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Terwijl de tweede coronagolf over ons heen raast, blik-
ken we terug op het eerste hybride congres in de ge-
schiedenis van de vereniging. Het congres werd door 
bijna 1.200 mensen bezocht, comfortabel vanuit de 
eigen huiskamer of samen met collega’s op een zelf-
gekozen locatie, of in de Flint in Amersfoort. Alles werd 
live uitgezonden. Simultaan werd van een uitgebreide 
lunch genoten en het was gezellig druk op de online 

chat. De congrescommissie en het bureau hebben met 
man en macht gewerkt om dit evenement tot een suc-
ces te maken. En dat werd het: het congres is door de 
deelnemers met hoge cijfers gewaardeerd en de or-
ganisatie blikt moe, maar zeer voldaan terug. De con-
structie waarbij een deel van de congresdeelnemers 
op de locatie aanwezig was en een deel het congres 
online volgde, smaakt naar meer en zou wel eens heel 
toekomstbestendig kunnen zijn. 

Tijdens het EMDR-congres werd onderzoek naar EMDR 
middels pakkende lab pitches over het voetlicht ge-
bracht. Laurian Hafkemeijer won met haar pitch over 
EMDR-behandeling bij persoonlijkheidsstoornissen de 
VEN-wetenschapsprijs, het ‘Evidence Beest’. Van harte 
gefeliciteerd Laurian! 
Wanneer dit EMDR Magazine in je brievenbus valt, zijn 
de voorbereidingen voor het volgende congres in april 
alweer in volle gang. Het congres vindt plaats op 10 
april, wederom in de Flint te Amersfoort.

Vijfduizend leden
In september mochten we het vijfduizendste VEN-lid 
verwelkomen. De VEN groeit hard en daar zijn we blij 
mee. Van harte welkom nieuwe leden! Ik hoop dat jullie 
je binnen de vereniging snel thuis zullen voelen. Ook 

Woord van de voorzitter
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zien we het aantal geregistreerde EMDR Europe Prac-

titioners groeien. Wanneer je je binnenkort wilt laten 
registreren of herregistreren, dan is het goed om te we-
ten dat je daarvoor een half jaar extra tijd krijgt. Door 
de coronamaatregelen zijn immers veel (nascholings-)
activiteiten komen te vervallen of uitgesteld.

Accreditatiereglement
Terwijl de accreditatiecommissie tijdens de ALV van 
juni 2020 werd geïnstalleerd, werd achter de schermen 
gewerkt aan een nieuw accreditatiereglement. Er zijn 
nu duidelijkere criteria opgesteld waaraan bij- en na-
scholing moet voldoen. Hierbij zijn wetenschappelijke 
onderbouwing en klinische relevantie van de scholings-
activiteit de belangrijkste pijlers. 

P3NL-middag
Op 30 oktober vond de jaarlijkse P3NL-middag plaats. 
P3NL is de koepel van beroepsgroepen (psychologen, 
psychotherapeuten en pedagogen) in de GGZ. Hier werd 
de wetenschapsagenda voor de komende jaren gepre-
senteerd. De lijst met onderwerpen die het onderzoe-
ken waard zijn, werd samengesteld door verschillende 
verenigingen, waaronder de VEN. Tijdens deze P3NL-
middag werd ook de jaarlijkse P3NL-prijs uitgereikt. Dit 
jaar was de prijswinnaar niemand minder dan Iva Bica-
nic, vanwege haar succesvolle en niet-aflatende inzet 
voor ons vakgebied, en in het bijzonder voor hulp aan 
mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. 
Van harte gefeliciteerd Iva met deze welverdiende prijs!

PTSS-behandeling
Binnen het traumaveld zijn in de afgelopen maanden 
belangrijke stappen gezet om de zorg voor mensen met 
een PTSS te verbeteren. De zorgstandaard Trauma- en 
stressorgerelateerde stoornissen wordt waarschijnlijk bin-
nenkort, na een jarenlange voorbereiding, opgeleverd. Het 
document wordt gedragen door clinici, wetenschappers 
en ervaringsdeskundigen. Het biedt richtlijnen aan profes-
sionals om een PTSS beter te herkennen en om trauma-
behandeling vorm te geven. Een ander belangrijk project 
is dat van het Zorginstituut: Zinnige zorg bij PTSS. Hierin 
werd vastgesteld dat nog veel te weinig mensen met PTSS 
een bewezen effectieve traumabehandeling krijgen. Mo-
menteel wordt er hard gewerkt om een plan van aanpak 
te maken opdat niet de huidige 40 procent, maar zeker 70 
procent van mensen met PTSS de juiste behandeling krijgt. 
De VEN is vanzelfsprekend nauw betrokken bij dit project. 

Koepel voor Effectieve Psychologische behan-
delingen
Een van de speerpunten van de Koepel voor Effectieve 
Psychologische behandelingen, zoals het samenwer-
kingsverband van de VEN, de Vereniging voor Gedrags- 
en Cognitieve therapieën (VGCt) en de Vereniging voor 
Schematherapie (VSt) nu heet, is zorgen dat meer pa-
tiënten een passende behandeling krijgen. Hiervoor 
is nodig dat EMDR, schematherapie en cognitieve ge-
dragstherapie meer bekendheid krijgen bij onder meer 
verwijzers zoals POH-GGZ. Er blijkt bij POH-GGZ’ers 
behoefte te zijn aan informatie over de verschillende 
therapieën en hun indicatiegebied. Binnen de Koepel 
wordt hier verder aan gewerkt.

In deze editie van het EMDR Magazine zijn weer inte-
ressante artikelen, casusbeschrijvingen en supervisie-
vragen te lezen. Niet alleen de glossy uitgave is bij de 
lezer in trek, ook de website van het EMDR Magazine 
wordt vaak bezocht. Ik wens je veel leesplezier toe.

Heel fijne kerstdagen en een gezond nieuwjaar!

Annemieke Driessen, voorzitter Vereniging EMDR Nederland
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Ontwikkeling

Flashforward of 
exposure in vivo?
Tekst: Ronald Roskam

De flashforward is een procedure die veel draagvlak heeft onder EMDR-therapeuten en inmiddels 

een vaste waarde heeft als optionele toevoeging naast het standaardprotocol. De flashforward-

procedure wordt gebruikt bij anticipatieangst en richt zich op de mentale representatie van de 

verwachte ‘moeder aller rampen’. Dit raakt aan een andere procedure, namelijk exposure in vivo. 

State of the art exposure in vivo richt zich op het actief weerleggen van de verwachte ramp door 

te ervaren dat deze niet uitkomt (Zie ook EM14, p48-51). Daarmee lijken beide procedures een 

vergelijkbaar aangrijpingspunt te hebben. Waar zitten dan de verschillen? Wanneer kies je voor 

de flashforward-procedure, wanneer voor exposure in vivo, en wanneer voor een combinatie? 

Aan de hand van enkele casussen bespreek ik hier een aantal overwegingen.

Casus 1: Sandra (vijftien jaar) is bang is voor afwijzing in 
sociaal contact. Zij verwacht dat anderen haar negatief 
beoordelen. Haar rampfantasie beschrijft een situatie 
waarin zij iets onhandigs doet en anderen uitspraken 
doen zoals ‘je bent dom’. De rampfantasie leidt tot ver-
mijding van diverse sociale situaties, zoals thuisblijven 
van school. 
Casus 2: Rico (33) is bang om gek te worden door over-
spoeling ten gevolge van het ophalen van een herin-
nering. Zijn rampfantasie beschrijft een situatie waarin 
hij de behandelkamer kort en klein slaat en de behan-
delaar doodslaat. Rico is eerder veroordeeld voor een 
geweldsdelict, waarbij hij iemand met een motorhelm 
doodgeslagen heeft. Door zijn rampfantasie durft hij 
traumabehandeling niet aan te gaan.
Casus 3: Paul (46) is bang is voor bijtende (politie-)her-
dershonden. Dit is ontstaan naar aanleiding van zijn 
tijd als voetbalhooligan voor zijn favoriete voetbalclub, 
waarbij hij meermaals door de politie met herdershon-
den in het nauw is gedreven. Zijn rampfantasie is het 
beeld dat hij doodgebeten wordt door een (politie-)her-
dershond. Door zijn rampfantasie vermijdt hij parken en 
voetbalwedstrijden.
Casus 4: Aisha (21) slaat bij traumabehandeling der-
mate dicht dat zij nauwelijks in staat is te verwoorden 

waar zij bang voor is of het over de herinnering kan 
hebben. Vermoed wordt dat haar herbelevingen der-
mate veel impact hebben dat als zij al met een fractie 
wordt geconfronteerd, zij uit haar window of tolerance 
schiet, dissocieert en nauwelijks nog iets meekrijgt. 
Haar rampfantasie is (nog) onduidelijk. De start van de 
traumabehandeling wordt door de rampfantasie be-
lemmerd.  
Casus 5: Maria (39) is bang dat zij tijdens haar menstru-
atie extreem veel bloed zal verliezen, wat in haar ogen 
betekent dat er medisch iets met haar mis is (zoals 
een gezwel). Zij verwacht dat zij ten gevolge van een 
potentieel probleem in de anatomie of fysiologie van 
de baarmoeder zal overlijden en dat haar kinderen al-
leen achter blijven. Door haar rampfantasie controleert 
Maria overmatig haar menstruatiecyclus, analyseert 
potentiële risicofactoren en besteedt ze een meer dan 
passende hoeveelheid tijd aan uitzoekwerk en bezoe-
ken aan medici. 

De flashforward-procedure
De flashforward-procedure richt zich op de (irreële) 
rampfantasie van de patiënt: het ultieme schrikbeeld, 
ofwel de mentale representatie van de verwachte 
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ramp (Engelhard et al, 2011; De Jongh & Logie, 2014). 
Het beeld waarop een patiënt zijn hart uit elkaar ziet 
knallen ten gevolge van hartkloppingen is zo’n voor-
beeld. De flashforward-procedure volgt in principe na-
dat alle relevante herinneringen zijn gedesensitiseerd 
en is zinvol indien er sprake is van vermijdings- en/of 
veiligheidsgedrag, en gaat vooraf aan de mental video 

check en de future template. Tegenwoordig wordt de 
flashforward-procedure steeds vaker ingezet om trau-
mabehandeling mogelijk te maken (zie bijvoorbeeld 
EM23, p67-69).
Qua werkwijze wordt in het EMDR standaardproto-
col expliciet gevraagd naar het beeld van de (irreële) 
ramp, dat de patiënt verhindert om te doen wat hij of 
zij wil doen (Ten Broeke, De Jongh & Hornsveld, 2020). 
De flashforward-procedure gaat ervan uit dat als de 
rampfantasie gedesensitiseerd is, het gevoelsmatig 
geloofwaardiger wordt dat er geen ramp optreedt, 
wat leidt tot (spontane) gedragsverandering. Het ligt 
voor de hand om Sandra’s beeld met de nare uitspra-
ken te desensitiseren, bij Rico het beeld waarin hij de 
therapiekamer en de therapeut kort en klein slaat, bij 
Paul het beeld waarin hij doodgebeten wordt door 
de herdershond, en bij Maria het beeld dat zij overle-
den op bed ligt met haar achtergebleven kinderen. Bij 
Aisha kan de rampfantasie achterhaald worden door 
te vragen naar een beeld van zichzelf dat (absolute) 
machteloosheid uitstraalt. Rampfantasieën kunnen 
uiteenlopen, zoals doodgaan, iemand vermoorden en 
gek worden. 

Exposure in vivo
In het geval van exposure in vivo of een gedragsexpe-
riment, stelt de patiënt zich meermaals bloot aan situ-
aties, voorwerpen en/of personen die angst oproepen, 
omdát de patiënt ten onrechte verwacht dat de situatie 
leidt tot rampzalige gevolgen (Craske et al, 2014). Er 
zijn tal van vormen van exposure in vivo die gebruik 
maken van dezelfde werkwijze, zoals imaginaire expo-
sure, piekerexposure, interoceptieve exposure, et ce-
tera. Net zoals in de flashforward-procedure, wordt er 
altijd gevraagd naar de grootste ramp en hoe deze eruit 
ziet. Door de angstige situatie aan te gaan leert de pati-
ent dat de (irreële) gevreesde rampzalige gevolgen niet 
optreden. Een voorbeeld is dat bij het verhogen van de 
hartslag door trappen op- en af te rennen geen hartaan-
val volgt. Die ervaring wordt versterkt door veelvuldige 
herhaling in verschillende contexten. Het geloof dat de 
ramp niet uitkomt domineert na voldoende oefening de 
eerdere verwachting dat de ramp wel uitkomt. Waar de 

flashforward-procedure bedoeld is om gedragsveran-
dering te bewerkstelligen, bestaat exposure in vivo uit 
gedragsverandering. Sandra doet bewust iets onhan-
digs in samenzijn met anderen en vraagt hoe zij over 
haar dachten. Rico haalt bewust een herinnering op en 
onderzoekt of hij de therapiekamer en de therapeut 
kort en klein slaat. Paul ontmoet een (politie-)herders-
hond en onderzoekt of hij inderdaad aan flarden wordt 
gescheurd. Aisha oefent in het ophalen van de herin-
nering zodat ze merkt dat ze de herinnering aan kan. 
Bij Maria wordt dwangmatig gedrag (veiligheidsgedrag) 
afgebouwd zodat ze gedurende de menstruatiecyclus 
kan ervaren dat ze niet zomaar overlijdt. Exposure in 

vivo op haar grootste ramp is niet of beperkt mogelijk: 
zij zou moeten overlijden of een tijd afwezig moeten 
zijn om te zien hoe het haar kinderen zonder haar ver-
gaat. 

Wanneer de flashforward in te zetten?

• Als door te hoge spanning gedragsverandering 
niet mogelijk lijkt

Niet zelden is de ervaren spanning, zoals bij Aisha, zo 
hoog dat de stap naar verandering niet of nauwelijks 
gezet kan worden. Het in contact brengen met triggers 
leidt dan tot geconditioneerde responsen, zoals disso-
ciatie en/of (heftige) lichamelijke reacties (bijvoorbeeld 
tonic immobility) die voor de patiënt te hinderlijk en 
ontmoedigend zijn om de therapie aan te gaan of voort 
te zetten. 
Een hoge spanning op zichzelf is wenselijk. Dit betekent 
immers dat de rampverwachting levendig is en dat er 
juist een situatie van optimale toetsing ontstaat. Aisha 
wordt in exposure in vivo steeds verleid om te focus-
sen op de rampverwachting (bijvoorbeeld nooit meer 
uit dissociatie komen) in plaats van op de respons (het 
al dan niet plaatsvinden van de dissociatie). Als er geen 
leereffect mogelijk is door de (te) hoge spanning, zoals 
bij Aisha, heeft exposure in vivo weinig zin. 
De flashforward-procedure kan hierin een toevoeging 
zijn. Aisha is vermoedelijk bang voor de gevolgen van 
de behandeling waarin zij de herinnering op moet ha-
len. Het desensitiseren van rampfantasieën kan ervoor 
zorgen dat de geconditioneerde respons minder heftig 
wordt waardoor Aisha beter in haar window of tole-

rance kan blijven. In dat geval is er leervermogen en 
kan Aisha gedragsverandering doorzetten, in dit voor-
beeld het aangaan van het traumagerichte deel van de 
behandeling. 
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• Als gedragsverandering een te groot risico op de 
daadwerkelijke uitkomst van de ramp meebrengt

Zowel de therapeut als de patiënt maken een inschat-
ting van de mate waarin de door hen verwachte ramp 
kan uitkomen; een risicotaxatie. Zo’n taxatie is zowel 
objectief als subjectief. Zo heeft Rico in de behandeling 
bewezen dat hij zijn agressie kan reguleren (objectief), 
maar verwacht hij desondanks dat hij in traumabehan-
deling de therapeut en de therapiekamer kort en klein 
zal slaan (subjectief). 
Het is imponerend om te horen als je als hulpverlener de 
klos kunt zijn. Niet zelden wordt de hulpverlener bang 
en zal deze het risico op de uitkomst overschatten (sub-
jectief), ondanks het eerdere behandelsucces (objectief). 
De bereidheid van Rico en de therapeut tot het aangaan 
van de behandeling staat op het spel. In exposure in vivo 
wordt er met Rico onderhandeld tot het punt dat hij wel 
bereid is de traumabehandeling aan te gaan. In dit geval 
bijvoorbeeld door met Rico in de separeerruimte te gaan 

zitten. Rico moet dan aangeven wanneer de agressie 
komt - de hulpverlener kan dan naar buiten stappen en 
zichzelf in veiligheid brengen. Rico kan vervolgens zijn 
agressie uiten in de separeer. 
De flashforward-procedure is een passend alternatief in 
deze onderhandeling. Het desensitiseren van de ramp-
fantasie middels de flashforward-procedure maakt dat 
stappen, zoals het gebruik van een separeer, niet nodig 
zijn en Rico mogelijk eerder bereid is de traumabehan-
deling aan te gaan. 

• Als de rampverwachting niet getoetst kan worden
Om te kunnen toetsen of een ramp uitkomt in exposure 

in vivo zal de patiënt zich in een situatie moeten bege-
ven die de ramp voorspelt. Er zijn echter situaties waar-
in het toetsen van een ramp niet of beperkt mogelijk is. 
Maria kan immers niet overlijden om te onderzoeken 
hoe het haar kinderen vergaat als zij er niet meer is. 
Zij zou wel een periode van huis kunnen blijven, maar 
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dit heeft verstrekkende gevolgen, waarbij het erg de 
vraag is of de negatieve impact van haar afwezigheid 
opweegt tegen het onderzoeksresultaat. 
De rampfantasie van Maria kan gedesensitiseerd wor-
den, waardoor zij beter in staat is om minder met 
mogelijke medische rampen ten gevolge van de men-
struatie bezig te zijn. Een ander voorbeeld is bevalling-
angst. Het (re-)construeren van een bevalling om te 
ervaren dat het goed kan aflopen is niet mogelijk. De 
exposure in vivo is wellicht mogelijk op andere gerela-
teerde verwachtingen, zoals het ervaren dat artsen en/
of de bevallingsruimte goed op orde is; maar niet op 
een rampverwachting waar de bevalling de voorspeller 
is (bijvoorbeeld: als ik beval, dan word ik knettergek; 
dan overlijdt de baby). 
De flashforward-procedure heeft als doel de mentale 
representatie van de ramp te verlichten, opdat klach-
ten voorafgaand aan de bevalling verminderen.

• Als exposure onvoldoende effect sorteert
Tot slot kan de flashforward-procedure een toevoeging 
zijn als een goed uitgevoerde richtlijnbehandeling onvol-
doende effect sorteert. Voor een optimale werking van 
exposure in vivo gaat de patiënt de beangstigende situ-
atie aan (en niet uit de weg; vermijdingsgedrag) en laat 
zij daarbij alle trucjes achterwege die een verwachte 
ramp gevoelsmatig voorkomen (zoals water drinken, 
overmatig omgeving scannen, dwanggedrag, et cetera; 
veiligheidsgedrag). In Pauls geval kan het grootste effect 
bereikt worden door hem in contact te brengen met 
(politie-)herdershonden, zodat hij kan merken dat deze 
hem niet zomaar verscheuren. Indien het te tijdrovend 
of lastig blijkt om zo’n hond te organiseren kan exposure 

in vivo uitgevoerd worden door stimuli die de voorspel-
ler zo dicht mogelijk benaderen, zoals foto’s van politie-
honden, filmpjes met geluid van blaffende honden, stof 
die voelt als hondenhaar, het stadion bezoeken, et cete-
ra. De verwachte ramp wordt veelvuldig weerlegd door 
gebruik van verschillende stimuli die gevarieerd worden 
aangeboden in verschillende contexten. 
De flashforward-procedure is een alternatief als deze 
stappen onvoldoende resultaat opleveren, zoals bij 
Paul, die ondanks al het oefenen nog altijd bang blijft 
voor bijtende honden. 

Rijkeboer en Ten Broeke betoogden op een VEN-Net-
werkavond in 2016 dat de richtlijnbehandeling van 
obsessief-compulsieve stoornissen voor velen niet vol-
doende werkt en er nog veel winst te boeken is. Als de 
toevoeging van een flashforward-procedure maakt dat 
iemand de stap kan zetten om te ervaren dat de ramp 

niet optreedt, waar dit zonder flashforward-procedure 
niet lukt, dan is dit een waardevolle toevoeging. Bin-
nenkort start er bij de Universiteit Utrecht, onder leiding 
van Engelhard, een gerandomiseerde studie waarin het 
effect van het toevoegen van de flashforward-procedu-
re aan exposure in vivo wordt onderzocht.

Kanttekening
Er is een mogelijke keerzijde aan het eerst toepassen 
van een flashforward-procedure, gevolgd door expo-

sure in vivo. Craske et al. (2014) beschrijven dat in opti-
male exposure in vivo de gevreesde gevolgen maximaal 
ontkracht dienen te worden. Dit ontstaat door de dis-
crepantie tussen de verwachte ramp en de daadwerke-
lijke uitkomst van de exposure-oefening. Hoe groter het 
verschil tussen de verwachte rampuitkomst en de wer-
kelijke uitkomst, des te groter het verrassingseffect, en 
daarmee de effectiviteit van de exposure-oefening. De 
rampfantasie is onderdeel van de rampverwachting. 
Het gevolg van het desensitiseren van de rampfantasie 
is dat de discrepantie tussen de verwachte ramp en de 
uitkomst kleiner wordt. Het beoogde verrassingseffect, 
en daarmee de effectiviteit, van exposure in vivo kan 
daardoor verminderen. Dat zou hypothetisch beteke-
nen dat als de patiënt in staat is tot gedragsverande-
ring, zoals Sandra, exposure in vivo de voorkeur heeft. 
Dit is echter, zover mij bekend, niet onderzocht. 

Conclusie
Met dit artikel stel ik vier overwegingen voor die ge-
maakt kunnen worden over de inzet van de flashfor-

ward-procedure en/of exposure in vivo. Ik hoop met 
dit artikel EMDR-therapeuten aan te zetten tot het ont-
wikkelen van effectieve strategieën die kunnen helpen 
bij het maken van overwegingen over de inzet van de 
flashforward-procedure, exposure in vivo of een combi-
natie daarvan, zodat behandeling zo optimaal mogelijk 
aangeboden kan worden. Niet elke patiënt is hetzelfde 
en niet elke therapie werkt voor iedereen. Maar met 
de flashforward-procedure en exposure in vivo in onze 
therapeutische gereedschapskist hebben we meer mo-
gelijkheden die elkaar, op basis van verschillende over-
wegingen, kunnen aanvullen in de therapie.  

Ronald Roskam is GZ-psycholoog, EMDR Practitioner VEN & Cognitief 
Gedragstherapeut i.o. VGCt bij Pro Persona Connect in de regio Veluwe 
Vallei. 

Referenties
Geïnteresseerde lezers kunnen de literatuur bij de auteur opvragen. 
Emailadres: r.roskam@propersona.nl
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Verenigingsnieuws

In het kader van het programma Zinnige Zorg onderzoekt het Zorginstituut Nederland (ZiN) samen met 

partijen in de GGZ of diagnostiek, behandeling en begeleiding in de GGZ goed verloopt. In dit verband 

heeft het Zorginstituut onlangs vastgesteld dat er verbeteringen nodig zijn in het zorgtraject van 

mensen met een posttraumatische stress-stoornis. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren 

staat in het Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met PTSS, het defi nitieve rapport van de 

verdiepingsfase in dit Zinnige Zorg-traject.

In de uitvoering is het ZiN vanaf nu vooral ondersteu-
nend; de implementatie van de vervolgstappen moet 
gedaan worden door de professionals, instellingen en 
verenigingen. 

De belangrijkste verbeterpunten zijn:
• betere herkenning en diagnostiek;
• meer traumagerichte behandeling (van 40 naar 
 70% procent);
• voorschrijven van benzodiazepinen sterk 
 verminderen.

Verbetering
ZiN heeft al een aantal voorstellen gedaan voor verbe-
tering. Zo moeten richtlijnen, zorgstandaarden en pati-
entinformatie op onderdelen worden geactualiseerd of 
aangescherpt. Om PTSS beter te herkennen, is het be-
hulpzaam dat ook bestaande daarmee samenhangende 

richtlijnen aandacht besteden aan de mogelijke gevol-
gen van ingrijpende gebeurtenissen en klachten.

Om (langdurig) gebruik van benzodiazepinen te signale-
ren, is het belangrijk dat mensen met PTSS die in de GGZ 
in behandeling zijn, regelmatig afspraken hebben met 
een behandelaar. Betere publieks- en patiëntinformatie 
over PTSS kan er tenslotte toe bijdragen dat mensen 
met PTSS hulp zoeken en hun ervaringen en klachten 
bespreken. Het kader bij dit artikel ligt de belangrijkste 
verbeterpunten uit.

In de komende periode wordt een plan van aanpak op-
gesteld. In dat plan zal aandacht zijn voor de factoren die 
het aanbieden en daadwerkelijk geven van PTSS-behan-
deling belemmeren en bevorderen. Het is belangrijk om 
te begrijpen waarom er zo weinig gebruik 
wordt gemaakt van traumagerichte CGt 
(exposure) en EMDR. Het blijkt dat vaak 
negatieve overtuigingen rondom de vei-
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ligheid en verdraagbaarheid van een traumabehandeling 
hierbij een rol spelen. Ook bovenmatige voorzichtigheid 
van therapeuten kan patiënten het gevoel geven dat ze 
een dergelijke behandeling niet aan kunnen. Dat is 
zonde, zeker als de patiënt zelf wel durft en 
gemotiveerd is.

In het verbeterplan is een belangrijke rol weggelegd voor 
de VEN. Een van de zaken die het bestuur van de VEN 
adresseert, is het zorgen voor betere voorlichting rich-
ting de POH-GGZ en de huisartsen. Dit doet de VEN sa-
men met de VGCt en de Vereniging voor Schemagerichte 
therapie, de VSt. Daarnaast maakt de VEN zich hard voor 
het opleiden van gekwalificeerde behandelaren. Hier-
voor zijn voldoende supervisoren en trainers nodig; deze 
groep wordt in de komende jaren dan ook flink uitge-
breid. En uiteraard is het van belang dat de VEN informa-
tie geeft over goede traumabehandeling. 

Maar natuurlijk kan ook jij je steentje bijdragen, door het 
rapport en onze berichten op social media te versprei-
den en de boodschap bespreekbaar te maken. Wat wie 
wil nou niet dat dat traumagerichte behandeling beter 
geïmplementeerd wordt? 

Referentie

Zinnige Zorg - Verbetersignalement PTSS. https://www.zorginstituutneder-

land.nl/publicaties/rapport/2020/06/15/zinnige-zorg-bij-ptss-verbetersigna-

lement
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Op haar twintigste is Vera vrijwilligerswerk in Thailand
gaan doen, waar zij haar eerste traumatische ervaring
opdeed. De man die een weeshuis runde, deed een ge-
welddadige poging haar te verkrachten. Deze traumati-
sche gebeurtenis triggerde bij haar een acute psychose. 
Ze ervoer dat het hele universum tegen haar was, en 
stemmen gaven haar opdrachten suïcide te plegen. Ze
bereidde haar suïcide zorgvuldig voor. Nadat zij met
een vriend een concert had gegeven van Debussy en
de staande ovatie in ontvangst had genomen, vertrok 
zij naar een door haar uitgekozen plek. Toen zij op de 
rand van het dak stond, kreeg zij een kort helder mo-
ment waarop zij een vriendin belde waarna de crisis-
dienst werd ingeschakeld. Sindsdien, iedere nacht als zij
wil gaan slapen, dringt het beeld van deze suïcidepoging
zich in gedachten aan haar op. Maar ook de herbelevin-
gen aan de gewelddadige aanranding en drie andere
brute verkrachtingen door een huisgenoot houden haar
‘s nachts wakker. Zij heeft traumabehandeling langere
tijd vanuit angst vermeden, maar is er volgens de ver-
wijzer nu klaar voor om haar verleden in de ogen kijken.

De behandeling
Er wordt een PTSS vastgesteld en volgens de richtlijnen

wordt gestart met een gerichte traumabehandeling door
middel van EMDR-therapie. Ongeveer tien sessies ver-
der blijven de herbelevingen echter onverminderd aan-
wezig. Vera wordt vervolgens verwezen naar een traject 
van intensieve behandeling van tweemaal vier dagen, 
waarbij imaginaire exposure, EMDR-therapie, sport en
psycho-educatie elkaar afwisselen.

Vera’s veiligheidsgedrag en fl ashforward
Vera is ontzettend bang om naar de traumatische herin-
nering van de verkrachting toe te gaan en zich open te 
stellen voor alle emoties die daarbij opkomen. Zij is er-
van overtuigd dat zij dit niet aankan en is bang voor een
psychotische decompensatie. Om deze reden is zij over-
dag veelvuldig bezig met het uitvoeren van veiligheids-
gedrag en cognitieve vermijdingsstrategieën. Dat doet
ze door hele composities op de piano in haar hoofd te 
spelen zodra de herinnering geactiveerd wordt. Om haar
herbelevingen verder de baas te blijven, telt Vera letters. 
Wanneer zij met iemand in gesprek is, telt zij alle letters 
van een woord, de letters per zin, het aantal letters per 
lettergreep, het aantal lettergrepen per woord en het 
aantal woorden per zin. Inclusief hun gemiddeldes. ‘Ze
noemen dit dwang, maar het is eigenlijk gewoon mijn

Patiënt met een
bijzonder groot
werkgeheugen

j g

Casus

Vera, een veertigjarige internationaal concertpianiste, wordt vanuit de GGZ doorverwezen voor 

een intensieve vorm van traumabehandeling. Zij is bekend met een autisme spectrumstoornis,

ADD, recidiverende depressies, dwangklachten en psychoses. Sinds jaren kampt zij met een PTSS

als gevolg van seksueel misbruik. Er doen zich diverse complicaties voor. Zo is Vera bang voor de

traumatherapie en beschikt ze over een enorm werkgeheugen dat zich moeilijk laat belasten.

Deze casus beschrijft hoe met deze uitdagingen is omgegaan.

Tekst: Marike de Ruijter - van de Hel
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vermijding’, legt zij mij uit. De behandelaar gaat daarom 
over op het bewerken van Vera’s fl ashforward, om zo 
ruimte vrij te maken om de daadwerkelijke herinnering 
aan te kunnen pakken. Vera’s fl ashforward is het plaatjed

waarop te zien is dat zij zich tijdens een psychose zal 
suïcideren. Ze ziet zichzelf op de grond liggen: “Ik ben
dood. Ik zie de fl es wasmiddel die ik gedronken heb en 
allemaal bloed om mij heen door een bierfl esje dat ik
tegen mijn hoofd heb geslagen.”

Vera’s werkgeheugen
Vera gebruikt al jaren zelfgekozen werkgeheugenta-
ken om de traumatische herinneringen weg te druk-
ken. Mogelijk is dat mede een verklaring waarom ze 
een enorm werkgeheugen heeft. In het verslag van de
eerste EMDR-sessie lees ik hierover een lichte frustra-
tie terug bij de behandelaar: “Van alles geprobeerd”, 
schrijft die.

Nadat Vera op de eerste dag in
het multidisciplinair overleg is 
besproken, gaat de behande-
aar gedreven aan de slag met 
et advies: ‘Een groot werkge-
eugen, dus fl ink belasten!’ De 

koptelefoon, V-step, butter-
fl ytaps op We will rock 

you en het spellen van 
zinnen gooit de therapeut

in de strijd tegen de herin-
nering. Maar de angst voor 

het aangaan van de herinne-
er nog steeds. Vera grijpt steeds 
ofd, volgt de balk niet meer en
ang neemt zij de controle over
erspoeld te raken door emoties
psychose belandt. De SUD daalt
geïnspireerd door deze voortva-
ert dat het tappen op de simpele 
daging biedt. Bach is een ander
ompliceerd, dat zet mij wel aan

clusie. In plaats van het tappen
rechts-rechts-links, wat voor de
oncentratie vergt, stelt zij voor 
analyseren. Bach’s WTC1 No.22
schalt door de speakers van de

geconcentreerd aan de slag. Het
ek doet zij door in haar hoofd alle
nclusief akkoorden, preludes en

fuga's, hun verhoudingen en hun interne structuur. Tege-
lijkertijd voert zij de V-step uit en volgt zij met haar ogen
de balk. De SUD op de fl ashforward zakt van 9 naar 1.d

De behandeling van de trauma’s
Ik zie haar in het kader van het therapeutenrotatiesys-
teem op dag vier van het behandeltraject voor EMDR-
therapie. Aan ons de taak om vandaag de verkrachting 
door een huisgenoot aan te pakken. Ondanks de EMDR-
therapie die gericht was op Vera’s belangrijkste fl ash-

forward vertelt Vera met enige tegenzin wat zij zich kand

herinneren van de gebeurtenis. De SUD start hoog en
tijdens de eerste set duiken abreactions de kop op; al 
happend naar adem, met verstijfde ledematen en een
schuddende hand probeert zij de V-step uit de voeren, 
de balk te volgen en de muziek te analyseren. Geduren-
de de sessie komen er meer details naar voren, zoals
de nare woorden die hij tijdens de verkrachting in haar 
oor fl uistert. “Je hebt een groot werkgeheugen”, zeg ik.
“Daar ben ik niet trots op”, is de reactie.
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Cognitive interweaves
Om wat beweging in gang te zetten, pas ik enkele cogni-

tive interweaves toe. Ik vraag Vera wat ze nu tegen deze
man zou willen zeggen. Ze reageert met weerstand.
Ze is bang dat als ze dit doet, er andere herinneringen
naar boven komen. Het blijkt te gaan om de herinnering
waarbij zij met een mes is aangevallen bij een poging tot
verkrachting. Hier heeft zij zich namelijk wel verweerd.
“Stel je voor dat je durft te zeggen wat je nu tegen hem
zou willen zeggen”, leg ik haar voor. Dat werkt. Er vol-
gen inhoudelijke associaties, zoals zelfverwijt: “Waarom
heb ik niet teruggevochten? Ik heb nota bene de zwar-
te band van karate!” De bevroren herinnering lijkt wat 
te ontdooien. Er lijken verbindingen te worden gelegd
met gezondere delen in het brein, zoals de kennis over
overlevingsreacties: “Ik kwam natuurlijk in een freeze te-
recht.” De SUD zakt gestaag, wat zichtbaar is; ze straalt 
meer rust uit. Opeens barst ze in tranen uit. Enigszins 
verrast kijk ik haar vertwijfeld aan. “Opgelucht?”, vraag
ik. Ze kijkt me door haar tranen heen vol blijde verbazing
aan en roept uit: “Het werkt!”

De laatste behandeldag
Op dag acht, de laatste behandeldag van het program-
ma, zie ik Vera terug. Ze is opvallend meer in contact en
heeft ook non-verbaal een meer open houding. Op de
planning staat een herhaling van de aanranding onder
bedreiging van een mes door de baas van het weeshuis. 
Vera is sinds deze gebeurtenis gevlucht om zichzelf in
veiligheid te brengen en nooit meer teruggekeerd. Zij
voelt zich verantwoordelijk voor de kwetsbare meisjes
die achter zijn gebleven. De SUD start hoog. Er is veel
spanning zichtbaar waarbij zij huilt met een verkrampt
gezicht.
“Wat komt er op?”
“Ik barst van schuldgevoel.”
“Wat had je anders kunnen doen?”
“Ik kon niet anders.”
“Wat zou je tegen de meisjes willen zeggen nu?”
“Het spijt me.”
Nadat het zelfverwijt is omgevallen, zakt de lading van
10 naar 2. De laatste restjes worden weggewerkt en zo-
dra zij de SUD 0 voelt, raakt zij wederom geëmotioneerd.

Ik bekijk het behandelplan, de zogenoemde Rode Draad. 
“De ervaring van de psychose is nog niet rustig hè?” Ze 
verstijft enigszins, draait haar lichaam weg en kijkt me 
daarna verschrikt aan. Ze glimlacht vervolgens. “Oké,
dan.” Als ook deze herinnering gedesensitiseerd is, wel-
len de tranen weer op. “Ik heb 20 jaar rondgelopen met

dit beeld. Ik kan weer leven!” En al lopend naar de deur is 
er zelfs ruimte voor een grapje “Het is dat het coronatijd 
is, maar anders had ik je een autistenknuffel gegeven.”

Evaluatie van de behandeling
Twee weken na het einde van de behandeling bel ik haar 
op. Ze neemt direct en met een opgewekt humeur de
telefoon op. Iets wat zij al vijf jaar niet meer de deed, de 
telefoon opnemen. Dit heeft haar heel wat boze men-
sen en het mislopen van opdrachten opgeleverd, zegt 
ze gekscherend. Het Klinisch Interview PTSS geeft een
score van 14 weer, een daling van 26 punten. Hiermee 
voldoet zij niet meer aan de classifi catie PTSS. Wat be-
tekent dit voor haar? De introverte vrouw die ik in de
behandeling heb leren kennen, vertelt ronduit en vol en-
thousiasme hoe haar leven is veranderd. Sinds elf jaar 
slaapt zij zonder medicatie de hele nacht aan één stuk 
door. Haar zelfverwijt is verdwenen en haar concentra-
tie is weer terug. Sinds de behandeling heeft zij al zes
boeken uitgelezen, roept zij nog met enig ongeloof door
de telefoon. Door het afnemen van de hyperalertheid
en nu het basale vertrouwen in de medemens weer is 
hersteld, durft zij de deur weer uit en met het openbaar 
vervoer te reizen. Zij voelt nu vrijheid bij het kiezen van
een zitplek en raakt niet meer in paniek als er iemand
dicht bij haar gaat zitten.

“Suïcidale gedachtes waren altijd aanwezig, want ik was 
non-stop aan het overleven. Maar nu kan ik leven. Heb
ik ineens een toekomst, met mogelijkheden waarin ik 
zelfs keuzes moet maken.” Door de behandeling waarin
zij haar enorme werkgeheugen op een positieve manier 
heeft kunnen inzetten, heeft zij vertrouwen gekregen in 
haar brein. Zij heeft besloten twee studies te gaan doen 
en wil graag muziek gaan doceren. Waar zij haar grote
werkgeheugen gebruikte om het verleden te vermijden,
zet zij hem nu in om te werken aan haar toekomst. Dan
hoor ik toch een beetje trots doorklinken in haar stem. 
En terecht.

Marike de Ruijter – van de Hel is GZ-Psycholoog en EMDR Supervisor 

en werkzaam bij PSYTREC.

‘Het is dat het coronatijd is,
anders had ik je een
autistenknuffel gegeven’
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Wanneer Emma op haar dertigste haar vader verliest, ont-dda vada vevaaaao ahaaonaanWanWW ar vader va eer vrdavaaa op h vr vv eva r eaaaah apo ahaWan oW apaWaannannea
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In deze periode krijgt ze meer last van uitvalsverschijn-nn utted rd de krijgt t t van uIn deze va uuast v tuie gr tee gtjg
selen aan de linkerzijde van haar lichaam. Vanwege dezemicc mijz dl jl da iijs nkerzijkekselen a ar lichaammari maacliz ic aaai carrzrn zi jddni kes in
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misbruik door de kennis en fysiek geweld door haar vader. 
De diagnose PTSS wordt gesteld en een behandeling met 
EMDR-therapie wordt gestart. Deze behandeling stag-
neert echter, vanwege te sterke vermijding en dissociatie
uit angst voor haar eigen boosheid. Die wordt getriggerd
door het onder ogen komen van de trauma’s. Ze is bang 
dat ze de behandelaar zal aanvallen. Ze wordt daarom
verwezen voor een intensieve traumabehandeling.

Moeizame start van de behandelingMMMM
De intensieve traumabehandeling die Emma volgt, be-DeDDD
staat uit twee keer vier dagen behandeling door middel
van imaginaire en in vivo exposure, EMDR-therapie, psy-
cho-educatie en een intensief sportprogramma. Geduren-
de de eerste drie dagen van het programma heeft Emma
het moeilijk, vooral het sportprogramma valt haar zwaar.
Ze heeft last van de restverschijnselen van haar voor de
behandeling opgelopen COVID. Daarnaast worden

Behandeling van
een patiënt met een

g

verlamde linkerarm
p

Casus

Ruim twintig jaar lang wist de 35-jarige Emma voor de buitenwereld te verbloemen dat ze niet 
kon schrijven. Niet omdat ze analfabeet was, maar omdat ze haar dominante linkerarm en -hand 
niet meer kon gebruiken. De reden hiervan was onbekend en er werd een conversiestoornis 
gediagnosticeerd. Ook vertelde ze niemand dat ze vanaf haar tiende meerdere malen seksueel 
werd misbruikt door een kennis van haar ouders. 
In haar tienerjaren liet ze in toenemende mate agressief gedrag zien, waarvoor ze lange tijd 
onder behandeling was binnen de GGZ. Van haar behandelaars destijds kreeg ze de opdracht om 
situaties die agressie konden oproepen te vermijden. Dit om te voorkomen dat ze een gevaar zou 
vormen voor haar omgeving. Een behandeling binnen de specialistische GGZ leidde niet tot een 
vermindering van haar klachten. 
Totdat Emma tijdens een intensieve traumabehandeling gericht op de verwerking van haar 
traumatische voorgeschiedenis, de link legt tussen een traumatische gebeurtenis waarbij sprake 
is van seksueel misbruik en de uitvalsverschijnselen.

Tekst: Marinke de Vries en Nienke Zantman

Vanaf het moment dat de emh m enmt mthVV a mmmeaV mohn ehn mV h ma‘ fa tfa hnanaf het momen‘Vanaf het momennmemenaf h mtf mn eomf m memf mn mV mf emo enmea mf m nmt mmaf‘ mt mt mmaaV f‘ af tVanV teff f
dader is klaargekomen opkkkkkokkd kki akk ardd d rdd alss rada kkd kldd ae kaaad krdd kr i kd kraddader is klaargeere a gek a ekkook aisr i a oeak rgekoekaaa oa oode rs oke kokoa oaad oklkdd ol aa ks a gkda sa erd is ar
haar linkerhand, heeft ze haar linkerhand, hdi da dh nk dl nk anl neh kiah n h dlh nh da lh ern hl rllh rr kinlh erkia nr ia lraaa nk and, hhhanrh ,erhr hdhaar r haar dhkk dl ndne dna li nhiarr e nk hrliii einn dkeh  ka keke haaahh ka nlhhaaaa n dh
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herinneringen aan het seksueel misbruik geactiveerd 
doordat het sportprogramma plaatsvindt op hetzelfde 
terrein als waar het misbruik plaatsvond. Ze heeft in 
forse mate last van uitvalsverschijnselen, woede sta-
pelt zich op en stemmen vertellen haar dat ze naar 
huis moet gaan. Toch zet ze door. Ze gaat de exposure 
aan, maar houdt zich in, uit angst de controle over haar 
boosheid te verliezen. Ook komt de SUD tijdens de 
EMDR niet helemaal tot rust. De hypothese is dat de 
SUD tijdens de EMDR niet volledig daalt, omdat ze de 
angst niet helemaal toe durft te laten en er mogelijk 
nog een heftiger trauma niet aan de orde is gekomen. 

Ontdekking van de functie van Emma’s conversie 
Bij aanvang van de exposuresessie op de laatste van 
de eerste serie vier dagen geeft Emma aan dat ze 

verandering merkt bij de behandelde herinneringen. 
Ze heeft echter ook gemerkt dat de conversieklach-
ten van haar linkerzijde zijn toegenomen. In de ses-
sie wordt besproken op wat voor manier haar hand, 
gezien het seksueel misbruik dat die dag behandeld 
wordt, beladen voor haar is. Bij doorvragen van de 
therapeut vertelt Emma dat ze met haar linkerhand 
seksuele handelingen heeft moeten uitvoeren. Vanaf 
het moment dat de dader is klaargekomen op haar lin-
kerhand, heeft ze deze hand niet meer gebruikt en is 
ze hem eigenlijk gaan negeren. Zelf komt ze in deze 
sessie tot dit inzicht. Ze had niet eerder een verband 
gezien tussen haar traumatische voorgeschiedenis en 
de uitvalsverschijnselen. 

De behandeling van de conversie met exposure
Samen met de therapeut besluit Emma nu om con-
form het behandelplan te werken aan het seksueel 
misbruik, en daarbij triggers toe te voegen die te ma-

ken hebben met haar linkerhand. Doordat 
Emma goed begrijpt waarom er van haar 
gevraagd wordt de angst helemaal aan te 
gaan, bedenkt ze zelf triggers die ze tij-
dens de sessie wil toevoegen. Ondanks 
de stijgende angst die Emma voelt, draait 

ze geblinddoekt rondjes op de bureaustoel 
van de therapeut (introceptieve exposure). 

Ze houdt een nep-penis met haar linkerhand 
vast, terwijl de therapeut hijggeluiden aanzet, 

door de kamer loopt en onverwachte geluiden 
maakt. Wanneer de angst te hoog oploopt schiet 

Emma soms in een dissociatie, maar omdat ze 
weet dat ook dit een manier is om te vermijden blijft 
ze deze negeren en gaat ze door. Met enorm veel 

moed houdt ze vol, tot 
haar angst begint te 
dalen. Tijdens het 
nabespreken neemt 
Emma het besluit dat 

ze zich niet langer tegen 
laat houden door haar linker-

hand, en doet ze met deze zelfde 
hand haar vest aan en de rits dicht. 

Behandeling van het onderliggend 
trauma met EMDR-therapie

Enkele dagen later wordt in een EMDR-sessie hetzelf-
de seksueel trauma behandeld waarin het beeld van 
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het sperma op haar hand centraal staat omdat dit de 
meeste lading geeft. Haar linkerhand kan ingezet wor-
den tijdens de werkgeheugenbelasting door middel 
van ingewikkelde tapbewegingen. Door deze hand in 
beweging te houden krijgt niet alleen haar verstand, 
maar ook haar lijf het signaal dat het gevaar niet ge-
koppeld is aan die hand en zakt de lading weg met het 
dalen van de SUD. In de associaties geeft ze aan dat 
ze merkt dat ze haar linkerkant weer aan het accep-
teren is. Tijdens een cognitive interweave op boosheid 
waarin ze imaginair met de dader afrekent, krijgt ze 
specifi ek de opdracht om hem met haar linkerhand te 
slaan. De SUD daalt naar 0. Het kijken naar haar linker-
hand en de hand betrekken in het bewegen levert geen 
angst meer op. 

Een belemmering is dat Emma een fl ashforward heeft 
dat ze de behandelkamer of de therapeut ‘kort en klein 
zal slaan’. Ze heeft immers geleerd dat als ze haar 
boosheid toelaat ze een gevaar is voor anderen. Als ze 
tijdens een sportsessie uitgenodigd wordt om te bok-
sen weigert ze dat en zondert ze zich gedissocieerd af 
van de groep. 

Flashforward op kort en klein slaan
Emma is nog bang voor haar eigen boosheid. Daarom 
richten we in de laatste sessie de EMDR op Emma’s 
fl ashforward waarin te zien is dat ze de therapieruimte 
en de therapeut kort en klein slaat. Vanuit de gedachte 
van het modaliteitspecifi ek belasten (EMDR 2.0) wor-
den boks- en trapbewegingen gecombineerd met cog-
nitieve taken (dierenslang, spellen, vertellen over haar 
hobby ballonvaren) om Emma’s werkgeheugen te be-
lasten. De SUD stijgt direct bij het toevoegen van de 
boksbewegingen, maar als ze merkt dat ze ondanks de 
aanmoediging om vooral lekker veel kracht te gebrui-
ken niet de controle over zichzelf verliest, kan ze zich 
eraan overgeven. Door middel van een cognitive inter-

weave waarin ze in het beeld stapt en zichzelf vertelt 
dat ze op zichzelf mag vertrouwen, zakt de SUD naar 0. 

Vol verbazing bokst ze verder en bij het positief afslui-
ten benoemt ze dat ze nu weet dat ze helemaal geen 
gevaar is voor haar omgeving. Ze heeft vertrouwen in 
zichzelf en benoemt dat ze misschien wel zo boos was, 
juist door de jarenlange vermijding. 

Follow-up
Als we Emma ruim twee maanden na de behandeling 
weer spreken, geeft ze aan dat het goed met haar gaat. 
Nu ze de trauma’s van het seksueel misbruik verwerkt 
heeft, mogen haar linkerarm- en hand weer meedoen 
met de rest van haar lijf. Tijdens de behandeling is voor 
haar het kwartje gevallen. Maar eigenlijk, zo zegt ze zelf 
met terugwerkende kracht, wist ze ergens in haar ach-
terhoofd al die tijd al dat de oorsprong van de conver-
sie lag in het negeren van haar ‘vieze’ linkerhand naar 
aanleiding van het seksueel misbruik. Ze had hem, sa-
men met haar trauma, uit haar beleving ‘gewist’, omdat 
ze ervan walgde. Dat er niet werd doorgevraagd in het 
ziekenhuis, steunde haar in het vermijden van de trau-
ma’s. De vermijding is in de behandeling doorbroken en 
boksen is inmiddels haar nieuwe hobby. Ze heeft een 
goede linkse. 

Evaluatie van de behandeling
Emma werd verwezen voor intensieve traumabehan-
deling om haar trauma’s te verwerken. Dit is gelukt. Ze 
gaat na acht dagen vrij van PTSS de deur uit. Dat ook de 
conversieklachten behandelbaar waren, bleek pas hal-
verwege de behandeling. De vraag is of de link tussen 
de walging voortkomend uit het specifi eke detail van 
het seksueel misbruik (het zien en voelen van sperma 
op haar hand) en de conversieklachten al in de intake 
gelegd had kunnen worden. Doorvragen op de functie 
van de uitval lijkt essentieel, gezien de bekentenis van 
Emma in het nagesprek. Mogelijk was een doorbraak 
in de behandeling eerder gekomen, als er op de eer-
ste dag van de behandeling al een fl ashforward was 
gedaan omdat de angst voor haar eigen agressie het 
doorbreken van de vermijding van de traumabehande-
ling in de weg stond. Het had ervoor kunnen zorgen 
dat ze direct naar het beeld kon kijken waar ze het 
meest van weg wilde. Wat je negeert, dat is er niet. 
Dit gold in dit geval zowel voor haar hand, als voor de 
herinnering.  

Nienke Zantman is GZ-Psycholoog en EMDR Practitioner i.o. 

Ze is werkzaam bij PSYTREC in Bilthoven en Medinello in Zeist.

Marinke de Vries is Psycholoog en is werkzaam bij PSYTREC en 

Thalamus Psychologie in Utrecht.

‘De vermijding is in de 
behandeling doorbroken en
boksen is inmiddels haar 
nieuwe hobby. Ze heeft een
goede linkse’
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Research

EMDR bij persoonlijk-
heidsstoornissen
Tekst: Laurian Hafkemeijer

Veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben te maken gehad met meerdere ingrijpende 

gebeurtenissen zoals misbruik, mishandeling, verwaarlozing of pesten. Ook al leiden dit type 

gebeurtenissen niet altijd tot de ontwikkeling van een PTSS, ze kunnen wel  klachten aansturen 

die kenmerkend zijn voor een persoonlijkheidsstoornis. Toch is er niet eerder 

onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EMDR-therapie bij mensen 

met een persoonlijkheidsstoornis. Therapieën voor mensen met 

persoonlijkheidsproblematiek duren vaak lang en patiënten 

ervaren veel lijdensdruk, wat verbetering van het behandel-

aanbod erg belangrijk maakt.

Uit eerdere onderzoeken is 
bij mensen met een pers
heeft op comorbide klachte
suïcidaliteit. Deze zijn kenm
persoonlijkheidsstoornis. Ve
in het doen van traumageric
complexe problematiek, uit
Desondanks lijkt het aanne
gebeurtenissen bij mensen m
disfunctioneren vermindert 

Doel
Het doel van dit onderzoek w
viteit van EMDR-therapie bij 
De behandeling richtte zich 
lige gebeurtenissen, waaron
nis van de persoon, die gea
keling van de persoonlijkhei
was van PTSS.

Methode
Aan dit onderzoek bij GGZ D
stoornis. Een posttraumatisc
groepen patiënten met elka
gentig minuten onderging, e
stonden. De casusconceptua
lijnroute (‘linksom’) gedaan, 
meest op de voorgrond sto
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handeld. Hierna volgden beide groepen treatment as usual 
(TAU) voor hun persoonlijkheidsstoornis. Er werden voor- 
en nametingen verricht en na drie maanden TAU vond een 
follow-up meting plaats.

Resultaten
In de EMDR-groep nam het klachtniveau van patiënten 
aanzienlijk af. Alhoewel er in de controlegroep ook sprake 
was van een licht natuurlijk herstel, trad dit in de EMDR-
groep sneller en meer op (Figuur 1). Ook het algemeen 
functioneren (Figuur 2) verbeterde in de EMDR-groep aan-
zienlijk. Na drie maanden bleken deze resultaten behou-
den te zijn gebleven. In een kleinere groep (n=54) werd ook 
het persoonlijkheidsdisfunctioneren onderzocht. Dit nam 

in de EMDR-groep significant 
meer en sneller af dan in 

de controlegroep. 
Opvallend was dat 

gedurende de 
EMDR-therapie 
slechts 9 pro-

cent van de 
patiën-

ten uitviel, hetgeen zeker gezien de doelgroep een bijzon-
der lage drop-out is. Verder werden de behandelresultaten 
behaald na slechts vijf sessies EMDR-therapie, wat gezien 
de complexiteit van de doelgroep noemenswaardig is. In 
eerdere studies, waarbij de effectiviteit van PTSS-behan-
deling bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis werd 
onderzocht duurden de behandelingen aanzienlijk langer. 
Helaas kon er in deze studie niet naar de persoonlijkheids-
stoornissen apart gekeken worden, omdat de groepen te 
klein waren. Ook zijn wij erg benieuwd of een groter aantal 
EMDR-sessies leidt tot nóg betere resultaten. 

Conclusie
De resultaten van dit onderzoek suggereren dat EMDR-
therapie effectief is en een belangrijke rol kan spelen in 
de behandeling van mensen met persoonlijkheidsproble-
matiek. Het klachtniveau en algemeen disfunctioneren 
van mensen met een persoonlijkheidsstoornis namen 
aanzienlijk af en dit gebeurde al na vijf sessies EMDR-the-
rapie. Vanzelfsprekend is vervolgonderzoek noodzakelijk, 
onder andere om de langetermijn-effecten van EMDR-
therapie bij deze doelgroep in kaart te brengen en om 
vast te stellen of traumabehandeling ook invloed heeft op 
de persoonlijkheidsdiagnose een jaar na behandeling.   

Laurian Hafkemeijer werkt als klinisch psycholoog en onderzoeker 
bij GGZ Delfland en is EMDR practitioner. Zij is op dit moment bezig 
met een promotie-onderzoek naar het effect van EMDR-therapie bij 
mensen met persoonlijkheidsstoornissen.
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Figuur 1. Gemiddelde scores op de BSI op drie meetmomenten

Figuur 2. Gemiddelde scores op de OQ op drie meetmomenten
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Ontwikkeling

EMDR en 
EMDR 2.0: 
bèta versus beter?
EMDR Magazine 24 |  18



als internationaal,

2.0 vragen op bij

MDR supervisoren.

 (EMDR-SP)?

als er een

sus volgen als

misverstand.

Tekst: Steven Meijer en Ad de Jongh

Wat is EMDR 2.0?
EMDR 2.0 richt zich voornamelijk op herinneringsbeel-
den met een (zeer) hoge SUD die na reguliere EMDR niet 
of nauwelijks daalt omdat de patiënt vermijdt vanwege 
de angst voor ontregeling (hij of zij durft de herinnering 
niet in het werkgeheugen te plaatsen). Targets met een 
hoge tot zeer hoge SUD zijn doorgaans te kwalifi ceren 
als herbelevingen/fl ashbacks (machteloosheidsplaat-
jes). Dit zijn herinneringsbeelden die een sterk intrusief 
en ‘toen=nu’-karakter hebben. Datgene wat de patiënt 
toen voelde wordt dus nu opnieuw beleefd. 

De patiënt wordt uitgenodigd om een soort challenge

aan te gaan: de herinnering zoveel en zo lang mogelijk 
in het werkgeheugen te houden, terwijl de therapeut 
probeert het werkgeheugen maximaal te belasten - net 
zolang totdat dit niet meer lukt (motivatie). In de acti-
vatiefase wordt een maximale arousal bewerkstelligd 
door de herinnering zo compleet mogelijk te active-
ren en tevens wordt er los van de herinnering arousal

gecreëerd door een omvangrijke hoeveelheid (min of 
meer traumagerelateerde) triggers aan te bieden. Zo 
bereik je een zo volledig mogelijke activatie van het 
(angst-)netwerk. 

Vervolgens wordt bij het ophalen van dit herinnerings-
beeld aan de patiënt gevraagd alles op alles te zetten 
om dit beeld vast te houden, waarna zeer krachtige 
werkgeheugenbelastingstaken (soms in combinatie 
met schrikeffecten, zogeheten disruption by surprise) 
worden aangeboden. Deze schrikeffecten hebben de 
intentie de herinnering te destabiliseren en vergroten 
de mogelijkheid tot ge-update opslag van de herinne-
ring in een nieuwe vorm qua inhoud en betekenisge-
ving (reconsolidatie). 

Door de sterke werkgeheugenbelasting treden er niet 
of in ieder geval signifi cant minder associaties op en 
daardoor zal er - vaker dan bij reguliere EMDR-therapie 
het geval is - na iedere set teruggegaan worden naar 
het herinneringsbeeld (back to target). De nog empi-
risch vast te stellen voorspelling is dat dit alles leidt tot 
(snelle) desensitisatie van het target; in de praktijk blijkt 
het niet uitzonderlijk dat er binnen vijftien minuten een 
daling tot SUD 0 kan worden gerealiseerd.  

 Onderzoeksresultaten waarop EMDR 2.0 is 
gebaseerd

 • Hoe sterker de herinnering is geactiveerd, hoe 
  beter het effect van EMDR-therapie (Van Veen, 
  Engelhard & van den Hout, 2016)
 • Meer arousal lijkt een sterker desensitiserend  

 effect te hebben, zowel ten aanzien van de her-
  innering zelf (Van den Hout et al., 2014) als in het 
  algemeen (Littel et al., 2017)
 • Hoe groter de werkgeheugenbelasting, hoe 
  groter het desensitiserend effect (De Jongh et 
  al., 2013; van Veen et al., 2015; Littel & Van Schie, 
  2019)
 • Modaliteitsspecifi ek belasten kan in bepaalde 
  gevallen voor een additioneel effect zorgen 
  (Matthijssen et al., 2017)
 • Onverwachte (surprise-) effecten kunnen de 
  reconsolidatie van de herinnering interrumperen 
  (Sinclair & Barensel, 2018; Matthijssen et al., 
  2019).
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Wat is er anders aan EMDR 2.0?
EMDR 2.0 zet meer in op maximale werkgeheugenbe-
lasting ten aanzien van het target. Omdat er minder 
associaties optreden lijkt het reprocessing-onderdeel 
bij EMDR 2.0 enigszins ondergeschikt aan de desensiti-
satie. De vraag is dan ook hoe belangrijk de associatie 
(-ketens) in dit proces zijn (zie verderop). Het EMDR-
standaardprotocol richt zich immers naast desensiti-
satie ook op reprocessing: het volgen van associatie-      
ketens waar ook positieve aspecten deel van kunnen 
uitmaken. Dit vanuit het uitgangspunt dat het volgen 
van associatieketens leidt tot accommodatie; de shift 
van disfunctionele betekenisverlening naar meer func-
tionele inzichten, al dan niet gefaciliteerd middels cog-

nitive interweaves en andere surprise-effecten. 

Dus wat betreft het onderscheid tussen EMDR SP en 
EMDR 2.0: in het laatste geval treden er relatief minder 
associaties op, maar het is niet ondenkbaar dat wan-
neer de emotionele lading van het target af is (SUD=0) 
er reeds reprocessing (accommodatie van disfunctio-
nele naar functionele betekenisverlening) heeft plaats-
gevonden. Tot de andere verschillen tussen EMDR en 
EMDR 2.0 behoren het feit dat er: (1) meer ingezet wordt 
op het doorbreken van vermijding (toevoeging van een 
motivatie-fase aan het protocol), (2) meer focus is op 
het creëren van maximale arousal en (3) er over het 
algemeen (veel) meer verschillende werkgeheugenbe-
lastende taken worden ingezet. Dat laatste wil zeggen; 
niet alleen worden er visuele (oogbewegingen) maar 
ook auditieve, kinesthetische, olfactorische en gusta-
toire taken ingezet. Daarnaast wordt gebruikgemaakt 
van vaste technieken zoals de EMD-knaller en de Flash 
1.0, die overigens ook nog geen wetenschappelijke evi-
dentie hebben voor hun effectiviteit. Er wordt net als 
bij gewone EMDR een positieve cognitie geïnstalleerd. 

Is standaard-EMDR dan eigenlijk EMDR 1.0? 
De naam EMDR 2.0 lijkt te veronderstellen dat dat het 
geval is. Het is zoals de ontwikkelaars het zelf noemen 
‘een ge-update versie’ van de standaard werkwijze 
(het Shapiro-EMDR protocol, dus niet het Nederlandse 
EMDR-SP!) Die is inmiddels meer dan 30 jaar oud en 
behalve in Nederland vrijwel overal ongewijzigd. Om de 
achtergrond van deze update te begrijpen moeten we 
verder kijken dan binnen de Nederlandse grenzen. Door 
het onderzoek naar de werkgeheugentheorie heeft, in 
Nederland althans, de manier waarop het standaard-
protocol werd toegepast enkele (subtiele) veranderin-
gen doorgemaakt conform de inzichten voortkomend 

uit dat onderzoek. In Nederland is afgestapt van bilate-
rale stimulatie (hetgeen suggereert dat beide hersen-
helften afwisselend gestimuleerd dienen te worden; 
daar is geen evidentie voor), maar wordt uitgegaan van 
het optimaliseren van werkgeheugenbelasting. 

Belangrijkste elementen van EMDR 2.0
1. De patiënt voorlichten en motiveren de trauma-
 tische herinnering zo goed mogelijk in het werk-
 geheugen te plaatsen (motivatie).
2. De herinnering activeren en de arousal (van de 
 herinnering en ook los van de herinnering) maxi-
 maliseren (activatie).
3. De herinnering desensitiseren met een diversi-
 teit van de meest krachtige werkgeheugen-
 belastende taken (supersnelle oogbewegingen 
 met wisselende patronen, spellingstaken, 
 woorden hardop uitspreken, schrikeffecten, 
 ingewikkelde tapritmes, V-steps  en de EMD-
 knaller. 

Dit heeft er onder andere toe geleid dat in Nederland 
therapeuten massaal van de klikjes zijn teruggekeerd 
naar de oogbewegingen omdat wetenschappelijk werd 
vastgesteld dat deze een betere werkgeheugenbelas-
ting – en dus betere resultaten - geven.  Omdat er in-
ternationaal gezien nog steeds wordt gesproken van bi-
laterale stimulatie, en niet specifiek wordt gepleit voor 
snelle oogbewegingen, is er in feite in veel therapieën 
sprake van suboptimale werkgeheugenbelasting. Met 
andere woorden: EMDR 2.0 (net als EMDR-SP in Neder-
land) pleit voor een vorm van EMDR waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de verworven wetenschappelijke 
kennis vanuit de werkgeheugentheorie. Anders is in 
feite de behandeling minder effectief dan wat op basis 
van zowel theorie als praktijk mogelijk is. Kortom, de 
ambitie van EMDR 2.0 is internationaal het bewustzijn 
te vergroten omtrent de mogelijkheden die de werk-
geheugentheorie biedt om de effectiviteit van EMDR-
therapie te vergroten.

Wanneer gebruik je EMDR 2.0?
EMDR 2.0, zo luidt het advies, pas je toe bij patiënten 
of patiëntengroepen die niet goed reageren op EMDR. 
Zoals gezegd: daarbij moet je denken aan mensen met 
targets met een zeer hoge, niet dalende SUD waarbij 
een sterke neiging van de patiënt bestaat om deze 
beelden te vermijden. Dat zullen overwegend herin-
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neringen zijn waarbij machteloosheid en angst op de 
voorgrond staan. Omgekeerd zou het zo kunnen zijn 
dat het standaardprotocol meer geschikt is voor het 
behandelen van minder intrusieve beelden waarbij de 
disfunctionele betekenis meer op de voorgrond staat. 
Dat staat overigens niet vast. Dit zijn hypothesen die 
momenteel onderzocht worden.

Het is voorstelbaar, in ieder geval niet ondenkbaar, dat 
op den duur EMDR een verandering doormaakt in de 
richting van EMDR 2.0, bijvoorbeeld als blijkt dat deze 
methode effectiever en/of effi ciënter is. Zover is het nu 
nog lang niet. 

Een ander aspect in de discussie is dat tot dusver is 
gebleken dat het gehele EMDR-protocol effectief is, 
maar een ontmantelingsstudie zou kunnen aantonen 
dat het volgen van associaties geen wezenlijke bijdrage 
levert aan de effectiviteit van een EMDR-behandeling. 
Dan zou het voldoende zijn om cruciale herinneringen 
te reprocessen, dus te desensitiseren tot SUD= 0 zon-
der associaties te volgen en een betekenisvolle PC tot 
en met een VoC =7 te installeren. Doen we dat zelfs bij 
herinneringsbeelden waarin bepaalde betekenisaspec-
ten een cruciale rol spelen bij de lading, dan zijn we in 
feite weer terug waar Shapiro ooit is gestart: bij EMD. 

EMDR 2.0 versus het standaardprotocol
Aangezien het standaardprotocol de basis vormde voor 
de ontwikkeling van EMDR 2.0, zou EMDR 2.0 het beste 
omschreven kunnen worden als een specialistische 
variant van EMDR die ingezet wordt bij een specifi e-
ke doelgroep. Voor de toepassing van EMDR 2.0 is de 
voorwaarde om getraind te zijn in het standaardpro-
tocol (basis en vervolgcursus) om daarna getraind te 
worden in EMDR 2.0. EMDR 2.0 is niet een betere vorm 
van EMDR (daar is in ieder geval nu nog geen evidentie 
voor) en moet niet ter vervanging van het standaard-
protocol worden aangeboden, maar vooral wanneer 
het standaardprotocol onvoldoende verbetering geeft, 
terwijl dit wel juist is uitgevoerd.

EMDR 2.0 en de opleiding tot EMDR practitioner
EMDR 2.0 is dus een specialistische variant die niet 
gedoceerd wordt in de basis- en vervolgcursus. Uiter-
aard kunnen docenten de procedure noemen en kort 
bespreken maar het moet duidelijk zijn dat dit geen on-
derdeel uitmaakt van de basisvaardigheden van EMDR. 
Trainers kunnen wel nu al gebruik maken van de ken-
nis om bijvoorbeeld verschillende werkgeheugenbe-
lastende taken in hun trainingen te onderwijzen. Zo is 
EMDR 2.0 waarschijnlijk meer geschikt voor een online

EMDR-behandeling dan de reguliere EMDR met alleen 
oogbewegingen. Wanneer EMDR 2.0 ter sprake komt in 
de trainingen is het van belang om de naamgeving goed 
toe te lichten zodat cursisten niet de indruk krijgen dat 
‘ze beter EMDR 2.0 hadden kunnen leren, en dat EMDR 
een nodeloos ingewikkelde bêta-versie is’. EMDR 2.0 is 
ontwikkeld vanuit EMDR, maar vraagt hoe dan ook een 
specialistische training. 

Ten slotte moet gezegd worden: niet alle trainers zijn 
erg gelukkig met de naam EMDR 2.0. Gezien de voor-
gaande uiteenzetting was het in hun ogen een betere 
keuze geweest om met de naam niet vooruit te lopen 
op de feiten. Het moet immers nog blijken of 2.0 in-
derdaad een verbeterde versie is van het EMDR-SP. Op 
dit moment loopt er een gerandomiseerde effectstudie 
waarbij EMDR-SP wordt vergeleken met EMDR 2.0 bij 
de Universiteit Utrecht. De resultaten daarvan zullen 
aan het einde van dit jaar beschikbaar komen. 

Referenties

De referentielijst is opvraagbaar bij de eerste auteur, Steven Meijer 

info@steven-meijer.nl.

Steven Meijer is klinisch psycholoog/gedragstherapeut en werkzaam 

in een eigen praktijk te Deventer. Hij is tevens opleider CGT en EMDR 

trainer.

bèta beterVS
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Jory Schoondermark is GZ-psycholoog i.o. tot specia-
list en EMDR practitioner. Ze is lid van de congrescom-
missie en organiseerde dit jaar voor de tweede keer het 
congres. 
Jory: “De aanloop naar het congres is door de coronacri-
sis een enerverende tijd geweest. We stonden startklaar 
en toen moest er een beslissing worden genomen. We 
besloten het congres te verplaatsen, maar in de zomer 
kregen we door dat het congres niet live zou kunnen in 
de vorm die we gewend waren. Toen hebben we een 

enquête onder de leden gehouden, waaruit bleek dat zij 
wilden kunnen kiezen tussen het volgen van het congres 
op locatie of thuis. We dachten na over de congresbele-
ving, en hoe je die thuis zou kunnen brengen. Zo kwam 
er een app en een platform, zodat mensen ook op af-
stand met elkaar in contact zouden kunnen komen. De 
lunch hoort ook bij een congresbeleving, dus werden de 
lunchboxen thuis bezorgd. 
Zelf ben ik heel blij met de hybride vorm van het con-
gres dit jaar. Er was live interactie en via het platform 

Congres

EMDR-congres 2020
Tekst: Elseline Scherpenisse   Foto's: Zout Fotografi e

Wat niemand had verwacht werd werkelijkheid in maart 2020: het EMDR-congres werd afgelast. Voor het 

eerst in de geschiedenis van de VEN kon het congres, vanwege de COVID-19-pandemie, dit voorjaar niet 

doorgaan. De congrescommissie zette alles op alles om in het najaar alsnog een congres te organiseren. 

De meeste sprekers bleken ook beschikbaar op 12 september, net als theater de Flint. In de zomer werd 

echter duidelijk dat een live congres met veel deelnemers niet haalbaar was. Dus werd een hybride 

congres georganiseerd. De redactie van EM vroeg een lid van de congrescommissie, een spreker én 

een online deelnemer naar hun beleving van het EMDR-congres 2020.

De wereld rond met EMDR
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veel uitwisseling met de deelnemers thuis. We deden 
verrassende ontdekkingen: mensen vonden het prettig 
om geen reistijd te hebben en we hadden volgers in het 
buitenland. De wereld rond met EMDR werd zo de rea-
liteit van het congres! Deelnemers waren online vanuit 
België, Italië, Duitsland, Zweden en zelfs vanuit Qatar, 
Sint Maarten en Curaçao. Het culturele intermezzo heeft 
mij ontroerd, het was heerlijk om weer in een theater te 
zijn. Voor de artiesten was het ook de eerste keer dat 
zij weer optraden sinds de coronacrisis. De sfeer en de 
magie van de voorstelling raakten mij.”

Heb je reacties gehad van deelnemers over het 
congres?
“Veel mensen waren positief verrast over de hybride 
vorm. Dat je alle workshops na afloop terug kunt kijken 
is heel prettig. Op deze manier kan je inhoudelijk veel 
meer bijwonen dan op een regulier congres. We wach-
ten de evaluatie van de leden af, we zijn heel benieuwd 

welke verbeterpunten zij noemen. De resultaten van de 
evaluatie nemen we mee in de organisatie van het con-
gres van 2021.”

Laurian Hafkemeijer is klinisch psycholoog en EMDR 
practitioner en gaf als spreker een labpitch over haar on-
derzoek. 
Laurian: “De opzet van het congres heeft mij aangenaam 
verrast. Van tevoren wist ik niet wat ik ervan moest ver-
wachten. Omdat ik mijn onderzoek presenteerde volgde 
ik het congres op locatie. Het was fijn om in de pauze 
ook live contact te kunnen hebben met andere deelne-
mers. Dat ik thuis alle workshops nog terug kan kijken 
vind ik een groot pluspunt. Zo kun je alles bijwonen en 
hoef je niets meer te missen. Wat mij betreft is deze 
vorm voor herhaling vatbaar. Je combineert het beste 
van twee werelden en het congres is toegankelijk voor 
iedereen. Ook als je ver weg woont of met een gebroken 
been thuis zit.”

Hoe was het om als spreker je onderzoek te 
presenteren?
“Met de andere sprekers hebben we van tevoren onze 
labpitch geoefend via Zoom. Dat was goed geregeld.    

‘Wat mij betreft is deze 
vorm voor herhaling 
vatbaar’
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Het is leuk om met andere onderzoekers ervaringen uit 
te wisselen en de voorbereiding samen te doen. Tijdens 
de pitch was het vreemd om voor een halflege zaal te 
staan, tegelijkertijd realiseerde ik me dat er thuis nog 
honderden mensen aan het luisteren waren. Zo bereik 
je toch een groot publiek. Ik heb onderzoek gedaan naar 
de effectiviteit van kortdurende EMDR bij mensen met 
persoonlijkheidsstoornissen (zie in dit magazine op pa-
gina 16). Ik wist dat er gestemd ging worden voor de 
wetenschapsprijs, maar was erg verrast dat ik het Evi-

dence Beest kreeg uitgereikt. Het is een mooie opsteker, 
want onderzoek doen is hard werken en lang wachten. 
Zelf ben ik natuurlijk enorm enthousiast over het onder-
werp. Het is fijn om te merken dat mensen het belangrijk 
vinden en dat er draagvlak is om verder onderzoek te 
doen. We gaan het onderzoek nu nog een keer herhalen 
met meerdere instellingen en het aantal sessies verdub-
belen.”

Heb je verbeterpunten? 
“Ik vond het echt heel goed geregeld, zowel de inhoud 
als de organisatie en de catering. Meestal ben ik best 
kritisch maar ik kan nu geen verbeterpunten verzinnen. 
Het was echt een erg leuk congres en ik heb er van ge-
noten.”

Sanne Lania is GZ-psycholoog en EMDR supervisor i.o. 
en volgde het congres vanuit huis. 

Hoe heb jij als deelnemer het hybride congres 
beleefd?
“Ik zou met een groep collega’s samen kijken maar ik had 
griep, dus heb ik het congres vanuit huis gevolgd. Ontzet-
tend fijn dat dit mogelijk was. Ik was onder de indruk van 
de techniek, het zat professioneel in elkaar. Erg leuk vond 
ik de mogelijkheid om te zappen door het programma 
heen. De keynotes heb ik in zijn geheel beluisterd. Bij de 

workshops heb ik gezapt omdat ik veel interessant vond. 
Bij bekende dingen bleef ik niet hangen en ging ik naar 
een andere workshop. Die mogelijkheid vond ik heel fijn. 
Ik miste wel de ontmoeting, de reünie die het congres 
altijd toch een beetje is. Tijdens het congres heb ik berich-
ten gestuurd naar bekenden via de congresapp, maar het 
is toch anders omdat je mensen niet echt ontmoet.
De keynote van Derek Farrel vond ik inspirerend, hij is een 
aimabele spreker. Zijn laatste uitspraak vond ik pakkend: 
“If you want to go fast go alone, if you want to go strong, 

go together.”

De workshop van Tamarinde Brouwer vond ik heel goed, 
ze brak een lans voor meer therapie binnen de jeugdzorg. 
Het is belangrijk dat zij dit onderwerp zo op de kaart heeft 
gezet. Haar lezing sloot ook goed aan bij de keynote van 
Arianne Struik. Ze delen de visie dat je buiten de kaders 
moet denken en doen wat nodig is om een kind te helpen. 
Het meest onder de indruk was ik van de keynote van 
Jackie June ter Heijde over moral injury. Ze gaf een ver-
diepende en inhoudelijk goed onderbouwde presentatie 
waar ik echt van heb geleerd.”

Zijn er verbeterpunten?
“Ik denk dat je heel veel mensen bereikt op deze manier. 
Echte verbeterpunten kan ik eigenlijk niet bedenken. 
Maar als ik volgend jaar kan kiezen ben ik zelf liever live 
aanwezig.” 

In april 2021 is het volgende VEN-congres gepland, opnieuw in 
theater de Flint. Het thema is dan: EMDR in verbinding.

‘Zo werd De wereld rond 
met EMDR de realiteit van 
het congres’
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Als je lid bent van de VEN ben je een dikke bofkont. Een 
plek in de Flint voor het jaarlijkse EMDR-congres had 
ik tot mijn verdriet niet weten te bemachtigen, omdat 
ik zoals gewoonlijk te laat was met reserveren. Geluk-
kig zou ik het congres online kunnen volgen en spe-
ciaal voor deze gelegenheid had die lieve congrescom-
missie een verrassing voor me in petto. We kregen als 
virtuele deelnemers een heuse EMDR lunchbox thuis 
gestuurd!!! Welke beroepsvereniging in Nederland be-
denkt nou zoiets leuks? Ik fantaseerde wat er voor god-
delijke spijzen in die feestelijke box zouden zitten. Het 
water liep me in de mond bij de gedachte aan pasta 
met truffel, quiche met bospaddenstoeltjes en een 
heerlijke panna cotta met bosvruchten als dessert. Een 
aardige collega vroeg me het EMDR congres online bij 
haar thuis te volgen. Zo hoefde ik niet meer bang te 
zijn dat ik die dag door diepe eenzaamheid overvallen 
zou worden. Mijn exquise lunch box zou ik uiteraard 
meenemen. 
Aan de vooravond van het congres stond er een beeld-
schone jongen met een zwart schort en een hagelwit 
overhemd voor de deur. Hij overhandigde me met haast 
tastbare trots de door hen geassembleerde blije doos. 
Hij moest met zijn glimmende bus nog langs heel wat 
EMDR-therapeutjes om de andere lunchboxen te be-
zorgen. Ik verdrong de gedachte aan stervende ijsbe-
ren die met hun zachte witte ijsberenvacht binnenkort 
geen ijsschots meer hadden om op te drijven als gevolg 
van mijn lunchbox. 
Ik had afgesproken de box pas te openen bij mijn colle-
ga. Ik zette hem direct in de koelkast, omdat kaviaar en 
kreeft met limoenmayonaise zouden kunnen bederven 
bij te hoge temperaturen. Een vriend appte me: “Maak 
snel open die doos. Er zit mojito en cheesecake in, daar 
houd je toch zo van?” “Niet verklappen”, appte ik te-
rug. Wel bedacht ik me dat de mojito bij de keynote om 
9.00 uur goed van pas zou kunnen komen om toch een 
beetje dat Flint-gevoel te krijgen. 
De volgende dag ging ik vroeg op weg naar mijn col-
lega. Ze appte dat ze nog geen lunchbox had ontvan-
gen. Even bekroop me de angst dat ik de inhoud van 

mijn lunchbox zou moeten delen. Als ik toch ergens 
een hekel aan had vroeger als kind, was het als iemand 
vroeg een stuk taart te delen. Mijn broer wilde ooit een 
hap van mijn lievelings chocoladetaart. Die hap was zo 
groot dat er bijna niets meer over was. Gelukkig kwam 
de box van mijn collega nog net op tijd en was het mo-
ment aangebroken de doos te openen. 
We konden allereerst de QR-code van de delicate box 
scannen om te lezen wat er zoal inzat. Een witte kloos-
termop van Carl Siegert, little gem sla en bataat hum-
mus, hangop met aardbeien uit Werkhoven en nog veel 
meer chique lekkernijen. De mojito en de cheesecake 
stonden er niet bij, maar dat was natuurlijk de grote ver-
rassing, dacht ik. Zoiets verklap je niet aan de hand van 
een onnozele scan, die gekke congrescommissie toch! 
Maar bij het openen van de doos zag ik geen mojito 
en al helemaal geen cheesecake. Ik voelde een kleine 
frustratie opkomen, maar herpakte mezelf direct. Een 
dikke kater sprong op mijn schoot en ik keek naar de 
workshops en mooie voordrachten met een spinnende 
wolbaal op mijn knieën. Het was gezellig bij mijn col-
lega en wie in de Flint had het nou zo leuk als ik? 
In de pauze aten we het EMDR happy meal. Wat voel-
den we ons verwende scheten met de uitbundige 
hangop en de geraffineerde kloostermop. De lunchbox 
was met gulle hand gevuld en half Venezuela had er 
van mee kunnen eten. Vanachter mijn laptop luisterde 
ik, vol bewondering, naar de sprekers online. Een lichte 
teleurstelling dat ik niet in de Flint zat kon ik toch niet 
helemaal onderdrukken. Ik had daar de spanning kun-
nen voelen in de zaal, kunnen genieten van de gedre-
venheid en inspiratie van onderzoekers, zweetdruppels 
op neuzen van de sprekers willen zien en collega’s jo-
viaal een elleboogje of een Grapperhousje willen geven. 
Die avond ging ik met mijn echtgenoot naar een eet-
café. “Wat wilt u drinken?” vroeg de ober. “Een mojito 
graag,” antwoordde ik, of nee, “doe er eigenlijk maar 
twee. En heeft u soms cheesecake?” 

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Column

EMDR
happy meal

25  | EMDR Magazine 24



Laurian is klinisch psycholoog en onderzoeker bij GGZ 
Delfland, waar ze veel patiënten met persoonlijkheids-
stoornissen ziet. “Ze ervaren veel lijdensdruk. Vaak du-
ren de behandelingen lang en zijn de kosten hoog. Ik 
was benieuwd of een traumagerichte behandeling een 
positief effect kon hebben op klachten die kenmerkend 
zijn voor een persoonlijkheidsstoornis.” Zij deed onder-
zoek bij 97 proefpersonen bij wie geen PTSS, maar wel 
een persoonlijkheidsstoornis was gediagnosticeerd. 
De ene groep kreeg vijf EMDR-sessies, de andere groep 
stond op de wachtlijst. Daarna kregen beide groepen 
treatment as usual. Wat opviel, was dat in de groep 
die EMDR had gehad, sneller en eerder herstel optrad. 
Ze hadden aanzienlijk minder klachten dan de andere 
groep. Ook opvallend was dat de dropout tijdens de 

EMDR-sessies laag was, namelijk negen procent. Lau-
rian kon dit wel verklaren: “EMDR aanbieden sluit vaak 
heel goed aan bij de hulpvraag en is cliëntgericht.”

Kevin van Schie pitchte zijn herhaalonderzoek naar de 
vraag of het maken van oogbewegingen voor pseudo-
herinneringen zorgt (zie ook EM#21). Dit zijn herinnerin-
gen die (gedeeltelijk) in strijd zijn met de werkelijkheid, 
maar waarbij we ervan overtuigd zijn dat ze kloppen. 
Iedereen heeft zulke pseudoherinneringen: je weet bij-
voorbeeld zéker dat je je sleutels op tafel hebt gelegd, 
terwijl je ze toch echt op een andere plek terug vindt. 
Kevin toonde gezonde proefpersonen een film van een 
ongeluk en gaf later misinformatie van een ooggetuige. 
De ene helft van de proefpersonen haalde de herinne-
ring aan het ongeluk op mét oogbewegingen, de andere 
helft zonder. Uitkomst van het onderzoek: “Het maken 
van oogbewegingen zorgt níet voor pseudoherinnerin-
gen. Ook blijft de levendigheid en emotionaliteit van de 
herinneringen hetzelfde.”

De oogbewegingen kwamen terug in het onderzoek van 
Tjeu Theunissen naar de effectiviteit van virtual reality 
(VR) bij exposure in vivo. “VR wordt steeds meer toege-
past. Het voordeel is dat het je meer in de beleving brengt 
en het je werkgeheugen meer belast.” Aan zijn onder-
zoek werkten 39 proefpersonen mee die, met een VR-bril 
op, een balletje moesten volgen in een virtuele omge-
ving van een appartement. “Willekeurige oogbewegingen 
zorgen voor hogere werkheugenbelasting”, concludeert 
Tjeu. “Ook zorgen snellere oogbewegingen voor hogere 

Congres

Laurian Hafkemeijer 
wint Evidence Beest
Tekst: Trudy de Vos    Foto's: Zout Fotografie

“Dit zijn de mensen die EMDR verder gaan helpen”, zei Wiebren Markus, nieuwe voor-

zitter van de Wetenschapscommissie over de zes sprekers die de Labpitches verzorgden 

tijdens het EMDR-congres. Winnaar van het zogeheten Evidence Beest 2020 was Laurian 

Hafkemeijer met haar onderzoek naar de effectiviteit van EMDR-therapie bij mensen 

met persoonlijkheidsproblematiek.
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werkgeheugenbelasting. Maar als er nog een extra, actie-
ve taak wordt toegevoegd, dan is de snelheid van de oog-
bewegingen niet meer van belang.” De uitkomsten van 
Tjeu’s onderzoek sluiten aan bij de werkwijze van EMDR 
2.0 (meer werkgeheugenbelasting, modaliteitspecifiek 
behandelen, surprise-effecten toevoegen, meer arousal).

Celeste van Roozendaal deed samen met medestu-
dente Tessa Vuister onderzoek naar  de werkzaamheid 
van EMDR 2.0. De 62 proefpersonen haalden 20 minu-
ten lang nare herinneringen op, met een minimale SUD 
van 6, waarna EMDR of EMDR 2.0 werd toegepast. In 
de SUD-daling was geen verschil waarneembaar, maar 
bij EMDR 2.0 waren minder setjes nodig en waren er 
minder associaties per associatieketen. Conclusie van 
Celeste: “EMDR 2.0 is even effectief als EMDR, maar ef-
ficiënter omdat het minder associaties oproept.” 

Suzanne van Veen deed een meta-analyse van 77 
studies, om de effectiviteit van EMDR-therapie te on-
derzoeken. Bij PTSS is EMDR effectiever dan een con-

troleconditie. Ook depressieve klachten verminderen 
door EMDR-therapie. Bij angst werkt EMDR beter dan 
controlecondities en is EMDR even effectief als andere 
behandelingen, zoals exposure. Bij de bipolaire stoor-
nis, OCD en eetstoornissen zijn enige positieve resulta-
ten gevonden, maar is meer onderzoek nodig. 

Eline Voorendonk pitchte haar onderzoek naar complexe 
PTSS bij mensen die de intensieve traumabehandeling 
van PSYTREC ondergingen. In totaal 308 proefpersonen 
volgden een behandeling die bestond uit EMDR-therapie, 
exposure en beweging. Van hen had 66 procent de diag-
nose complexe PTSS (PTSS plus drie extra symptoomclus-
ters) op basis van de Internationale Trauma Vragenlijst. De 
overigen hadden alleen de diagnose PTSS. Bij beide groe-
pen was een significante afname in klachten te zien. Ruim 
87% van de proefpersonen met complexe PTSS voldeed 
na acht dagen behandeling niet meer aan deze diagnose. 
“Het is hoopvol nieuws dat ook mensen met complexe 
PTSS kunnen profiteren van een intensieve traumagerich-
te behandeling”, zei Eline. 

Van links naar rechts: Eline, Tjeu, Celeste, Kevin, Laurian en Suzanne
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Online kennismaken: casus Tome
Tom (vijf jaar) heeft angstklachten. Hij durft op school
niet te praten, thuis is hij alert en hij is angstig bij het 
inslapen. Tom heeft verschillende nare gebeurtenissen 
meegemaakt die de leergeschiedenis bleken te vormen 
voor deze angsten. Via het beeldscherm maakt de the-
rapeut kennis met Tom. Hij zit bij zijn moeder op schoot, 
kijkt wat schichtig naar het scherm, maar negeert het
gesprek verder volkomen. Door de wisselende geluids-
kwaliteit, en zijn broertje die aan het spelen was, ver-
loopt het gesprek rommelig. Maar Tom begint zich gaan-
deweg meer met het gesprek te bemoeien en komt 
steeds meer los. Uiteindelijk kan hij in een direct gesprek
met de therapeut uitleggen waar hij zo bang voor is en
wat hij allemaal probeert om daar mee om te gaan. Zijn 
ouders vallen meer en meer stil. Ze geven hem alle ruim-
te. Achteraf vertellen de ouders dat zij verbaasd waren
over de actieve rol van Tom. Het feit dat ze in hun eigen 
omgeving zaten en de therapeut veilig op een schermpje
bleef, maakte het voor Tom makkelijker. Via de telefoon 
en mail werd met de ouders aan het EMDR-verhaal ge-
werkt. Toen de maatregelen werden versoepeld werd de 
behandeling van Tom met de verhalenmethode op kan-
toor voortgezet. 

Tips & Tricks
Je kunt gewoon starten online. Sommige angstige
kinderen ervaren de afstand door beeldbellen juist 
als veiliger dan een eerste gesprek in de behandelka-
mer. Misschien moeten we vaker bij sommige kinde-
ren een eerste kennismaking doen vanuit hun eigen 
omgeving. De combinatie van online en live behande-
len heeft bij Tom goed gewerkt.

Teveel afl eiding: casus Maarten
Maarten (tien jaar) heeft ADHD en had angstklachten die
waren ontstaan door het kijken van een enge tv-serie.
Het eerste deel van de EMDR-therapie werd face to face

gestart. De behandelaar moest achter de jongen aan 
door de kamer lopen om de oogbewegingen te doen,
want stilzitten kon Maarten niet goed. De behandeling
verliep voorspoedig en de angst nam af. Maarten had
daarna nog de angst dat een monster in zijn kast hem 
zou kunnen vermoorden, dus werd EMDR met een fl ash-

forward ingezet.d

Door de coronamaatregelen werd overgegaan op EMDR
online. Ineens was de behandelaar in zijn huiskamer. De 
EMDR-therapie zou Maarten op zijn kamer doen. Hij nam
de iPad mee en de behandelaar wiebelde het huis door 
zijn kamer in. De EMDR-procedure kende hij al, dus er 
werd gelijk van start gegaan. Als werkgeheugenbelas-
ting werden oogbewegingen aangevuld met spelling-
taken: spel het woord ‘monster’ vooruit en achteruit.

EMDR online bij e
kinderen en jongeren:

j

tips & tricks

EMDR online

EMDR online toepassen bij kinderen en jongeren is voor veel behandelaars nieuw. Waar therapeuten begin 2020 

nog terughoudend waren, zijn er veel door de coronacrisis in het diepe gesprongen en EMDR-therapie online

gaan aanbieden bij de jongste doelgroep. Dit is deel twee van een bloemlezing van ervaringen met EMDR-

therapie online van verschillende therapeuten uit de klinische kinder- en jeugdpraktijk.

Tekst: Tirtsa Ehrlich en Evelien Speel-Flierman

DEEL TWEE

‘Niet bang zijn en gewoon beginnen. 
Vertrouw erop dat je weet wat je 
doet en dat EMDR werkt’
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Maarten at tussendoor 
rijstwafels en dat leidde af. 
Ze werden tijdens de EMDR 
gestoord door zijn zusje die bin-
nenkwam. Ineens was Maarten uit 
beeld omdat hij moest plassen. Hij 
riep vanaf een afstand: “De wc is wel 
lekker dichtbij!” De sessie erna werden 
afspraken gemaakt met Maarten om rustiger 
te kunnen werken. De tweede online sessie verliep 
zonder onderbrekingen en de behandeling werd goed 
afgerond.  

Tips & Tricks
Gebruik een vaste computer of laptop of een tablet 
op een standaard. Zorg ervoor dat de EMDR-therapie 
plaatsvindt in een rustige kamer. Maak afspraken 
over niet gestoord worden, niet tussendoor naar de 
wc en niet eten tijdens de sessie.

Vanuit bed: casus Tim
Tim (veertien jaar) had op 

maandagochtend om negen uur 
de eerste afspraak voor EMDR via 

beeldbellen. Om precies negen uur log-
gen therapeut en Tim in en wordt de therapeut ‘binnen 
gelaten’. De eerste rituele zinnen worden uitgewisseld: 
“Ik zie jou en ik hoor je, hoor jij mij ook?” Dan kijkt de 
therapeut eens goed naar Tim: Hij zit op zijn bed en 
kijkt van dichtbij in de camera. Zijn haren zitten nog 
in de war en hij heeft zijn pyjama nog aan. Even later 
klopt zijn vader aan en zegt: “Tim, ben je al wakker? 
Wil je even helpen?” Tim verdwijnt even uit beeld     
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en is vijf minuten later weer terug. De therapeut start 
het gesprek met Tim en de EMDR-sessie verloopt ver-
der normaal.

Tips & Tricks
Bespreek met jongeren de randvoorwaarden: is er 
een plek met voldoende privacy, goede wifi , weten 
huisgenoten dat er therapie gaande is en dat ze niet 
mogen storen? Het is een gewone therapiesessie, 
ook al is het vanuit hun eigen huis. Dus bij pubers is 
het belangrijk om te bespreken welk tijdstip handig 
is, zodat er voldoende tijd is om echt wakker (en aan-
gekleed) tijdens de sessie te verschijnen. 

Geen rustige plek: casus Laura
Laura (veertien jaar) zou gaan starten met de EMDR-
therapie. Voor de corona-maatregelen was er één face 

to face EMDR-sessie geweest. Laura woont in een sa-
mengesteld gezin met meerdere gezinsleden. Ze zag de 
sessies online wel zitten, maar in de praktijk zijn ze geen 
enkele keer gelukt. Het lukte niet om voor haar een rus-
tige plek zonder afl eiding te organiseren. Op haar eigen 
kamer had zij het idee dat familieleden steeds in en uit 
zouden lopen. Omdat de herinneringen die behandeld 
zouden worden grotendeels ook betrekking hadden op 
haar familieleden, ervoer zij niet voldoende rust en pri-
vacy om thuis met de EMDR te starten. De therapeut 
heeft samen met Laura besloten om de sessies verder 
live op de locatie te doen.

Tips & Tricks
Bespreek goed of er thuis een plek is die veilig ge-
noeg voelt om de gebeurtenissen te bespreken. Toch 
opstarten van de EMDR zonder die randvoorwaarde 
is onverstandig en kan betekenen dat je na de eerste 
sessie alsnog besluit online te stoppen.

Een kwestie van volhouden: casus Maud
Maud (negen jaar) is een meisje dat geweld binnen het 
gezin heeft meegemaakt. Inmiddels is de situatie veilig. 
Maud heeft veel PTSS-klachten met vooral nachtmerries 
en herbelevingen. Vanwege de ernst van de klachten 
werd besloten zo snel mogelijk de behandeling via on-

line EMDR te starten. Eerst maakte de therapeut samen 
met Maud een ordening van de herinneringen en werd 
aandacht aan voorbereiding besteed. Maud bekeek 
thuis het fi lmpje van de website van de VEN over hoe 
EMDR-therapie werkt. Voor Maud was het belangrijk dat 
haar moeder er tijdens de behandeling bij kon blijven. De 

eerste sessie gaf veel spanning en de SUD bleef hoog. 
De associaties die voorbij kwamen waren heftig en be-
angstigend rondom de thema’s gevaar en de dood. Als 
werkgeheugenbelasting werd een visuele taak met een 
gekleurd bolletje gebruikt (Cloud EMDR tool), maar om-
dat dit voor Maud moeilijk bleek, werd dit later aange-
vuld met de butterfl y hug en trommelen op de benen. Er 
kon worden afgesloten met een iets minder hoge SUD. 
Na deze EMDR-sessie heeft Maud een paar dagen meer 
klachten. 
In de tweede sessie valt opnieuw op dat Maud het moei-
lijk vindt om de visuele taak met het gekleurde bolletje 
te volgen. De lichamelijke afl eidende taken gaan haar 
beter af. Toch zakt de SUD deze sessie slechts met één 
puntje. De therapeut twijfelt of het wel goed gaat, maar 
besluit nog één sessie af te wachten en vol te houden. 
De derde sessie blijkt dat het veel beter gaat. In deze 
sessie wordt auditieve afl eiding toegevoegd (via Cloud

EMDR) en in de vierde sessie blijkt dat Mauds klachten 
fors verminderd zijn. Zo slaapt ze beter en heeft ze geen 
nachtmerries meer. Moeder vertelt dat Maud veel blijer 
is en veel positiever over zichzelf kan denken. 

Tips & Tricks
Niet bang zijn en gewoon beginnen. Vertrouw erop 
dat je weet wat je doet en dat de EMDR-therapie 
werkt. Wees zorgvuldig in voorbereiding en uitleg zo-
dat de ouder het kind thuis kan steunen en begelei-
den tijdens en na de sessie. Goede kennis van meer-
dere afl eidingstaken is belangrijk.

Tot slot
Inmiddels zijn we allemaal weer wat meer face to face

aan het werken, maar wat een prachtige ervaringen 
hebben we noodgedwongen opgedaan. Laten we hopen 
dat al deze nieuwe mogelijkheden blijvend zijn. We zijn 
verrast door de opvallende voordelen die EMDR online

soms oplevert. Daarom moeten we ons verder blijven 
ontwikkelen in het toepassen van EMDR online. Verge-
lijkend onderzoek naar EMDR face to face versus EMDR 
online zou hierin behulpzaam zijn.  

Met dank aan Annemariek Sepers, Afke van Beek en Hiske Reinders voor 
hun bijdragen. De casuïstiek is geanonimiseerd.

Tirtsa Ehrlich is GZ-psycholoog en EMDR supervisor i.o. Ze werkt 
bij Dokter Bosman in de SGGZ, op een polikliniek in Amsterdam 
gespecialiseerd in ADHD en ASS. Tirtsa is daarnaast auteur van 
diverse (kinder-)boeken over AD(H)D. 

Evelien Speel-Flierman is Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP), GZ-
psycholoog, NtVP Psychotraumatherapeut en EMDR supervisor i.o. 
Evelien  is werkzaam in haar eigen praktijk in Eijsden, Zuid-Limburg.

Tips & Tricks
Bespreek met jongeren de randvoorwaarden: is er 
een plek met voldoende privacy, goede wifi , weten 
huisgenoten dat er therapie gaande is en dat ze niet
mogen storen? Het is een gewone therapiesessie,
ook al is het vanuit hun eigen huis. Dus bij pubers is 
het belangrijk om te bespreken welk tijdstip handig
is, zodat er voldoende tijd is om echt wakker (en aan-
gekleed) tijdens de sessie te verschijnen.

Tips & Tricks
Bespreek goed of er thuis een plek is die veilig ge-
noeg voelt om de gebeurtenissen te bespreken. Toch
opstarten van de EMDR zonder die randvoorwaarde
is onverstandig en kan betekenen dat je na de eerste
sessie alsnog besluit online te stoppen.

Tips & Tricks
Niet bang zijn en gewoon beginnen. Vertrouw erop
dat je weet wat je doet en dat de EMDR-therapie
werkt. Wees zorgvuldig in voorbereiding en uitleg zo-
dat de ouder het kind thuis kan steunen en begelei-
den tijdens en na de sessie. Goede kennis van meer-
dere afl eidingstaken is belangrijk.
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Vijf vragen aan...

Mireille Adriaansens
Tekst: Deana de Zwart   Foto: Nienke Hofstede

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

Adriaansens is medicus, psychotraumatoloog, EMDR Europe practitioner, cognitief gedragstherapeut 

VGCt, schematherapeut, EFT practitioner en mindfulness (MBCT) trainer. Ze heeft een eigen praktijk 

voor volwassenen en is mede-initiatiefnemer en mede-eigenaar van Jeugdtrauma Herstel Limburg.

Estafette interview 

De meeste VEN-leden die ik ontmoet zijn psy-
choloog. Jij hebt een achtergrond als medicus. 
Hoe ben je op het gebied van psychotrauma 
terecht gekomen?
“Ik ben heel analytisch en wil graag weten wat mensen be-
weegt om te doen wat ze doen. Daarbij bestaan mensen uit 
een lichaam én een geest; de wisselwerking daartussen boeit 
mij. Ik volgde na mijn studie geneeskunde al snel opleidingen 
die in dit interessegebied lagen. Dit betrof zowel opleidin-
gen gericht op verschillende therapieën alsook management 
en coaching. Geleidelijk aan deed ik steeds meer individuele 
therapieën, waarin ik holistisch werk. Daarbij wil ik de diepte 
in gaan met patiënten. Als mensen alleen willen praten of 
aan symptoomreductie willen werken, stuur ik ze door. Ik zie 
veel patiënten voor langer durende behandelingen.”

De naam van je psychologiepraktijk voor vol-
wassenen is Trauma Praktijk Adriaansens. Wat 
betekent het dat het woord trauma er zo pro-
minent staat?
“Mijn ervaring is dat er veel gewerkt wordt aan klachtreduc-
tie en dat er nog steeds te weinig aandacht is voor trauma 
in de voorgeschiedenis. Dit zie ik ook bij mensen die al ja-
ren therapie achter de rug hebben. Ook kijken mensen te 
beperkt naar trauma en hebben ze vaak geen oog voor het 
effect van traumatische ervaringen op het ontstaan van 
psychopathologie en problemen. Pestervaringen hebben bij-
voorbeeld een enorme impact op de ontwikkeling van een 
mens. Ik zie bij Jeugdtrauma Herstel Limburg kinderen die 
niet meer praten nadat ze gepest zijn. In mijn behandelingen 
heb ik dus veel aandacht voor de rol die trauma heeft in het 
leven van mensen en het ontstaan van de problematiek. Eer-
lijk gezegd kom ik nooit patiënten tegen waar trauma geen 

rol speelt. Daarnaast zie ik het steeds meer als een taak om 
hierover voorlichting te geven. Ik leg niet alleen patiënten, 
maar ook verwijzers, ouders, leerkrachten en collega’s veel 
uit over de impact van traumatische ervaringen. Ik geef psy-
cho-educatie, onder andere over de Window of tolerance en 
de fight, flight, freeze reacties. Vroeger dacht ik: “Dat weet 
toch iedereen…” Maar uitleg en bewustmaking blijkt voort-
durend nodig. Zoals de uitleg dat er met een rustig kind dat 
een trauma heeft meegemaakt sprake kan zijn van een free-

ze-reactie - de salamander - in plaats van dat er niets aan de 
hand is. En dat er eerst veiligheid nodig is voordat we kunnen 
gaan behandelen. Die duidelijkheid geven we al bij de voor-
deur. EMDR-therapie is daarbij echt het ei van Columbus voor 
mij, omdat het de beste oplossing is om een trauma echt te 
verwerken met behulp van het zelfhelend vermogen van de 
mens en te werken aan de oorsprong van het ontstaan van 
problemen.”

Je hebt je EMDR-opleiding in België gevolgd. 
Wat is het verschil met de Nederlandse oplei-
ding en wat heeft het je gebracht?
“In de opleiding in België voel je nog de invloed van Shapiro. 
Het is minder protocollair gericht en minder cognitief dan ik 
zie bij de Nederlandse EMDR-opleiding. De Belgische oplei-
ding richt zich op EMDR als behandelmethode met een ge-
faseerde opbouw (en dus niet als techniek). De behandeling 
kent drie fases. 
In de eerste fase wordt psycho-educatie gegeven. Ook 
wordt een holistische theorie, een genogram en een trau-
ma-overzicht gemaakt. Naast het in kaart brengen van het 
traumanetwerk met de pijnlijke ervaringen en de reacties, 
wordt ook het adaptieve netwerk in kaart gebracht: wat zijn 
de krachten en het steunend netwerk van de patiënt en    
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hoe kunnen deze verder versterkt worden. De patiënt krijgt 
in deze fase diverse oefeningen ten behoeve van bewust-
wording (bijvoorbeeld met betrekking tot de impact van de 
lifestyle op de weerbaarheid) en oefeningen met betrekking 
tot emotieregulatie en focussen in het hier en nu. Een oefe-
ning die ik vaak meegeef is bijvoorbeeld de ‘Denken-Emotie-
Lichaam’-oefening: tien keer per dag stilstaan bij wat je in 
deze seconde denkt, emotioneel voelt en fysiek ervaart.
In de tweede fase wordt het EMDR-proces doorlopen, com-
pleet met cognitieve interweaves. In deze fase komt dus het 
hele technieken-verhaal aan bod. Daarbij is een heilige regel 
dat de SUD van het behandelde plaatje twee achtereenvol-
gende sessies een nul moet scoren. Dus bij een SUD van nul 
check je de volgende sessie of de SUD van dat behandelde 
plaatje nog steeds een nul is, of dat er toch weer iets van het 
traumatische plaatje is geactiveerd. Als de SUD dan hoger is 
dan nul, vindt er opnieuw desensitisatie plaats en zul je op-
nieuw twee sessies achter elkaar een check moeten doen 
waarbij de SUD nul moet zijn. Mijn ervaring is dat het trauma 
dan ook echt geen lading meer heeft. 
In België is er weinig enthousiasme over de EMD-techniek, 
die wel geschikt geacht wordt om de coping te breken, maar 
niet om een onderliggend trauma te verwerken, aangezien 
de reprocessing ontbreekt. Een ander verschil is mijns in-
ziens dat er in de Belgische EMDR-therapie meer gebruik 
gemaakt wordt van taps, net als Shapiro deed. Dat komt ook 
overeen met mijn ervaring dat het lichaam het trauma op-
slaat en dus ook betrokken moet worden in de verwerking. 
De derde fase van de therapie is gericht op de integratie 
van de behandeluitkomsten in het leven van de patiënt. Wat 
betekent het doorlopen proces voor zijn netwerk, zijn werk 
en zijn zingeving. En uiteraard wordt dan ook stilgestaan bij 
terugvalpreventie. Nieuwe traumatische ervaringen kun-
nen iedereen overkomen, maar door adaptieve oefeningen 
vanuit de eerste fase kan de patiënt wel zijn weerbaarheid 
vergroten. 
De laatste jaren ben ik me ook meer gaan verdiepen in het 
werken met kinderen. Ik heb gezocht naar een collega met 
veel organisatietalent, Huub Janssen, en een inhoudelijke 
collega, Pomme Termond, om een organisatie voor hulp aan 
jeugd op te kunnen zeten. Dit is Jeugdtrauma Herstel Lim-
burg geworden, die in december 2018 groen licht van de 
gemeentes heeft gekregen. ” 

Daarmee komen we op de estafette-vraag. In 
het vorige EMDR Magazine stelde Annemarie 
Kunnen jou de volgende vraag: wat is voor jou 
het verschil tussen EMDR-behandelingen van 
volwassenen en van kinderen?
“Volwassenen kunnen vaak al goed een verband leggen 
tussen hetgeen ze hebben meegemaakt en welke invloed 

dat heeft op hun klachten. Dat betekent dat je vrij vlot met 
traumagerichte behandeling kunt starten. Ik werk in de 
volwassen zorg alleen met zelf-betalende patiënten; die 
zijn gemotiveerd. 
De behandeling van kinderen is multidisciplinair vanuit 
een holistische visie en geïnspireerd door Bessel van der 
Kolk, waarbij we lichaamsgericht en systemisch werken. 
De hele behandeling vraagt bij kinderen al gauw één à 
twee jaar. Dat is ook de praktijk in België. Kinderen worden 
aangemeld door de ouders, gemeenten, Bureau jeugdzorg 
en huisartsen. Ze zijn zelf vaak niet zo gemotiveerd voor 
behandeling. Velen durven niet te voelen, en daarmee is 
EMDR-therapie geen geschikte behandelmethode om 
mee te starten. We beginnen met een lichaamsgerichte 
behandeling, bijvoorbeeld paardentherapie of psychomo-
tore therapie. We hebben veel verschillende lichaamsge-
richte therapievormen in huis, zodat we kunnen bespre-
ken wat het beste bij het kind past. Daarnaast bieden we 
ook ondersteunende behandeling aan het gezinssysteem. 
Want tot de leeftijd van acht jaar kopiëren kinderen het 
gedrag van ouders. Dus als de ouders hun gedrag veran-
deren, dan verandert het gedrag van de kinderen ook. Bij 
jeugd maken we ook altijd een veiligheidsplan, met name 
bij pubers. Pas als het kind durft te voelen, kunnen we 
starten met traumabehandeling.”

We gaan de kerstperiode en een nieuw jaar in. 
Heb je in deze periode van bezinning nog een 
tip voor collega’s, zoals een boek, een film of 
iets anders waardoor jij geïnspireerd bent?
“Ik zou iedereen gunnen dat ze het optimale uit het leven 
halen. Mijn ervaring is dat tweemaal daags een aandachts-
oefening helpt om meer energie te ervaren, beter te kun-
nen focussen en meer ontspannen te zijn. Het leven is daar-
door zoveel mooier. Ik doe deze oefening een half uur ‘s 
ochtends en ’s avonds in bed door me te concentreren op 
mijn buikademhaling en bij alle opkomende gedachten en 
gevoelens steeds weer terug te gaan naar die focus.” 

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Ellen Gielkens. Zij werkt in een organisatie met ouderen 
en werkt tevens aan een promotieonderzoek. Mijn vraag 
aan haar is: wat doet trauma bij mensen die er al decennia 
mee leven en hoe is de behandeling anders dan bij volwas-
senen of jongere mensen?” 

‘Eerlijk gezegd kom ik nooit patiënten 
tegen waar trauma geen rol speelt in 
de klachten die ze hebben’ 
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Bij de start van de behandeling was het de vraag of 
DEP ook bij eetproblemen en overmatig alcoholgebruik 
- vaak zeer hardnekkige en langdurige problematiek 
- effectief zou zijn. De behandeling op basis van DEP 
bestaat uit twee sessies van 60 minuten, waarin gedu-
rende de eerste sessie een korte intake plaatsvindt, de 
zelfcontrole cognitielijst (ZCCL) wordt afgenomen, het 
protocol wordt geoefend en de registratielijst wordt 
uitgelegd. In de tweede sessie, een week later, worden 
de registratiegegevens besproken en wordt zo nodig 
het protocol nog eens geoefend. Daarna gaat de pa-

tiënt er thuis mee aan de slag door het protocol in te 
zetten zodra de drang zich voordoet. Na drie weken en 
na twee maanden vindt een follow-up contact plaats. 

Nora (bulimia nervosa)
Nora, een 22-jarige studente, meldt zich aan met de-
pressieve klachten. Er volgt een EMDR-behandeling op 
verschillende traumatische gebeurtenissen in haar le-
ven. Al snel komt naar voren dat Nora tevens last heeft 
van bulimia nervosa. Zij heeft eetaanvallen waarbij zij 

Casus

Drangprotocol bij
eetproblematiek 
en overmatig 
drankgebruik
Tekst: Do Doeksen

Deze casuïstiekbespreking is een vervolg op de eerder verschenen artikelen in EM 19 en EM 

20 over het recent ontwikkelde drangprotocol dat eerder werd toegepast bij patiënten met 

excoriatiestoornis (huidpulken), excessief krabben (ten gevolge van eczeem), trichotillomanie 

en automutilatie. Het doel van dit protocol is middels het in verbeelding uitvoeren van het 

ongewenste gedrag gecombineerd met werkgeheugenbelasting, de drang om zich te overeten 

of bovenmatig te drinken zóver te laten afnemen dat de patiënt dit kan weerstaan. 

Hiervoor werd in eerste instantie het geïmproviseerde protocol voor Bodily Repetitive 

Behavior (Doeksen, 2018) gebruikt. Hetzelfde protocol is inmiddels van naam veranderd in 

DEP (Drang EMDR Protocol). In deze casuïstiekbespreking: de toepassing van DEP bij patiënten 

met eetproblemen en overmatig alcoholgebruik.
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gedurende de avond en de nacht snacks verorbert. 
Chips en drop zijn favoriet. Nora besteedt per week 
ongeveer tachtig euro aan haar snacks. Ze braakt ge-
middeld eenmaal per week. Verder drinkt zij iedere dag 
ruim drie liter water. Naast het herstel van een normaal 
eetpatroon en het afbouwen van het teveel water, 
wordt het drangprotocol ingezet op het snoepen en 
snacken. Op de ZCCL scoort Nora hoog op moeite met 
verzet en op het belang van positieve effecten (“Als ik 
heb gesnackt zal ik mij beter voelen”).

Nora kan in de oefensessie de drang goed oproepen en 
imaginair eten, terwijl zij een spelopdracht uitvoert en 
tapt (vanwege COVID gebeurde deze behandeling on-

line). Het lukt Nora DEP thuis toe te passen op de mo-

BOX 1: DEP bij eetproblemen
1. Vraag de patiënt zich te concentreren op de 
 drang om zich te overeten/te snoepen en deze 
 maximaal op te roepen.
2. Vraag hoe hoog de Level of Urge (LOU) is (de 
 drang om te eten) op een schaal van 0-10.
3. Laat de patiënt zich voorstellen dat hij zoveel mo-
 gelijk eet, terwijl het werkgeheugen wordt belast.
4. Vraag na iedere set naar de LOU en instrueer de 
 patiënt opnieuw imaginair te eten tot de LOU=0 
 geworden.

menten dat de drang om te snacken zich voordoet. Zo-
dra de drang op nul is en kort erna weer begint, herhaalt 
zij de procedure. Eénmaal heeft zij DEP toegepast 
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voordat zij de supermarkt binnen ging, waarna het haar 
lukte langs het schap met de chips te lopen zonder 
deze te kopen. Vier maanden na de eerste DEP-sessie 
is haar eetpatroon sterk verbeterd, ze snackt niet meer 
en braken is niet meer voorgekomen. Zij geeft aan nog 
regelmatig DEP toe te passen, waarbij ze als werkge-
heugenbelasting het spel Dreampiano op haar telefoon 
speelt. Soms gaat zij tegen een pilaar in de supermarkt 
staan om dit te spelen totdat de drang om snacks te 
kopen gezakt is.

Iene (bulimia nervosa)
Iene heeft vanaf haar veertiende bulimia nervosa met 
braken. Ze is nu 26 jaar. Op dit moment braakt ze niet 
meer, maar de drang tot eten is er de hele dag. Ze eet te 
veel en heeft eetbuien. Ze geeft aan zich een junkie te 
voelen, iets wat haar enorm tegenstaat. Iene is de laat-
ste twee jaar 14 kilo aangekomen. Eerdere behandeling 
met cognitieve gedragstherapie gaf geen resultaat. In 
de oefensessie lukt het goed de drang op te roepen 
en tot 0 te krijgen. Als werkgeheugenbelasting wordt 
de lichtbalk gebruikt en thuis zal zijzelf met de vinger 
voor de ogen oogbewegingen maken. Na een week rap-
porteert Iene dat ze dagelijks DEP heeft toegepast als 
zij, zoals zij het zelf noemt, op rooftocht wilde gaan. 
Eenmaal is zij tijdens een werklunch naar het toilet ge-
gaan om aldaar met behulp van DEP de drang te laten 
zakken. Daarna was ze er nog vijf minuten in verbazing 
blijven zitten, zich afvragend welk wonder er was ge-
beurd toen de drang snel op nul kwam. Iene benadrukt 
dat het erg fi jn is dat ze nu zelf een manier heeft om de 
controle terug te krijgen over haar gedrag. Iene mailt 
echter na twee maanden dat zij het enkele weken heeft 
volgehouden om DEP toe te passen; maar het toen 
heeft losgelaten. Zij vraagt om een herhaling van een 
oefensessie omdat het eerder goed hielp.

Josephine en Gerda (eetbuien)
Ook Josephine en Gerda, beiden al meer dan tien jaar 
kampend met eetbuien, hebben baat bij de behande-
ling. Josephine oefent het protocol dagelijks; ook als zij 
géén drang voelt roept zij, zoals in de oefensessie, de 
drang op en eet zij imaginair. Wanneer zij wel drang tot 
overeten heeft, krijgt zij deze snel met DEP onder con-
trole. Josephine schrijft na twee maanden:
“Met mij gaat het heel goed. De eetbuien heb ik niet 
meer. Wanneer ik het gevoel van snaaien krijg, doe ik 
de oefening en dat werkt nog steeds goed. Kan mij niet 
herinneren dat ik aan een eetbui heb toegegeven.”

Gerda schrijft bij de follow-up na twee maanden:
“Tot nu toe heb ik geen eetbuien gehad, sterker nog, ik 
heb in geen tijden chocolade gegeten of zelfs maar de 
neiging gehad om het te gaan eten. Als test ga ik af en 
toe op dagen dat ik moe ben in het gangpad van de su-
permarkt staan, om te kijken of ik zelfs maar de neiging 
heb om chocola te kopen. Ik blijf stabiel op gewicht, 
dat is zo lekker. Ik ben er nog steeds blij mee en ook 
open over EMDR en eetbuien.”

Na een jaar heeft Gerda een minder stressvolle 
baan gevonden en past zij het protocol niet 
meer toe. Zij snoept nu in het weekend en 
vindt dat zij dat verdiend heeft.

Liesbeth (overmatig alcoholgebruik)
Van de drie patiënten die DEP hebben toegepast op te-
veel alcoholgebruik, zijn er twee in mijn praktijk behan-
deld vanwege een angststoornis en PTSS. Zij geven aan 
geen alcoholist te zijn, maar te frequent meer te drin-
ken dan zij eigenlijk willen. Het doel van de behandeling 
met DEP is dan ook het vergroten van de zelfcontrole 
op het alcoholgebruik. Ook zij krijgen twee sessies, 
waarna zij verder het DEP thuis zelfstandig uitvoeren. 
Liesbeth scoort bijna maximaal op ‘het belang van posi-
tieve effecten’ en ‘moeite met verzet’ (ZCCL). Zij vertelt 
door de week drie glazen wijn per avond te drinken. Dit 
gebeurt altijd na het eten, als zij gaat zitten om tv te 
kijken of te lezen. In het weekend drinkt zij meer dan 
deze dagelijkse hoeveelheid. Dit drinkpatroon heeft zij 
al zeker een jaar of acht. In de oefensessies die digitaal 
plaats vinden, gebruikt zij spelopdrachten en tappen 
als werkgeheugenbelasting.

BOX II: DEP bij overmatig drankgebruik
1. Vraag de patiënt de aandacht te richten op de 
 drang om alcohol te drinken en aan te geven op 
 een schaal van 1-10 hoe sterk deze drang is (Level 

 of Urge; LOU).
2. Instrueer de patiënt in gedachten het glas aan de 
 mond te zetten en te drinken.
3. Belast tijdens het drinken in verbeelding het werk-
 geheugen zo optimaal mogelijk.
4. Vraag naar de LOU: hoe sterk is de drang om te 
 drinken nu op een schaal 
 Van 0 betekent ‘geen drang’, tot 10 ‘zo sterk als 
 maar kan’.
5. Herhaal deze stappen tot LOU=0.
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Thuis gebruikt Liesbeth het spellen van kinderliedjes 
als werkgeheugenbelasting. Na de eerste week vindt 
zij het verrassend dat het drangmoment (net als in de 
oefensessies overigens) maar heel kort duurt. De drang 
komt wel een paar keer op een avond terug maar dan 
herhaalt zij de werkwijze: “Ik zag er tegenop dat ik een 
grote berg over moest maar het blijken maar kleine 
heuveltjes.”

Na twee weken drinkt Liesbeth nog maar een vijfde 
van haar eerdere drankgebruik. Ook neemt de drang af 

waardoor zij minder vaak het protocol hoeft toe te pas-
sen. In de follow-up na twee maanden blijkt zij op werk-
dagen niet meer te drinken, in het weekend wel. Hierbij 
ervaart ze veel meer controle dan vóór de behandeling. 
Ook op momenten waar zij van zichzelf wél mag drin-
ken heeft het effect en drinkt zij vaker alcoholvrij. Een 
mooi voorbeeld van hoe snel zij werkgeheugenbelas-
ting kan toepassen:
“Ik was laatst met een collega op borreltijd op een ter-
ras. Ik wilde uit gewoonte witte wijn bestellen maar 
mijn collega was aan de koffi e en het was een 
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doordeweekse dag. Terwijl ik op de kaart keek en deed 
alsof ik moeilijk kiezen kon, deed ik heel kort het kin-
derliedje en bestelde ik thee!”

Bij de andere patiënt was het niet erg lastig om zijn al-
coholconsumptie door de week te veranderen. Hij ging 
over op nul procent bier. Hij heeft DEP niet vaak hoeven 
toe te passen. De derde patiënt zei dat het goed hielp 
maar liet het protocol na twee weken los.

Bevindingen 
In de twintig DEP-behandelingen die ik tot nu toe uit-
voerde, bij een gevarieerde populatie, deed ik een aan-
tal observaties. Zo lukte het alle patiënten gedurende 
de oefensessies heel goed de drang op te roepen. Soms 
spontaan visueel ondersteund door er een plaatje van 
te maken (van het voedsel of van zichzelf al etend of 
haartrekkend). Maar vaak ook door de drang fysiek 
alleen maar te voelen, zoals in het protocol staat. De 
toegepaste werkgeheugenbelastende taken wisselden 
sterk. Bij de eerste behandelingen maakten we vooral 
gebruik van vingerbewegingen; later kwamen er de 
spelletjes Tetris en Dreampiano bij. Ook bedachten de 
patiënten spontane vormen van werkgeheugenbelas-
ting, zoals het achterstevoren spellen van kinderliedjes. 

Een andere observatie is dat alle patiënten na de oefen-
sessies DEP consequent thuis toepasten maar er bleek 
een variatie in de exacte uitvoering. Sommigen van hen 
pasten de werkgeheugenbelasting toe tijdens het ima-
ginair uitvoeren van het ongewenste gedrag (het over-
eten of drinken) zoals DEP voorschrijft, anderen echter 
bleken thuis de werkgeheugenbelastende taken toe 
te passen terwijl zij zich alleen concentreerden op de 
drang, dus zonder het ongewenste gedrag imaginair uit 
te voeren. Vooralsnog leek er geen verschil in resultaat. 
Wél leidde het imaginair mogen toegeven aan het on-
gewenste gedrag soms tot extra motivatie. Zoals een 
automutilant ooit zei: “Als ik het nooit meer had mogen 
doen, was ik niet aan deze methode begonnen.” 

Daarnaast bleken de kernwoorden bij het doen slagen 
van DEP, motivatie en discipline te zijn. Patiënten die, 
vanwege comorbide problematiek, langer in behande-
ling bleven, bleken het zelfstandig oefenen en toepas-
sen ervan beter vol te houden dan degenen die slechts 
tweemaal werden gezien.

Misschien is wel het meest opvallende dat alle patiën-
ten die het volhielden om thuis DEP toe te passen goe-
de vooruitgang boekten, terwijl bij de follow-up bleek 
dat het aantal dat nog steeds moest Deppen sterk va-
rieerde. Zo past één patiënt met ernstige automutilatie 
(45 minuten per dag) nog dagelijks het protocol meer-
dere malen per dag toe, maar na anderhalf jaar heeft 
hij zichzelf nog maar vijf keer verwond. Aan de andere 
kant waren er ook patiënten die nauwelijks meer drang 
ervoeren dus ook geen DEP meer hoefden toe te pas-
sen.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat DEP ook bij patiënten 
met eetstoornissen en/of een overmatig drankgebruik 
een werkzame methode is. Cruciaal voor het slagen 
van de behandeling is de motivatie en het doorzettings-
vermogen van de patiënten om thuis consequent het 
protocol in te zetten op de momenten dat de drang zich 
voordoet. Daarbij moeten ze dit blijven uitvoeren als 
de drang weer opkomt, tot het moment dat de drang 
echt is terug gebracht tot nul. Bovendien zal een aan-
tal patiënten sporadisch DEP moeten blijven toepas-
sen om echt met het ongewenste gedrag te stoppen. 
De beschreven patiënten kregen door het protocol de 
controle terug over hun tot dan toe niet te beheersen 
gedrag. Gezien de goede resultaten tot nu toe zal er 
binnenkort een start worden gemaakt met de toepas-
sing van DEP bij koopverslaving. 
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‘Soms staat Nora tegen een 
pilaar in de supermarkt om 
een spel op haar telefoon te 
spelen totdat de drang om 
snacks te kopen gezakt is’
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We kunnen het allemaal mooi verzinnen met onze be-
handelingen, protocollen en methodieken, maar zonder 
liefde kan een kind niet groeien. Planten hebben water 
nodig en kinderen liefde. Ik tref echter maar al te vaak 
kinderen die jarenlang in leefgroepen verblijven en om 
uiteenlopende redenen te weinig contact met hun familie 
(mogen) hebben. Ze worden niet geknuffeld, op schoot 
genomen. Ook kunnen ze ’s ochtends nooit lekker bij een 
verzorger in bed kruipen en tegen iemand aan liggen. Ze 
worden nooit uitgebreid gestreeld, gemasseerd en gekie-
teld want tegenwoordig zijn er strenge regels voor aan-
raking en intimiteit om seksueel misbruik te voorkomen. 
Heel goed hoor, maar dat maakt het voor deze kinderen 
nog eenzamer. 
De tienjarige Marianne bijvoorbeeld mocht één weekend 
per maand bij haar opa en oma logeren. Ze sliep dan bij 
hen in bed en werd flink verwend. Zondagavond bij het 
terugbrengen huilde ze steevast en klampte ze zich aan 
opa en oma vast. Een probleem, vond de groepsleiding, 
want daarna was er geen land met haar te bezeilen. De 
ouderbegeleider sprak opa en oma erop aan dat zij het 
gezag van groepsleiding ondermijnden door haar zo te 
verwennen. Ze verzocht hen wat strenger tegen haar te 
zijn. Gelukkig weigerde oma, zelf jaren in een nonnen-
klooster emotioneel verwaarloosd. Ze zei: “Dit kind komt 
zoveel te kort. Dat mag ze bij ons inhalen.”
Het gedrag van deze eenzame kinderen wordt steeds 
lastiger. Ze worden onrustig op school en agressief en 
daarvoor gecorrigeerd en ingeperkt. Als het erger wordt 
krijgen ze een psychiatrische stoornis zoals een opposi-
tionele opstandige gedragsstoornis en een behandeling. 
Als ze dan nog langer op een leefgroep blijven worden 
ze zo boos dat er medicatie nodig is: Risperdal, Haldol of 
antidepressiva, meestal zonder het gewenste resultaat. 
Dan komt er een moment dat ze niet meer te hanteren 
zijn. Dan gaan ze van groep naar groep en eindigen ze in 
de jeugdgevangenis. 
Voor mij vormen deze kinderen een uitdaging - niet zo-
zeer het gedrag van het kind, maar verandering krijgen in 
de visie van de voogd. Ze hebben vaak wel familie, maar 
die vindt men niet goed genoeg. Ze vinden erg vaak din-

gen die van een vrachtwagen zijn gevallen of zijn gedeti-
neerd geweest. Ik maak me er dan, samen met hun fami-
lie, hard voor om hen naar huis te krijgen. Als er akkoord is 
om dat perspectief te gaan onderzoeken moet natuurlijk 
hun gedrag nog worden aangepakt om dat ook mogelijk 
te maken, maar deze kinderen zijn dan veel gemotiveer-
der om met EMDR-therapie hun trauma’s te verwerken. 
De resultaten zijn vaak goed. 

De negenjarige Rick die na vijf jaar in een groep in de 
jeugdgevangenis kwam, woont bij zijn tante, gebruikt geen 
medicatie meer en gaat volgend jaar naar regulier basis-
onderwijs. De mond van de voogd viel open toen ze dat 
hoorde. De vijfjarige Samantha, bij de geboorte met haar 
zusje uithuisgeplaatst, die nooit meer naar huis mocht 
van de voogd, woont nu bij moeder en zingt, rent, speelt 
en groeit centimeters per maand. En Marianne woont nu 
een half jaar bij opa en oma en begint te ontspannen. “Ik 
kan het nog steeds niet geloven”, zei ze onlangs. 
De vijfjarige Thea, die haar hele derde levensjaar op een 
leefgroep had gewoond, is nu sinds een jaar weer thuis bij 
haar pleegmoeder. Toen zij op de leefgroep verbleef deed 
ik met haar en pleegmoeder een EMDR-behandeling die 
nog niet was afgerond. Toen ze een tijdje thuis woonde 
wilde ik verder gaan, maar Thea weigerde. Ze wilde per 
se niet meer naar mij toe want ik hoorde bij die verschrik-
kelijke leefgroep waar ze het zo moeilijk had gehad. Een 
trauma was die plaatsing voor haar geweest en elke nacht 
had ze zich in slaap gehuild. Ze was die plaatsing nu juist 
aan het verwerken maar ik was daar onderdeel van. Haar 
pleegmoeder probeerde haar te stimuleren maar zonder 
resultaat. Tot ik haar vorige week aan de telefoon had. Ze 
vroeg weer of Thea even met mij wilde kletsen en tot onze 
verbazing pakte ze de telefoon. “IK GA NOOIT MEER NAAR 
DE GROEP”, gilde ze in mijn oor. Ontroerd kon ik haar be-
vestigen: ‘Zo is dat meisje, jij gaat nooit meer terug naar 
de groep’, en we kletsten nog wat over haar Playmobil.

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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Kinderen hebben 
liefde nodig
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Berno is bestuurder van de kleine GGZ-instelling Psy-
chologisch Centrum Lambertushof in Veghel, die basis- 
en specialistische zorg biedt voor jeugd en volwassen. 
Al langere tijd wil hij EMDR beschikbaar maken voor 
meer mensen. “In de zorg kampen we natuurlijk met 
wachttijden, terwijl we onze patiënten het liefst zo 
snel mogelijk helpen. Daarom vroeg ik me af of we het 
EMDR-protocol via een gestandaardiseerd programma 
konden aanbieden.” Via LinkedIn kwam hij in contact 
met softwarebedrijf Psylaris, dat toepassingen van vir-

tual reality voor de zorg maakt. Samen ontwikkelden ze 
een versie van het EMDR-protocol via een VR-bril. “Het 
is anders dan online EMDR volgen, waarbij patiënten 
naar een scherm kijken. Met een VR-bril op wanen ze 
zich echt in een andere, veilige omgeving.”

Bolletje
Vooraf maken behandelaar en patiënt een lijst met tar-
gets. “Targetselectie blijft een kunst”, zegt Berno. “Maar 
strak het EMDR-protocol doorlopen, dat kan een VR-bril 
ook.” De patiënt krijgt de (uiteraard coronaproof ge-
poetste) bril op met een afstandsbediening in de hand. 

Daarmee waant hij zich in een virtuele kamer, waarin 
een bolletje voor de ogen heen en weer beweegt. Ook 
kan de behandelaar een extra taak instellen: bij een 
groen bolletje klik je wel, bij een rood bolletje niet. De 
VR-bril stelt de vragen die in het protocol ook worden 
gesteld, waarna de patiënt antwoordt middels de af-
standsbediening. Daarmee kan hij bijvoorbeeld het ge-
tal aanklikken dat aangeeft hoe hoog de SUD nu zit. De 
patiënt loopt het programma zelfstandig door. “Ik blijf 
er wel bij”, zegt Berno. “Omdat de bril ‘hardop praat’, 
weet ik precies waar de patiënt zit in het proces en let 
ik op of de SUD voldoende daalt. Intussen kan ik andere 
taken doen, zoals de administratie. Voor behandelaars 
geeft deze werkwijze dus meer ruimte.” 

In de nabije toekomst wil Berno meer patiënten op één 
dag behandelen, misschien wel groepsgewijs. Ze ko-
men dan tegelijk met hun traumalijst, zetten de brillen 
op en gaan ieder voor zich aan de slag. “Een volgende 
stap is de bril mee naar huis geven. Al ben ik daar wat 
huiverig voor. Ik vind het prettig als er toch enige stu-
ring is; patiënten gaan thuis vermoedelijk sneller ver-
mijden.”

Innovatie

EMDR in
virtual reality
Tekst: Trudy de Vos

Samen met je patiënt heb je het target geselecteerd dat jullie gaan behandelen. 

Vervolgens doet je patiënt een virtual reality-bril op en doorloopt hij zelfstandig het 

EMDR-protocol. Kun jij intussen mooi je mail beantwoorden. Toekomstmuziek? 

Niet voor EMDR-practitioner Berno van Laerhoven.
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Eigen wereld
Bij Psychologisch Centrum Lambertushof krijgt een 
groot aantal patiënten die voor EMDR komen, de VR-
brillen aangeboden. Berno schat dat 90 procent de 
brillen prettig en gemakkelijk in gebruik vinden. “Veel 
mensen - zeker jongeren - vinden het leuk om iets met 
een modern apparaat te doen. Ook vinden patiënten 
het fijn om ‘in hun eigen wereld’ te zitten. Een patiënt 
zei tegen me: ‘Ik heb het trauma zelf opgelopen, dan 
wil ik het ook zelf doorlopen’. Bij complexere trauma’s 
merken we dat patiënten meer behoefte hebben aan 
persoonlijk contact.” Onderzoek naar de effectiviteit 
gebeurt niet in de GGZ-instelling; dat zou Berno wel wil-

len. Toch kan hij aangeven dat de SUD-daling gemiddeld 
6 punten per sessie is. “Dat halen we uit de gegevens 
die wekelijks uit het programma komen.”

Was in de eerste versie van het programma 20 procent 
van het EMDR-protocol verwerkt, na een jaar sleutelen 
is dat 95 procent. De sessies duren 20 à 30 minuten. In-
tussen blijven de makers het programma aanscherpen. 
De oogbewegingen worden variabeler, de behandelaar 
ziet straks op zijn scherm hetzelfde als de patiënt met 
bril, en er komen meer opties voor de omgeving. “Pati-
enten zitten nu in een virtuele kamer, maar een Alpen-
wei is ook een optie”, vertelt Berno. “Dat is toch een 
mooie plek om van je trauma’s af te komen.”  

Meer weten? Neem contact op met Berno van Laerhoven: 

b.vanlaerhoven@lambertushof.nl‘Ik heb het trauma zelf 
opgelopen, dan wil ik 
het ook zelf doorlopen’
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Client’s perspective

VoorBEELDige ITB
Toen mij het voorstel werd gedaan om online intensieve 
traumabehandeling (ITB) te gaan doen was ik er vrij snel 
over uit: geen haar op mijn hoofd die eraan dacht dit te 
gaan doen. Mijn eerste reactie was dus ook een ‘nee’. 
Na met meerdere mensen gesproken te hebben over 
dit voorstel, en mijn gedachten daarover, lieten mensen 
mij de andere kant zien; dat ik het op zijn minst een 
kans kon geven en altijd nog kon stoppen. Na een halve 
dag met een besluiteloos brein te hebben rondgelopen, 
besloot ik toch mijn behandelaren te mailen dat ik het 
wilde doen. In het kader van: ‘Welkom bij mijn brein. Ik 
kan mezelf momenteel echt wel een stomp verkopen 
voor hoe erg ik aan mezelf twijfel en voor hoe mijn brein 
werkt. Ik heb toch besloten het een kans te willen ge-
ven. Wellicht willen jullie mij momenteel ook wel een 
stompje geven voor hoe verschrikkelijk ik weer ben. Ik 
weet niet of het aanbod nog steeds staat, maar hierbij 
mijn heroverweging.’ 

Ik was ontzettend bang mij heel erg alleen te gaan voe-
len, omdat het nu letterlijk op afstand was. Maar ik zag 
het ook niet zitten om dan maar af te wachten en niks 
te doen. 

Ik bereidde mij voor met alvast wat woordgrappen als 
‘Wat doe je dat voorbeeldig’, ’Ik heb er nu wel meer een 
beeld bij’, ‘Ik voel hier wat beeldafstand’ en ‘Ik heb mo-
menteel beeldendienst’. 

Eenmaal weer in de kliniek, vond ik het in eerste in-
stantie erg wennen. Maar mijn sessies liepen wel oké. 
Ik vond het een heel gek idee, dat ik alleen in een ka-
mer tegen een laptop zat of stond te praten. Wanneer 
ik wel dissocieerde, zat ik daar alleen. Overigens wel 
met de afspraak dat wanneer het langer dan vijf minu-
ten duurde, de groepsleiding werd gebeld. Het heeft mij 
niet per definitie belemmerd, ik kwam weer bij uit mijn 
‘geen astronaut en toch van de planeet’ en vervolgde 
vaak mijn sessie. Het voordeel vond ik dat ik de meeste 
behandelaren al kende en de stap om mij open te stel-
len niet mega gigantisch groot was. Daarnaast had ik 
een aantal ‘nieuwe’ behandelaren, maar ook dat was 

oké. Ik had al ervaringen met face 

to face ITB en wist waar ik aan 
zou beginnen, naast dat het 
erg spannend was en ik mij 
sterk afvroeg of ik dit wel 
zou kunnen. De goede, 
duidelijke afspraken over 
wat te doen bij een dis-
sociatie of herbeleving, 
wat vervolgens ook 
werd uitgevoerd, gaven 
mij meer vertrouwen. Ik 
zou er niet alleen voor 
staan en mocht het nodig 
zijn, dan was groepsleiding 
beschikbaar.  

Ik stond er erg dubbel in om mijn be-
handeling online te gaan doen. Ik ontken ook niet dat 
ik vrij vaak ’Ik pak mijn spullen, ga naar huis en kom 
ook niet meer terug’-momenten heb gehad. Maar dat 
kwam grotendeels voort uit het feit dat ik de behande-
ling zeer zwaar en ellendig vond en het op een standje 
rennen wilde zetten, oftewel wilde vermijden. Ik hoor 
mijn behandelaren al roepen dat ik ‘mooi in het proces 
zit’ en dit betekent dat ik ‘aan het verwerken ben’. Ie-
dere keer ben ik dus toch gebleven, heb ik de behande-
laren en groepsleiding met hun non-stop complimenten 
vervloekt en de corona-ellende eveneens. 

Het grootste voordeel van een online behandeling blijft 
dat, wanneer je behandelaar te vervelend wordt, er een 
rood knopje op je beeldscherm staat waarmee je be-
handelaar verdwijnt. Alles waar ‘te’ voor staat, schijnt 
niet goed te zijn... Daarnaast kun je ook wat krakende 
geluiden maken en helaas moeten verkondigen dat je 
verbinding wegvalt. Schrijnend. 

Al met al heb ik geen slechte ervaring met mijn online-
behandeling. Wel was ik een erg tevreden mens toen ik 
de lamp weer mocht volgen in levende lijve. En dat er een 
behandelaar naast mij stond, was ook aangenaam. 

Tekst: Wietske

EMDR Magazine 24 |  42



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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Over benzo’s, 
suïcidaliteit en een 
SUD die niet daalt

Ik ben EMDR-therapie gestart op een jeugdherinne-
ring aan een ruzie tussen de ouders van mijn pati-
ent, terwijl hij zelf in bed lag. Dit kwam vaker voor. 
Ik heb van het plaatje een split-screen gemaakt. 
Aan de ene kant zag hij zichzelf in bed liggen, aan 
de andere kant zijn ouders ruzie makend aan tafel. 
De NC is machteloosheid. Als afl eiding heb ik oog-
bewegingen met behulp van de lichtbalk gebruikt, 
aangevuld met klikjes via de koptelefoon en onre-
gelmatige taps. Op een gegeven moment heb ik er 
ook het uitspreken van ‘tik-tak, tik-tak’ aan toege-
voegd. De SUD blijft echter steeds steken op een 
5. Aan het begin van de sessie is het een 7, dan 
zakt de SUD naar 5 en de volgende sessie is de SUD 
weer 7. Hij gebruikt Lormetazepam waarvan ik me 
afvraag of dit het EMDR-proces belemmert. Zou je 
mee willen denken? 

Antwoord
Ik heb allereerst wat vragen over je casuscon-
ceptualisatie. Welke aandoening staat er op 
de voorgrond en wil je als eerste behandelen, 
PTSS toch? Het is als er sprake is van PTSS van 
essentieel belang dat je onderscheid maakt 

tussen aan de ene kant herbelevingen (zich 
opdringend, intrusief, altijd afkomstig van A-
criteriawaardige trauma’s die kenmerkend 
zijn voor PTSS) en aan de andere kant nare ge-
dachten (herinneringen aan zijn ‘rotleven', zelf-
beeldschade die samenhangt met zijn comor-
bide depressie). 
Je start in het geval van PTSS altijd met de 
eerste categorie, en als je die allemaal hebt 
afgewerkt dan behandel je de andere targets. 
Je bent nu begonnen met de tweede catego-
rie, herinneringen die de depressie aansturen, 
en die niet A-criteriawaardig zijn. Ik zou een 
andere, nieuwe, hiërarchie maken en opnieuw 
beginnen. Kortom, wat is de herinnering met 
de meest intrusieve beelden en die gerelateerd 
zijn aan een confrontatie met de dood, seksueel 
geweld of (dreiging met) ernstig fysiek geweld? 
En ja, wel eerst de benzodiazepine-medicatie 
afbouwen zodat de patiënt niet gesedeerd is 
tijdens de EMDR-sessies. Daardoor is er onvol-
doende angstactivatie en komt de behandeling 
moeilijk op gang. Gelukkig is Lormetazepam 
een kortwerkende benzodiazepine die voorna-
melijk als slaapmiddel wordt gebruikt.
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Reactie
Ik denk inderdaad dat het te veel door elkaar loopt 
en dat het een goed plan is om opnieuw te starten, 
en dan met de herinneringen die duidelijk intrusief 
zijn en waarbij de gebeurtenis voldoet aan het A-
criterium. Dat zijn de herinneringen aan ‘het spoor’. 
Hij heeft namelijk iemand zien verongelukken. Het 
targetbeeld is mensenvlees en het hoofd van het 
meisje op het spoor. Een jong meisje met lang haar. 
NC: ‘Ik kan er niet tegen’. De SUD ging van 7 naar 6. 
Ik heb eerst alleen oogbewegingen gebruikt, later 
heb ik klikjes en taps toegevoegd. Er was weinig 
emotie zichtbaar. Op een gegeven moment gaf hij 
aan te vermijden, uit angst dat hij er 's nachts last 
van zou krijgen. Bij back to target heb ik uitgelegd 
dat het juist de bedoeling is dat hij naar de meest 
nare aspecten kijkt, omdat dit hem op de langere 
termijn helpt om beter te slapen. 

Ik heb niet de indruk dat hij de hele tijd verme-
den heeft, denk wel dat de medicatie zijn beleving 
dempt. Inmiddels heeft hij contact gehad met onze 
psychiater over de slaapmedicatie en zij heeft hem 
verschillende opties voorgelegd. De patiënt acht 
het nu niet haalbaar om deze slaapmedicatie vol-
ledig af te bouwen. Ik heb wel met de patiënt af-
gesproken dat hij de nacht voorafgaande aan onze 
EMDR sessie geen medicatie neemt, maar helaas is 
dat hem niet gelukt. Hij gaf aan dat hij zonder die 
medicatie niet kan slapen. Morgen heeft hij hier-
over contact met de psychiater om goed beleid te 
maken. Tot slot speelt nog mee dat hij veel span-
ning heeft vanwege een keuring door het UWV. Bin-
nenkort hoort hij voor hoeveel procent hij wordt 
afgekeurd en of hij opnieuw moet solliciteren. Mijn 
plan is om volgende week verder te gaan met de 
herinnering waarmee we nu zijn gestart, en als het 
goed is heeft hij dan de avond ervoor geen medica-
tie gebruikt. 

Antwoord
We kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat er bij 
deze man inmiddels sprake is van een benzodi-
azepine-afhankelijkheid. Voor PTSS is het voor-
schrijven van benzodiazepinen een kunstfout. 
Het leidt tot verslaving en aangenomen wordt 
dat het de intrusies juist verergert in plaats van 
vermindert. Wat betreft de casusconceptualisa-
tie speelt er een angst dat hij niet kan slapen. 
Qua interventie is dan je hypothese dat als deze 

angst verholpen wordt, het makkelijker is om de 
benzodiazepine-inname geleidelijk, en in ieder 
geval de nacht voor de sessie, te staken. Hier 
kun je kiezen voor EMDR gericht op zijn fl ash-
forward, gevolgd door een mental video check. 
Wat is de grootste ramp die hij kan bedenken 
als hij niet goed slaapt? En je geeft aan dat hij 
bang is om er ’s nachts last van te krijgen als 
hij de EMDR over zich heen laat komen. Wat is 
hier zijn grootste rampfantasie? In beide geval-
len dat hij dan helemaal gek wordt van angst? 
Dat hij zich dan niet in de hand heeft en suïcide 
gaat plegen? Het is belangrijk om dat eerst bo-
ven water te krijgen. In ieder geval geldt ook 
hier de hypothese dat EMDR-therapie gericht 
op zijn fl ashforward waarschijnlijk eerst moet 
hebben plaatsgevonden alvorens jouw EMDR 
op de herinnering van het omgekomen meisje 
kan slagen. Snap je wat ik bedoel? Gaat het luk-
ken, denk je?  

Reactie
Bedankt voor je reactie. Ik kan je volgen. Ik denk 
inderdaad dat er sprake is van benzodiazepine-af-
hankelijkheid. Wat betreft de medicatie heeft hij nu 
de nacht vóór de EMDR een alternatief genomen. 
En sinds de start van de EMDR was dit de eerste 
keer dat ik bij hem emoties heb gezien, dus ik denk 
dat dit wel iets te maken heeft met de medica-
tieswitch. 

Er lijkt iets van vooruitgang in de behandeling te 
zitten. Allereerst heb ik gevraagd naar zijn groot-
ste rampfantasie als hij tijdens de EMDR daad-
werkelijk naar de meest nare aspecten kijkt. Hij 
gaf daarbij aan dat hij bang is dat hij dan ’s nachts 
nachtmerries krijgt en badend in het zweet wakker 
wordt. Ik heb doorgevraagd of er nog iets is waar 
hij bang voor is dat erger zou zijn, maar hij zegt van 
niet. We kwamen erop uit dat het vervelend is om 
zo'n slechte nacht te hebben, maar geen ramp. Ik 
heb daarom ook geen fl ashforward met hem ge-
daan. 

We hebben vervolgens aan de herinnering van het 
meisje op het spoor gewerkt. De EMDR duurde 
korter, omdat tijdens het eerste deel van de ses-
sie onze psychiater aansloot in verband met risico-
taxatie en medicatie-advies. Dit keer heb ik als af-
leiding alleen oogbewegingen en klikjes gebruikt. 

45  | EMDR Magazine 24



De SUD was in het begin 6, en zakte naar 5. Wel 
kwamen meer associaties op gang. Hieruit kon ik 
opmaken dat hij daadwerkelijk naar de beelden 
keek en hij kwam minder afgevlakt over. Op een 
gegeven moment kwam verdriet op over het feit 
dat het nog zo'n jong meisje was. Ook kwam de 
associatie op dat hij er niks aan kon doen. Bij back 

to target merkte hij op dat het hem opluchtte om 
erover te praten. Ik heb er zelf wel een goed gevoel 
over en het idee dat het nu beter aanslaat. Ik ben 
benieuwd of dit volgende keer doorzet. 

Antwoord
Ik denk dat er nog een echt schrikbeeld achter 
ligt. Vraag hem bijvoorbeeld: ‘Wat is het ergste 
dat er gebeurt als jij na een therapiesessie ba-
dend in het zweet wakker wordt?’ Zou dat ‘de 
controle verliezen’ kunnen zijn, of erger: ‘gek 
worden van angst, er een einde aan maken, je 
van het leven te beroven’? Dat zijn namelijk de 
typische fl ashforwards die je bij dit type van 
patiënten kunt verwachten. En dat is mogelijk 
precies de reden dat hij afhankelijk is geworden 
van het gebruik van benzodiazepinen tijdens de 
nacht: om deze angst eronder te houden. Kort-
om, ik denk nog steeds dat pas als deze fl ashfor-
ward SUD 0 is, zijn medicatie makkelijker kan 
worden afgebouwd en dat dit een positief effect 
heeft op zijn traumabehandeling. En dat hij ver-
volgens ook beter kan slapen.

Reactie
Ik had patiënt de vorige keer al gevraagd of er toch 
echt geen sprake is van een fl ashforward, waarbij ik 
ook het voorbeeld heb genoemd van helemaal gek 
worden van angst. Maar dat herkende hij niet. Wat 
op dit moment het meest op de voorgrond staat is 
de spanning die hij ervaart rondom het UWV. Hierbij 
doet hij suïcidale uitspraken. Hij is bang voor een 
slechte uitslag en die spanning staat nu het meest 
op de voorgrond. We hebben ook nog wel EMDR 
gedaan op zijn herinnering aan het meisje op het 
spoor. De SUD zakte van 5 naar 4. 

Antwoord
Ik begrijp nog steeds niet waarom de akelige 
herinnering van het spoor, geen SUD 0 kan wor-
den. Is de herinnering voldoende beladen, zit 

zijn fl ashforward nog steeds in de weg, en pas 
je voldoende werkgeheugenbelasting toe? Wat 
is jouw hypothese?

Reactie
De SUD van de herinnering aan ‘het spoor’ zakt 
langzaam, inderdaad. Maar ik moet bekennen dat 
een deel van de afgelopen twee sessies naar risico-
taxatie in verband met zijn suïcidaliteit is gegaan. 
Wat mijn hypotheses betreft: we zijn nog bezig met 
het afbouwen van de medicatie, dit is nog niet op-
timaal en ik denk wel dat dit het EMDR-proces nog 
belemmert. Een andere hypothese die ik heb is dat 
hij momenteel zo in beslag genomen wordt door 
wat er speelt met UWV, dat hij daardoor minder 
ruimte in zijn hoofd heeft voor de EMDR. 

Antwoord
Een tip uit de praktijk: laat je niet afl eiden. Zonde 
als er veel tijd wordt verrommeld door die te ste-
ken in de gevolgen van het onverwerkte trauma 
(praten over risico’s en zijn suïcidale gedachten) 
en dingen die de patiënt bezighouden, maar die 
niet het doel zijn van je behandeling (zoals veel 
tijd besteden aan zijn zorgen omtrent het UVW, 
terwijl je daar zelf weinig controle over hebt). 
Terwijl die tijd juist goed gebruikt had kunnen 
worden voor het verwerken van het trauma zelf. 
Want ik denk dat jouw hypothese moet zijn dat 
hierdoor een deel van de risico’s, zijn zorgen en 
zijn klachten vanzelf zullen verminderen. Houd 
dus goed vast aan je missie. 

Reactie
Bedankt voor je tips, ik neem ze mee. Wat betreft 
de benzo's: de psychiater is daarmee bezig en pakt 
het stapsgewijs aan. Hij gebruikt nu Zopiclon omdat 
dit minder lang doorwerkt en de volgende stap is 
helemaal geen slaapmedicatie meer. Overigens zie 
ik de patiënt nog maar twee keer, omdat mijn col-
lega over twee weken terug is van haar verlof. Ik zal 
het dan allemaal aan haar terug overdragen. 

Reactie
Mijn patiënt heeft inmiddels te horen gekregen dat 
hij een IVA krijgt, oftewel, dat hij niet meer hoeft te 
werken. Dit heeft hem veel rust gegeven en sinds-
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dien gaat het beter met hem. Hij is niet meer suïci-
daal. Hij geeft nu aan dat hij het beste wil maken van 
het leven dat nog voor hem ligt. Hij heeft afgelopen 
week een halve tablet Zopiclon gebruikt, in plaats 
van een hele, en dit ging goed. Hij merkt dat hij over-
dag minder onder invloed is en hij ervaart dat als 
prettig. 

De EMDR-sessie verliep nog niet optimaal vandaag. 
De SUD is nu gezakt tot 3,5. Ik vind het te overwegen 
om naar de volgende herinnering te gaan wat betreft 
‘het spoor’, omdat de spanning bij dit plaatje al wel 
is gezakt en er weinig spanning meer zichtbaar is, en 
hij aangeeft het plaatje nu wel aan te kunnen. 

Bedankt voor je feedback. Wat ik er zeker van mee-
neem is: herbelevingen eerst! En ik check nu vooraf-
gaande aan de start van de EMDR of iemand benzo's 
gebruikt. Wat betreft de fl ashforward denk ik ook 
dat die belangrijk is in het geval van vermijding. Wel-
licht had ik daar directiever in moeten zijn. Nu heb 
ik gekozen om dat niet te doen omdat ik de indruk 
had dat hij wel naar het plaatje keek en hij ook geen 
fl ashforward noemde, maar het zou kunnen dat er 
wel degelijk nog een fl ashforward zit over het zich-
zelf voor de trein gooien als het hem allemaal te veel 
wordt. Mijn collega neemt dit in ieder geval mee.

Antwoord
Het blijft de vraag in welke mate zijn medicatie 
een negatief effect op het effect van de therapie 
heeft gehad. Als je niet helemaal zeker weet of 
de fl ashforward SUD 0 is, weet je ook niet he-
lemaal zeker of dit het trage traject van afbou-
wen van de medicatie (we zijn nu minstens 
drie maanden verder) in de weg heeft gestaan, 
dan wel nog steeds staat. Want als zijn fanta-
siebeeld, waarop te zien is welke ramp hij ver-
wacht dat er gaat gebeuren als hij deze medica-
tie niet slikt, minder angst en spanning oproept, 
lukt het hem beter te stoppen met het gebruik 
van slaapmiddelen en kan hij uiteindelijk be-
ter slapen. Alsnog even checken, zou ik zeggen. 
Soms zit het in een kleine gedachtenswitch die 
uiteindelijk veel impact kan hebben. 
Overigens klinkt jouw verhaal uiteindelijk als 
vooruitgang. Al ging het misschien langzamer 
dan verwacht. Maar laten we op het positieve 
focussen. Hij is een stap verder en jij hebt ervan 
geleerd en daar kunnen anderen weer van pro-
fi teren. Hoe mooi is dat?
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Helpt intensieve 
traumagerichte 
behandeling bij 
complexe PTSS?
Tekst: Eline Voorendonk

Complexe PTSS (CPTSS) is toegevoegd aan de elfde editie van de International 

Classification of Diseases (ICD-11) als een aparte diagnose van PTSS. Over de noodzaak 

van een aangepaste behandeling voor mensen met deze aandoening is al enige jaren een 

debat gaande. De vraag is of mensen met een CPTSS kunnen profiteren van een intensieve 

traumagerichte behandeling zonder aanpassingen.

Research 

Mensen met CPTSS voldoen aan de diagnose PTSS, en 
hebben daarnaast last van een drietal extra sympto-
men; (1) interpersoonlijke relatieproblemen, (2) een ne-
gatief zelfbeeld en (3) emotieregulatieproblemen. Over-
koepelend worden dit ‘problemen in de zelforganisatie’ 
genoemd. Eén van de belangrijkste problemen van de 
diagnose CPTSS was lange tijd dat het niet mogelijk 
was om CPTSS eenduidig vast te stellen. Daar is re-
centelijk verandering in gekomen door de ontwikkeling 
van een zelfrapportage-instrument: de Internationale 
Trauma Vragenlijst (ITV). De ITV maakt het ook mogelijk 
de behandeluitkomsten van CPTSS-patiënten te onder-
zoeken. Het doel van ons onderzoek was vast te stellen 
of patiënten die voldoen aan de diagnostische criteria 
van CPTSS - zoals vastgesteld middels de ITV – zouden 
profiteren van een korte intensieve traumagerichte be-
handeling voor ernstige en complexe PTSS zonder dat 
daar een stabilisatietraject of vaardigheidstraining aan 
voorafging. Aangezien er algemene zorgen zijn ten aan-
zien van de vraag of behandeling van 'CPTSS patiënten' 

met traumagerichte behandeling wel veilig is, werd ook 
gekeken naar eventuele verslechtering van symptomen 
en andere bijwerkingen.

Methode
308 Patiënten namen deel aan de achtdaagse inten-
sieve traumagerichte behandeling bij PSYTREC waarin 
exposure, EMDR-therapie, psycho-educatie en licha-
melijke activiteit werden gecombineerd. De diagnose 
CPTSS werd vooraf vastgesteld met behulp van de ITV 
en de PTSS-diagnose met behulp van de Clinician-Ad-

ministered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5) en ITV. De 
behandeluitkomsten werden gemeten met de CAPS-5, 
PTSD checklist for the DSM-5 (PCL-5) en ITV.

Resultaten
Van de 308 PTSS-patiënten die met behulp van de 
CAPS-5 werden gediagnosticeerd, voldeed  op basis 
van de ITV 65.9 procent op baseline aan een CPTSS di-
agnose (n = 203) en 19.5 procent procent aan een PTSS 
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diagnose (n = 60). De overige 45 mensen (14.6 procent) 
voldeden niet aan de diagnose PTSS volgens de ITV. 
Er was tussen de groepen een verschil in de ernst van 
de klachten te zien, maar de PTSS-klachten namen in 
beide groepen in gelijke mate en significant af tussen 
de voor- en nameting (Figuur 1; CAPS-5 en PCL-5). Ook 
de symptomen die horen bij CPTSS namen tussen de 
voor- en nameting in beide groepen significant af (Fi-
guur 1; ITV). 

Van de totale onderzoeksgroep bleek op basis van de 
CAPS-5 na acht dagen behandeling 74.0 procent van 
de PTSS-diagnose  te hebben verloren. Op basis van de 
ITV bleek dat 85.0 procent te zijn. Opmerkelijk was dat 

op grond van dezelfde ITV maar liefst 87.7 procent de 
CPTSS-diagnose na behandeling verloor (Figuur 2). Er 
werden geen bijwerkingen gerapporteerd tijdens de 
behandeling en er was in geen enkel geval sprake van 
een klinische verergering van de symptomen. 

Conclusie
In dit onderzoek liet de overgrote meerderheid van de 
CPTSS-patiënten een significante afname in (C)PTSS-
klachten zien en voldeed 87.7 procent van de patiënten 
na acht dagen traumagerichte behandeling niet meer 
aan de CPTSS-diagnose. Naast de effectiviteit bleek 
de behandeling ook veilig voor mensen met CPTSS. 
Kortom, CPTSS-patiënten, weliswaar gemeten met een 
zelfrapportage vragenlijst, kunnen profiteren van een 
intensieve traumagerichte behandeling zonder aan-
passingen. Natuurlijk is (beter gecontroleerd) vervolg-, 
lange termijn- en replicatieonderzoek nodig, maar op 
grond van deze resultaten kunnen we concluderen dat 
we mensen met CPTSS niet bij voorbaat een dergelijke 
behandeling moeten onthouden.  

Referentie

Voorendonk, E. M., De Jongh, A., Rozendaal, L., & Van Minnen, A. (2020). 

Trauma-focused treatment outcome for complex PTSD patients: results of 

an intensive treatment programme. European Journal of Psychotraumato-

logy, 11(1), 1783955.

Eline Voorendonk is promovenda onderzoeker bij PSYTREC en 

verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Figuur 1. De CAPS-5, PCL-5 en ITV scores op de voor- en nameting voor de 
 CPTSS en PTSS groep.

Figuur 2. Het aantal patiënten met een PTSS diagnose op basis van de 
 CAPS-5 en met een PTSS- of CPTSS-diagnose op basis van de ITV 
 op de voor- en nameting. Het percentage weerspiegelt het verlies 
  van diagnose.
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Casus

Liene komt bij ons in beeld op haar vijftiende met angst- 
en paniekklachten en ontwikkelt daarna psychotische 
klachten. Hiervoor wordt zij twee keer kortdurend in 
crisis opgenomen binnen de kinder- en jeugdpsychi-
atrie. In de aanloop naar - en tijdens - deze opnames 
vindt een aantal zeer plotselinge en ingrijpende inter-
venties plaats die traumatisch uitpakken voor Liene. Na 
de tweede opname wordt een autismespectrumstoor-
nis (ASS) gediagnosticeerd. Passend bij deze classifica-
tie zien we een meisje dat zeer weinig spanning kan 
verdragen en op elke dreigende verandering ontregelt. 
De beperkte mate waarin ze in staat is om spanning te 
reguleren wordt versterkt door klachten die samenhan-
gen met traumatische ervaringen rondom de opnames. 
De toename van traumaklachten zorgt voor een verho-
ging van de spanning, momenten van bewustzijnsver-
lies, dreigende suïcidaliteit en risico op crisisopname. 
Een nieuwe (crisis-)opname willen we voorkomen om-

dat dit een mogelijke herhaling kan zijn van gebeurte-
nissen die eerder traumatisch zijn geweest. In overleg 
met Liene en het systeem besluiten we ambulante trau-
mabehandeling te starten.

Gedwongen opname
Na het besluit dat we gaan starten ontregelt Liene. Ze 
ziet zo tegen de behandeling op dat de suïcidaliteit, au-
tomutilaties en de hallucinaties snel en fors toenemen. 
Liene raakt dusdanig in crisis dat zij met een crisismaat-
regel wordt opgenomen op de gesloten afdeling van de 
GGZ. Daarom gaan we met ouders en het behandelteam 
van de afdeling in overleg. Gezien het gedwongen ka-
der en het huidige toestandsbeeld zijn er twijfels over 
het doorzetten van de traumabehandeling. De eerdere 
afwegingen gaan echter nog steeds op en we besluiten 
koers te houden. 

Liene is een zeventienjarige adolescente met een autismespectrumstoornis die de 
afgelopen drie jaar op verschillende behandelplekken in de GGZ is geweest. Het relatief 
plotselinge en complexe klachtenbeeld heeft ertoe geleid dat voor haar diverse 
momenten in de behandeling traumatisch waren. Zodra zij enigszins stabiel is, dienen 
de traumaklachten zich aan in de vorm van (lichamelijke) herbelevingen en toenemende 
vermijding. Dan nemen ook de suïcidaliteit en de auditieve hallucinaties toe. Het prille 
stabiele functioneren van Liene dreigt door deze klachten verstoord te raken. Trauma-
behandeling is noodzakelijk, maar moeten we vrezen voor ontregeling? Na zorgvuldige 
afweging door het behandelteam, en na overleg met Liene en haar ouders besluiten 
we toch te starten met traumabehandeling.

Tekst: Femke Langeslag en Anne de Vries

Traumabehandeling 
bij autisme en 
bejegeningstrauma
Koers houden in complexe traumabehandeling
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Grillig beeld
Gezien de complexiteit van het beeld verwachten we 
ook in de behandelkamer allerlei klachten die je als the-
rapeut van de ingeslagen koers af zouden kunnen bren-
gen. We besluiten de traumabehandeling dan ook met 
twee behandelaren samen uit te voeren. In de eerste 
twee sessies werken we met verschillende targets uit 
dezelfde herinnering. Tijdens beide sessies is de span-
ning zeer hoog. Liene gaat sneller ademen, grijpt naar 
haar hoofd, huilt veel. Ze blijkt ook zeer weinig werkge-
heugenbelasting aan te kunnen. De (fysieke) spanning is 
zo hoog dat zelf tappen aanvankelijk niet lukt. Daarom 
tapt één therapeut samen met haar mee, terwijl de an-
der woorden en sommen noemt. Later in de sessies tapt 

ze zelf met handen en voeten. Tijdens de tweede sessie 
heeft Liene al meer energie waardoor de sessie langer 
kan duren.

Na deze twee sessies is een grillig beeld zichtbaar. Hef-
tige suïcidale uitingen en idem gedrag. Langere perioden 
van bewustzijnsverlies worden afgewisseld met goede 
momenten. Behandelaars, ouders en Liene voeren het 
gesprek over het behandelbeleid, waarbij ook de twij-
fels over het voortzetten van de traumabehandeling be-
sproken worden. Op basis van het beloop van de sessies 
schatten we in dat traumabehandeling op dit moment 
toch de juiste interventie is. 
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Vermijding
Rondom de start van de derde sessie is een aantal zaken 
anders dan de voorgaande sessies. Zowel het tijdstip, de 
kamer als de medicatie zijn onverwacht anders. De ses-
sie verloopt moeizamer. Halverwege de sessie geeft Liene 
aan last te hebben van een stem, zegt ze de sessie af 
te willen breken en staat ze ineens bij de deur. We over-
tuigen haar dat dit vermijding is en dat het belangrijk is 
door te gaan. Aan het einde van de sessie doet Liene een 
plotselinge poging om aan het gesloten kader van de op-
namesetting te ontsnappen. Het lukt om met inzet van de 
behandelaren - en ondersteuning van moeder - haar weer 
terug te laten keren naar de afdeling. Gezien de toename 
van de vermijding raken we als behandelaren er nog meer 
van overtuigd dat het doorzetten van de traumabehande-
ling de juiste koers is. In deze fase is het noodzakelijk om 
Liene expliciet de regie te geven en haar te laten kiezen 
of ze wil dat we de traumabehandeling doorzetten. 
We starten de sessie daarom met extra psycho-educatie 
over vermijding en we geven aan niet verder te gaan 
als zij niet wil. Liene kiest ervoor om verder te gaan. We 
maken daarom samen een hulpkaart. Liene is heel dap-
per; met torenhoge spanning haalt ze de allernaarste 
herinnering in haar werkgeheugen. In deze herinnering 
is zij tijdens een opname na een heftige automutilatie 
in afzondering geplaatst. Merkbaar is hoe haar werkge-
heugen steeds meer belastbaar wordt, hoe het spellen 
gemakkelijker gaat, de sommen sneller worden uitgere-
kend, ze met meer energie tapt en dat ze het langer kan 
volhouden. In deze sessie gaat Liene naast machteloos-
heid ook meer gevoelens van boosheid ervaren.

Lichamelijke herbeleving 
De laatste herinnering betreft een situatie waarbij de toen 
vijftienjarige Liene thuis volledig in paniek in bedwang 
wordt gehouden door vier ambulancebroeders. Moeder 
moet op de gang wachten. Liene wordt met de ambulan-
ce naar de crisisopname gebracht. In de ambulance raakt 
ze buiten bewustzijn. Ook tijdens de sessie gebeurt dit. 
Ze verliest de kracht in haar armen en benen, zakt wat in 
elkaar, en blijft naar één punt staren. We beschouwen dit 
als een lichamelijke herbeleving en vervolgen de EMDR-
sessie. Eén van ons tapt op haar rug, de ander op haar be-
nen. We praten beiden tegen haar en benoemen alle klei-
ne motorische activiteiten die kunnen duiden op actieve 
aansturing vanuit het brein. Deze benadering wordt bij de 
behandeling van conversieklachten gebruikt (zie Hoog-
duin et al., 2017). Uiteindelijk bewegen haar vingertoppen 
een heel klein beetje. Door dat te benoemen en door haar 
te vragen de bewegingen wat te vergroten, keert ze weer 

terug tot ze weer mee-tapt. Het lukt haar gedurende de 
verwerking niet om haar spraak weer aan te sturen. Tap-
pen is in deze sessie voldoende werkgeheugenbelasting. 
Nog een aantal keren zakt ze weg, maar steeds sneller 
keert ze weer terug. Uiteindelijk gaan we back to target 
en is de lading van het target nul. We activeren haar li-
chaam door haar te laten stampen en een balletje over 
te gooien. We sluiten de sessie af en daarmee ook de ge-
hele intensieve traumabehandeling. Liene is opgelucht en 
voorzichtig ook een beetje trots. 

Evaluatie
In de week volgend op deze laatste sessie knapt Liene 
op. De spanning is weg en daarmee de psychotische ver-
schijnselen en de suïcidaliteit. Haar stemming verbetert, 
ze is actief en doet mee met de groep. Ze is opener in 
het contact, beter aanspreekbaar en slaapt weer rustig. 
Ook heeft Liene geen last meer van herbelevingen. Op 
de dag van haar ontslag loopt ze, na bijna drie weken op-
name, met opgeheven hoofd de deur uit en in de weken 
erna zet het herstel verder door. Liene voelt ruimte in 
haar hoofd, voelt meer ontspanning en is beter gestemd. 
Ze blijft vanuit haar autismespectrumstoornis prikkelge-
voelig en kleine dingen kunnen de spanning laten oplo-
pen. Er is echter weer ruimte om in de behandeling te 
kijken naar het verbeteren van de coping om spanning 
te hanteren en tegelijkertijd keuzes te leren maken die 
de spanning minimaliseren.   

Liene’s reactie
“Ik was echt heel bang. Ik wist niet hoe het uit zou 
pakken en of het misschien juist erger zou worden. 
Ik dacht vaak: waar ben ik aan begonnen? Uiteinde-
lijk heeft het heel goed uitgepakt, beter dan ik had 
kunnen denken. De herinneringen zijn nu gewoon 
herinneringen. Als ik nu het laatje open wil doen, dan 
kan dat gewoon en ik kan hem weer dicht doen als 
ik dat wil.”

Femke Langeslag is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, 
EMDR-practitioner en cognitief gedragstherapeut. 
Anne de Vries is GZ-psycholoog en EMDR-practitioner. 
Beiden zijn werkzaam bij Jeugd GGZ Dimence.

De casus is met toestemming van Liene en haar ouders gepubliceerd. Om 
herkenbaarheid te voorkomen is de naam gewijzigd en zijn enkele speci-
fieke feiten aangepast, zonder de strekking van het verhaal te wijzigen.

Referentie
Hoogduin K.A., Kleine R de, Minnen A van, et al. Protocollaire behande-
ling van patiënten met een conversiestoornis (functioneel neurologische 
symptoomstoornis). In: Keijsers GPI, Minnen A van, Verbraak MJPM, et al. 
Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. 
Amsterdam: Boom; 2017, p. 283-350.
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De gekleurde twintiger Harvey geeft soms over en ligt 
vaak wakker van de beelden van politiegeweld tegen 
gekleurde mensen die de laatste tijd op social media 

voorbijkomen. Hij kan zich niet meer concentreren op 
zijn werk, is schrikachtig en onzeker over wat hij moet 
doen. Harveys ouders zijn academici afkomstig uit niet-
Westerse landen. Een van zijn grootouders was een 
Hollander die met een Ghanese was getrouwd. Harvey 
groeide deels op in de Verenigde Staten en deels in 
Nederland. Als kind en jongvolwassene had hij geen 
last van racisme, zegt hij. Als er toespelingen op zijn 
kleur werden gemaakt, haalde hij daar zijn schouders 
over op. Zoals bij de schoolvriendjes die hem achterna 
zaten met speelgoedgeweren en dan riepen ‘ren voor 
je leven’, alsof hij een slaaf op de vlucht was. Ook de 
opmerking van de vader van zijn eerste vriendin die in 
zijn bijzijn zei dat zijn dochter het niet moest flikken 
om met een nog donkerder jongen thuis te komen, kon 
hij toentertijd nog als een ongepaste opmerking naast 
zich neerleggen. 

Black Lives Matter (BLM) en vooral de video van het 
politiegeweld tegen George Floyd, heeft dit in één klap 
veranderd. De beelden maken hem bewust van de sys-
tematische vernedering. Het dringt nu tot hem door 
hoe angstwekkend het is dat je gevaar loopt als je als 
donkere Amerikaan joggend door een park loopt. Ook 
in Amsterdam voelt hij zich nu niet meer op zijn ge-
mak. Terwijl hij eerder nooit angst voelde. Zijn moeder 
had hem vroeger wel voorgehouden wat hem als don-
kere Amerikaan kon overkomen. Maar dat gleed toen 
van hem af als water van een eend. Dat is veranderd, 
hij staat nu voortdurend op scherp. Harvey is een top-
sporter met een hoog IQ. Hij heeft zichzelf altijd als een 
bevoorrecht mens beschouwd. Hij voelde zich ook wel 
eens schuldig, omdat anderen niet de kansen kregen 
die hij wel kreeg. Dat gevoel is door het zien van het 
politiegeweld helemaal weg. Hij voelt zich kwetsbaar 
en angstig. 

Ik vraag Harvey van welke beelden hij wakker ligt. Het 
zijn dezelfde beelden waar hij vroeger zijn schouders 

over ophaalde. De jongens die hem achterna zaten. De 
akelige opmerking van de vader van zijn eerste vrien-
din. Maar vooral ook de televisiebeelden van politie-
geweld. Die laten hem niet los. Met EMDR-therapie 
verliezen de beelden hun emotionele lading. Al is de 
bewustwording van racisme bedreigend, Harvey is er 
ook dankbaar voor. Hij beseft hoe indringend raciale 
vooroordelen werken. Hierdoor is hij gemotiveerd zich 
anders op te stellen tegenover racistische uitingen. 
Hij haalt er niet meer zijn schouders over op, maar 
maakt anderen duidelijk wat het hém doet als hij op 
zijn kleur wordt beoordeeld. Hij kan zichzelf ook als 
rolmodel opstellen. Bijvoorbeeld door niet in een sim-
pel wij-zij-denken te vervallen. Dat dat geen zin heeft, 
is hem duidelijk geworden na het lezen van The Under-

ground Railway van Colson Whitehead. Dat boek laat 
zien hoe blanken en gekleurde mensen samen de strijd 
aanbinden tegen de slavernij, en slaven helpen om te 
ontsnappen naar veilige gebieden. Al snel voelt Harvey 
zich weer vrolijk en energiek. Hij heeft nu een Griekse 
vriendin en kan het goed vinden met haar ouders en 
andere verwanten. Naast zijn werk is hij begonnen met 
Grieks leren. 

Onlangs belde een van zijn jeugdvrienden uit Amerika 
hem op. Die was in tranen en zei dat het hem speet 
hoe hij en zijn vrienden vroeger met Harvey omgin-
gen. “Het was racistisch wat we deden”, zei hij. Harvey 
deed nu niet alsof dat maar spelletjes waren waar je 
geen kwaad in hoefde te zien. Hij zei tegen zijn jeugd-
vriend dat hij zijn excuus enorm waardeerde. Volgend 
jaar gaat Harvey trouwen. Zijn jeugdvriend zal dan ge-
tuige zijn. BLM heeft zijn hoofd en hart in evenwicht 
gebracht, zoals hij het zelf uitdrukt. Hij kan nu vanuit 
zijn hart reageren op wat het hem doet als hij racis-
tisch wordt benaderd. Maar hij houdt er wel zijn hoofd 
bij. Het gaat hem niet om anderen die niet deugen, 
maar om het gezamenlijk bestrijden van een onrecht-
vaardigheid. Daar zet hij zich graag voor in.

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

Hoe Black Lives Matter 
hoofd en hart raakt

Column

Tekst: Carien Karsten
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Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt

Iedereen zal beamen dat de 

mens een sociaal wezen is. 

Of we de verstrekkende 

gevolgen hiervan beseffen is 

maar de vraag. In de Duitse 

fi lm System Crasher zien we 

de levenslustige, negenjarige 

Bernadette. Ze heeft een 

preverbaal trauma. Bernadette 

verblijft in een jeugdinstelling. 

Ze wil terug naar haar moeder. 

De moeder die het heeft laten 

gebeuren. Steeds de verkeerde 

mannen. Onmachtige volwas-

senen. Waarschijnlijk hebben 

ze als kind hetzelfde mee-

gemaakt. Trauma, affectieve 

verwaarlozing en kinder-

mishandeling dekken de 

lading onvoldoende. Er worden 

wereldbeelden gevormd. 

Zo houdt deze ellende zichzelf 

in stand.

In de fi lm zien we Benni (ze haat haar naam Bernadette) bij de kinder-
psychiater. De medicatie wordt verhoogd opdat Benni zich beter kan be-
heersen. Benni zit onder de blauwe plekken. Ze blijkt op school geschorst. 
“School is voor idioten.” De psychiater probeert haar tot redelijkheid te 
bewegen. Maar Bernadette is niet redelijk. Wat we zien is een aaneenrij-
ging van escalaties. De aanleiding is meestal óf dat ze wordt gepest, óf dat 
ze na afwijzing zich provocerend en roekeloos gaat gedragen (de afwij-
zing betreft meestal haar moeder). De meest extreme escalaties zien we 
als Benni in haar gezicht wordt aangeraakt. Na meerdere escalaties vindt 
een gesprek met het team plaats. In alle redelijkheid proberen de bege-
leiders uit te leggen waarom Benni weg moet. Dan komt de hamvraag: 
“Begrijp je het…?” Vervolgens een kennismaking in een nieuwe (tijdelijke) 
opvang aan de hand van mevrouw Banafé, haar hartverwarmende coördi-
nator. Mevrouw Banafé legt de jeugdzorgwerker uit dat Benni beslist niet 
in haar gezicht aangeraakt mag worden: “Alleen haar moeder mag dat… 
een vroegkinderlijk geweldstrauma… als baby kreeg Benni luiers in haar 
gezicht gedrukt… we wachten op traumatherapie… maar dat is pas mo-
gelijk als Benni zich ergens thuis voelt...” Het bekende kip-of-ei verhaal. 
Stagnatie. Het coördinerend team staat met de rug tegen de muur. Alle 
37 aangeschreven woongroepen hebben afgezegd. De voorgestelde maat-
regelen worden extremer. Een gesloten afdeling? Een intensief traject in 
Afrika? “Benni in Afrika…” Gelach. Het wordt drie weken met de manne-
lijke agressiebegeleider in een hut in het bos…(!) Een derde psychiatrische 
opname staat gepland.
Dan gloort er hoop. Moeder heeft eindelijk afstand genomen van haar 
agressieve vriend. Benni mag thuis komen wonen. Grote blijdschap. Benni 
ontspant. Vrolijk zit ze bij de vergadering over haar thuiskomst. Moeder is 
te laat. “Het spijt me… het kan niet doorgaan… geen werk… over twee jaar 
misschien...” Benni schreeuwt dat ze het had beloofd. Ze stopt een hand 
in haar mond en bijt diep door. Moeder loopt weg. Mevrouw Banafé volgt 
haar. Moeder is wanhopig: “Mijn zoontje vertoont ook al haar gedrag… 
als deskundigen Benni al niet kunnen helpen… hoe ik dan?” “U bent haar 
moeder.” Moeder rent weg… Mevrouw Banafé moet Benni vertellen dat 
ze voorlopig niet thuis kan komen... Mevrouw Banafé stort letterlijk in. De 
andere hulpverleners lopen weg. Beeld van een lange, lege gang en Benni 
die mevrouw Banafé in haar armen troost... De escalaties komen terug. 
Benni wordt naar Afrika gestuurd…

Probleemgedrag
Lector residentiele jeugdzorg Peer van der Helm stelt in Sociale Vraagstuk-

ken 30 april 2019, dat de huidige behandelpraktijk voor kinderen die veel 
negatieve jeugdervaringen hebben meegemaakt, vaak nog te veel geba-
seerd zijn op een gebrekkige probleemanalyse. Veel interventies zijn nau-
welijks onderzocht op effectiviteit of sluiten niet op elkaar aan (interventie-
fragmentatie). Soms doen ze meer kwaad dan goed. Het aantal suïcides in 

System Crasher
Trauma en probleemgedrag
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de jeugdzorg neemt alarmerend toe. Hij doet voorstellen 
voor verbetering. Zoals snel beginnen met traumathe-
rapie. En door middel van bijvoorbeeld schematherapie 
kinderen leren om te gaan met zelfhaat en zelfverwon-
ding. Maar dit kan volgens Van der Helm niet het enige 
zijn. Een meta-analyse over vijftig jaar therapieonderzoek 
(1960-2017) bij kinderen, van de Amerikaanse onderzoe-
ker Weisz en collega’s in American Psychologist, toont 
aan dat alle therapieën een maximaal effect hebben van 
20 procent, vaak minder. Bovendien is het effect in die 
vijftig jaar niet toegenomen. Bij depressie en gedragspro-
blemen blijkt het effect zelfs afgenomen. Volgens Van der 
Helm zal daarom een exclusieve nadruk op het medisch 
model met therapie en medicatie, niet werken. Mogelijk 
zelfs averechts werken. Kinderen krijgen door ‘behandeld 
te worden’ een ‘externe beheers-oriëntatie’. Wanneer de 
behandeling vervolgens niet lukt raken ze teleurgesteld. 
De kinderen verliezen het zicht op een gewoon leven. Ze 
worden depressief. Niet zelden gaan ze uit wanhoop snij-
den en bonken, iets dat weer andere therapieën uitlokt, 
die ook weer falen. Van der Helm stelt dat naast het me-
disch model met een ‘genees-karakter’, het pedagogisch 
model met een ‘circulair ontwikkel-karakter’ moet wor-
den toegepast. 

Circulariteit 
Begin jaren vijftig introduceerde de antropoloog Gregory 
Bateson het concept circulaire-causaliteit naast de be-
staande lineaire-causaliteit (oorzaak-gevolg-model) van 
de klassieke psychotherapie. De waarom-vraag (waarom 
doet-i dat?) werd een wat-vraag (wat gebeurt er?) Relaties 
en gezinnen werden systemen met feedback-kringen (cy-

bernetics). Watzlawick en de zijnen plaatsten de circulaire 

zienswijze in navolging van Bateson onder de kapstok van 
communicatie (pragmatics) en beschreven in Pragmatics 

of Human Communication vijf eenvoudige eigenschappen 
van (circulaire) communicatie. Vijf axioma’s. We kunnen 
niet niet communiceren (axioma I). Communicatie heeft 
een gelaagde structuur: inhouds- en betrekkingsniveau 
(axioma II), waarbij de communicatie op betrekkingsni-
veau (door analoge lichaamstaal en context, axioma IV) 
aangeeft hoe de inhoudelijke boodschap (via digitale 
taal) moet worden begrepen. Circulariteit impliceert in-
terpunctie, iedereen z’n eigen werkelijkheid (axioma III). 
En communicatie bevat machtsverhoudingen: het com-
plementair streven naar verschil, of symmetrisch streven 
naar gelijkwaardigheid (axioma V). 
Watzlawick stelt dat we op betrekkingsniveau elkaar im-
pliciet een beeld presenteren van hoe we de ander zien 
en hoe wijzelf door de ander gezien willen worden. De an-
der zal ons vervolgens daarin altijd óf moeten erkennen, 
óf afwijzen óf negeren - en andersom (volgens axioma I). 
Door lichaamstaal zijn we als door een navelstreng met 
elkaar verbonden. Zoals Hannah Arendt vaststelde in het 
kader van (politieke) radicalisering: door eenzaamheid,  

‘Een meta-analyse over vijftig 
jaar therapieonderzoek  bij 
kinderen (1960-2017) toont 
aan dat alle therapieën een 
maximaal effect hebben van 
20 procent, vaak minder’
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er-niet-meer-bij-horen, verliezen we de bevestiging van 
ons zelfbeeld – en gaan we extreem gedrag vertonen. Op 
dit betrekkingsniveau wordt een wel-of-niet zingevend 
wereldbeeld gevormd (zelfbeeld is bij circulair denken 
een interactioneel fenomeen). Een spin zonder web is een 
radeloze wandelaar…  

De mens als monade
Watzlawick noemt in Munchhausen’s pigtail het lineair-
causale model, in navolging van de 17e-eeuwse filosoof 
Leibnitz, monadisch (monaden zijn grofweg - bezielde - 
‘dingen’). Het westerse denken is al duizenden jaren ge-
baseerd op het monadisch concept dat de wereld verdeelt 
in subject (waarnemer) en object (waargenomene). Onze 
waarneming bevat twee verschillende elementen: objecten 
en relaties tussen objecten. Objecten in de buitenwereld 
(zoals mensen) kunnen we volgens Watzlawick het beste 
beschouwen als monaden met bepaalde eigenschappen. 
Eigenschappen verklaren gedrag. Verschil van mening be-
slechten we door objectieve (wetenschappelijke) analyse 
(Watzlawick noemt dit werkelijkheid van de 1e orde). 
En relaties? Wanneer iemand als waarnemer twee men-
sen ziet interacteren, ziet deze patronen. Hier is objec-
tieve kennis mogelijk. We kunnen de regels van het spel 
vaststellen, zoals bij systeemtherapie. Het wordt anders 
wanneer we zelf onderdeel van een relatie zijn. Hier kij-
ken we niet naar de werkelijkheid maar worden we door 
de werkelijkheid ‘geraakt’ (werkelijkheid van de 2e orde). 
De wereld van betrekkingsniveau. Frappant is dat in de 
dagelijkse praktijk verschil van mening op betrekkingsni-
veau, niet ‘beslecht’ wordt door deze vanuit de relatie te 
beschouwen, maar door (meestal wederzijds) de ander 
een complementaire, meestal niet zo fraaie, monadische 
eigenschap toe te dichten: “Jij bent zo onlogisch!” “Nee, jij 
bent zo rationeel!” 
Ons natuurlijk, verklarend perspectief is blijkbaar mona-
disch. We zijn ‘geboren’ waarnemers van ‘objecten’ - niet 
gewend om onszelf als onscheidbaar onderdeel van een 
relatie, als een Gestalt, te zien. Daarbovenop is ook onze 
taal monadisch gestructureerd. We hebben geen ‘circu-
laire taal’ zoals de Heptapods in de film Arrival (EM#23). 
Taal van filosofen of dichters die niet-monadisch maar 
circulair proberen te schrijven, vinden wij ‘vaag’. Moei-
lijk te ‘begrijpen’. The linguistic turn in de filosofie van 
de vroege 20e eeuw, heeft ons vakgebied grotendeels 
onberoerd gelaten. Individuele therapie is logischerwijze 
aanpassing aan het ‘normaal’ van onze objectieve, mo-
nadische werkelijkheid, waarin taal vanzelfsprekend, 
onproblematisch is – geen instrument dat begrepen en 
gestemd dient te worden. Ons medisch model. Vaak met 
goed resultaat. Maar ook leidend tot het-spel-zonder-

einde wanneer de aanpassing niet lukt. We zoeken het 
‘hogerop’: ‘Begrijp je waarom je hier weg moet…?’
 
Hoe lastig het is…
In de Zemblareportage over Nadia (https://www.bnnvara.
nl/zembla/artikelen/tien-jaar-na-zembla-uitzending-be-
landen-nog-steeds-te-veel-kinderen-in-isoleercel) zien we 
hoe begeleiders op bewonderenswaardige wijze escala-
tie en uiteindelijk de isoleercel proberen te voorkomen 
vanuit een circulair principe: hoe meer wij beveiligen hoe 
extremer het gedrag van Nadia wordt. Ze blijven bij esca-
laties opmerkelijk rustig. Wanneer de situatie desondanks 
‘te onveilig’ wordt, willen de begeleiders, trouw aan hun 
principe, Nadia niet extra beveiligen maar juist naar een 
open afdeling sturen. Nadia moet leren verantwoorde-
lijkheid te nemen, want omdat ze denkt ‘dat ze toch wel 
wordt gered’ (oorzaak), gedraagt zij zich nu zo extreem 
(gevolg). Lineair-causaal denken in disguise. De kinder-
psychiater vindt Nadia dan ook ‘erg ziek’. Nadia vindt de 
groepsleiders ‘klootzakken’ die haar laten vallen, haar de 
dood injagen. Betrekkingsniveau. Welles, nietes. Uitkomst: 
meer onderzoek. Nadia is een ‘complex geval’, een sys-

temcrasher geworden. Ondanks onze goede bedoelingen 
worden we medebouwers aan deze werkelijkheid. We 
kunnen niet niet communiceren… 
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Het begon allemaal op een ochtend bij het wakker wor-
den met een klein pijntje in mijn linker lies. Op zich niet 
alarmerend, pijntjes horen naarmate de leeftijd vordert er 
nou eenmaal bij. Mijn voormalige buurman, een anesthe-
sist, dus die weet wel iets van pijn, heeft me ooit uitgelegd 
dat een man van boven de zestig die ‘s ochtends geen pijn 
heeft, dood is. Mijn moeder, ook arts, zei vroeger in dit soort 
situaties: “Gaat wel weer over voordat je een meisje bent.” 
Op andere fronten werd ik door haar minder emotioneel 
verwaarloosd. Tijdens de wintersportvakantie die een paar 
weken later plaatsvond, had ik geen last bij het skiën. Het 
lopen naar en van de skilift echter ging steeds meer in een 
Quasimodo-achtige tred. Terug in Nederland net even te 
lang gewacht om naar de huisarts te gaan. Het coronavirus 
had me inmiddels ingehaald. Voor een pijntje aan mijn lies 
mocht ik niet meer langskomen. Pas ruim twee maanden 
later was ik welkom bij mijn huisarts en vermoedde zij ar-
trose aan mijn heup. De röntgenfoto in het ziekenhuis loog 
er niet om: de heup bleek fors versleten. Verwijzing naar de 
orthopeed volgde. Deze man liet er ook geen enkele twijfel 
over bestaan: een nieuwe heup was geïndiceerd. 
Hij legde me de procedure uit. De heupkop van mijn dij-
been zal worden afgezaagd, vervolgens zal in het bot, in 
het beenmerg, een gat geboord worden, waar een op een 
fietsstandaard lijkend geval met een ronde kop ingestoken 
zal worden. Vervolgens zal in de heupkom met een frees de 
boel zo uitgefreesd worden dat er een kommetje ingeklikt 
kan worden, waar de ronde kop van de ‘fietsstandaard’ pre-
cies inpast. Al dat gehak, gebeitel, getimmer en gefrees zal 
in een half uur tijd gebeuren en dat alles via een sneetje in 
mijn bovenbeen van acht centimeter. Hij doet dat zo’n 400 
keer per jaar. Hij adviseerde mij een ruggenprik als verdo-
ving, zodat ik, heel interessant, de operatie kan meemaken. 
Enthousiast vertelde hij hoe leuk de sfeer is tijdens zo’n 
operatie, hoe ze onderling grappen maken, waar ik dan ge-
zellig om mee zou kunnen lachen. Van het snerpende geluid 
van de zaag zou ik weinig last hebben want ze zetten altijd 
een muziekje aan. Ik moest denken hoe in de middeleeu-
wen de ‘tandartsen’ kiezen trokken, terwijl met trommels 
en trompetten geprobeerd werd het gegil van de patiënt 
te overstemmen. Ik ken mezelf, de beelden van de operatie 
zou ik met nog geen tien EMDR-zittingen wegkrijgen, dus 
gaf ik aan dat ik dat voor geen goud wenste mee te maken. 
Hij leek wat teleurgesteld. Voor een chirurg moet het ken-
nelijk toch gezelliger zijn als hij tijdens zijn werk, net als 

wij, met zijn patiënten kan praten. Een aanvullend roesje 
behoorde gelukkig tot de mogelijkheden. 
Aan het eind van het gesprek kwam er nog één detail ter 
sprake: mijn been kon door de operatie wel wat langer 
worden. Nu ben ik sinds mijn achttiende in een strijd ver-
wikkeld met mijn oudste broer over wie de langste is. We 
zijn beiden ongeveer 1.82 meter. Onze strijd wordt op het 
scherpst van de snede gestreden. Zo heb ik hem op zijn hu-
welijksfeest een ingelijste vergrote foto van mijn paspoort 
gegeven waarin stond dat mijn lengte 1.83 meter was, des-
tijds opgemeten door een dame van de burgerlijke stand 
die mij ‘de maat nam’ zonder dat ik mijn schoenen uit hoef-
de te doen. Ik kon nu niet wachten om mijn broer te appen 
dat ik mogelijk slecht nieuws voor hem had. Hij reageerde 
een beetje kinderachtig met allemaal verwensingen. 
De operatie is goed verlopen. De ruggenprik zorgde nog 
voor enige consternatie. Binnen een paar minuten was mijn 
lichaam van mijn onderrug tot mijn tenen volstrekt gevoel-
loos. Nog in gesprek met de anesthesist schrok ik me dood 
toen ik ineens met mijn hand een enorm zacht, groot, zom-
pig, lauwwarm beest in mijn bed voelde. Het bleek mijn dij-
been te zijn. Ook het roesje, inmiddels liggend op de opera-
tietafel, was bizar. Omdat ik er van uitging dat ik langzaam 
weg zou zakken en dat maar niet gebeurde, stond ik op het 
punt om eens te vragen hoe lang het eigenlijk zou duren 
voordat ik er iets van ging merken. Op dat moment hoorde ik 
iemand een paar keer mijn naam roepen. Het was de ortho-
peed: “Nou we zijn klaar, het is perfect gegaan.” De opluch-
ting in combinatie met de naweeën van zo’n roesje maakte 
dat ik een uur lang me zeldzaam intens gelukkig heb ge-
voeld. Mijn omgeving heeft het nog steeds lacherig over de 
ietwat manische appjes die ik in dat uur heb verstuurd. Vier 
uur later stond de fysiotherapeut naast mijn bed en mocht 
ik, met krukken, voorzichtig gaan staan. Ik stond scheef! 
Mijn linkerbeen is inderdaad wat langer geworden. Het pleit 
is definitief beslecht: ik ben de langste van de broers. Voor 
mijn oudste broer zoek ik nog een EMDR-therapeut om een 
plaatje in het controle-domein te desensitiseren.

Column

Heupeloos
Tekst: Hans-Jaap Oppenheim

57  | EMDR Magazine 24



Politiek

Klopt het dat iedereen zich nu EMDR-therapeut 
kan noemen? Vindt u dat wenselijk?

Ja dat klopt. De uitoefening van de individuele gezondheids-
zorg is in principe vrij voor iedereen. Dat is het uitgangspunt 
van de Wet BIG. Het past niet binnen de Wet BIG om individu-
ele behandelmethoden te reguleren. De Wet BIG is een kwa-
liteitswet ter bescherming van patiënten. De Wet BIG heeft 
een tweeledige doelstelling: het bewaken en het bevorderen 
van de kwaliteit van de beroepsuitoefening én het bescher-
men van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig han-
delen door beroepsbeoefenaren. Bij het uitgangspunt van de 
wet geldt dat beroepen niet worden opgenomen in de Wet 
BIG tenzij wettelijke regulering noodzakelijk is om patiënten 
adequaat te beschermen (bijvoorbeeld in verband met het 
verrichten van voorbehouden handelingen). Dit zogenaamde 
‘nee, tenzij’ principe sluit ook aan bij de Europese normen 
van het vrije verkeer van personen en de normen van de mi-
nisters van EZK en SZW voor een open en fl exibele (arbeids-)
markt, die verdere professionalisering in de zorg kunnen be-
vorderen. Dat wil niet zeggen dat de kwaliteit van zorg door 
niet gereguleerde beroepen niet geborgd is. De Wet kwali-
teit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaan-
bieders (ook solistisch werkende zorgverleners) om ‘goede 
zorg’ te bieden. Dat is zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig 
en cliëntgericht is en waarbij zorgverleners handelen in over-
eenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid 
die voortvloeit uit professionele standaarden, zoals de kwa-
liteitsstandaarden. De zorgaanbieder moet de zorg zodanig 
organiseren dat het redelijkerwijs leidt tot het verlenen van 
goede zorg. Dit impliceert onder meer dat de zorgaanbieder 
moet beschikken over voldoende personeel, dat goed is op-
geleid om de taken adequaat te kunnen uitvoeren, ongeacht 
of het een gereguleerd beroep betreft of niet. Daarmee is de 
zorgaanbieder eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en vei-

ligheid van de geleverde zorg. Voor de alternatieve zorgaan-
bieder geldt als norm dat hij slechts zorg aan mag bieden die 
niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade 
voor de gezondheid van de cliënt.

Klopt het dat Nederland per hoofd van de be-
volking de meeste EMDR-therapeuten heeft?

Ja dat klopt. In vergelijking tot andere Europese landen zijn 
er veel Nederlandse EMDR-therapeuten geregistreerd bij 
EMDR Europe. EMDR Europe is de offi ciële beroepsvereniging 
van drieëndertig nationale EMDR-verenigingen. In 2019 had 
de vereniging 27.519 leden, waarvan ongeveer 1 op de 6 uit 
Nederland afkomstig. De Vereniging EMDR Nederland (VEN) 
is één van de nationale EMDR-verenigingen. De VEN had in 
oktober 2020 5.126 leden.

Klopt het dat psychologische beroepsvereni-
gingen samen aan een online kwaliteitsregis-

ter van behandelaars werken, dat uiterlijk in 2030 
af moet zijn? Zo ja, waarom gaat dit nog 10 jaar 
duren? 
Dat klopt deels. Een centraal register waarin de BIG-geregis-
treerde psychologen een aantekening kunnen krijgen voor 
het kunnen bieden van methodische, doelgroep- of referen-
tiekader gebonden expertise is onderdeel van een bredere 
visie van de beroepsverenigingen op de academische beroe-
pen in de psychologische zorg. Partijen hebben zich echter 
niet tot doel gesteld dit centrale register in 2030 gereed te 
hebben. Zij zijn nu al aan de slag om te bezien hoe zij dit 
de komende jaren kunnen realiseren. Op 27 oktober is uw 
Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 2020Z19723) over deze bre-
dere visie van de beroepsverenigingen via het advies ‘Een 
vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de 
psychologische zorg’ welke op maandag 26 oktober in ont-

Kamervragen over wildgroei aan 
‘beunhaas-behandelaars’ bij EMDR
Begin oktober verschenen in De Volkskrant twee artikelen over de toepassing van EMDR therapie. Het eerste artikel 

kwam uit op 8 oktober 2020 met de titel "Twee dagen les, geen toetsing en je kan complexe trauma’s behandelen”. 

De tweede verscheen op 9 oktober 2020 getiteld “Wildgroei aan ‘beunhaas-behandelaars’ bij populaire trauma-

therapie EMDR”. Beide artikelen belichtten de situatie van alle kanten met een stevige conclusie en maken duidelijk 

wat er speelt in Nederland op het gebied van de noodzaak om goed opgeleid te zijn. Ook geven de stukken inspiratie 

om de VEN steviger neer te gaan zetten en te verduidelijken waar opgeleide EMDR-therapeuten te vinden zijn. Naar 

aanleiding van deze artikelen zijn Kamervragen gesteld, die staatssecretaris Blokhuis op 5 november beantwoordde. 

Hieronder zijn de antwoorden op de Kamervragen te lezen.
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vangst is genomen door minister van Ark. Zoals ook aange-
geven in de Kamerbrief van 27 oktober zal VWS op ambtelijk 
niveau met de beroepsverenigingen in gesprek gaan over het 
opstellen van een impactanalyse en een mogelijk implemen-
tatiepad.

Klopt het dat beroepsgroepen bij uw minis-
terie pleiten voor meer opleidingsplekken tot 

GZ (Gezondheidszorg)-psycholoog? Zo ja, wat is uw 
reactie op dat verzoek?
Ja, dat klopt. Zoals ook aangegeven in de antwoorden op de 
Kamervragen van het Kamerlid Hijink (2020D42286) is sinds 
2007 voor enkele medische vervolgopleidingen, waaronder 
die tot gz-psycholoog, een systeem van landelijke publieke 
fi nanciering ingevoerd om de beschikbaarheid van zorg te 
borgen. Om op de opleidingscapaciteit te kunnen sturen, ba-
seert VWS zich bij het beschikbaar stellen van de aantallen 
subsidiabele opleidingsplaatsen op de (voorkeurs)- ramingen 
van het Capaciteitsorgaan. VWS houdt daarbij rekening met 
de beschikbare fi nanciële ruimte voor opleiden. Om de 3 jaar 
brengt het Capaciteitsorgaan een ramingsadvies uit voor on-
der meer de ggz-opleidingen. Het gaat om langdurige meerja-
rige opleidingen. Het veld hecht voor de opleidingsinfrastruc-
tuur aan stabiliteit en rust in de opleidingscapaciteit en in het 
verlengde daarvan aan een meerjarig geldende raming. De 
laatste integrale capaciteitsraming van het Capaciteitsorgaan 
is van december 2019. Voor de instroom voor 2021 volgt VWS 
het maximumadvies van deze raming. De volgende raming 
wordt in 2022 verwacht. Het Capaciteitsorgaan komt evenwel 
naar verwachting medio november a.s. met een tussentijdse 
raming op verzoek van de HLA partijen. In de afgelopen jaren 
zijn boven het maximumadvies incidenteel extra plekken toe-
gekend, omdat dat de uitdrukkelijke wens van het veld en de 
Tweede Kamer was en er toen geld voor beschikbaar was. De 
extra plaatsen zijn geen verworven recht en passen niet goed 
bij de reguliere VWS beleidslijn om de capaciteitsramingen 
te volgen, mits de budgettaire ruimte dat toelaat. De extra 
opleidingsinzet gaat zich in de komende twee jaar uitbetalen: 
er stromen in totaal naar verwachting ruim 2.000 gz-psycho-
logen uit de opleiding. Dit kan dankzij de inspanningen van 
diverse veldpartijen. Het effect daarvan zouden we moeten 
gaan zien. Voor het bepalen van de instroom in de medische 
vervolgopleidingen zijn voor VWS de capaciteitsramingen lei-
dend. Ik wacht de tussentijdse raming van medio november 
af en wil daar niet op vooruitlopen.

Op welke wijze kan een consument achter-
halen of een EMDR-therapeut de juiste op-

leiding heeft gevolgd, aangezien het hier om een 
niet-beschermde titel gaat?
Voor consumenten staat op de website van de Vereniging 

EMDR Nederland (VEN) een ledenlijst. Op de lijst staat opge-
nomen welke opleiding de therapeuten hebben afgerond. Om 
in aanmerking te komen voor een lidmaatschap bij de VEN 
moet een therapeut minimaal een door VEN geaccrediteerde 
basistraining van een door EMDR Europe erkende trainer suc-
cesvol afronden. Er worden opleidingseisen gesteld om tot 
een VEN geaccrediteerde basistraining te worden toegelaten. 
Voorts zijn er opleidingen op het gebied van EMDR die door 
diverse beroepsverenigingen zijn geaccrediteerd, maar die 
niet aan de door de VEN gestelde eisen voldoen. Deze op-
leidingen geven geen toegang tot een lidmaatschap van de 
VEN. Voor iedere zorgverlener die EMDR- therapie toepast, 
geldt onverkort dat de eisen op basis van de Wkkgz gelden. Ik 
juich de samenwerking van beroepsverenigingen en weten-
schappelijke verenigingen toe om de aantekeningen van de 
BIG-geregistreerde psychologen voor methoden, waaronder 
EMDR-therapie vast te leggen in één openbaar landelijk regis-
ter. Dit draagt voor cliënten, naasten en verwijzers bij aan het 
vergroten van de zichtbaarheid welke professionals aanvul-
lend zijn opgeleid voor een methodiek.

Bent u van mening dat het onwenselijk is 
dat een EMDR trauma-behandeling door een 

niet-erkende EMDR behandelaar of 'traumathe-
rapiebeunhazen' wordt toegepast, omdat dit bij-
zonder schadelijk en onwenselijk kan zijn? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, wat kunt u hieraan doen?
Het is van belang dat cliënten erop kunnen vertrouwen dat 
ze EMDR-therapie krijgen van een goed opgeleide EMDR-the-
rapeut. Zoals ook benoemd in het antwoord op vraag 2 ver-
plicht de Wkkgz zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewa-
ken, te beheersen en te verbeteren. Zorgaanbieders kunnen 
zorginstellingen zijn, maar ook solistisch werkende zorgver-
leners. De wet waarborgt dat cliënten onder andere kunnen 
vertrouwen op goede zorg. Zo moeten zorgaanbieders zijn 
aangesloten bij een erkende geschilleninstantie die bindende 
uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen. De In-
spectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de 
naleving van de Wkkgz. 

Reactie VEN
Als vereniging zijn we uiteraard heel blij met de Kamervragen 
die gesteld zijn als gevolg van het Volkskrant-artikel. Het is 
goed dat er ook in de politiek kritisch gekeken wordt naar de 
kwaliteit van behandelaren en derhalve ook hun opleidingen. 
De VEN gaat in 2021 inzetten op zo veel mogelijk aandacht 
hiervoor. In dat kader willen we ook iedereen die dat nog niet 
heeft gedaan nog eens oproepen om zich aan te melden op 
de ledenlijst op de VEN website. Op die manier kunnen men-
sen die op zoek zijn naar een gekwalifi ceerde therapeut, deze 
ook gemakkelijk vinden. 
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Verenigingsnieuws

Nieuwe look voork
EMDR Magazine
vanaf 2021
Tekst: Iva Bicanic en Ad de Jongh

Het EMDR Magazine (EM) zoals we dat kennen in zijn huidige 
vorm bestaat al sinds 2012. Sindsdien hebben we op verschil-
lende manieren gepolst wat de beleving en behoeften van de 
leden zijn ten aanzien van het magazine, en daarop ingespeeld.
Supervisievragen worden steevast het best gelezen.

Het bleek dat ook niet-leden interesse en waardering hebben
voor EM. Twee jaar geleden hebben we daarom bedacht dat 
het belangrijk is om eerder verschenen artikelen van EM ook
voor niet-leden openbaar te maken. Exposure voor EMDR, maar
dan direct ook kwalitatief goede artikelen. Dat gebeurt via de 
openbare site emdr-magazine.nl. Interessant is dat een VEN-lid
gemiddeld drie pagina’s bekijkt, en een bezoeker van deze open-
bare site gemiddeld 2.2 pagina’s bezoekt. De bezoekersaantal-
len liggen verder bij de openbare site drie keer hoger dan bij de 
alleen voor de VEN toegankelijke site. Met 46.322 bezoekers per 
jaar, tegen 17.316 voor de VEN site. Onze artikelen worden dus 
door velen gelezen – en waarschijnlijk ook verder verspreid - en
daar zijn we als redactie trots op.

EM is een magazine geworden met inhoud én pit dat jou wil
inspireren met interviews, reportages en verslagen van work-
shops en evenementen op het gebied van EMDR-therapie en
wetenschap. Nu verschijnt het glossy magazine drie keer per 
jaar. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter en mooier…
Daarom krijgt EM in 2021 een nieuwe look zodat het nog aan-k

trekkelijker wordt (om te pakken en te lezen). Even belangrijk 
blijft de inhoud van EM met kwalitatief hoogstaande bijdragen 
van leden en onze eigen redactie. Kopij is dan ook van harte wel-
kom (maximaal 700 of 1400 woorden) via het secretariaat.

Bezoeken www.emdr-magazine.nl per dag en per maand

 Dagelijks Totalen
 gemiddelde per maand
 bezoeken bezoeken

sep 2019

okt 2019

nov 2019

dec 2019

jan 2020

feb 2020

mar 2020

apr 2020

mei 2020

jun 2020

jul 2020

aug 2020

sep 2020

okt 2020

Maand

 63 1907
 58 1798
 117 3516
 144 4467
 113 3505
 138 4015
 130 4030
 160 4822
 147 4585
 163 4901
 172 5351
 137 4272
 195 5869
 136 4245
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Verenigingsnieuws

Ons vijfduizendste
lid: Harmke Petter
Tekst: Linda Verhaak    Foto: Nienke Hofstede

‘Gefeliciteerd, je bent het vijfduizendste lid van
de vereniging van EMDR!’
“Dank je wel, wat leuk, dat wist ik nog niet! Ik heb vo-
rige maand mijn EMDR-diploma toegestuurd gekregen, 
heb me ingeschreven en kreeg meteen twee magazines 
toegestuurd. Ik vind het tijdschrift heel fris en aantrekke-
lijk, echt een magazine. Als je het vergelijkt met andere
bladen voor onze beroepsgroep, is het laagdrempelig en
minder stoffi g. De artikelen zijn op informele toon ge-
schreven en het gaat over veel verschillende doelgroe-
pen, lekker breed.

In oktober 2018 ben ik afgestudeerd als GZ-psycholoog.
Daarna wilde ik eigenlijk meteen de EMDR-cursus doen. Je
hoort er gewoon niet bij als je geen EMDR doet. Ik hoorde 
er zoveel positiefs over, dat het zo’n fi jne methode is. Ik vind 
gewoon dat je dat in je gereedschapskist moet hebben.
Ik heb midden in de coronacrisis de EMDR-cursus bij Ste-
ven Meijer gedaan. Het moest natuurlijk acuut online. In 
mei en juni zat ik vier dagen boven, laptopje aan, deken-

tje op schoot, de cursus te volgen. Dat ging wonderbaar-
lijk goed. Daardoor heb ik meteen geoefend met online

EMDR, dat vond ik heel fi jn. Als ik al EMDR face to face

op kantoor had gedaan was die overstap naar online mis-
schien gek geweest. Nu was ik er al aan gewend. We oe-
fenden diverse technieken van werkgeheugenbelasting
met de collega’s en dat geeft vertrouwen. We hebben ge-
oefend met de butterfl y hug, terugtellen van 100 in stap-gg

pen van 7 en taps op schoot.
Ik werk bij Mindfi t, in de Basis GGZ. Met elf collega’s zijn
we volledig zelfsturend, als onderdeel van Dimence Zwol-
le. We bepalen zelf hoe we ons budget besteden, en wat 
we aan scholing willen doen. Ik ben EMDR gaan doen en
heb ook meteen mijn eigen lichtbalk aangeschaft. In het
team ben ik de zesde van de elf collega’s met EMDR-the-
rapie in het pakket.
Ik heb meteen iedere week een EMDR-afspraak in mijn 
agenda gezet. Ik gebruik het hoofdzakelijk bij PTSS en pa-
niekstoornissen. En dat terwijl ik in eerste instantie wel
sceptisch was, en ik merk dat ook aan cliënten. Die kijken 
me met grote ogen aan: ‘Wát gaan we doen?’ Zodra men-
sen merken dat het effect heeft, loopt het als een trein en
zie ik ook resultaat qua klachtreductie.
Ik deed de GZ-opleiding in de specialistische GGZ, bij GGZ
Friesland een jaar in het FACT-team en een jaar op de
dagbehandeling Dialectische gedragstherapie. Dat vond ik 
heel interessant en leuk. Aan het einde van de opleiding
was ik zwanger. Toen heb ik de overstap gemaakt naar de 
basis GGZ omdat dit een minder heftige doelgroep is die
sneller profi teert van behandeling. Maar ik heb wel affi ni-
teit met mensen met persoonlijkheidsproblematiek, die
emotieregulatie-problemen hebben, die in relaties stuk
lopen, en worstelen met hun zelfbeeld. Ik hou wel van 
iets complexere puzzels. Daarom wil ik op termijn zeker
de vervolgcursus gaan doen, en heb ik me meteen aange-
meld voor het VEN-lidmaatschap.

‘Je hoort er niet bij als je geen 
EMDR doet’
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Boekrecensie

Waarom kan ik niet
gewoon gelukkig zijn?
Tekst: Jackie June ter Heide

De laatste jaren volg ik met enige verwondering het optreden van sommige psychiaters 
in de media. Terwijl de kerntaak van psychiaters voor zover ik weet bestaat uit diagnostiek 
en behandeling van ernstig zieke psychiatrische patiënten, weet een aantal prominente 
psychiaters regelmatig de publiciteit te halen met duidingen van de toestand van de maat-
schappij in het algemeen en die van de niet-zo-gelukkige medemens in het bijzonder.

Esther van Fenema (2020)

In De kunst van het ongelukkig zijn van Dirk de Wachter 
(2019) en Het tekort van het teveel van Damiaan Denysl

(2020) wordt betoogd dat deze mensen de aandacht van 
de psychiater eigenlijk niet waard zijn, omdat ongeluk-
kig zijn nu eenmaal bij het leven hoort. Ik vind dat wat 
paradoxaal. Waarom een boek schrijven over problema-
tiek die je liever niet behandelt? En laten we eerlijk zijn:
de gemiddelde psychiater is misschien best blij met een
patiënt die gewoon gelukkig wil zijn, omdat het een wel-
kome afwisseling is van de zware problematiek waar de
meeste zorgverleners in de dagelijkse praktijk mee te
maken hebben.
Esther van Fenema is in Waarom kan ik niet gewoon

gelukkig zijn? in ieder geval onbeschaamd blij met der-
gelijke patiënten. Anders dan De Wachter en Denys is
zij van mening dat niet-gewoon-gelukkig-kunnen-zijn
een goede reden is om in therapie te gaan. Sterker nog,
haar psychiatrische praktijk bestaat volledig uit geluks-
zoekers, als ik haar boek mag geloven. Aan de hand van
elf gefi ngeerde casussen, gebaseerd op tien jaar prak-
tijkervaring, beschrijft Van Fenema therapiegesprekken, 
schetst ze haar overwegingen en interventies en geeft
ze voorlichting over psychische problematiek en het 
werk van de psychiater.
Op haar best is Van Fenema in de psycho-educatieve in-
en uitleiding. In de tussenliggende hoofdstukken neemt 
ze ons mee in de behandeling van Chris, Ton, Pien, Agnes, 
Nathan, Milou, Jochem, Sophie, Eveline, Wilma, Emma 
en Sacha – stuk voor stuk westerse patiënten met een

Meekijken in de spreekkamer van de psychiater

Uitgeverij: Prometheus - Amsterdam, 155 pagina’s
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dak boven hun hoofd, een sociaal netwerk, een goede 
gezondheid en fi nanciële zekerheid. Waarom kunnen zij 
dan niet gewoon gelukkig zijn? 
Mocht je jezelf ooit deze vraag gesteld hebben, dan kun 
je er na het lezen van dit boek veilig vanuit gaan: het 
komt door je moeder. Waarom kan ik niet gelukkig zijn

beoogt de lezer in te leiden in de psychoanalytische 
psychotherapie en zoekt de oorzaak van problematiek 
in de jeugd. Van Fenema, zelf één van die prominente 
psychiaters die regelmatig in de media verschijnt, heeft 
in interviews uitgebreid gesproken over haar eigen pro-
blematische relatie met haar moeder en haar eigen psy-
chotherapie. Het is moeilijk deze informatie niet te be-
trekken op dit boek, dat grossiert in strenge, dominante, 
zieke, veeleisende, overbeschermende moeders.

Spagaat
Hoewel Van Fenema aangeeft dat dit boek gebaseerd 
is op haar werk als psychiater in het Leids Universitair 
Medisch Centrum, schetst zij de problematiek en be-
handeling van patiënten in haar vrijgevestigde praktijk 
in Het Gooi. Sociaal isolement, discriminatie, werkloos-
heid, taalproblemen, schulden, doorlopend geweld – ze 
komen in dit boek niet voor. Niemand hoeft gedwongen 
te worden opgenomen, niemand krijgt medicatie of 
elektroshocks. Daarmee komt dit boek in een wonder-
lijke spagaat. Het is bedoeld om lezers voor te lichten 
over het werk van de psychiater, om zo de drempel naar 
de hulpverlening te verlagen. Maar de mensen die de 

psychiater niet weten te vinden omdat ze te geïsoleerd, 
verward, blut, achterdochtig of onbekend zijn, gaan dit 
boek niet lezen. En mensen met een niet-westerse ach-
tergrond, die juist baat zouden kunnen hebben bij voor-
lichting over wat psychotherapie behelst, gaan dit boek 
ook niet lezen, omdat zij zich niet herkennen in Chris, 
Ton, Pien, Agnes, Nathan, Milou, Jochem, Sophie, Eveline, 
Wilma, Emma en Sacha.
Wie interviews heeft gelezen met de schrijfster, die zich 
ook profi leert als rechts politica, kan moeilijk anders 
dan concluderen: Van Fenema schrijft over mensen als 
zijzelf, voor mensen als zijzelf. Als psycho-educatie bin-
nen de psychotraumazorg is dit boek daardoor niet goed 
bruikbaar. Ik verwacht dat het gros van mijn patiënten 
zou zeggen: had ik maar wat de patiënten van Esther 
van Fenema hebben, wat zou ik dan gelukkig zijn. 

Esther van Fenema (2020). Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? 

Meekijken in de spreekkamer van de psychiater.

Zie ook https://www.volkskrant.nl/mensen/psychiater-esther-van-fenema-

bij-veel-dingen-die-ik-doe-is-woede-een-drijfveer~b3ea49c8/

'Mocht je willen weten waarom
je niet gewoon gelukkig kunt 
zijn, dan kun je er na het lezen
van dit boek veilig vanuit gaan:
het komt door je moeder'
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LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
33834 Mw. D. Looije RIJSWIJK daphne.looije@indigohaaglanden.nl Practitioner K&J en VW
32672 Mw. M.Engels DEN HAAG marije.engels@me-motion.com Practitioner VW
34733 Mw. S. Kok UTRECHT stephanie_kok@hotmail.com Practitioner K&J
33624 Mw. E.J. Schroder APELDOORN ejdenheijer@hotmail.com Practitioner VW
35602 Mw. L.A.J. Muskens EINDHOVEN lauramuskens@gmail.com Practitioner VW
34735 Mw. K.G. Veneboer AMSTERDAM karineveneboer@hotmail.com Practitioner K&J
35233 Mw. T.G. Arwert DEVENTER t.arwert@dimence.nl Practitioner VW
34175 Mw. K.W.A. van Bommel HELDEN K.van.Bommel@GGMD.nl Practitioner VW
32556 Mw. V.Lammers VELP veraenemiel@gmail.com Practitioner VW
36028 Mw. S. Oztürk EINDHOVEN selmaozturkk@gmail.com Practitioner VW
34709 Mw. J. Bais UTRECHT joycebais@live.nl Practitioner VW
33882 Mw. M.C.E. Sabel TILBURG mariellesabel@hotmail.com Practitioner K&J
34263 Mw. A.A.M. Michels TILBURG info@focuspsychologie.nl Practitioner VW
33598 Mw. R.T. van der Meulen AMSTERDAM Rachelvandermeulen@hotmail.com Practitioner K&J
35287 Mw. M.G.G. Simon-Selen SITTARD m.simonselen@gmail.com Practitioner K&J
32128 Mw. E.M.E. Zwartenkot UTRECHT vantrichtzwartenkot@gmail.com Practitioner VW
33132 Mw. Y.M. Kat UTRECHT kitekat81@hotmail.com Practitioner VW
34512 Mw. M.G.M. Vaes VUGHT madeleine.vaes@planet.nl Practitioner VW
34786 Mw. L.C.C.M. Kuijpers t HARDE lindavonk@hotmail.nl Practitioner K&J
33981 Mw. L. Hummel EINDHOVEN lindahummel@live.nl Practitioner VW
35563 Mw. M.B.E. Schrurs EINDHOVEN myrteschrurs@hotmail.com Practitioner VW
34929 Mw. B.G.M. Bolscher ALMELO bernice@nijenkamp.nl Practitioner K&J
32898 Mw. A. Speelman-Vleems BAARN anneliev@hotmail.com Practitioner VW
32066 Mw. M.H.F. Roosen TILBURG info@ppmr.nl Practitioner VW
34580 Mw. Y.G. van der Zee EMMEN yvonnevanderzee@hotmail.com Practitioner VW
35129 Mw. M.J. van Haelst HILVERSUM mjvanhaelst@hotmail.com Practitioner K&J
31669 Mw. I.M.J. van der Heijden EINDHOVEN inge1972@live.nl Practitioner VW
35344 Mw. N. Schuttelaar BOXTEL n.schuttelaar@gmail.com Practitioner VW
34087 Mw. H.J.G. Ketterink ZWOLLE henriette.ketterink@outlook.com Practitioner K&J
34478 Mw. L. Schenk DEN HAAG lisetschenk@live.nl Practitioner K&J
34596 Mw. D.M.Voogt ROTTERDAM marieke_voogt@hotmail.com Practitioner K&J
33669 Mw. C.J. van der Eijk LISSE rianne.deglint@gmail.com Practitioner VW
35509 Mw. M.A.H. Rous EINDHOVEN MariekeRous@hotmail.com Practitioner K&J
35226 Mw. S.E. Brugger NIJMEGEN vanderlip@hetnet.nl Practitioner VW
34877 Mw. M.J. ten Kate GRONINGEN mj_ten_kate@yahoo.com Practitioner VW
35794 Mw. J. Postma GRONINGEN josinapostma@hotmail.com Practitioner VW
34131 Mw. A. Milius HAARLEM anna@milius.me Practitioner K&J
35273 Mw. J.A.R. Donkersloot ROTTERDAM Cootje82@hotmail.com Practitioner K&J
33705 Mw. D.M. ter Horst TILBURG debbyterhorst@hotmail.com Practitioner K&J
34332 Mw. J. Kokx TILBURG joycekokx@yahoo.com Practitioner VW
34440 Dhr. D.A. Khasho TILBURG david.khasho@gmail.com Practitioner VW
32285 Mw. S. Tielbeek UTRECHT saskiatielbeek@gmail.com Practitioner K&J
35734 Mw. J.M. klein Snakenborg ENSCHEDE jeanettekleinsnakenborg@hotmail.com Practitioner VW
33206 Mw. J.G. Timmerman EMMELOORD info@pph-ppe.nl Practitioner K&J en Volw
35147 Mw. M.S. Schuring DEN HAAG maaike.schuring@gmail.com Practitioner VW
33441 Mw. A.H.G.Mosterd EDE annebethmosterd@hotmail.com Practitioner K&J
32699 Dhr. P.J. Klokkenburg DORDRECHT pklokkenburg@kpnmail.nl Practitioner K&J
35078 Mw. M. Companjen HAARLEM mirrie23@yahoo.com Practitioner K&J
35239 Mw. M.M. Nieuwland-Schreiber IJSSELSTEIN meikenieuwlandschreiber@gmail.com Practitioner K&J
35411 Mw. S. Laurijssen BREDA slaurijssen@hotmail.com Practitioner K&J
36177 Mw. J. Ferwerda AMSTERDAM jannekeferwerda@yahoo.com Practitioner VW
36129 Mw. S.C.J. Bardoel ARNHEM selinebardoel@gmail.com Practitioner VW
33219 Mw. C.G. Barnhard MIDDELBURG claire@barnhard.nl Practitioner VW
35385 Mw. F.W van Ham EINDHOVEN friedavham@gmail.com Practitioner VW
35732 Mw. W. Folkersma GRONINGEN wfolkersma@hotmail.com Practitioner VW
32315 Mw. L. van Drunen TIEL lottevan_drunen@hotmail.com Practitioner K&J
35638 Mw. R.B.W. Timmerman WEERT rtimmerman@metggz.nl Practitioner K&J
32640 Mw. N.H.M. Cloosterman ARNHEM n.cloosterman@gmail.com Practitioner VW
33647 Mw. A.K. Meijer UTRECHT akmeijer@hotmail.com Practitioner K&J
32889 Mw. F.H. Tesselaar UTRECHT femketess@hotmail.com Practitioner VW
33076 Mw. A. van der Sluijs LEIDEN post@vansluys.eu Practitioner K&J
36020 Mw. A. van Kuppeveld NIJMEGEN avankuppeveld@gmail.com Practitioner VW
35582 Mw. G.B. Maaskant UTRECHT geerte_maaskant@hotmail.com Practitioner K&J
36241 Mw. A. Burgler MEPPEL annaburgler@hotmail.com Practitioner K&J
32314 Mw. B. Meuwese ROOSENDAAL bmeuwese@hotmail.com Practitioner VW
31157 Mw. J. de Bruin HAARLEM jiskadebruin@gmail.com Practitioner VW en K&J
34633 Mw. E. van Es BREUKELEN info@ppvanes.nl Practitioner K&J
35486 Mw. A. van Engelen-Wobben ELBURG eavanengelen@gmail.com Practitioner K&J en Volw
35320 Mw. K.A.I. Raemdonck DEN HAAG katrien@voorgedragsverandering.nl Practitioner K&J
35021 Mw. M.A.C. Oude Hengel AMSTERDAM murieloudehengel@gmail.com Practitioner VW
34767 Mw. M. Berkelmans-Heltzel TILBURG mirteheltzel@hotmail.com Practitioner K&J
36254 Mw. M. Abbring DEN HELDER m_abbring@hotmail.com Practitioner K&J
31878 Mw. M. Stam HUIZEN edenreen@zonnet.nl Practitioner K&J

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
32747 Mw. S.J.M.A. Matthijssen AMSTERDAM s.matthijssen@altrecht.nl Supervisor Volw
30866 Mw. T.G. Kokkeler GROESBEEK thea@provision-praktijk.nl Supervisor Volw
32669 Mw. M.L. Meewisse ENKHUIZEN m.l.meewisse@abate.nl Supervisor Volw
30374 Mw. E.M. Verhees HAARLEM esther@traumapraktijk.nl Supervisor Volw

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren

Verenigingsnieuws
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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

04-03-2021
Imaginaire exposurebehandeling 
van PTSS 
RINO Zuid
nascholing@rinozuid.nl

11-03-2021
Lichamelijke aspecten van trauma 
en gehechtheidsproblematiek 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

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

24-03-2021
Echtscheidingstrauma: ouders 
motiveren voor behandeling (met 
EMDR) 
King nascholing
info@kingnascholing.nl

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

07-04-2021
Diagnostiek en behandeling van 
gecompliceerde rouw 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

09-04-2021
Schematherapie en EMDR: 
Combinatie bij de behandeling van 
persoonlijkheidsstoornissen 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

09-04-2021
Preconference workshop 2020 
Vereniging EMDR Nederland
vereniging@emdr.nl

16-04-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

17-04-2021
Opfriscursus Vervolgtraining EMDR 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

12-05-2021
EMDR en Systeemtherapie
King nascholing
info@kingnascholing.nl

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

19-05-2021
EMDR bij preverbaal trauma 
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

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

02-07-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

10-09-2021
Protocol Woede, Wrok en Wraak 
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

15-09-2021
Tweedaagse cursus EMDR en 
eetstoornissen 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

24-09-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

01-10-2021
Trauma en Persoonlijkheids-
problematiek
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

25-11-2021
EMDR bij preverbaal trauma 
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

10-12-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

07-01-2021
Imaginaire Exposure voor EMDR 
therapeuten 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

11-01-2021
Vierdaagse cursus (Imaginaire) 
Exposure behandeling bij PTSS 
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

14-01-2021
Traumaverwerkingsverhaal 
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

18-01-2021
Training Afname Klinisch Interview 
voor PTSS bij kinderen en adoles-
centen ”Werken met CAPS-CA” 
Levvel
r.lindauer@debascule.com

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

22-01-2021
Hervonden herinneringen aan trauma  
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

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

26-01-2021
Vierdaagse cursus Intensieve 
Behandeling PTSS met (Imaginaire) 
Exposure en EMDR 
(inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC)  
Psytrec - Forta Opleidingen
info@fortaopleidingen.nl

28-01-2021
Protocol Woede, Wrok en Wraak  
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

29-01-2021
Lichaamsgericht werken bij trauma  
Psy-zo! Onderwijs
onderwijs@psy-zo.nl

01-02-2021
Congres Lichaamsgericht werken bij 
trauma met specifieke focus op 
Sensorimotor Psychotherapy  
RINO Groep Utrecht
j.pilzecker@rinogroep.nl

Agenda Vereniging EMDR Nederland
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