
Eendaagse workshop Storytelling, 
basis en verdieping
Emdr Zuid
info@emdrzuid.nl

25-06-2020
Traumaverwerkingsverhaal
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

26-06-2020
Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en 
Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

03-07-2020
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - 
Train-de-trainer
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com
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Flash 2.0

Spotlight op de SIGs

Leidt EMDR tot hersenveranderingen?
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EMDR Europe
Research & Practice

Conference 2020

EMDR - The Next Decade
5 - 7 June 2020 in Berlin @ BCC

emdr2020.com

Berlin Congress Center

KEYNOTE SPEAKERS

5 juni: Hee-Sup Shin  |  6 juni: Jonathan Lee, Chris Lee  |  7 juni: Peter Liebermann, Arne Hofmann
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