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Terugblik op vijftien jaar VEN
Tijdens het zeer geslaagde VEN-congres op 7 april 2018 heb-
ben we het vijftienjarig bestaan van de VEN met de leden 
gevierd. We kijken met trots terug op deze periode waarin de 
bekendheid van EMDR en van de VEN enorm is toegenomen. 
De inzet van EMDR in de klinische praktijk – als eerste keus 
behandeling bij PTSS - is gebruikelijk en populair geworden. 
Door de ruime beschikbaarheid van EMDR-behandelaren in 
Nederland krijgen veel patiënten met PTSS een evidence-
based traumabehandeling aangeboden, waardoor hun PTSS-
klachten verminderen of verdwijnen. Ook hebben steeds 
meer traumabehandelaren twee verschillende evidence-
based traumamethodieken in huis, waardoor patiënten in 
toenemende mate kunnen aangeven welke behandeling zij 
prefereren.

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom de ont-
wikkeling van de VEN zo snel is gegaan. Allereerst heeft de 
bewezen effectiviteit van de EMDR-behandeling bijgedragen 
aan de populariteit van de methode; dit heeft de wens van 
de behandelaren om er meer over te willen weten gestimu-
leerd. Daarnaast is het de VEN gelukt om goede service te 
verlenen en de leden concrete producten aan te bieden (on-
der andere dit magazine, het Journal ofEMDR Practice and 
Research, SIG’s en netwerkavonden), waardoor het lidmaat-
schap zo aantrekkelijk mogelijk werd. Maar ook de gunstige 
context waarbinnen deze ontwikkeling plaatsvond speelt 
mee bij het succes. In Nederland bestaan korte lijnen tus-
sen de universiteit en de klinische praktijk en er is ook een 
goede relatie met andere verenigingen zoals de Vereniging 
voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt). Veel leden zijn zelfs 
lid van zowel de VEN als de VGCt. We zien dat in andere Eu-
ropese landen, waar meer strijd is met externe verenigin-
gen of instanties, de ontwikkeling van EMDR en de nationale 
verenigingen trager verloopt. Alsof de kostbare energie van 
de professionals verloren gaat in de strijd en daardoor ten 
koste gaat van samenwerking en van de ontwikkeling en im-
plementatie van EMDR. Desalniettemin heeft EMDR Europe 
bijna 24.000 leden, waarbinnen Nederland de op een na 
grootste EMDR-vereniging heeft (na Italië). 
De VEN kiest voor samenwerking vanuit het idee dat daarmee 
het grote gezamenlijke doel, om de behandeling voor getrau-
matiseerde patiënten te verbeteren, het meest gediend is. 
Daarom wordt een idee voor een verdergaande samenwer-

king van de VEN met de 
VGCT en de vereniging 
van Schematherapie, 
als wetenschappelijke 
verenigingen, de komende periode verder verkend.
Bij deze wil het bestuur iedereen bedanken die de afgelopen 
jaren een kleine of grote bijdrage heeft geleverd aan het op-
bouwen en uitbouwen van de VEN! Hartelijk dank voor jullie 
enthousiaste inzet, steun en vertrouwen. Daardoor staat de 
VEN waar zij nu is.  

Professionalisering VEN
Sinds maart is Nicole Timmermans als directeur ad interim 
bij de VEN gestart. Een aantal van jullie hebben al met haar 
kennis gemaakt op de ALV of op het congres. In dit nummer 
van EM stelt zij zich verder voor. Het bestuur is heel blij met 
de komst van Nicole; de samenwerking bevalt uitstekend. Er 
zijn nu professionele ‘extra handen’ om de aansturing van de 
VEN in samenwerking met het bestuur te versnellen en voort 
te zetten. Daardoor blijft de VEN slagvaardig en kan zij haar 
missie voortzetten om de toepassing van EMDR verder te 
ontwikkelen en de kwaliteit hiervan te bevorderen.

Allerlaatste voorwoord en veel dank
Na ruim vijftien jaar met heel veel plezier het voorzitterschap 
te hebben vormgegeven, zal ik op de ALV van 18 septem-
ber 2018 samen met Ad de Jongh –ook ruim vijftien jaar 
bestuurslid- afscheid nemen als voorzitter. Ik ben langzaam 
in deze rol gegroeid vanuit het netwerk dat met 150 leden 
startte en nu is uitgegroeid tot de huidige vereniging van 
4500 leden. De tijd is voorbij gevlogen en het voorzitten ging 
als het ware vanzelf.
Ik vond het een bijzonder grote eer om voorzitter te zijn van 
deze boeiende, dynamische vereniging en wil jullie (leden) 
en ook het bestuur vanuit mijn hart bedanken voor het ver-
trouwen, de steun, de warmte en de inspiratie die jullie mij 
hebben gegeven. De ontmoetingen met leden op congres-
sen waren altijd zeer positief en enthousiasmerend en gaven 
mij het gevoel dat we samen de klus klaarden. Het voorzit-
terschap heb ik dan ook ervaren als een groot cadeau dat ik 
na mijn afscheid als een kostbare herinnering zal koesteren. 
Heel veel dank daarvoor en vast tot ziens.

Carlijn de Roos, Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van
de voorzitter
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Tot ziens 
Carlijn en Ad

Interview

Hoe is het allemaal begonnen en met wie? 
Ad: “In het begin bestond er al een enthousiaste club 
mensen met interesse voor EMDR. Deze werd steeds 
groter en in 2003 besloten we om de VEN op te richten. 
We zaten op een terras na een netwerkavond en spra-
ken er voor het eerst over: ‘Zullen we een vereniging 
oprichten?’ En zo geschiedde. Het bestuur bestond 
toen uit vijf leden: Carlijn (voorzitter), Steven Meijer, 
Hellen Hornsveld (secretaris), Joany Spierings en ikzelf 
(penningmeester).  Later is de functie van penning-
meester overgenomen door Mike de Wit. Carlijn, Hellen 
en ik vormden samen het dagelijks bestuur.”

Carlijn: “We hebben de VEN opgericht om EMDR door 
te kunnen ontwikkelen, ons te profileren en beter te 
kunnen reageren op de snel toenemende stroom van 
vragen die op ons af kwam. Daarnaast speelde mee dat 
EMDR Europe van ons verlangde dat we een officiële 
vereniging met statuten en al, zouden oprichten. Zo 
konden we meteen aan alle eisen van EMDR Europe 
voldoen.”

Wat was het aanvankelijke doel van de ver-
eniging?
Carlijn: “Het grappige is dat het doel in al die jaren niet 
is veranderd. Dat zie je ook aan de statuten die heel 
lang ongewijzigd zijn meegegaan. Het hoofddoel van 
de VEN is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit 
van EMDR, onder andere door het stellen van eisen met 
betrekking tot de vooropleiding van EMDR-therapeuten 
en de kwaliteit van EMDR-opleidingen en opleiders, en 
daarnaast door een register te voeren voor ervaren 
EMDR-therapeuten en wetenschappelijk onderzoek te 
bevorderen. ‘Kwaliteit’ was de rode draad door de af-
gelopen vijftien jaar.” 

Is jullie missie dan ook onveranderd? 
Ad: “Ja, want het doel was toen al om kwalitatief goede 
EMDR-therapie beschikbaar te stellen aan getraumati-
seerde patiënten die dat nodig hebben. En dat doel is 
nog steeds onveranderd. In de beginjaren was EMDR 
nog onvoldoende door onderzoeksresultaten onder-
bouwd. Er was erg veel kritiek op ‘die rare therapie met 
die ogen en die vingers’. Gelukkig is die periode voor-
bij en hebben zowel het veld als de patiënten EMDR  

Tekst: Iva Bicanic   Foto: De Beeldenbrigade

Ad de Jongh en Carlijn de Roos worden de pater en mater van de VEN genoemd omdat 

ze deze vereniging – en, samen met Erik ten Broeke en Renee Beer, ook EMDR-therapie – 

in Nederland op de kaart hebben gezet. Onder hun bezielende aandacht groeide de VEN 

uit tot wat het vandaag is; maar dat ging niet vanzelf. Hun verhaal getuigt van moed en 

doorzettingsvermogen, met als doel om EMDR beschikbaar te maken voor getraumatiseerde 

afscheid van het bestuur.
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inmiddels als populaire evidence based trauma-
behandeling omarmd. Maar in de jaren ‘90 van 
de vorige eeuw maakten we als nieuwkomers 
in therapieland weinig vrienden. Mensen zeiden: 
‘Hoe kun je EMDR geven, terwijl niemand nog 
weet hoe het werkt?’ We moesten voor EMDR 
opkomen en dat heeft ons sterk gemaakt.”

Carlijn: “Eind jaren ‘90 kwamen er vanuit de 
Verenigde Staten veel wetenschappelijke publi-
caties uit die zich expliciet tegen EMDR uitten: 
het zogenaamde ‘EMDR mesmerisme’. Ik merk-
te het zelf ook als onderzoeker. Als ik een arti-
kel indiende bij een peer reviewed tijdschrift, 
was het commentaar politiek getint. Het leek 
wel of ze de goede resultaten niet wilden ge-
loven. Een tijdschrift heeft zelfs een keer ge-
vraagd om het gedeelte te schrappen waaruit 
de significantie van EMDR bleek.” 

Ad: “In Nederland moesten we die strijd tot 
2003 voeren. Toen kwam de Multidisciplinaire 
richtlijn Angststoornissen uit, waarin EMDR 
was opgenomen. Eindelijk stond EMDR naast 
gedragstherapie als richtlijnbehandeling voor 
PTSS. Dat was een belangrijke stap voorwaarts 
voor de VEN. Andere mijlpalen voor de vereni-
ging waren de komst van het secretariaat, het 
advies van de Zorgverzekeraars Nederland om 
EMDR te vergoeden bij een breder toepassings-
gebied dan alleen PTSS, en dit jaar de aanstel-
ling van een directeur om onze activiteiten nog 
beter te kunnen organiseren.”

Welke eigenschappen hebben jullie 
geholpen om de doelen van de VEN na 
te streven? 
Ad over Carlijn: “Om een goede voorzitter te 
kunnen zijn, moet je in staat zijn om alles te 
overzien, goed te analyseren en koers te hou-
den. Carlijn kan dat. Ze houdt het punt op de 
horizon scherp: daar gaan we met ze allen 
naar toe. Ook kan ze enorm goed bijzaken van 
hoofdzaken onderscheiden. Maar vooral de 
manier waarop ze haar praatjes houdt op con-
gressen is fenomenaal. Het is altijd grappig en 
inspirerend, en daarbij ze zet iedereen op een 
unieke manier in het zonnetje. Ik ken niemand 
die dat zo goed kan als Carlijn.”
Carlijn over Ad: “Ad heeft eindeloos veel ener-
gie; hij is slagvaardig en voortdurende bereid 

om te presenteren en vragen te beantwoorden 
van patiënten, collega’s of van wie dan ook. Je 
kunt echt op hem rekenen en dat waardeert 
iedereen. Daarnaast is hij altijd op de hoogte 
van de nieuwste onderzoeken en deelt hij de 
nieuwste informatie met velen. Dat alles is heel 
belangrijk geweest voor de snelheid van de 
ontwikkeling van EMDR. Zonder Ad hadden we 
nooit de vooraanstaande positie bereikt die we 
nu in het veld hebben.”

Jullie worden de pater en de mater van 
de VEN genoemd. Nu gaat het bestuur 
verder zonder jullie, vertrouwen jullie 
dat?
Ad: “Niks is leuker dan zo’n mooie vereniging 
te mogen besturen. Het is een waanzinnig 
goed bestuur met competente mensen. Geen 
stropdassen die alleen in het bestuur zitten 
voor hun CV. We hebben met elkaar steeds de 
goede beslissingen genomen. Mijn zorg is wel 
dat we straks opgeslokt zullen worden door de 
bureaucratie. Vroeger besteedde het bestuur 
honderd procent van haar tijd aan inhoudelijke 
en interne zaken, en nu gaat er veel tijd zitten 
in zaken die met onze profilering en met de 
GGZ in brede zin te maken hebben. Het is goed 
en belangrijk werk, maar ik hoop niet dat dit 
zich zodanig zal doorzetten, dat we ons hoofd-
doel uit het oog verliezen.” 
Carlijn: “Ik voel me bevoorrecht dat ik zo lang 
voorzitter van deze dynamische vereniging heb 
mogen zijn. Zowel het bestuur als de leden zijn 
enthousiast, positief en ondersteunend. De klus 
is samen geklaard en ik heb vertrouwen in het 
vervolg. Zeker nu de taken van de voorzitter en 
de bestuursleden ‘behapbaar’ zijn geworden 
door de komst van Nicole als directeur.”

Wat wil je het bestuur meegeven? 
Ad: “Blijf strijdbaar, houd altijd een rechte rug. 
Laat je als vereniging niet van de kaart spelen 
en zie de kwaliteit van de EMDR die we aan pa-
tiënten geven altijd als het grootste goed. Kwa-
liteit bewijst zichzelf en dat is belangrijker om 
vast te houden dan alleen maar een grote ver-
eniging zijn. We hebben altijd op een positieve 
en open manier samenwerking gezocht met 
andere partijen. Het is niet altijd wederzijds ge-
weest, maar wij zijn dat blijven doen. Houd die 
koers vast.” 
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Carlijn: “Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Een 
open, positieve houding is van belang, wat er ook ge-
beurt. Verder denk ik dat de kwaliteit van de VEN en 
haar therapeuten in onze PR nog veel meer uit de verf 
mag komen, met als beoogd effect dat patiënten zelf 
gaan vragen om, en professionals automatisch verwij-
zen naar, VEN-erkende opgeleide therapeuten.”

Op welk moment van de afgelopen vijftien 
jaar ben je het meest trots? 
Carlijn: “Het is niet een specifiek moment, maar ik ben 
vooral trots op wat we bereikt hebben:  de VEN is in 
Nederland de op een na grootste wetenschappelijke 
vereniging en in Europa de op een na grootste EMDR-
vereniging. In Nederland hebben we bovendien meer 
leden dan in de VS, en we zijn het land met de hoog-
ste dichtheid aan EMDR-therapeuten. Het gaat mij niet 
zozeer om de aantallen, maar deze cijfers betekenen 
wel dat EMDR voor veel getraumatiseerde patiënten in 
Nederland beschikbaar is, en dat was precies ons doel.” 

Ad: “Ik ben er supertrots op dat zoveel therapeuten 
een werkzame therapie toepassen. Elke dag zijn er heel 
veel mensen die door EMDR geholpen worden. Daar-
naast ben ik trots op de organisatie van de congressen, 
op het feit dat we altijd die positieve sfeer in de ver-
eniging hebben kunnen vasthouden, en op het enorme 
enthousiasme van de leden.” 

Wat was het spannendste moment? 
Carlijn: “Toen we de overgangsregeling gingen invoeren 
en termijnen gingen koppelen aan de opleidingstrajec-
ten in het kader van bevordering van kwaliteit. Er was 
een risico dat we daardoor veel leden kwijt zouden ra-
ken. We hadden echt geen idee hoe het zou uitpakken, 
heel spannend. Uiteindelijk pakte het fantastisch uit en 
is ons ledenaantal met veertig procent gegroeid.”  

Wat had je, met de kennis van nu, anders 
willen doen? 
Carlijn: “We zijn nog steeds gelukkig met onze keuze om 
kwaliteit voorop te zetten. Wij wilden ook EMDR-behan-
delingen via videofragmenten in supervisie beoordelen 
om te zien of de therapeuten EMDR goed toepasten, en 
dat was in die tijd uniek. Anderen vonden deze compe-
tentiegestuurde supervisie arrogant en elitair; nu is deze 
werkwijze bij meer opleidingen geïmplementeerd. We 
hadden wel veel eerder een directeur moeten aanstellen. 
Door de externe taken zijn de werkzaamheden van het 
bestuur toegenomen en verzwaard, en daardoor zijn er 
helaas ook dingen vertraagd of onzorgvuldig verlopen.” 

Jullie zijn best verschillend. Hoe hebben jullie 
toch zo goed kunnen samenwerken?
Ad: “Dat komt omdat we beiden een heel groot hart 
hebben voor EMDR, en voor elkaar. We hebben een 
gemeenschappelijke historie en we hebben samen 
het hele pad afgelegd: vanaf Francine Shapiro tot de 
ontwikkeling van de trainingen Kind en Jeugd samen 
met Erik ten Broeke en Renee Beer, de oprichting van 
de vereniging en de samenwerking met EMDR Europe; 
maar ook alle ontwikkelingen en controversen onder-
weg maakten we samen mee.”

Carlijn: “In het begin losten we ook nog veel met z’n 
tweeën op omdat er nog weinig ondersteuning was. 
Dus we hebben elkaar heel goed leren kennen en veel 
gelachen. We komen er samen altijd wel uit.” 

Stopt het echt na september 2018?
Ad: “Nee, ik ben nog niet weg, hoor! Samen met Iva 
en de EM-redactie maak ik nog het EMDR Magazine en 
ook in EMDR Europe ben ik nog actief. En gelukkig is er 
ook nog heel veel lopend EMDR-onderzoek waar ik bij 
betrokken ben.” 

Carlijn: “Ook bij mij loopt de betrokkenheid bij EMDR 
nog door. Ik word vanaf juni binnen EMDR Europe voor-
zitter van de Child and Adolescent Committee en ik zit 
ook nog in de wetenschapscommissie van de VEN en 
EMDR Europe. Daar kan ik wat ik bij de VEN geleerd 
heb goed gebruiken. Het contact als voorzitter met het 
VEN-bestuur en met de leden zal ik enorm missen.” 

Op 18 september 2018 organiseert het 
bestuur van de VEN een minisymposium en 
een afscheidsreceptie ter gelegenheid van 
het aftreden van Carlijn en Ad uit het bestuur 
en ter ere van hun jarenlange inzet en 
betrokkenheid. Voorafgaande aan het mini-
symposium is er een extra Algemene 
Ledenvergadering (ALV). De avond bestaat 
uit 3 delen: 
1. ALV 19.00 – 19.30 uur
2. Mini-symposium 19.45 – 21.15 uur
3. Afscheidsreceptie met lekkere cocktails en 
 hapjes 21.15 – 23.00 uur 

Je kunt voor alle onderdelen apart inschrijven: 
https://www.emdr.nl/emdr-agenda/#ven-alv
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Kennismaking met 
Nicole Timmermans 
interim-directeur van de VEN

Interview

Nicole heeft hier in Nijmegen een leuke studententijd ge-
had. Ze bewaart goede herinneringen aan café Trianon, 
waar ze vaak op het terras studeerde aan de overkant 
van haar studentenkamer op de Van Nispenstraat. Haar 
keuze voor klinische psychologie werd niet ingegeven 
door een wens om hulpverlener te worden. “Ik weet nog 
dat we met de introductiegroep een kennismakingsrond-
je maakten, daarin vertelde iedereen zijn motivatie. De 
anderen vertelden dat ze mensen wilden helpen, maar 
ik wilde ze leren begrijpen. Waaraan en waarom lijden 
mensen? Ik voelde toen al dat ik te weinig geduld had 
om therapeut te worden. Dat merkte ik ook in de prac-
tica van verschillende therapiestromingen: cognitieve 
gedragstherapie was nog oké, maar bij cliënt-centered 
therapie voelde ik mijn ongeduld, en het werken bij Kees 
Hoogduin in het Ambulatorium was mij te geprotocol-
leerd. EMDR spreekt me dan ook aan vanwege de prag-
matiek. Mensen gingen aan de slag met deze therapie 
nadat het bij toeval is ontdekt, om vervolgens te werken 
aan de onderbouwing. Therapeuten gingen niet iemands 
jeugd uitspitten, maar aan een concreet plaatje werken. 
Dat is wat ik vanuit mijn ervaring in trainingsland herken: 
niet navelstaren, maar werken aan heden en toekomst.”
 
Organisatietalent 
Nicole vertelt dat ze in Nijmegen ook haar man heeft ont-
moet. Na haar studie ging ze met hem mee naar Utrecht, 
waar hij toen een kleine drukkerij had. Aangezien er be-
gin jaren negentig lastig werk te krijgen was als psycho-
loog, hielp ze hem tijdens die eerste periode met onder 
andere het maken van geboortekaartjes. “Niet dat ik heel 
creatief ben hoor. Mijn man maakte eerst een schetsje 
en ik had mezelf aangeleerd hoe ik dat op de compu-

ter kon bewerken. Ik heb dat werk gedaan tot ik via een 
docent van de universiteit getipt werd over een functie 
bij het trainings- en opleidingsbureau Schouten en Nelis-
sen. Daar heb ik vervolgens tweeëntwintig jaar gewerkt 
in diverse functies en kreeg daarbij steeds meer ma-
nagementtaken. Mijn collega‘s waren beter in het ‘sen-
sitieve’, ik meer in het ‘georganiseerde’. De laatste zeven 
jaar werkte ik er als directeur, waarbij ik vooral te maken 
kreeg met de krimp van de organisatie in de crisistijd. 

Nadat een deel van het bedrijf was verkocht en er een 
reorganisatie kwam, voelde ik me er minder thuis en be-
sloot ik om voor mezelf te beginnen. Maar ik ben ook wel 
iemand die graag samenwerkt – dat blijkt wel uit die twee-
entwintig jaar bij Schouten en Nelissen –  dus na een half 
jaar besloot ik toch ook weer op zoek te gaan naar een 
langdurige werkplek. Ik had een aantal sollicitaties lopen 
toen ik van mijn oud-collega Nicole Eggermont, de partner 
van Ad de Jongh, hoorde dat de VEN op zoek was naar 
een directeur. Ik heb daarop een aantal leuke gesprekken 
gevoerd met verschillende bestuursleden. Het Instituut 
voor Psychotrauma is onderdeel geweest van Schouten 
en Nelissen, en Sjef Berendsen kende ik nog uit die tijd.”

Voorlopig interim-directeur
Binnen de VEN is de directeursfunctie nieuw. “Dat bete-
kent dat er nog veel ingevuld moet worden. De functie- 

Tekst: Deana de Zwart   Foto: De Beeldenbrigade

Nicole Timmermans (51) is sinds maart 2018 interim-directeur bij de VEN. Ze reageert enthousiast als EMDR 
Magazine haar uitnodigt voor een interview. Natuurlijk wil ze iets over zichzelf vertellen voor de leden van de 
VEN! We spreken af in een horecagelegenheid in de voormalige kazerne in Nijmegen, de stad waar ze in 1991 
is afgestudeerd in de klinische psychologie.

“Ik heb niets met macht; 
verandering gaat het beste door 
middel van aanmoediging en 
vertrouwen.”
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omschrijving moet nog goedgekeurd worden, evenals 
de aanpassing van de verenigingsstatuten die de defi-
nitieve aanstelling van een directeur mogelijk moeten 
maken. Vandaar dat ik nu nog interim-directeur ben, in 
afwachting van de uitkomst van de ledenvergadering in 
september. We hebben nu afspraken gemaakt tot de-
cember 2018. Tegen die tijd zal ook duidelijk zijn of het 
een functie voor drie, vier of vijf dagen zal zijn. Duidelijk 
is dat de bestuurstaken, door de groei van de VEN, te 
zwaar zijn geworden en dat ondersteuning nodig is. Ik 
vind het leuk dat het een nieuwe functie is en dat ik een 
bepaalde mate van vrijheid en onregelmatigheid heb 
met betrekking tot de werktijden en -plaatsen. Het zelf 
inhoud geven aan een functie ligt me ook. Het bestuur 
zal het beleid bepalen en de directeur is beleidsvoorbe-
reidend en beleidsuitvoerend.”
“Binnen P3NL is er een uitwisseling tussen bestuursleden 
en tussen directies. Ik heb inmiddels gesprekken gehad 
met andere directeuren van beroepsverenigingen. Van 
hen hoorde ik hoe zij met bepaalde items zijn omgegaan. 
Zo hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Tijdens 
het gesprek met Hubert van der Kleij, directeur van de 
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt), 
spraken we verkennend over meer samenwerking met be-
trekking tot evidence based therapieën voor patiënten en 
over het doen van onderzoek. Samenwerking is belangrijk. 
Als ik nu in Utrecht ben, kan ik bijvoorbeeld gebruik maken 
van de kantoorruimte bij de VGCt om te werken.”

Het werk voor de VEN spreekt Nicole erg aan. “Ik vind 
het belangrijk dat mijn werk niet alleen om geld en winst 
gaat – ook al heb ik wel iets met sales en targets – maar 
vooral dat het iets bijdraagt aan de verbetering van de 
wereld. De missie van de VEN vind ik belangrijk: ‘Ervoor 
zorgen dat mensen die iets vreselijks hebben meege-
maakt effectieve hulp krijgen’.”
Nicole heeft in april al het jaarcongres bijgewoond. Dat 
vond ze erg interessant. “Ik had het gevoel dat ik een deel 
van de kennis uit mijn studie weer op kon halen. Daarnaast 
vond ik het thema heel interessant: de keynotes over het 
belang van de therapeutische relatie en de reactie daarop 
vanuit de zaal. Deze discussie raakt aan de fundamenten 
van het werk van mensen en ik vind het mooi om te peu-
teren aan heilige huisjes, ongeacht waar je uitkomt. Daar-
naast was ik onder de indruk van de organisatie van het 
congres. Ook de lab-pitches vond ik erg leuk; ik kan het erg 
waarderen als een onderzoeksdesign goed in elkaar zit.”

Ruimte voor nieuwe mensen 
Wat kunnen de leden van Nicole verwachten? Ze vertelt 
dat ze het interessant vindt om leiding te geven aan een 

organisatie die zich in een veranderfase bevindt. “Het is 
een uitdaging om mensen stappen te laten maken, niet 
als trainer of therapeut, maar als manager. Ik heb niets 
met macht; verandering gaat het beste door middel van 
aanmoediging en vertrouwen. Ik ben nu faciliterend ten 
aanzien van het bestuur en begin bij de VEN op een in-
teressant moment: een aantal mensen van het eerste 
uur die EMDR gepromoot hebben, tegen de stroom in 
en door de blubber heen, vertrekken bij het bestuur. Er 
wordt een nieuwe voorzitter gezocht en er zullen waar-
schijnlijk nieuwe mensen tot het bestuur toetreden. 
Bovendien is de VEN de laatste jaren enorm gegroeid 
en verdere samenwerking en professionalisering is be-
langrijk voor de toekomst. Er komt ruimte voor nieuwe 
mensen en nieuwe ontwikkelingen. Verbinding met de 
leden, bijvoorbeeld door een enquête met betrekking 
tot de speerpunten voor de komende periode, vind ik 
van groot belang. Daarnaast moet er een meerjarenbe-
leidsplan komen. Ook staat er nog veel te doen met be-
trekking tot praktische zaken zoals de privacywetgeving, 
rechtsbijstands- en aansprakelijkheidsverzekeringen, 
etc. Daarnaast heb ik ideeën over samenwerking met de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), waarbinnen we 
bijvoorbeeld huisartsen scholing aanbieden voor een ge-
richte doorverwijzing.”

“Ik weet dat er bij de VEN hoge eisen worden gesteld 
aan de deskundigheid, onder andere door middel van de 
vooropleidingseisen aan mensen die een door de VEN 
geaccrediteerde opleiding willen volgen. Enerzijds is dat 
goed, om de kwaliteit te bewaken, anderzijds kan het 
ertoe leiden dat  mensen hun weg vinden naar ande-
re opleiders omdat zij niet gekwalificeerd zijn  voor de 
VEN-opleidingen. Ik ken mensen die elders hun opleiding 
hebben gevolgd en heus goede EMDR-therapeuten zijn, 
en daarnaast therapeuten die de erkende basisopleiding 
hebben gevolgd en niet verder komen omdat ze op hun 
werk vanwege privacyregels geen opnames kunnen ma-
ken voor de vervolgsupervisie. Mogelijk kunnen we in 
de toekomst kijken naar een accreditatie in ‘levels’. Het 
is zoeken naar een balans, maar altijd met als doel om 
maximaal invloed te houden op de kwaliteit van de toe-
passing van EMDR.”

Nicole is op dit moment ook nog als bestuursvoorzitter 
betrokken bij een klein trainingsbureau. “Ik vind het be-
langrijk dat ik mijn ervaring in training en opleiding kan 
blijven inzetten in advies- en coachingstrajecten. De 
functie van directeur bij de VEN zal mijn voornaamste 
taak zijn, maar het is leuk en belangrijk om daarnaast 
gevoed te worden op andere terreinen.”  
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Research

Hoe denken VEN-leden 
over de betrouwbaarheid 
van het geheugen?
Auteur: Ineke Wessel

In het debat over hervonden herinneringen van ongeveer 
25 jaar geleden waren er twee kampen. Clinici achtten 
het heel goed mogelijk dat iemand zich door verdringing 
of dissociatie niet bewust is van een traumatisch verle-
den. Experimenteel (geheugen-)psychologen betoogden 
juist dat massief verdringen van trauma onmogelijk is 
en dat hervonden herinneringen fi ctief zijn, gecreëerd in 
therapie. Het was een verhit debat. Toch ontstond er na 
verloop van tijd een middenweg. De Gezondheidsraad 
concludeerde in 2004 dat therapie het toelaten van her-
inneringen kan vergemakkelijken, maar dat die herin-
neringen niet per defi nitie waar zijn en dat therapeuten 
terughoudend moeten zijn met suggestieve technieken. 
De discussie leek beslecht.
Tot september 2017. Op televisie vertelde auteur Griet 
Op de Beeck hoe zij in therapie had ontdekt dat haar 
vader haar tussen haar vijfde en negende levensjaar jaar 
moest hebben misbruikt. De parallel met het hervonden 
herinneringen-debat van de negentiger jaren werd snel 
getrokken. De discussie in de (sociale) media leek ge-
durende een week of twee net zo fel als toen. Was de 
thematiek überhaupt wel weg geweest? 

Ladenkast of legpuzzel?
Eén van de stellingen die aan de deelnemers werden 
voorgelegd vergeleek het geheugen met een kast waar-
in herinneringen in lades liggen opgeborgen. Daartegen-
over stond de stelling dat het geheugen reconstructief 
is. Hierbij werd de vergelijking met een legpuzzel ge-
maakt. Het verschil tussen de stellingen zat in de be-

schrijving van de manier van herinneringen ophalen. Bij 
een kast doe je een lade open en pak je er in één keer 
een herinnering uit. Een legpuzzel impliceert juist dat 
stukjes van de herinnering op verschillende plaatsen zijn 
opgeslagen. Als je dan een herinnering ophaalt, moet je 
de stukjes bij elkaar zoeken en zet je de herinnering op 

het moment zelf in elkaar. De theorie over het geheugen 
spreekt meer voor de legpuzzel dan voor de ladenkast. 
Dat is in ongeveer zestig procent van de antwoorden van 
de deelnemers terug te zien.

Bronverwarring
Als je de stukjes van een (serie) ervaring(en) bij elkaar 

In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd fel gedebatteerd over de vraag hoe het
kon dat sommige volwassenen in psychotherapie ontdekten dat ze als kind seksueel
waren misbruikt, terwijl ze daar jarenlang niets van hadden geweten. Eén van de stellin-
gen in dit debat was dat de opvattingen van therapeuten over het geheugen de kans op
fi ctieve herinneringen vergroten. Dit artikel gaat over de vraag hoe EMDR-therapeuten
tegenwoordig over het geheugen denken. In de week voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering van 29 maart 2018 gaven 492 leden van de VEN hun mening over 22
stellingen.
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moet zoeken, kunnen daar fouten in sluipen. Herinneren 
is een mentale activiteit, net als fantaseren, dromen en 
imagineren. Meestal kunnen we die ervaringen wel van 
elkaar onderscheiden, maar dat lukt niet altijd. Bij het 
bij elkaar zoeken van onderdelen van een herinnering 
kan het gebeuren dat de inhoud van een andere ervaring 
(bijvoorbeeld een imaginatie-oefening) voor een herin-
nering wordt aangezien. Dit fenomeen staat bekend als 
bronverwarring. 
De meeste deelnemers zijn van mening dat het fout kan 
gaan met herinneren. De grote meerderheid was het er 
mee eens dat zeer levendige herinneringen toch onjuist 
kunnen zijn (89%), dat de gruwelijkheid van een herinne-
ring niet betekent dat deze ook klopt (81%), dat herinne-
ringen aan trauma vatbaar zijn voor suggestie (86%) en 
dat mensen er van overtuigd kunnen raken dat zij vroe-
ger seksueel misbruikt zijn, terwijl dat niet zo is (81%). 
Het laatste kan het gevolg zijn van een intensief traject 
waarin imaginatie en suggestie een rol spelen. Overi-
gens vindt ongeveer een kwart (23%) van de deelnemers 
dat meer emotie bij het ophalen er op wijst dat een her-
innering ook klopt. Dat is een misvatting: het herinneren 
van misbruik dat niet heeft plaatsgevonden kan met veel 
emotie gepaard gaan.

Plotseling herinneren
Als we ons iets herinneren, maken we gebruik van op-
haalaanwijzingen (cues). Het is belangrijk dat de cues 
overeenkomen met hoe iets in het geheugen is opge-
slagen. Dat heet cue-specificiteit: hoe groter de match, 
hoe groter de kans op herinneren. Een fotoboek van een 
vakantie bevat bijvoorbeeld in één keer veel specifieke 
cues. Waarschijnlijk herinnert iemand zich bij het bla-
deren in zo’n boek steeds meer gebeurtenissen uit die 
vakantie, zonder daar veel moeite voor te hoeven doen. 
Als je een gebeurtenis uit je geheugen ophaalt aan de 
hand van een algemene vraag (“Wat heb je drie weken 
geleden op woensdag gegeten?”) dan moet je vooral zelf 
passende cues creëren (“Wat doe ik meestal op woens-
dag?”, “Was die woensdag anders?”). Dat zoekproces 
kost moeite.  
Eén van de stellingen ging over de mogelijkheid dat ie-
mand zich plotseling misbruik herinnert waar diegene 
jarenlang niet aan heeft gedacht. Daar was 82% van de 
deelnemers het mee eens. Het is inderdaad beschreven 
in de literatuur. Vaak gebeurt het in een specifieke situ-
atie (bijvoorbeeld na jaren op een bepaalde plek terug-
komen) en gaat het om misbruik dat op het moment zelf 
niet als zodanig werd opgevat. Jonge kinderen hebben 
weinig kennis van seksualiteit en labelen gebeurtenis-
sen niet snel als zodanig. Een gebeurtenis in de kinder-

tijd kan met de kennis van een volwassene als seksueel 
worden geherinterpreteerd. Dat kan voelen als een plot-
selinge ontdekking en met veel emotie gepaard gaan. 
Zo’n ervaring is echter goed te verklaren vanuit alledaag-
se geheugenmechanismen (cues, herinterpretatie). 

Vergeten en blokkeren
Kan een trauma compleet vergeten worden? Ongeveer 
de helft (49%) van de deelnemers dacht van niet. Toch 
zijn er omstandigheden, zoals bij hersenletsel, waarbij 
een gebeurtenis nooit meer terug te halen is. ‘Vergeten’ 
kan ook worden opgevat als ‘geblokkeerd’: nog wel in 
het geheugen, maar tijdelijk niet bereikbaar. Dat de toe-
gang tot een trauma-herinnering geblokkeerd kan zijn, 
werd door 93% van de deelnemers onderschreven. Ook 
onderschreven veel deelnemers dat een geblokkeerde 
herinnering voor klachten kan zorgen (92%) en/of zich 
non-verbaal kan uiten (91%). De combinatie van deze 
drie opvattingen – die de kenmerken van Freudiaanse 
verdringing weergeeft – brengt risico’s met zich mee. De 
combinatie kan uitnodigen tot omgekeerd redeneren: 
dat wil zeggen uit klachten en/of gedrag afleiden dat ie-
mand misbruikt is. Dat is problematisch omdat klachten 
en gedragingen meerdere oorzaken kunnen hebben. Stel 
dat een eetstoornis vaak volgt op seksueel misbruik. Dan 
wil de diagnose eetstoornis nog niet zeggen dat iemand 
dus seksueel misbruikt is. Een eetstoornis kan veel ver-
schillende oorzaken hebben en uit de aanwezigheid van 
de stoornis alleen kun je niet afleiden welke oorzaak het 
dan precies was.

Geloven dat een geblokkeerde herinnering voor klachten 
en/of gedragingen zorgt wil natuurlijk niet zeggen dat je 
dan ook naar trauma’s gaat zoeken. Hoewel de 
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overgrote meerderheid van de deelnemers de combi-
natie van stellingen over geblokkeerde herinneringen 
onderschreef, waren minder deelnemers (55%) het eens 
met de stelling dat indirecte tekenen op misbruik wij-
zen, bij patiënten die ontkennen misbruikt te zijn. Veel 
minder deelnemers (9%) waren het er mee eens dat hoe 

groter het aantal tekenen, hoe overtuigender het is dat 
iemand misbruikt is, zelfs als diegene daar geen explicie-
te beelden van heeft. Inderdaad: meerdere omgekeerde 
redeneringen hebben evenveel bewijskracht als één 
omgekeerde redenering, namelijk geen. Het gevaar van 
tunnelvisie ligt op de loer: immers, mensen zoeken per 

Stelling Geheugentheorie /    Antwoorden VEN-leden
 onderzoek is overwegend Eens Oneens Geen mening

Het geheugen is ... Tegen 30% 58% 12%
   ... als een ladenkast

  … reconstructief (legpuzzel) Voor  59% 14% 27%

Zeer levendige herinneringen  Voor 89% 7% 4%
kunnen onjuist zijn

Hoe intenser de emotie bij herinneren,  Tegen  23% 64% 13%
hoe groter de kans dat herinnering klopt

Hoe gruwelijker, hoe kleiner de kans op  Tegen 7% 81% 11%
foutieve herinnering

Herinneringen aan trauma zijn vatbaar  Voor  86% 4% 10%
voor suggestie

Goed mogelijk dat cliënt er van overtuigd  Voor 81% 6% 14%
raakt misbruikt te zijn terwijl dat niet zo is

Goed mogelijk misbruikervaring te  Voor  82% 9% 10%
herinneren waar jaren niet aan is gedacht

Goed mogelijk trauma compleet te vergeten Voor 37% 49% 13%

Goed mogelijk dat toegang tot  Tegen 93% 4% 4%
traumaherinnering is geblokkeerd

Goed mogelijk dat geblokkeerde herinnering  Tegen 92% 3% 5%
waar cliënt niets van weet… voor klachten zorgt  

… zich non-verbaal uit Tegen 91% 2% 7%

Goed mogelijk dat indirecte tekenen wijzen  Tegen  55% 19% 27%
op misbruik, ook al ontkent iemand

Hoe groter het aantal indirecte tekenen, hoe  Tegen 9% 71% 19%
overtuigender, ook zonder expliciete beelden

Geen herinneringen voor het achtste  Tegen 11% 69% 20%
levensjaar wijst op traumatische kindertijd

Onbehandeld preverbaal trauma grotere  Afwezig 66% 16% 18%
kans op klachten volwassen leeftijd

Reactivatie d.m.v. verhaal belangrijk voor  Afwezig 40% 26% 34%
verwerking preverbaal trauma

Preverbaal trauma als eerste behandelen  Afwezig 9% 86% 5%

Preverbaal trauma behandelen als PTSS  Afwezig 78% 8% 14%
behandeling voor recent trauma stagneert

Goed mogelijk dat trauma als  Afwezig 75% 12% 13%
lichaamsherinneringen opgeslagen

Als lichaamsherinneringen maar geen  Afwezig 54% 14% 32%
expliciete herinneringen, dan 
lichaamsgerichte traumabehandeling

Goed mogelijk dat deel meldingen Satanisch  Afwezig 55% 10% 35%
Ritueel Misbruik op werkelijkheid berust
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In deze tabel staan 22 stellingen die door 492 VEN-leden in de week voorafgaand aan de ALV zijn beantwoord. 
Ongeveer 11% van alle leden heeft meegedaan. Het is onbekend of de percentages in dit artikel representatief zijn 
voor de hele vereniging. Ze moeten daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
Het aantal antwoorden per categorie (eens / niet eens / geen mening) wordt weergegeven in percentages. Als de 
percentages niet tot precies 100% optellen, dan komt dat door afronding. De tabel bevat ook een kolom die de 
stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur over het geheugen weergeeft.
Groene vakjes geven aan dat de meerderheid van de leden de optie koos die in overeenstemming is met de weten-
schappelijke literatuur op dit terrein. Rood betekent dat de meerderheid de optie koos die niet overeenstemt met 
de literatuur. Bij stellingen waarvoor wetenschappelijke literatuur ontbreekt, betekent rood dat de meerderheid de 
opvatting koos die het risico op fictieve herinneringen mogelijk vergroot.
Oranje geeft aan dat het percentage “weet niet” groter is dan 25%.

definitie bevestiging voor hun theorieën en negeren alle 
aanwijzingen voor het tegendeel. Wie het televisiepro-
gramma ‘Wie is de mol?’ volgt, zal dat herkennen. Als je 
eenmaal iemand ervan verdenkt de mol te zijn, dan zie je 
daar bewijs voor in alles wat diegene doet. Als je goede 
vriend(in) iemand anders verdenkt – waar volgens hem 
of haar ook alles op duidt – dan kan dat vermakelijke 
discussies opleveren.  

Vroege herinneringen
Volwassenen hebben vrijwel geen herinneringen aan de 
eerste levensjaren. Onderzoek laat zien dat de eerste 
herinnering gemiddeld op 3,5-jarige leeftijd wordt geda-
teerd. Dat het een gemiddelde is betekent dat oudere en 
jongere leeftijden zeker mogelijk zijn, met de kantteke-
ning dat de ondergrens laat in het tweede levensjaar lijkt 
te liggen. Het autobiografisch geheugen is niet in één 
keer operationeel, maar ontwikkelt zich geleidelijk. Als 
iemand rapporteert geen herinneringen te hebben van 
voor het achtste levensjaar, dan is dat vanuit ontwikke-
lingspsychologisch perspectief goed te begrijpen. Dat dit 
inderdaad niet betekent dat iemand getraumatiseerd is, 
werd door 69% van de deelnemers onderschreven.

Preverbaal trauma
Tot hier ging het in dit artikel over herinneringen die (in 
principe) te verwoorden zijn. Een aantal stellingen ver-
wees naar andere typen van herinneringen, waar vooral 
in de klinische praktijk over wordt gesproken. Eén daar-
van is preverbaal trauma, dat in de stellingenlijst werd 
omschreven als (seksueel) misbruik van kinderen die 
nog te jong zijn om over taal te beschikken. In de weten-
schappelijke literatuur zijn geen harde aanwijzingen te 
vinden voor het bestaan van preverbale herinneringen 
aan trauma bij volwassenen. Toch was 66% van de deel-
nemers het eens met de stelling dat preverbaal trauma 
een grotere kans op klachten geeft als het onbehandeld 
blijft.

We leren vanaf onze geboorte. Onze kennis over de we-
reld is gebaseerd op veel verschillende ervaringen en 
deze kennis is niet gebonden aan plaats en tijd. Er zijn 
aanwijzingen dat baby’s wel herinneringen aan specife-
ke, eenmalige ervaringen kunnen vormen. De heersende 
opvatting in de literatuur is echter dat hoe jonger het 
kind is, hoe sneller het die ervaringen vergeet. Herin-
neringen die binnen een bepaalde, leeftijdsafhankelijke 
periode gereactiveerd worden (bijvoorbeeld door het 
herhaaldelijk aanbieden van cues) blijven wel langer in 
het geheugen. Het is daarom goed voorstelbaar dat een 
preverbaal kind na een pijnlijke medische behandeling 
steeds weer panisch wordt als hij of zij het ziekenhuis 
ziet. De aanname lijkt echter ook te zijn dat preverbale 
herinneringen op een perceptueel-lichamelijk niveau 
worden opgeslagen. Of dat zo is, en of de herinneringen 
geverbaliseerd moeten worden om ze te verwerken en 
of ze op volwassen leeftijd doorwerken, is onbekend. 
Toch was 40% van de deelnemers het eens met de stelling 
dat reactivatie van preverbale herinneringen middels   
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een verhaal belangrijk is voor de verwerking en 78% 
onderschreef dat preverbaal trauma behandeld moet 
worden als de PTSS-behandeling voor recenter trauma 
stagneert. Dat veronderstelt een relatie tussen prever-
baal en recent trauma en lijkt een omgekeerde redering. 
Anderzijds vond slechts 9% dat preverbaal trauma altijd 
als eerste moet worden behandeld.

Lichaamsherinneringen
Een ander type herinnering dat in de klinische praktijk 
ter sprake komt is de lichaamsherinnering. Deze werden 
in de stellingenlijst omschreven als ‘ergens anders in het 
lichaam opgeslagen dan in de hersenen, bijvoorbeeld in 
zenuwknopen of spieren’. Van de deelnemers antwoord-
de 75% dat zoiets goed mogelijk is. De wetenschappe-
lijke literatuur bevat echter geen bewijs dat trauma op 
zo’n manier in het lichaam wordt opgeslagen. Er is ook 
geen goede theorie voor. Binnen de sensorimotore the-
rapie gaat men er overigens van uit dat lichaamsherin-
neringen verwijzen naar trauma dat op het meest basale 
niveau van de hersenen is opgeslagen, het reptielen-
brein. Die term is afkomstig uit de ‘triune brain’-theorie, 
die in de neurowetenschappen geen rol van betekenis 
speelt. Kortom, een goede theorie én bewijs voor het 
bestaan van lichaamsherinneringen ontbreken. 
Het valt natuurlijk te beargumenteren dat de afwezig-
heid van bewijs niet hetzelfde is als bewijs dat iets niet 
bestaat. Dat laatste is per definitie onmogelijk. Want hoe 
bewijs je dat ‘blauwbilgorgels’ niet bestaan? Je kunt heel 
lang zoeken, maar dan nog kan iemand volhouden dat 
deze wezens zich geweldig goed kunnen verstoppen en 
daarom nooit gevonden worden. Vanwege het risico van 
omgekeerd redeneren is het verstandig om uitermate 
terughoudend te zijn met het interpreteren van lichame-

lijke uitingen als signalen van trauma. Ongeveer de helft 
(54%) van de deelnemers was het er mee eens dat een 
lichaamsgerichte traumabehandeling op zijn plaats is bij 
lichaamsherinneringen zonder expliciete herinneringen.

Satanisch ritueel misbruik
Sommige patiënten rapporteren dat ze slachtoffer zijn 
van Satanisch Ritueel Misbruik (SRM), dat wil zeggen ex-
treem en georganiseerd geweld in het kader van duivels-
verering. Deze patiënten herinneren zich bijvoorbeeld 
dat ze zwanger zijn geweest van kinderen die later wer-
den geofferd. Dikwijls rapporteren zij dat het netwerk (de 
cult) hen heeft gehersenspoeld en ‘mind-control’ uitoe-
fent omdat het misbruik en de cult zelf geheim moeten 
blijven. Tot op heden heeft forensisch onderzoek geen 
objectief bewijsmateriaal voor het bestaan van dergelijk 
satanisch ritueel misbruik kunnen vinden. Desondanks 
was 55% van de deelnemers het er mee eens dat het 
goed mogelijk is dat een deel van de meldingen van SRM 
op werkelijkheid berust. 

Ten slotte
Het is goed nieuws dat 80-90% van de deelnemers de 
stellingen over de plooibaarheid van het geheugen on-
derschreef. Ook was er veel bijval voor de opties dat veel 
indirecte signalen niets zeggen als er geen expliciete 
beelden zijn en dat een gebrek aan jeugdherinneringen 
niet op een traumatische jeugd wijst. Toch kozen relatief 
veel deelnemers voor opties die omgekeerd redeneren in 
de hand werken. Iemand traumabehandeling aanbieden 
op basis van lichamelijke signalen geeft de boodschap 
dat er iets ergs gebeurd is, zonder dat diegene daar iets 
van weet. Het ligt voor de hand dat de patiënt zijn best 
gaat doen om het verleden te reconstrueren. Hetzelfde 
geldt voor het behandelen van preverbaal trauma bij een 
volwassene (waarbij de Lovett-methode het schrijven van 
een trauma-narratief impliceert). Het is raadzaam om er 
rekening mee te houden dat bronverwarring er voor kan 
zorgen dat zo’n reconstructie van het verleden uitmondt 
in fictieve herinneringen aan trauma. 

Ineke Wessel is Universitair Hoofddocent Experimentele Psychopathologie 

aan de Rijjsuniversiteit Groningen.
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Interview

Misvattingen 
over het geheugen
Tekst: Iva Bicanic en Ad de Jongh   Foto: Nienke Hofstede

Marcel van den Hout is als hoogleraar Klinische Psychologie, in het bijzonder de Experimentele Psychopatholo-
gie, werkzaam aan de Universiteit Utrecht, en hij is Klinisch Psycholoog (BIG) bij het Academisch Angstcentrum 
Altrecht in Utrecht. Daarnaast is hij verbonden aan de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zaken die zich 
bezig houdt met aangiftes van zedenzaken waarbij sprake is van hervonden of problematische herinneringen, 
ritueel misbruik of misbruik dat plaatsvond voor het vierde levensjaar. Het valt Marcel in zijn werk op dat psy-
chologen gebrekkige kennis hebben van de geheugenpsychologie. “Als we een beroep doen op het geheugen, 
zoals bij EMDR, dan is het belangrijk om rekening te houden met de beperkingen en kwetsbaarheden van het 
geheugen.”

Marcel is bezorgd over de misvattingen die onder thera-
peuten bestaan over de werking van het geheugen. “Een 
daarvan is de wijd verspreide gedachte dat het autobio-
grafisch geheugen het karakter heeft van een serie foto's, 
of van een film die kan worden afgespeeld zoals het is op-
genomen”, zegt hij. “Als je al een metafoor zou willen ge-
bruiken voor het geheugen, dan is het eerder een puzzel 
dan een film. Ook klopt het idee dat we in het geheugen 
kunnen graven niet.” Herinneren is een proces van recon-
strueren en dat doen we met behulp van verschillende 
bronnen. "Doorgaans zijn het delen en flarden die we ons 
herinneren.” Over het algemeen zijn het de centrale de-
tails van een traumatische gebeurtenis die het best herin-
nerd worden in vergelijking tot de perifere details. 

Een andere misvatting is de aanname dat datgene wat 
mensen zich herinneren overeenstemt met de werkelijk-
heid, en dus ook waar is gebeurd. Ook wordt aangeno-
men dat de waarheidsgetrouwheid toeneemt wanneer de 
herinnering veel details heeft en levendig is. Marcel ver-
telt dat uit tientallen studies blijkt dat dit onjuist is. “Deze 
studies hebben aangetoond dat ons geheugen plastisch 
is. De geschiedenis van onze herinnering is er niet al-
tijd geweest. In reeksen studies werden proefpersonen 
bevraagd over een lijst gebeurtenissen waaraan enkele 
verhalen, die niet hadden plaatsgevonden, waren toege-
voegd. Vervolgens werd na de instructie om scherp terug 
te denken aan die gebeurtenis aan de proefpersonen ge-
vraagd: ‘Kun je je dit herinneren?’ Dan blijkt die herinne-
ring sterker en helderder te worden en te verschuiven van 
niet naar wel gebeurd.” 

Let wel: het gaat niet om een of twee experimentjes, 
maar om lange series van onderzoeken vanaf de negen-
tiger jaren van de vorige eeuw. Het werk van Elisabeth 
Loftus bijvoorbeeld laat zien hoe plastisch ons geheugen 
is. Je hoeft maar iets te doen en de herinnering is veran-
derd. En dat is allemaal direct relevant voor EMDR. Im-
mers, bij EMDR wordt de patiënt ook gevraagd om ge-
concentreerde imaginatie te doen en komt er materiaal 
in het autobiografisch geheugen terecht. Dat is potentieel 
een risico voor foutieve herinneringen, maar tegelijkertijd 
wordt het werkgeheugen belast door de oogbewegingen. 
“Het is daarom eerder minder dan meer aannemelijk dat 
door oogbewegingen of andere afleiding foutieve her-
inneringen worden gecreëerd”, zegt Marcel. “Dan is de 
kans, door vrije associaties, wel degelijk aanwezig dat 
dit kan gebeuren, zeker wanneer er sprake is van hiaten 
in de herinnering en er door de patiënt beelden worden 
gegenereerd om de gaten op te vullen.” De belangrijkste 
factoren die van invloed zijn op onze herinneringen zijn: 
bronverwarring, scripting, interferentie en gewoonweg 
vergeten (zie kader voor uitleg van deze termen). De feil-
baarheid  van het geheugen geldt evengoed wanneer de 
gebeurtenis traumatisch is. Ook is uit onderzoek geble-
ken dat er een samenhang is tussen PTSS en bronamne-
sie: mensen met PTSS kunnen zich slecht herinneren  

”EMDR-therapeuten zouden 
allemaal opnieuw geschoold 
moeten worden in de 
werking van het geheugen.”
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waar ze bepaalde informatie vandaan hebben; ze weten 
bijvoorbeeld niet zeker of ze de gebeurtenis zelf hebben 
meegemaakt of ervan hebben gehoord. Daarnaast is het 
zo dat patiënten een gebeurtenis kunnen herwaarderen 
naarmate ze meer klachten hebben. Met andere woor-
den: hoe meer klachten, hoe meer traumatische ervarin-
gen worden beschreven. Collega Iris Engelhard documen-
teerde dit bij veteranen. Sommige veteranen meldden 
vlak na het einde van hun uitzending dat ze allerhande 
dramatische gebeurtenissen niet hadden meegemaakt, 
maar maanden later zaten die gebeurtenissen wel in het 
geheugen. En die overgang van ‘niet gebeurd’ naar ‘wel 
gebeurd’ trad vooral op bij veteranen die PTSS-klachten 
kregen. 

Kennis geheugenpsychologie laag
“Clinici zijn er gelukkig wel steeds meer van doordron-
gen dat mensen vatbaar zijn voor suggestie”, zegt Marcel. 
Maar hij is van mening dat behandelaars, in het bijzon-
der EMDR-therapeuten, mechanismen uit de cognitieve 
psychologie moeten kennen om te kunnen begrijpen wat 
EMDR doet. “Zeker wanneer je als behandelaar gedwon-
gen wordt om te improviseren als het standaardprotocol 
onvoldoende effect sorteert. PTSS is geen traumapro-
bleem, maar een geheugenprobleem: patiënten hebben 
last van de herinnering aan het trauma. Hoewel kennis 
over de geheugenpsychologie voor therapeuten dus ui-
terst relevant is, is die kennis vaak onder de maat. Als stu-
dent heb je die informatie allemaal wel gehad, maar dat 
ben je natuurlijk vergeten. EMDR-therapeuten zouden dus 
eigenlijk allemaal opnieuw geschoold moeten worden in 
de werking van het geheugen. Een EMDR-therapeut is een 
geheugentherapeut. Dan mag je grondige kennis van de 
geheugenpsychologie verwachten. Ik word liever niet ge-
opereerd door een hartchirurg die geen idee heeft van de 
inzichten in het hart- en vaatstelsel van de afgelopen 25 
jaar. Lees het boek van Julia Shaw: goed geschreven, toe-
gankelijk en wetenschappelijk helemaal aan de maat. Het 
lijkt me echt een 'must read’ voor EMDR-therapeuten.”

De huidige kennis over geheugenpsychologie is wel ver-
werkt in de recent herziene beroepscode van de Neder-
landse Vereniging voor Psychotherapie (de Nobel, Berk-
vens, Buitenhuis, Dalewijk & Geertjens, 2018), getuige 
deze paragrafen over het hanteren van herinneringen:
‘De psychotherapeut dient zich er steeds van bewust te zijn 

dat de in een psychotherapeutisch contact opkomende her-

inneringen wel mogelijkerwijs - maar niet noodzakelijkerwijs 

- een accurate weergave van de werkelijkheid vormen. De 

psychotherapeut dient cliënten over deze differentiatie in 

voorkomende gevallen te informeren. Dit is bij uitstek van 

belang als door de cliënt juridische betekenis wordt toege-

kend aan de omstandigheden waarnaar de herinneringen 

verwijzen, en de cliënt voornemens is of lijkt te zijn om activi-

teiten te ondernemen op basis van deze betekenisverlening.’ 

Een patiënt die juridische gevolgen wil verbinden aan dat-
gene wat zich in de therapie voordoet als hervonden herin-
neringen, kan zichzelf daarmee dus benadelen als hij of zij 
ten onrechte een werkelijkheidskarakter toekent aan die 
herinneringen. Er kan bijvoorbeeld schade worden toege-
bracht aan persoonlijke relaties of familiebanden wanneer 
de patiënt op oorlogspad gaat naar de vermeende dader. 
De psychotherapeut wordt geacht de patiënt op dat risico 
te wijzen en potentiële scenario’s aan hem of haar voor te 
leggen, zeker als die dreigen uit te gaan komen. Damage 

control van schade die patiënten zichzelf kunnen berok-
kenen is steeds een taak van de therapeut. 

Referenties
Engelhard, I.M., van den Hout, M.A., & McNally, R.J. (2008). Memory consis-
tency for traumatic events in Dutch soldiers deployed to Iraq. Memory, 16, 
3-9. doi: 10.1080/09658210701334022. 
Hupperetz, Nierop, ter Beek, van den Eshof, en van Beek (2018). De invloed 
van trauma op de accuraatheid van verklaringen (zie: https://www.navigator.
nl/document/id3299e0dd8c064614a4a3a3e2a4c69000?cpid=WKNL-LTR-
Nav2&cip=hybrid)
Nobel, de L., Berkvens, E., Buitenhuis, M., Dalewijk, H., & Geertjens, L. (2018). 
Beroepscode voor Psychotherapeuten. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor 
Psychotherapie. www.psychotherapie.nl/217055286/Beroepscode
Shaw, J. (2016). The Memory Illusion. Remembering, Forgetting and the Sci-
ence of False Memory. Random House.

Bronverwarring: De respondent (getuige) heeft iets 
waargenomen of gehoord, maar weet bij het ophalen 
van de herinnering niet meer precies welke specifieke 
informatie hij heeft verkregen uit welke bron (televisie, 
internet, fantasie, eigen waarneming). Als gevolg daar-
van kunnen herinneringen die een andere bron hebben 
dan een eigen waarneming, toch als zelf meegemaakte 
herinneringen worden ervaren.

Scripting: Een onvolledige herinnering wordt compleet 
gemaakt zonder dat de persoon zich hiervan bewust is. 
Dit compleet maken gebeurt door het gebruiken van zo-
genaamde schema’s: patronen van hoe een veelvoorko-
mende gebeurtenis algemeen verloopt.

Interferentie: Door waarneming van nieuwe informa-
tie wordt oude kennis over dezelfde gebeurtenis als het 
ware overschreven, waardoor het ophalen van de oor-
spronkelijke herinnering wordt bemoeilijkt. 

Vergeten: Naarmate tijd verstrijkt worden vooral details 
vergeten en moet bij het herinneren een steeds groter 
deel van de gebeurtenis worden gereconstrueerd. Hier-
door ontstaat steeds meer ruimte voor fouten en neemt 
de betrouwbaarheid af.

Letterlijk overgenomen uit Hupperetz, Nierop, ter Beek,
van den Eshof, & van Beek (2018): (zie link: http://www.
njb.nl/Uploads/2018/5/NJB-18-Hupperetz-Nierop-ea.pdf)
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Relatie of rotatie?
Tekst: Elseline Scherpenisse    Foto's: Zout Fotografie

Reflectie

Tijdens het elfde EMDR-congres gaven zowel de keynote van Deany Laliotis als die van Agnes van Minnen 
voer voor discussie in het publiek. Deany pleitte voor de therapeutische relatie als cruciaal onderdeel van 
de EMDR-therapie, terwijl Agnes juist een prikkelend verhaal hield over therapeutrotatie. Staan deze twee 
ervaren psychotherapeuten lijnrecht tegenover elkaar, of hebben ze meer gemeen dan je in eerste instantie 
zou vermoeden?

De Amerikaanse Deany Laliotis vertelde in haar lezing 
over een allesomvattende benadering waarbij met EM-
DR-therapie interpersoonlijk trauma wordt behandeld. 
In haar visie is EMDR-therapie meer dan alleen de tech-
niek EMDR. Het omvat een complete casusconceptua-
lisatie, waarbij interpersoonlijke problemen ook in de 
interpersoonlijke relatie met de therapeut worden be-
handeld. Volgens Deany creëren de ervaringen van de 
patiënt binnen de therapeutische relatie nieuwe correc-
tieve herinneringen. EMDR-therapie gaat niet alleen om 
symptoomreductie, maar ook om het herstel van basale 
hechtingsrelaties en het vertrouwen in de ander. De rela-
tie tussen therapeut en patiënt is van essentieel belang 
voor groei en verandering.
Op de persoonlijke website van Deany staan slogans als 
‘The Key to Transformation is in You’. Ze benadrukt het 
belang van actieve afstemming, waarmee ze een nieuws-
gierige, open houding van de therapeut bedoelt. Tijdens 
de EMDR-sessie sluit de therapeut aan bij wat de patiënt 
op dat moment nodig heeft. De therapeut neemt actief 
deel aan de ervaring van de patiënt in het hier en nu. 

Is een therapeutische relatie nodig?
In de lezing van Agnes van Minnen stond de vraag cen-

traal of de therapeutische relatie noodzakelijk is tijdens 
EMDR. Zij begon met een pleidooi voor het volgen van 
de richtlijn voor PTSS die in 2018 wordt herzien. Trauma-
gerichte behandeling met een evidence based trauma-
therapie zoals EMDR is, naast imaginaire exposure, de 
eerste stap als er sprake is van PTSS. Dit geldt ook als 
de patiënt suïcidaal is, een psychotische stoornis heeft 
of dissociatieve klachten heeft. Agnes drukte de thera-
peuten in de zaal met hun neus op de feiten: slechts 
zeventig procent van de behandelaren indiceert EMDR 
bij PTSS. En als er sprake is van comorbiditeit zakt dit 
percentage naar veertig procent. Toch blijken ernstige 
comorbide klachten geen contra-indicatie voor EMDR. Er 
is geen verschil in het effect van de EMDR-behandeling, 
en de comorbide klachten nemen tijdens de EMDR-be-
handeling zelfs af. Daar komt bij dat een positief resul-
taat van de behandeling vanzelf voor een betere thera-
peutische relatie zorgt. Eindeloos werken aan een goede 
behandelrelatie, voordat je met traumagerichte therapie 
start, is dus onnodig.

Therapeutrotatie
Vervolgens vertelde Agnes dat de afhankelijkheid van 
de patiënt van de therapeut een negatief effect heeft 
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op het herstel. De therapeut krijgt een tunnelvisie, drijft 
af van zijn therapiedoel en is eerder gedemoraliseerd. 
Soms krijgt de patiënt zelfs meer symptomen, en open-
heid kan voor de patiënt moeilijker zijn. Dus is het vol-
gens Agnes tijd voor een nieuw model: therapeutrotatie. 
Deze werkwijze houdt in dat de patiënt tijdens iedere 
EMDR-sessie een andere therapeut heeft. Zo wordt de 
verantwoordelijkheid voor de behandeling met het team 
gedeeld, wordt de therapeut gedwongen om zich strak 
aan het protocol te houden en krijgt de patiënt minder 
ruimte om te vermijden. Uit onderzoek bij PSYTREC, 
waar deze werkwijze al wordt gehanteerd, blijkt dat de 
patiënten tevreden zijn over therapeutrotatie. En ook be-
handelaren zijn positief, met name omdat zij de verant-
woordelijkheid voor een intensieve EMDR-behandeling 
met het team delen. 

Verschillende visies?
De visie van Agnes lijkt haaks te staan op het pleidooi 
van Deany. Toch kwam ook Agnes tot de conclusie dat 
de therapeutische relatie er wel degelijk toe doet. Bij 
een roterend team wordt de therapeutische relatie door 
de patiënt namelijk als net zo goed beoordeeld als de 
relatie met een individuele therapeut. Volgens Agnes is 
er met een roterend team juist een intensievere vorm 
van een therapeutische relatie. De patiënt ervaart dat 
hij of zij meer therapeuten kan vertrouwen, en er is niet 
meer dan een enkele sessies nodig om al een relatie te 
ervaren. 

Wat nemen we mee uit deze ogenschijnlijke controver-
se? Wellicht is het te kort door de bocht om een vergelij-
king te maken tussen de beide visies. Deany sprak over 
het brede spectrum van therapie waarin EMDR een plek 
heeft, terwijl Agnes EMDR besprak als protocollaire be-
handeling met een afgebakend aantal sessies. 

‘Heilig huisje’
Voorop staat dat het tijd is geworden om het ‘heilige 
huisje’ van de therapeutische relatie eens nader on-
der de loep te nemen. Contact maken met de patiënt 
is sowieso belangrijk, dat betoogden ook beide experts. 
Maar wat werkt goed in de therapeutische relatie? En 
hoe kunnen we afhankelijkheid en demoralisatie bij de 
patiënt voorkomen? Het vernieuwende idee van rotatie 
kan deuren openen. Zo kun je de focus houden op het 
behandeldoel, verantwoordelijkheid met elkaar delen en 
de patiënt holding geven met het hele team om op een 
veilige manier zijn of haar traumatische ervaringen te 
verwerken. 
Als we de therapeutische relatie nader willen onder-
zoeken, dan zullen we ook naar onszelf moeten kijken. 
En dat is precies wat Deany Laliotis betoogde: we kun-
nen een patiënt niet verder brengen dan tot het punt 
waar we zelf zijn. Iedere EMDR-therapeut heeft een 
goede mentor of supervisor nodig, die helpt om zijn of 
haar eigen kwetsbaarheden te ontdekken en te over-
winnen. 
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Woede, Wrok en Wraak 
protocol bij een jongen 
met ernstige 
gedragsproblemen

Casus

Tekst: Sanneke Koekkoek    Illustraties: Chiara Arkesteijn

In het Nederlandse adoptiege-
zin ontstonden na enkele jaren 

ernstige gedragsproblemen. De 
jongen stal, loog en vertoonde veel 

agressie in het gezin. Na seksueel 
grensoverschrijdend gedrag naar zijn zus-

je werd hij in een pleeggezin geplaatst. Naast 
deze gedragsproblemen had hij bij aanmelding 

ook herbelevingen, angstklachten, vermijdings-
gedrag en lichamelijke klachten vanwege zijn ei-
gen ervaringen met seksueel misbruik. Hij wilde 

graag leren hoe hij eerder met zijn gedrag kon 
stoppen en zich minder naar kon voelen als 

hij terugdacht aan de gebeurtenissen.

Ik koos voor EMDR na clustering van 
zijn traumatische ervaringen in elk 
gezin waar hij had gewoond. Daar-
na ben ik in overleg met hem ge-
start met de herinneringen waar 
hij op dat moment het meest last 
van had. 

Naast de EMDR hebben we ook een verhaal over zijn 
levensloop geschreven waarin we ook een hoofdstuk 
schreven over zijn EMDR-behandeling. Ook is psycho-
educatie gegeven over seksualiteit middels het Vlag-
gensysteem, een methode die gezond seksueel gedrag 
stimuleert en seksueel grensoverschrijdend gedrag on-
der kinderen terugdringt.  

Nog veel boosheid
In de EMDR hingen vrijwel alle targets samen met het 
domein zelfwaardering (“Ik ben dom, zwak, slecht, een 
looser, een slappeling.”). Na de behandeling van deze 
herinneringen voelde hij minder machteloosheid en 
angst. Hij gaf echter aan nog veel boosheid te voelen 
(10, op een schaal van 0-10) ten aanzien van het sek-
sueel misbruik dat hem was aangedaan.  Om die reden 
is het ‘Woede-, Wrok- en Wraak protocol’ (WWW) toe-
gepast. Bij deze interventie kan de persoon in verbeel-
ding zijn boosheid uiten in een zelfgemaakte fi lm. De 
instructie is om op de dader af te stappen, hem in de 
ogen te kijken en vervolgens te volgen wat er opkomt. 

Een nu dertienjarige jongen werd op zesjarige leeftijd geadopteerd door een 

Nederlands echtpaar. In het land van herkomst was hij verwaarloosd door zijn 

biologische ouders en daarnaast getuige geweest van huiselijk geweld. Samen met 

zijn zusje werd hij uit huis geplaatst en kwam in een pleeggezin in het land van 

herkomst terecht. Daar werd hij seksueel misbruikt.
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Daarna zegt de therapeut regelmatig tijdens de asso-
ciaties: “Kijk hem weer in de ogen en volg wat je wil 
zeggen of wat je lijf wil doen, en doe dat... Wat komt er 
op? Wat voel je in je lijf?”

Dit is een korte weergave van zijn ‘script’: 
“Ik neem mijn familie, een touw en een hamer mee en 

ik ga naar zijn huis. Hij zit in de tuin; ik wil hem slaan en 

uitschelden: ‘Kan niet wat je hebt gedaan, je bent een 

gestoord mens, niet normaal in je hoofd. Je hebt ons 

leven veranderd. Terwijl jullie ons een beter leven zou-

den moeten geven; stelletje klootzakken, niet normaal 

wat jullie doen.’ Ik sla de hamer op zijn tenen. Ik zie dat 

hij boos is, maar hij durft niks te doen. Ik sla met mijn 

vuist tegen zijn hoofd. Aan de zijkant 

sla ik hem zeven keer. Ik pak de ha-

mer en sla tegen zijn knieën. Hij kan 

niet lopen. Hij kan alleen nog maar 

zitten. ‘Klootzak, je bent niet goed in 

je hoofd. Ga toch naar een dokter want 

je bent ziek in je hoofd.’ Ik sla de hamer 

in zijn buik en ga op hem staan. Hij heeft 

overal pijn. ‘Doe normaal’,  zeg ik tegen 

hem, ook tegen anderen. Hij heeft het ook 

bij andere kinderen gedaan. We binden 

hem vast. Slepen hem naar boven. 

Gooien hem naar beneden door het 

raam. Dit doen we een paar keer, 

hij heeft veel pijn. Ik maak hem 

los en sla hem een paar keer. Ik 

bind hem weer vast. ‘Klootzak, dit 

mag je nooit meer in de toekomst 

doen. Waag het niet om andere 

kinderen iets aan te doen.’ Ik gooi 

hem nog een keer van de trap. We 

laten hem beneden. Hij heeft pijn. Hij 

weet dat hij verkeerd zit.”

Bij het afsluiten van de sessie werd de bo-

dyscan gedaan en is positief afgesloten vol-
gens het EMDR-protocol. Hij gaf aan geen 

spanning meer in zijn lijf te voelen en blijd-
schap te voelen omdat hij hem iets aan 
kon doen en kon zeggen wat hij ervan 
vindt. “Ik ben een winnaar!” 

Aan het einde van zijn levensloopboek 
schrijft de patiënt het volgende: “Ik vind 

dat het goed gaat met mij. Ik heb het 

naar mijn zin bij mijn nieuwe pleeggezin 

en ik ben over naar de volgende klas. Door 

de EMDR heb ik minder last van 

de nare herinneringen in mijn 

hoofd. Het is minder vaak in mijn 

hoofd. Ik heb geen nare dromen 

meer. De negatieve gedachten 

over mezelf, zoals dat niemand 

me graag mag, of dat ik het altijd 

verkeerd doe, die zijn gestopt. Ik maak 

me niet echt zorgen over de toekomst. Ik 

ben nu meer bezig met de dag van morgen 

en met wat ik dan allemaal ga doen. Ik heb geen 

last meer van vervelende seksuele gevoelens in mijn 

lijf. Ik voel me normaal. Het was heel 

erg gezellig om hier te ko-

men. We konden goed 

samenwerken en de 

EMDR ging ook goed. 

We speelden veel 

leuke spelletjes zoals 

zeeslag en galgje.” 

Sanneke Koekkoek is werkzaam als GZ-

psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog 

bij Triversum, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
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Jouw onderzoek richt zich op werkingsmecha-
nismen, met andere woorden: je bestudeert 
niet zozeer wat werkt, maar waarom een inter-
ventie werkt. Dit onderzoeksgebied noemen we 
ook wel experimentele psychopathologie. Hoe 
ben je hier zo geïnteresseerd in geraakt? 
“Ik ben altijd al gefascineerd geweest door het geheugen; 
waarom onthouden we het ene, maar vergeten we het 
andere? Ik heb daarom ‘brein en cognitie’ gestudeerd, 
toevallig was dat hier in Rotterdam. Na mijn studie had 
ik echter het gevoel dat ik nog niet klaar was. Ik wilde 
me verder verbreden en heb daarom ook de specialisa-
tie ‘klinische psychologie’ gevolgd. Van daaruit ben ik me 
al heel snel gaan richten op het gebied waar deze twee 
specialisaties elkaar snijden, namelijk over welke rol het 
geheugen speelt binnen klinische stoornissen.”

Wij hebben altijd geleerd dat het standaardant-
woord op de vraag waarom EMDR werkt, ‘de 
werkgeheugentheorie’ is. Kun je ons geheugen 
even kort opfrissen over deze theorie?
“Werkgeheugenbelasting kan inderdaad als verklaring 
worden aangedragen voor de effecten van de oogbewe-
gingen binnen EMDR. Het tegelijkertijd ophalen van een 
herinnering en het maken van oogbewegingen vereist 
meer werkgeheugenbronnen dan er beschikbaar zijn. Het 
gevolg hiervan is dat je de herinnering niet volledig kunt 
ophalen. Oftewel, je ziet het beeld van de herinnering 
minder levendig voor je en je ervaart ook minder nega-
tieve emoties, omdat je zo druk bezig bent met die oog-
bewegingen. Hierna wordt de herinnering opnieuw in het 
langetermijngeheugen opgeslagen. De volgende keer dat 
je eraan terugdenkt, pak je eigenlijk terug op die laatste 
keer, waarbij die herinnering dus minder levendig en naar 
voor je was.”

Staat deze verklaring van het werkgeheugen 
na al jouw onderzoek nog steeds overeind?
“Het eerste deel van mijn proefschrift gaat precies hier-
over. Bij een aantal onderzoeken zijn de bevindingen in 
lijn met de werkgeheugentheorie, maar bij andere on-
derzoeken vonden we niet die specifieke effecten die je 
op basis van de theorie zou verwachten. Ik verwijs dan 
bijvoorbeeld naar het aanpassen van de snelheid van de 
oogbewegingen aan iemands werkgeheugencapaciteit. 
We hadden verwacht dat iemand met een grotere werk-
geheugencapaciteit ook een hogere belasting nodig 
heeft en dat iemand met een kleinere werkgeheugenca-
paciteit aan een lagere belasting voldoende heeft. Maar 
dat was niet de uitkomst van het onderzoek. Voor ieder-
een werkte de hoge belasting door snelle oogbewegin-
gen het beste. Toen begon ik wel een beetje te twijfelen: 
ligt het aan de theorie of was het experiment niet opti-
maal uitgevoerd? Of klopt de theorie wel, maar spelen 
er ook andere processen mee? Kortom, de werkgeheu-
gentheorie lijkt vooralsnog de beste verklaring voor de 
effecten van oogbewegingen in EMDR, maar mogelijk 
moeten we toch breder gaan kijken, of de theorie verder 
aanscherpen.”

Welke andere mechanismen zouden dan de 
werking van EMDR kunnen verklaren?
“Bij een dergelijke vraag moet ik direct denken aan de 
voor mij klassieke publicatie van Gunter en Bodner (2008) 
waarin zij verschillende verklaringsmechanismen voor 
oogbewegingen in EMDR onderzoeken. Deze auteurs 
toetsten ook mogelijke andere verklaringen, zoals inter-
hemisferische communicatie en ontspanning. Veel van 
die verklaringen hebben we door de prominentie van de 
werkgeheugentheorie destijds grotendeels links laten lig-
gen. Een mogelijke andere lijn van onderzoek, die ik niet 

Het veranderen van 
ongewenste herinneringen

Jonge onderzoekers

Tekst: Suzanne van Veen en Leonieke Kranenburg    Foto: Marie Broeckman

Kevin van Schie promoveerde op 26 januari 2018 aan de Universiteit Utrecht bij promotoren Marcel van 
den Hout en Iris Engelhard op het proefschrift Changing unwanted memories: a consideration of three 
methods. Hij verrichtte fundamenteel onderzoek naar het geheugen dat raakvlakken heeft met de kli-
nische praktijk. Op het EMDR-congres won hij afgelopen jaar ‘de Pluim’, ofwel het ‘Evidence-beest’. Wij 
interviewden hem op zijn nieuwe werkplek in Rotterdam, waar hij als universitair docent werkt aan de 
Erasmus Universiteit.
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heel goed ken, is die over EMDR en REM-slaap. Het idee 
daarachter is dat snelle oogbewegingen het proces van 
de REM-slaap nabootsen en zodoende voor verwerking 
zorgt. Zelf vind ik dat wel een interessant idee.”

Geldt voor EMDR: one-size-fits-all of moet je 
het aanpassen op individuele verschillen? Wel-
ke aanbevelingen doe jij?
“Ik denk dat ik er tussenin ga zitten, want als je kijkt naar 
de resultaten van mijn onderzoeken, dan vind ik wel enige 
aanwijzing voor aanpassen, namelijk dat de snelheid van 
de oogbewegingen het beste zo snel mogelijk kan wor-
den aangeboden. Dat zal voor iedereen een andere snel-
heid zijn. Maar er is geen evidentie om het aan te passen 
aan individuele verschillen, zoals de werkgeheugencapa-
citeit of de levendigheid van het beeld.”

Volgens de werkgeheugentheorie zou je ook 
andere belastende taken kunnen gebruiken. Jij 
deed onderzoek naar het effect van het spel-
letje Tetris op het verminderen van intrusies. 
Wat moesten de proefpersonen precies doen? 
En wat kwam er uit het onderzoek?
“De proefpersonen keken eerst naar een vervelende film, 
analoog aan een traumatische ervaring. Het was een kort 
fragment uit de Franse film Irréversible. De meeste men-
sen ervaren veel intrusies aan dit fragment in de week na 
het kijken. Een derde van de deelnemers speelde alleen 
Tetris na het kijken van de film, een derde speelde Tetris 
en haalde tegelijkertijd de herinnering aan de film op, 
en de laatste groep deed niks. We vonden geen verschil 
tussen de groepen, dus het lijkt erop dat Tetris, met of 

zonder ophalen van de herinnering, geen effect heeft op 
intrusies. In een andere studie met een vergelijkbare op-
zet maakten de proefpersonen oogbewegingen of telden 
terug terwijl ze de herinnering ophaalden. Ook hier kreeg 
een laatste groep geen interventie. Hieruit bleek dat een 
duale taak als oogbewegingen of terugtellen voor minder 
intrusies zorgde dan niks doen.”

Samen met Michael Anderson van de Cambridge 
University deed je onderzoek naar gedachten-
onderdrukking. Jullie ontdekten dat je door 
gedachtenonderdrukking ongewenste herinne-
ringen kan vergeten. Dit lijkt haaks te staan op 
de klinische praktijk, waarin nare herinnerin-
gen juist opgehaald worden, bijvoorbeeld door 
middel van exposure en EMDR. Hoe zie jij dit?
“Ik denk dat het bij deze studies belangrijk is om voorals-
nog een onderscheid te maken tussen gezonde en klini-
sche populaties. In gezonde populaties zien we namelijk 
dat herinneringen vergeten kunnen worden door gedach-
tenonderdrukking. Het idee hierachter is dat de proefper-
sonen dit kunnen door het proces van inhibitie; individuen 
kunnen impulsen of gedachten stoppen of onderbreken. 
We weten dat het vermogen tot inhiberen vaak is aange-
tast bij mensen met een klinische stoornis. Dat zien we 
ook duidelijk terug in deze onderzoeken. We zagen dat 
personen met PTSS, depressie of autisme niet goed kun-
nen vergeten door middel van gedachtenonderdrukking. 
Ongeacht of dat nou oorzakelijk is aan de stoornis of het 
gevolg is van de stoornis, lijkt het in ieder geval niet ver-
standig om gedachtenonderdrukking binnen deze popu-
latie aan te moedigen.” 
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Een ander interessant concept binnen het ge-
heugenonderzoek is reconsolidatie. Funda-
menteel onderzoek heeft aangetoond dat het 
ophalen van een opgeslagen herinnering ervoor 
kan zorgen dat deze herinnering tijdelijk terug-
keert naar een labiele staat en na een aantal 
uren weer wordt heropgeslagen in het lange-
termijngeheugen. Juist in deze labiele fase, kan 
de herinnering bewerkt worden. Dat klinkt lo-
gisch, zeker voor EMDR-therapeuten, alleen jul-
lie hebben hiervoor geen bewijs kunnen vin-
den. Welke verklaringen heb je daarvoor?
“Mogelijk heeft het te maken met het soort interventie die 
ik heb gebruikt. De beste effecten zijn gevonden met far-
macologische interventies. Een goed voorbeeld vormen de 
studies van Merel Kindt uit Amsterdam. Zij gaf mensen met 
een spinnenfobie het middel propranolol (bètablokkers) na 
een blootstelling aan een vogelspin. Op een follow-up-test 
wisten de proefpersonen nog wel dat ze angstig waren 
geweest, maar ze voelden dit niet meer. De fysieke reactie 
was dus min of meer uitgewist. Ik heb gekeken naar het 
effect van niet-farmacologische gedragsinterventie, name-
lijk het leren van nieuwe informatie binnen de labiele fase, 
en ik vond geen bewijs voor verandering van de herinne-
ring tijdens de reconsolidatie. Het is ook mogelijk dat het 
effect niet zo robuust is en dat het heel nauw luistert hoe 
een herinnering labiel gemaakt moet worden, en welke in-
terventie je, hoe en wanneer, moet toepassen.”

Je spreekt over het veranderen of wegmaken 
van ongewenste herinneringen. Kan een her-
innering door een interventie echt ‘weg’ zijn? 
Of is de herinnering er nog wel, maar gewoon 
minder toegankelijk?
“Ja, dat is een lastige kwestie die relateert aan een aloud 
wetenschappelijk debat. Het valt namelijk moeilijk we-
tenschappelijk te bewijzen dat een herinnering echt weg 
is. Als je de herinnering niet kunt vinden, is misschien je 
meting niet goed. Het zou inderdaad ook kunnen dat een 
herinnering minder toegankelijk is; wellicht omdat een 
persoon op een andere manier over de herinnering heeft 
leren denken, maar deze kan er dan nog steeds zijn. Ik 
vermoed dat veel onderzoekers daarom liever spreken 
over toegankelijkheid. Dat kun je namelijk toetsen.”

Welke opvatting vind jijzelf aannemelijker: ‘uit-
wissen’ of ‘verminderde toegang’?
“Ik voel op dit moment meer voor het idee van vermin-
derde toegankelijkheid. Op mijn kamer staat bijvoorbeeld 
een snoeppot die ik met mijn collega’s deel. Vorige week 
nam ik een snoepje uit die pot. Dat bracht me volledig 
terug naar een periode uit mijn jeugd waarin ik die snoep-
jes vaak at. Allemaal herinneringen kwamen weer boven. 
Het gaf mooi aan hoe sterk het geheugen verbonden is 
aan context. Een kleine trigger kan veel herinneringen op-
nieuw activeren en weer toegankelijk maken; ze zijn dan 
dus niet weg.”

Als we dat koppelen aan de actualiteit, kan het 
dan zo zijn dat een patiënt in therapie voor het 
eerst herinneringen aan nare gebeurtenissen 
activeert, bijvoorbeeld aan seksueel misbruik 
uit het verleden? 
“Theoretisch zou dat kunnen, tenminste als we het hier 
hebben over reactiveren. Het is mogelijk dat iemand zich 
iets herinnert wat hij of zij vergeten dacht te zijn. ‘Forgot-

it-all-along’ noemen ze dat. Je moet wel voorzichtig zijn 
met in therapie hervonden herinneringen. Deze kunnen 
namelijk als gevolg van (onbedoeld) suggestieve vragen 
of technieken fictief zijn.”

Een deel van je werk heeft directe implicaties 
voor de klinische praktijk; andere bevindingen 
moeten eerst nog verder worden onderzocht 
voordat ze ook (terug)vertaald kunnen worden 
naar de klinische praktijk. Welk onderwerp ga jij 
de komende tijd als eerst verder onderzoeken? 
“Ik ben op dit moment vooral geïnteresseerd in het veran-
deren van afzonderlijke symptomen van PTSS, zoals het 
verminderen van intrusies, arousal en vermijding. Leidt het 
veranderen van een ‘hotspot’ tijdens EMDR bijvoorbeeld 
ook tot minder intrusies, en via welk mechanisme werkt 
dat dan precies? Dat wil ik graag verder onderzoeken.” 

Het geheugen blijft een mysterieus onderdeel 
van het menselijk brein en er zijn binnen dit 
vakgebied veel spannende ontwikkelingen 
die jij op de voet volgt. Heb je tot slot nog een 
nieuw geheugenfeitje dat je met ons wil delen?
“Het is waarschijnlijk niet een heel nieuw geheugenfeit, 
maar wel eentje die vaak vergeten wordt: ik las laatst 
een artikel met de titel ‘Forgetting is a feature, not a bug’. 
Kortom, vergeten is een belangrijk kenmerk van het ge-
heugen, het is geen fout of tekortkoming. Sterker nog, 
vergeten helpt ons als individuen om goed te functione-
ren in de samenleving. En dat vergeten we wel eens.”  

“Vergeten helpt ons als 
individuen om goed te 
functioneren in de 
samenleving.”
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Onze kater is een lieverd, maar het beest is een bron 
van zorgen. Op een dag wandelde hij bij ons binnen. Een 
kleine cyperse kat met een witte bef en witte pootjes. 
Niemand die hem zocht of op hem wachtte. Hij bleef 
bij ons wonen en al snel was iedereen dol op hem. Na 
enige tijd begon de ellende. Hij kon niet meer plassen 
door blaasstenen die zijn urineweg blokkeerden. De die-
renarts constateerde dat hij geopereerd moest worden, 
anders zou hij het niet redden. Het kwam hier op neer: 
“Een penisamputatie of dood.” We kozen natuurlijk voor 
de meest humane oplossing, de penisamputatie.

Nu heb ik als seksuoloog al heel wat transgenders tij-
dens en na de transitiefase begeleid. Een bijzonder tra-
ject van jaren. Hoe het mensen vergaat na de transitie 
weet ik dus wel, maar hoe het katers zou vergaan na 
zo’n heftige ingreep, daar had ik geen kaas van gegeten. 
Een castratie was nog wel te doen geweest, maar acuut 
zijn hele piemel eraf was toch geen kleinigheid. Zou hij 
nog wel zelfverzekerd de daken op gaan na de operatie? 
Ik las pas het artikel ‘EMDR bij paarden’ in EMDR Maga-
zine. Achteraf had ik misschien ook EMDR bij mijn kat 
moeten doen. Nu zou ik waarschijnlijk gekozen hebben 
voor Visual Schema Displacement Therapy (VSDT), een 
nieuwe traumatherapie waarbij je hard “Woesj” roept. 
Het werkt zo mogelijk nog sneller dan EMDR, maar hij 
zou er misschien een hartstilstand van krijgen. Gelukkig 
bleek het allemaal niet nodig want hij spon en glom na 
de operatie als nooit ervoor.

Toen gebeurde er nog iets vreselijks. Op zekere dag 
kwam hij niet thuis. De dierenambulance bleek hem bij 
ons in de straat te hebben gevonden en had hem meege-
nomen. Het afschuwelijke nieuws dat hij was overreden, 
overleefden we nauwelijks. Ik moest komen om hem te 
identificeren, wat niet bepaald een pretje was. Nu ziet 
niemand er echt gezellig uit nadat hij of zij is overreden, 
maar mijn kat al helemaal niet. Hij lag daar op een fluwe-
len kussen met zijn vacht (althans wat er nog van over 
was) liefdevol opgeföhnt. Hij was strategisch toegedekt, 
met een roze dekentje over de verminkte pootjes. Het 

was onmiskenbaar onze kater. Geen kat op deze planeet 
had zo’n mooie witte bef als de onze. Ik pinde verdrietig 
zestig euro voor de crematie, want de achtertuin ligt al zo 
vol met poezen, konijnen en goudvissen. Bovendien zag 
ik mezelf niet thuiskomen met: “Hallo hier is mama weer, 
kijk eens wie er in de doos ligt.” Ik vroeg aan de vrijwillig-
ster, die zo empathisch keek dat ik het gevoel kreeg dat 
ik zelf net was overreden, een fuga van Bach voor hem te 
draaien tijdens de crematie. Ik dacht dat ik tranen in haar 
ogen zag, maar misschien verbeeldde ik het me. 

Mijn kinderen waren ontroostbaar en nog verdrietiger 
dan toen opa dood was. Na nachten niet slapen deed ik 
EMDR met ze, wat onmiddellijk een geweldig effect had 
natuurlijk. Ik had in die tijd net de basiscursus gedaan 
en mijn nieuwe basisvaardigheden kwamen meteen 
goed van pas. Ik was blij dat ik zoveel leed kon stelpen. 
We maakten een afscheidsceremonie voor onze kater 
waarin we allemaal iets mochten zeggen of voordragen. 
Ik herinner me een paar zinnen uit het gedicht dat mijn 
zoon schreef: “Met je lieve zachte poot maak je nu geen 

muizen meer dood. Ik heb zoveel verdriet, huiswerk ma-

ken kan ik niet.” Een excuus dat hij nog heel wat jaren 
heeft gebruikt.
Twee weken later gebeurde er een wonder. Ik stond in 
de keuken en hoorde gekrabbel aan de deur. Ik keek 
naar buiten en zag tot mijn stomme verbazing dat onze 
eigen dood gewaande kater voor de deur stond. Ern-
stig vermagerd, maar met die ‘onmiskenbare’ witte bef, 
stond hij te miauwen voor de deur, waarschijnlijk nadat 
hij twee weken lang ergens opgesloten had gezeten. 

Toen ik die avond in de tuin zat, hoorde ik op straat een 
vrouw met een zak brokjes rammelen. Ze riep: “Olivier-
tje, Oliviertje, kom dan toch.” Ik wist niet goed wat de 
etiquette voorschrijft in het geval je iemands kat hebt 
laten cremeren, maar dacht bij mezelf: Misschien een 
EMDR-sessie?

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Column

EMDR, niet 
voor de poes?
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Casus

Tekst: Evelien Kok    Illustratie: Charlotte Tasma

EMDR gericht op de pijn zelf
Dirk is 44 jaar als hij zich aanmeldt vanwege pijnklachten in zijn armen en handen. Hij heeft deze klachten al sinds 
een auto-ongeluk dertig jaar geleden. Hij zat op de fiets en werd door een auto geschept. De pijnklachten zijn de af-
gelopen jaren toegenomen, vermoedelijk onder invloed van toenemend computergebruik. Bij veel spanning merkt 
hij dat ook de pijn toeneemt. Hoewel alleen zijn linkerarm en -hand bij het ongeluk beschadigd zijn geraakt, spelen 
de pijnklachten in beide armen. ’s Avonds gebruikt hij diverse pijnstillers om te kunnen slapen. Als hij terugdenkt 
aan het ongeluk of geconfronteerd wordt met het functieverlies van zijn linkerarm en -hand voelt hij woede. Zijn 
stemming kan snel omslaan. Hij piekert veel en voelt zich vaak somber en moe. Het leven valt hem zwaar. In zijn 
behandeling wordt, naast de reguliere ‘Linksom’-strategie, ook gebruik gemaakt van EMDR op de pijn zelf. Dat blijkt 
een verrassend effectieve interventie!
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Start van de behandeling
We besluiten te beginnen met de behandeling van zijn 
woede, omdat ik vermoed dat zijn boosheid de pijnklach-
ten verergert. We maken eerst een tijdlijn (‘Linksom’) om 
het ontstaan en het instandhouden van zijn klachten in 
kaart te brengen. Hieruit blijkt duidelijk dat zijn voortdu-
rende boosheid bij het ongeluk is begonnen en geleide-
lijk is toegenomen door allerlei gebeurtenissen die daar-
op volgden, zoals opmerkingen van artsen en reacties uit 
zijn omgeving. We beginnen daarom met EMDR die zich 
richt op de herinnering aan het ongeluk zelf. Na twee 
korte EMDR-sessies kan hij rustig naar de ‘film’ van het 
ongeluk kijken. Zelf vindt Dirk het moeilijk te bevatten 
dat EMDR zo goed helpt. “Als ik straks thuis ben, is het 
vast weer naar om aan te denken”, zegt hij. Dat blijkt 
echter niet te gebeuren. Sterker nog, hij merkt al veel 
verbetering; hij voelt zich meer ontspannen en minder 
boos. Hoewel hij nog wel pijn heeft in zijn beschadigde 
linkerarm, heeft hij geen pijnklachten meer in zijn rech-
terarm.
We pakken de tijdlijn er weer bij. Dirk geeft aan nog het 
meeste last te hebben van ‘het gevoel niet erkend te 
worden’ in wat hem is overkomen. Dit maakt hem boos 
en het zorgt ervoor dat zijn pijn toeneemt. Er volgen nog 
twee EMDR-sessies gericht op een gesprek met een 
mentor en een opmerking van een familielid; tijdens die 
momenten voelde Dirk zich niet serieus genomen. De 
pijn is inmiddels sterk verminderd. Inmiddels wordt ook 
duidelijk dat onder invloed van spanningen, bijvoorbeeld 
op het werk, de pijn toeneemt. 

Vervolg behandeling
In de hierop volgende sessies werken we met cognitieve 
gedragstherapie. Dirk leert zijn grenzen op zijn werk be-
ter aan te geven en negatieve gedachten uit te dagen. 
Ook start hij met het gebruik van mindfulness. Deze in-
terventies zorgen voor een vermindering van werkdruk 
en spanning, waardoor ook zijn pijnklachten afnemen. 
De pijn blijft echter nog wel aanwezig en het lukt nog 
niet om zonder pijnmedicatie te slapen.

EMDR op de actuele pijn
We besluiten EMDR op de resterende pijn te richten met 
behulp van het speciale pijn-protocol (De Roos & Veen-
stra, 2007, zie kader). Dirk geeft met rood de pijn in zijn 
arm aan, waar hij deze nog voelt. Ik vraag Dirk om zich te 
concentreren op de pijn. De NC is: ‘Ik ben niet volwaar-
dig’ en de SUP is 7. De pijn voelt koud in het begin en 
wordt tijdens de EMDR warmer. Als cognitive interweave 

vraag ik hem een ‘tegengif-fantasie’ te bedenken, een 
beeld dat de pijn kan verminderen. Dirk geeft aan dat 

warmte helpt en dat een fleece jas of zijn andere hand 
op de pijnlijke plek leggen, zou helpen. Na dertig minu-
ten EMDR met oogbewegingen is de SUP gezakt van 7 
naar 5. 
In de volgende EMDR-sessie tekent de patiënt opnieuw 
rode gebieden op zijn arm waar hij pijn ervaart; ze zijn al 
veel kleiner. Hij vertelt dat het hem helpt om te denken 
dat de pijn er is omdat ‘zijn hersenen overactief zijn’ en 
dus niet door daadwerkelijke (weefsel)schade. Eén van 
de associaties die tijdens de EMDR opkomt, is dan ook 
‘Ik ben de pijn de baas’. Tijdens de EMDR zakt de SUP in 
een half uur verder naar 2. Hierbij gebruiken we ook buz-

zers in zijn handen, vanuit de verwachting dat de fysieke 
trillingen juist op de pijnplek extra helpen. Dirk geeft aan 
dat zijn handen door het trillen ontspannen en warmer 
worden. 
Bij de volgende afspraak is Dirk inmiddels gestopt met 
pijnstilling (na dertig jaar!) en het gaat goed. We doen 
nogmaals een sessie met EMDR gericht op de pijn zelf 
met behulp van oogbewegingen en buzzers, waarna de 
SUP binnen vijftien minuten daalt van 3 naar 0. We zijn 
beiden verbaasd dat de pijn nu ‘zomaar’ en zo snel weg 
is, na dertig jaar dagelijks pijn te hebben gehad!
Na een maand blijkt dat de pijn onder normale omstan-
digheden nog steeds weg is. Als Dirk zijn arm of hand  

Pijnprotocol
Het EMDR pijn-protocol is in 2007 geschreven door De 
Roos en Veenstra. Inmiddels is het verder ontwikkeld tot 
een EMDR-protocol voor lichamelijke sensaties of licha-
melijke klachten. De achterliggende gedachte van het 
protocol is dat door het langdurig ervaren van pijn het ze-
nuwstelsel beïnvloed wordt. Hierdoor worden bepaalde 
hersengebieden overactief of juist te weinig actief. Het 
‘alarmsysteem’ voor pijn is als het ware niet goed afge-
steld, als een rookmelder die al afgaat als de waterkoker 
kookt. De reactie op de pijn (onder andere spanning) ver-
hindert dan het herstel, zo is de gedachte.
Het doel van het protocol is dat de lichamelijk opgeslagen 
aspecten van de herinnering verwerkt kunnen worden. 
Daarnaast is het de bedoeling dat de patiënt uiteindelijk 
de aandacht op de pijn kan richten, zonder dat dit span-
ning oproept. De patiënt wordt gevraagd de pijn te be-
schrijven die hij nu voelt en er een plaatje of tekening van 
te maken. Terwijl hij zich op de pijn concentreert en de NC 
tegen zichzelf zegt, wordt de patiënt gevraagd een score 
aan de pijn te geven op een schaal van 0 (geen pijn) tot 
10 (de ergste pijn die je je kunt voorstellen). Dit is de SUP 
(Subjective Unit of Pain), vergelijkbaar met de SUD in het 
standaard-protocol. Vervolgens wordt gestart met bilate-
rale stimulatie totdat de SUP uiteindelijk is gezakt tot 0.
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veel belast, kan dit wel pijnklachten geven, maar die 
trekken na een tijdje weer weg. Dirk is erg blij met het 
resultaat. Hij voelt zich over het geheel rustiger en vro-
lijker, zijn stemming en algeheel welbevinden zijn sterk 
verbeterd. 

Ervaring van de patiënt 
Dirk schrijft over zijn ervaringen met EMDR gericht op de 
pijn: “Op basis van de eerder behaalde resultaten met 

EMDR ging ik graag in op het voorstel om mijn pijnklach-

ten ook te behandelen met EMDR. De impact van de 

pijn op mijn leven is dermate groot dat ik bang was hier 

opnieuw tegen een teleurstelling aan te lopen, zoals in 

de afgelopen jaren. Het kostte mij wel aanzienlijk meer 

moeite om mij goed te concentreren op de pijn. De buz-

zers waren hierbij een uitkomst. De verbazing was groot 

toen ik de pijn voelde wegvloeien en deze werd 

vervangen door een warm gevoel. De pijn is 

weggebleven en zelfs bij omstandigheden die 

normaal voor extra pijn zorgden (kou, overbe-

lasting, stress, etc.) herstelt zich dit snel en 

hoef ik ‘s nachts geen pijnstillers te nemen. Al 

met al een zeer positieve ervaring die samen 

met de gehele behandeling van de afgelopen pe-

riode ervoor heeft gezorgd dat ik weer pijnvrij 

en positief in het leven sta!”

Evaluatie
In totaal vonden er zeven EMDR-
sessies plaats (vier gericht op het 
verwerken van het ongeluk en drie 

gericht op de actuele pijn). De sessies gericht op de pijn 
hebben veel effect gehad. Dirk vond de EMDR-sessies 
prettig omdat ze gestructureerd en voorspelbaar waren, 
en omdat ze hem goed geholpen hebben. Hij kan vrolij-
ker en zonder pijnstilling verder. Kortom, een mooi resul-
taat! 

Evelien Kok is GZ-psycholoog en praktijkhouder van de Praktijk voor Kinder- 

en Jeugdpsychologie en Psychologenpraktijk Groene Hart in Woerden.
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Client’s perspective

EMDR haalt de 
onderste steen boven
Tekst: Joanne

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).

Ondanks dat hulpverleners me zinnige dingen bijbrachten, bleef ik telkens dezelfde wegen bewandelen en 
in dezelfde val trappen. Ik probeerde vasthoudend alles uit, maar kwam toch steeds weer uit bij psychische 
verlamming, mezelf onzichtbaar maken en angst voor afwijzing. Ontelbaar keren vertelden mensen me dat 
het niet nodig was om bang te zijn, dat ik goed was zoals ik was, maar het drong niet tot me door…  het 
bleven woorden.

Het gebroken huis stelt een psychisch gewond mens 
voor. Om dit te herstellen zijn verschillende reparatie-
vormen mogelijk. Ze werken allemaal op een ander ni-
veau in.
Bovengronds herstellen kan met cognitieve therapie, 
door gewoontepatronen te analyseren en te veranderen. 
Dan ziet het er van buiten weer aardig uit. 
De basis van het huis, de vloer, verstevig je door meer 
opbouwende vermogens te ontwikkelen, bij mij bijvoor-
beeld door emoties te leren ervaren en te communice-
ren, en daarnaast veel aandacht te besteden aan mijn fy-
sieke gevoel van ruimte en veiligheid. Dat geeft houvast 
en maakt het huis goed bewoonbaar.

Maar… als de funderingspalen gebroken zijn of het huis 
op drijfzand staat, blijft het kwetsbaar en beschadigt 
het gemakkelijk opnieuw. Hier heeft EMDR me gehol-
pen: het bracht me in contact met onzichtbare stenen 
in een donker en begraven fundament. EMDR hielp me 
om gevoelens te ervaren die ver in de fundering van mijn 
persoonlijkheid verstopt waren. Daardoor weet ik nu dat 
onder alle zelfbeheersing, die de onveiligheid bezwoer, 
een kern zat van een kind dat nieuwsgierig was en wilde 
spelen en ontdekken. Een kind dat nog steeds wil spelen! 
Niemand hoeft me dit meer te vertellen, ik weet het nu. 

Wat een opluchting!
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Nieuwe ontwikkelingen

De vraag naar traumagerichte behandeling voor vluchtelingen is een dagelijkse realiteit in de geestelijke gezond-
heidszorg. Het toepassen van EMDR bij vluchtelingen is daarmee niet alleen van toegevoegde waarde, maar ook 
een noodzaak voor de hulpverlening. In het vorige nummer van EM beschreven wij een aantal algemene aan-
dachtspunten voor deze doelgroep. In deel twee gaan wij in op aanpassingen van bepaalde onderdelen van het 
EMDR Standaardprotocol voor de toepassing bij vluchtelingen.  

Een handleiding voor 
EMDR bij vluchtelingen
Tekst: Dana Sofi , Elisa van Ee en Ad de Jongh

Deel 2. Praktische aanpassingen
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SIG zag SIG

“Met name bij de patiënten met vroegkinderlijk trauma had 
ik in mijn praktijk niet genoeg aan het standaard EMDR-
protocol”, vertelt Gerrie. “Er gebeurt vaak veel in de licha-
melijke reacties van deze patiënten. Buzzers smijten ze 
weg, het lichaam gaat schudden of ze stoten kreten uit. Het 
cognitieve niveau, de refl ectie op een NC of een PC, is dan 
tijdelijk niet beschikbaar. En dat is logisch, want in EMDR ga 
je altijd naar de moeilijkste momenten, dus naar de trau-
matijd. En als die traumatijd de kindertijd was, waarin niet 
gevochten of gevlucht kon worden en waarbij de ervaring 
ook nog niet gekaderd kon worden door woorden, dan zie 
je dit soort lichamelijke reacties. Het denkvermogen wordt 
dan ‘gekaapt’, zoals Pad Ogden dat noemt, door heftige re-
acties van het lichaam. Ik miste handvatten om daar een 
kader voor te bieden.”

Tegenwoordig beschikt Gerrie over meer hulpbronnen. In de 
sensorimotor psychotherapie wordt gewerkt met de term 
‘top-down’ voor de route van cognities naar de emoties, de 
zintuigen en de sensaties in het lichaam, en met de term 
‘bottom-up’ voor de route van het lichaam, via beweging en 
zintuiglijke waarneming, naar emoties en cognities. Het is 
volgens Gerrie bruikbaar om vragen in het protocol om te 
draaien, om de trein op de berg te krijgen. “Daar is binnen 
het protocol natuurlijk alle ruimte voor. Wanneer ik begin 
met het vragen naar de NC, dan zie ik de SUD vaak alweer 
dalen. Mijn patiënten gaan dan in hun hoofd zitten en de 
arousal daalt juist weer. Door te beginnen bij de lichamelijke 
ervaring, ben ik waar ik wezen moet, namelijk bij de hoogst 
mogelijke SUD. Alles wat de patiënt voelt, onderzoeken we 
nieuwsgierig. En daar komt gaandeweg pas een nieuwe be-
tekenisgeving bij.”

Duale aandacht
Ook Gijs kijkt in zijn behandelingen hoe hij vroegkinderlijk ge-
traumatiseerde patiënten met ernstige psychiatrische pro-
blematiek goed door het protocol heen kan loodsen. “Ik vind 

het fantastisch dat we tegenwoordig ook bij deze doelgroep 
trauma's zijn gaan behandelen, maar traumabehandeling 
heeft bij deze patiënten wel een inbedding nodig.”
Gijs zou graag zien dat de term ‘stabilisatie’ door ‘inbedding’ 
wordt vervangen. Beiden zien stabilisatie bij deze patiënten 
als een voortdurend onderdeel van het behandelproces. 
Gerrie: “Het is allebei belangrijk: je moet stabiliseren, maar je 
moet ook trauma verwerken, want zolang je niet verwerkt, 
komt die stabilisatie er zeker niet. Ook dat kan vaak heel 
goed via het lichaam door al van tevoren afspraken te ma-
ken over wat te doen als de spanning te hoog oploopt. Dat 
kan met attributen, door bijvoorbeeld aan een sjaal te trek-
ken, of via beweging door te gaan lopen of tegen de muur te 
duwen. Als er vermoeidheid over een patiënt heen valt, dan 
kun je lichamelijke interventies toepassen om iemand actief 
te krijgen. Dat kan door even de polsen te spoelen onder 
koud water of even een puzzeltje te doen om het brein weer 
wakker te schudden.”

Het is voor deze patiënten moeilijk om de duale aandacht 
op te brengen die nodig is om te kunnen verwerken. Gijs: “Ik 
heb van Jim Knipe geleerd dat je in een sessie ook meteen 
kunt beginnen om de patiënt als volwassene het targetbeeld 
te laten binnenlopen. Je helpt patiënten op die manier om in 
dat volwassen bewustzijn te blijven bij de confrontatie met 
de traumatische herinnering. En als ze die ruimte nog niet 
durven binnengaan, gebruik ik bijvoorbeeld Dyadic Resour-

cing, zodat iemand denkbeeldige hulptroepen kan meene-
men, waardoor ze wel verder durven gaan.”
Gerrie vraagt bij de start van de sessie na of haar patiënt wel 
echt aanwezig kan zijn. “Soms verdooft het lichaam zichzelf 
al van tevoren, want straks moet het weer naar die trau-
matijd. Het is belangrijk om patiënten zich daar bewust van 
te maken. Ik zeg bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je niet zo helder 
meer kijkt en je houding is wat onderuitgezakt. Voel je dat 
zelf ook?’ Dat soort zaken kun je allemaal aan je patiënt te-
ruggeven.” 

Gijs van Vliet en Gerrie Douma werken allebei met patiënten die al heel vroeg in hun leven ernstig
getraumatiseerd werden en vaak ook jaren achter elkaar. Gerrie doet dat in haar eigen praktijk als kli-
nisch psycholoog en psychotherapeut, en Gijs als GZ-psycholoog in het FACT-team van Pro Persona in
Nijmegen. Omdat deze groep patiënten haar als behandelaar voor grote uitdagingen stelde, schoolde
Gerrie zich, naast in EMDR, ook in sensorimotor psychotherapie en ze werd lid van de gelijknamige

groep patiënten nou het meest mee gediend is in een traumabehandeling.

Tekst: Gea Procee   Foto: Joost van Halm

‘Pak door, maar heb geen haast’
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“Reprocessing 
heeft bij deze 
complexe groep 
patiënten een 
veel belang-
rijkere plaats 
dan bij een 
enkelvoudig 
trauma.”
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Interweaves
Gijs maakt in de EMDR ook gebruik van technieken uit de 
schematherapie. Via rescripting kan de volwassene de con-
frontatie met de dader aan gaan, maar ook voor het kind 
gaan zorgen. Het zijn verder doorgevoerde interweaves, be-
doeld om het proces te ondersteunen. “Daar heb ik zulke 
mooie dingen in meegemaakt. Een mevrouw bijvoorbeeld 
die aan het eind van een sessie, waarin zij met rescripting de 
dader had aangepakt, heel zachtjes liedjes begon te zingen 
voor het kind dat zij toen was, en haar begon te wiegen. Ik 
liet de tikjes gewoon doorlopen. Dat ging een kwartier lang 
door. Geen interventies meer. Dat was zo helend voor haar.” 
Gerrie: “Ik hoor zingen, wiegen en vasthouden. Het hele li-
chaam doet mee. In de sensorimotor psychotherapie bren-
gen we dat ook tot bewustzijn bij de patiënt: hoe dat voelt in 
het lichaam, hoe je dat mee kunt nemen naar huis. We staan 
stil bij het verschil dat iemand zelf voelt in de ene en de 
andere houding. Ook het cognitieve niveau willen we daar 
weer bij betrekken. In een behandeling met een patiënt die 
’s avonds veel dronk vanwege herbelevingen, heb ik dat ook 
gedaan. Hij ging naar de herinnering aan zichzelf als adoles-
cent die bewusteloos van de drank op de grond lag en daar 
alleen was achtergelaten. Ook hij kon het kind vasthouden. 
Ik probeerde hem heel bewust te maken van het wiegen en 
de warmte die hij daarbij voelde. Je kunt daar alsnog een 
cognitieve interventie bij doen. Ik vroeg: ‘En die volwassene 
die hem geholpen heeft in deze toestand, was die nuchter 
of had die gedronken?’ Misschien wel een beetje gemeen 
zo’n vraag, maar ik kreeg een grote glimlach en hij zei: ‘Hij 
had niks gedronken.’ Daarmee kon ik het verbinden met het 
hier en nu en een relatie leggen met de klus die hij nog te 
klaren heeft, namelijk niet meer bingedrinken.”

Onderzoek
“De SIG Vroegkinderlijke chronische traumatisering richt 
zich op die aller ingewikkeldste groep patiënten bij wie je 
trauma wilt behandelen”, zegt Gijs. Hij is bezig met litera-
tuuronderzoek naar de programma’s voor traumabehande-
ling bij vroegkinderlijke traumatisering. Zelf onderzoek doen 
ziet hij er niet snel van komen. “Als je goed onderzoek wilt 
doen, is de gouden standaard de gerandomiseerde gecon-
troleerde trial (RCT). Ik denk dat je de doelgroep waar ik mee 
werk, met alle complexiteit en grote diversiteit, niet in een 
RCT gepast krijgt. Evidence based medicine betekent dat 
we de beste klinische praktijk moeten combineren met de 
beste beschikbare wetenschappelijk kennis. En dat doen we 
ook in EMDR-behandelingen.” 
Gerrie: “Wanneer er strategieën ontwikkeld worden die mo-
gelijk effectiever zijn of juist minder effectief, dan is dat wel 
onderzoekswaardig, natuurlijk. We weten al dat EMDR ef-
fectief is, maar misschien niet even effectief bij iedere doel-

groep. En misschien zijn er dan aanpassingen die voor die 
doelgroep toegevoegd kunnen worden. Maar dat moeten 
we wel aan kunnen aantonen.”

Consolideren
Voor hun collega’s hebben Gerrie en Gijs belangrijke advie-
zen: “Gebruik veel fysieke interweaves”, benadrukt Gerrie. 
“En wanneer het fysiek ondraaglijk wordt, bied dan iets aan, 
waardoor de patiënt er wel bij kan blijven.”
“En wees creatief", vult Gijs aan. “Dat heb je echt nodig in de 
toevoegingen die je kunt doen om het verwerkingsproces 
gaande te houden.” 
Gerrie: “Maar doe het nooit, nooit, nooit alleen. Werk samen, 
vervang elkaar en zorg daarmee voor continuïteit.”
De holding van een team, waarin traumabehandeling ook 
ondersteund kan worden door bijvoorbeeld huisbezoeken, 
ziet Gijs ook als belangrijk onderdeel van de inbedding.
“Behandelen van chronische traumatisatie vraagt tijd”, be-
nadrukt hij. “Binnen EMDR wordt wat overmatig de focus 
gelegd op de desensitisatie, zeker in de kortdurende trajec-
ten. Reprocessing heeft bij deze complexe groep patiënten 
echter een veel belangrijkere plaats dan bij een enkelvoudig 
trauma van iemand die een ongeluk heeft meegemaakt of 
iets naars heeft gezien. Wanneer een patiënt het kan verdra-
gen om naar de beelden van vroeger te kijken zonder lading, 
dan is dat het begin. Pas als iemand ernaar kan kijken en kan 
voelen dat het kind niet schuldig was, niet slecht was en wel 
de moeite waard is om van te houden, dan kom je ergens.”
Gerrie: “Er moet ook ruimte zijn voor rouw en boosheid. 
Patiënten hebben veel verloren. Velen van hen zijn alleen-
staand, zijn ongewild kinderloos gebleven en hebben vaak 
ook ernstige lichamelijk klachten.” 
Gijs: “Er is veel discussie over de zin van stabilisatie en de 
verwerkingsfase, maar heel weinig over de fase van conso-
lidatie en zingeving. Dat gaat over herstel, over het terug-
vinden van je persoonlijke en maatschappelijke mogelijk-
heden. En daar mogen we best meer en eerder aandacht 
aan besteden.” Gijs wil vooral bereiken dat ook die meest 
complexe groep patiënten niet opgegeven wordt. “Het kan 
wel, maar het vraagt geduld. Zorg voor een setting waarin 
je behandeling kan aanbieden en waar je ook een langere 
adem mag hebben.”

In beide SIG’s zijn nieuwe leden welkom. Via de ledenpa-
gina van de website kan contact worden opgenomen met 
de contactpersonen van de beide SIG’s.  

Gerrie Douma-Slobhauer is vrijgevestigd klinisch psycholoog in Psychothera-
piepraktijk Heechein in Akkrum en Sneek.

Gijs van Vliet is GZ-psycholoog in het FACT team van Pro Persona in Nijmegen.

Referentie: Ogden, P.., Minton, K., Pain, C. (2006). Trauma and the body, 
a sensorimotor approach to psychotherapy. New York, Norton
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Vijf vragen aan...
Jannetta Bos

Tekst: Deana de Zwart   Foto: Nienke Hofstede

In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ wordt een meer of minder 
bekend VEN-lid aan u voorgesteld.

Jannetta Bos is psychotherapeut, seksuoloog NVVS en supervisor VGCT. Ze is werkzaam bij 

Stichting Centrum ’45 en de Equator Foundation in Diemen. Jannetta is docent en supervisor en 

opleider Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) en Beknopte Eclectische Psycho-

therapie Traumatische Rouw (BEP-TG). Eén van haar interessegebieden is ‘walging en PTSS’.

Estafette interview 

Je bent naast psychotherapeut ook seksuoloog. 
Hoe combineer je de kennis die je hebt als sek-
suoloog met je kennis als traumatherapeut?
“Ik ben me ervan bewust hoe lastig het voor patiën-
ten kan zijn om problemen met betrekking tot seksua-
liteit bespreekbaar te maken. Vaak is het beladen met 
schuld en schaamte. Dus vind ik het belangrijk dat je 
hier als therapeut aandacht voor hebt en er initiatief 
in neemt. In mijn werk heb ik niet alleen te maken 
met slachtoffers van seksueel geweld, maar ook met 
slachtoffers van marteling, bijvoorbeeld aan de geni-
taliën. Het is belangrijk om het onderwerp goed in te 
leiden. Dat betekent dat je aan de patiënt vertelt dat je 
erover wilt praten en navraagt of hij of zij dat ook wil. 
Het is bekend dat door aanrakingen herinneringen aan 
de traumatische gebeurtenis geactiveerd kunnen wor-
den. Vaak zijn patiënten het contact met hun lijf kwijt-
geraakt; veel lichaamsgevoel is ‘weg-gedissocieerd’. Ik 
maak gebruik van tekeningen van de voor- en achter-
kant van het lichaam, waarbij patiënten met kleuren 
kunnen aangeven hoe ze hun lichaam ervaren: groen 
voor delen die ‘aanraakbaar’ zijn, oranje voor delen die 
soms wel en soms niet ‘aanraakbaar’ zijn en rood voor 
delen waarbij het niet verdraagbaar is als deze worden 
aangeraakt. Je kunt dan aan de hand van deze teke-
ningen in gesprek: “Raak je jezelf wel eens aan in het 
groene gebied? Wil je er meer mee?” De patiënt kan 
thuis oefeningen doen, bijvoorbeeld met douchen en 

insmeren met lotion, of oefeningen om weer het ver-
schil tussen warm en koud te leren ervaren. Het geven 
van psycho-educatie is belangrijk. Met gezond verstand 
en een goede afstemming kun je een heel eind komen. 
Ook de website van Rutgers is een goed hulpmiddel om 
informatie over seksualiteit te vinden. Het helpt dat pa-
tiënten daar objectieve informatie kunnen vinden over 
normale lichamelijke reacties. Vaak vindt deze aan-
dacht voor de seksuele problemen na de traumabehan-
deling plaats, maar als er relatieproblemen zijn, zet ik 
het ook wel eerder in.”    
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In het tijdschrift ‘Gedragstherapie’ van maart 
2018 stond een artikel dat jij samen met Peter 
de Jong hebt geschreven over de relatie tussen 
walging en het ontstaan en voortduren van 
PTSS-klachten. Wat betekent deze relatie voor 
de behandeling van patiënten met PTSS?
“Walging was lange tijd een onderbelichte emotie bij de 
behandeling van traumaklachten. Het gaat samen met 
schaamte en vermijding, waardoor patiënten zelf niet 
vertellen dat ze er last van hebben. Daarom is het be-

langrijk dat je als therapeut bedacht bent op deze emo-
tie en er expliciet naar vraagt. De mate van walging 
die iemand ervaart na een traumatische gebeurtenis 
blijkt een voorspeller te zijn voor de ernst van de PTSS. 
We zien ook dat traumabehandeling onvoldoende ef-
fect heeft als er wel sprake is van walging, maar daar 
geen aandacht voor is. Patiënten kunnen namelijk van-
uit walging bepaalde beelden vermijden. Ook zien we 
veel dwangklachten. Er zijn bijvoorbeeld mensen die 
zich voortdurend wassen en boenen na een trauma-
tische gebeurtenis waarbij ze zijn geconfronteerd met 
seksueel geweld of met lijken. Hun huid is dan rood en 
opgezwollen van het vele boenen. Voor PTSS-patiënten 
met een verleden van seksueel misbruik hebben Jung 
en Steil een fantastische interventie ontwikkeld die 
ik regelmatig gebruik. Het betreft een cognitieve her-
structurering, waarbij je als therapeut samen met de 
patiënt achter de computer op onderzoek gaat naar het 
proces van vernieuwing van huidcellen. Je kunt dan sa-
men met ze uitrekenen hoe vaak er al een celwisseling 
heeft plaatsgevonden sinds de traumatische gebeurte-
nis. De patiënt ontdekt daardoor dat het huidige lijf in 
feite nooit in contact is geweest met de misbruiker. Bij 
Centrum ’45 maken we gebruik van een vragenlijst die 
eventuele walging in kaart brengt. Het is een bewerking 
van de Self-Disgust Scale (SDS). Deze nemen we zowel 
voor als na de behandeling van walging af, volgens de 
methode van Jung en Steil.”

In het vorige EMDR Magazine stelde Josefien 
van Kalmthout de volgende vraag aan jou: 
“Hoe werk je met EMDR bij vluchtelingen, als 
de traumatische gebeurtenissen in hun land 
nog doorgaan?”
“Ik begin de sessie altijd met traumaverwerking, bij-
voorbeeld met EMDR, gericht op wat de patiënten zelf 
hebben meegemaakt of op voorstellingen die ze heb-
ben over traumatische gebeurtenissen. Daarnaast zorg 
ik dat er ook altijd nog voldoende tijd is om aandacht 
te geven aan de huidige situatie. Dat kan gaan over hui-
dige zorgen over het land van herkomst, bijvoorbeeld 
na een bombardement, maar ook over stress die de pa-
tiënten kunnen ervaren in Nederland vanwege het feit 
dat ze nog geen verblijfsdocument hebben. Daarbij is 
versterking van de coping en regulatie van de dag be-
langrijk. Waar hebben ze invloed op en waar kunnen ze 
niets aan veranderen? Hebben ze voldoende lichaams-
beweging, kijken ze niet voortdurend naar nieuws over 
bijvoorbeeld Syrië en zien ze geen stressvolle informa-
tie voor het slapengaan? Er wordt nog te veel onder-
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behandeld bij deze mensen; het is echt belangrijk om 
traumabehandeling te bieden aan mensen die zoveel 
hebben meegemaakt, ook al is hun situatie niet stabiel 
of beschikken ze niet over (de juiste) documenten. Het 
leven zonder officiële documenten is geen contra-indi-
catie voor traumabehandeling! EMDR leent zich goed 
voor behandeling met een (telefonische) vertaling van 
een tolk. Voor de patiënten is de ‘anonimiteit’ met een 
telefonische tolk vaak prettig. Ik heb goede ervaringen 
met de tolken van het Tolk- en Vertaalcentrum van Ne-
derland (TVcN); zij zijn bekend met de procedure en 
terwijl zij via de telefoonversterker vertalen wat ik zeg, 
start ik al een set oogbewegingen, waardoor de vaart 
er goed in blijft.” 

Je bent onder andere opleider voor Beknopte 
Eclectische Psychotherapie Traumatische Rouw 
(BEP-TG). Hoe gebruik je deze methodiek in je 
werk met vluchtelingen? 
“Er is bij vluchtelingen vaak sprake van traumatische 
rouw. Daaronder verstaan we een persisterende com-
plexe rouwstoornis met comorbide PTSS (-symptomen) 
en/of een depressieve stoornis. De meeste vluchtelin-
gen hebben te maken gehad met meervoudig verlies of 
vermissing van geliefden, familie en vrienden. BEP-TG 
is ontwikkeld op basis van een cognitief stressmodel 
van traumatische rouw. Vijf elementen die bewezen 
effectief zijn in de behandeling van een persisterende 
complexe rouwstoornis, PTSS en een depressie, ko-
men samen in het BEP-TG protocol van zestien sessies: 
psycho-educatie – waarbij bij voorkeur iemand uit de 
omgeving wordt betrokken –, rouwgerichte exposure, 
herinneringen en emoties ophalen met schrijfopdrach-
ten en memorabilia, betekenisverlening en activering, 
en tot slot afscheidsrituelen. Vaak gaat het minder 
over afscheid nemen en meer over de vraag: ‘Mag ik 

zelf verder leven?’. Bij de betekenisverlening staan we 
stil bij de veranderingen in het leven door het verlies. 
Dat gaat niet alleen over de persoon of personen die 
iemand heeft verloren, maar ook over het verlies van 
vertrouwen in bijvoorbeeld een overheid of in mede-
mensen. Bij vluchtelingen kun je in Nederland alsnog 
een afscheidsritueel doen volgens de gebruiken in het 
land van herkomst. De patiënt is het meest deskundig 
met betrekking tot zijn of haar eigen cultuur. Vanuit een 
respectvolle en nieuwsgierige benadering kun je samen 
zoeken naar wat mogelijk en passend is. Het is mijn 
ervaring dat een goede therapeutische relatie van be-
lang is om ‘taboe-onderwerpen’ bespreekbaar te ma-
ken. Sommige patiënten hebben bijvoorbeeld te maken 
gehad met geheime diensten en dan is het belangrijk 
dat je het een en ander uitlegt over je beroepsgeheim. 
Veiligheid is belangrijk in het werken met vluchtelingen. 
Ik laat ze ook altijd zelf kiezen waar ze willen zitten en 
heb zelf geen vaste zitplaats. Ook de ontvangst is be-
langrijk; dit begint al bij de binnenkomst bij de receptie. 
Veel patiënten hebben niemand meer. Dan is het van 
belang dat je gezien wordt en er aandacht voor je is.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord 
laten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Linda Verhaak. Zij werkt bij de Equator Foundation. Ik 
wil haar graag vragen hoe ze werkt met slachtoffers 
van mensenhandel (gedwongen prostitutie) en wat 
de rol is van EMDR in de behandeling bij deze doel-
groep.” 

Referenties:

De Jong, Peter & Bos, Jannetta (2018), Walging en symptomen van PTSS: 

Mogelijke implicaties voor behandeling. Gedragstherapie,  jaargang 51, 

nummer 1, maart 2018, 2-23.

https://www.ntvp.nl/walging-en-symptomen-van-ptss-mogelijke-implica-

ties-voor-behandeling/

Smid, Geert, Djelantik, Manik, de Heus, Annemiek, Bos, Jannetta & Boelen, 

Paul (2018), Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische 

Rouw (BEP-TG). Therapie bij psychische klachten na traumatisch verlies. 

Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie. Claes, Gerd, Maes, Johan 

& Modderman, Harriëtte (red.) Leuven/ Den Haag: Acco, 111-116.

Smid, G.E., Kleber, R.J., de la Rie, S.M., Bos, J.B.A., Gersons, B.P.R., & Boelen, 

P.A. (2015). Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief (BEP-TG): 

toward integrated treatment of symptoms related to traumatic loss. Euro-

pean Journal of Psychotraumatology, 6: 27324 (open access artikel).

Vragenlijsten: 

Self-disgust Scale: SDS (Overton et al., 2008). 

Zie de VEN-site voor de vragenlijsten ‘Walging voormeting’ en ‘Walging 

nameting’.

“Het is belangrijk 
dat je als therapeut 
bedacht bent op 
walging als 
emotie en er expliciet 
naar vraagt.”
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Interview

Tekst: Gea Procee    Foto: Betalife Productions Robin Elam-Rye

Het internationale vervolg op 
een bijzonder dansproject

Na de succesvolle dansproductie ‘EMDR, GOOGLE ME’ kreeg choreografe Niki van Callandt 
een subsidie toegekend om af te reizen naar Zuid-Afrika om daar opnieuw te werken met 
de combinatie van EMDR-therapie en dans, met ditmaal twee Zuid-Afrikaanse dansers. 
Het project heeft inmiddels de naam ‘From Trauma to Art’.

Niki van Callandt had als doel om traumabehandeling in 
Zuid-Afrika meer onder de aandacht te brengen en te 
laten zien hoe cultuurverschillen en persoonlijke achter-
gronden van de dansers meedoen in het verwerken van 
trauma en de vertaling naar dans. Ze wilde danser Lu-
cien Denny graag meenemen als assistent. Hij had het 

proces zelf doorgemaakt als een van de dansers 
in haar Nederlandse productie (hierover stond 

een artikel in EM13). Het plan van Niki was 
ook om te werken met een lokale EMDR-the-
rapeute die goed thuis was in de taal en de 
Zuid-Afrikaanse cultuur.
Het pakte allemaal anders uit. Door persoon-

lijke omstandigheden moest Lucien Denny 
verstek laten gaan en twee weken van tevoren 

trok ook de Zuid-Afrikaanse therapeute zich te-
rug uit het project; ze vond het een ‘te grote uitda-

ging’. Toen was de keuze snel gemaakt om therapeute 
Evelyn van der Stok te vragen om mee te gaan. Evelyn 
had het therapieproces van de dansers in de Neder-
landse productie begeleid en ze stond te popelen om 
het avontuur opnieuw mee te maken. “Ik had het stie-
kem wel gehoopt”, vertelt Evelyn. “Het was voor mij een 
groot cadeau. Maar mijn advies aan Niki was vanaf het 
begin om een lokale therapeut te zoeken. Niki blikt glun-
derend terug: “Het had toch niet anders moeten lopen. 
Evelyn en ik vertrouwen elkaar, we hebben het project 
ook samen opgezet, dus eigenlijk viel alles op zijn plek.”

Tijdlijn
Niki en Evelyn waren zich bewust van de te overbruggen 
afstand tussen twee blanke vrouwen uit Amsterdam en 
twee jonge professionele dansers uit de townships van 
Kaapstad. Via danser Luke de Kock, die hen in Zuid-Afrika 

assisteerde, maakten ze kennis met Adam Malebo en 
Nkosentsha Tamana. “We hadden maar twee weken 
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om samen te werken met deze jonge dansers”, vertelt 
Evelyn. “Je moet gelijk met elkaar aan de bak. Daarom 
besloten we dat wij zelf ook met de billen bloot moes-
ten. Het is misschien niet volgens de therapeutische 
wetten, maar we zijn begonnen met een tijdlijn van ons 
leven te maken, met hoogte- en dieptepunten. Vervol-
gens hebben we elkaar daar kort over verteld, zodat we 
van elkaar wisten dat ieder van ons z’n portie shit heeft 
meegemaakt. Ook door onze gezamenlijke warming-up 
in de studio groeide het vertrouwen.”

Evelyn heeft het niet als bezwaarlijk ervaren om the-
rapeutische interventies te doen, die eigenlijk bedoeld 
zijn voor mensen die klachten ervaren als gevolg van in-
grijpende ervaringen. “De dansers hadden geen directe 
hulpvraag maar ze kozen, door de oproep en onze voor-
bereidende gesprekken, toch bewust voor het werken 
met eigen trauma in ons project”, vertelt Evelyn. “We 
merkten al meteen dat de kennis en het geld om the-
rapie te nemen, daar vaak helemaal niet aanwezig zijn. 
Als er iets met je gebeurt, leer je om het weg te stoppen 
en ermee te leven, of je wordt naar een medicijnman 
gebracht. EMDR-therapeuten zijn er wel, maar een the-
rapie is weggelegd voor de wat rijkere mensen.”
De dansers kozen uit hun tijdlijn die negatieve of hef-
tige ervaring die ze met EMDR wilden gaan verwerken. 
“Adam en Nkosentsha gingen er allebei vol voor. Ik zag 
hun motivatie: ‘We kunnen er nu iets mee doen, dan wil-
len we het aanpakken ook!’.”

Ondersteunen
Niki vult aan dat vele traditionele Afrikaanse dansstijlen 
zijn ontstaan vanuit pijn en trauma, en van oudsher een 
manier zijn om te communiceren. Het is voor velen nog 
steeds een uitlaatklep. Evelyn: “We hebben EMDR als 
basis gelegd onder de dans. Wat er ’s ochtends in de 
therapiesessies gebeurde, zette Niki ‘s middags samen 
met de dansers om in beweging. Dan zag ik in de studio 
precies terug waar ze aan hadden gewerkt. Ik krijg nog 
kippenvel als ik er weer aan terugdenk. Net als in de eer-
ste productie hebben we ook nu weer gewerkt met de 
SUD. De spanning die opkwam werd naar dans vertaald.” 
Niki: “Er ontstond ook tussen de dansers een band, door-
dat ze het hele proces van elkaar meemaakten. Ze zagen 
de meest persoonlijke dingen van elkaar in korte tijd. 

Ook dat vertaalde zich in de dans: ze vingen elkaar op, 
ze ondersteunden elkaar. Ze lieten daarmee ook zien dat 
het oké is als je dingen van elkaar weet en als je jezelf 
opent naar anderen en niet alleen naar een therapeut. 
Het blijven mannen met hun trots en hun ego, bij wie het 
helemaal niet vanzelfsprekend is om elkaar op die ma-
nier te benaderen, maar zij konden huilen met elkaar.”

Het proces was hetzelfde, maar de uiteindelijke pro-
ductie was helemaal nieuw. In een week stond er een 
dansstuk van dertig minuten en Niki zag dat het niet 
nodig was om er nog iets aan toe te voegen. De voor-
stelling werd zes keer uitgevoerd, onder andere op de 
oude highschool in de township van Nkosentsha en in de 
township van Adam, en daarnaast nog drie keer in een 
theater en op een Dance-University voor dansstudenten. 
Tijdens de voorstellingen in de townships werd veel ge-
giecheld in het publiek bij het zien van mannen die elkaar 
aanraakten. “Hier in Nederland is het oké om elkaar vast 
te houden”, zegt Niki. “Maar dat is daar helemaal niet 
zo. Adam en Nkosentsha wilden echt iets doorbreken. 
Ze wilden aan hun hele community meegeven dat je el-
kaar fysiek mag ondersteunen. Een mentor van Adam 
kwam naar iedere voorstelling toe. Ze was dankbaar dat 
we de productie naar hun townships hebben gebracht. 
Het was daar heel nieuw om het op die manier als thema 
zichtbaar te maken. Ik denk dat ze op dat vlak al iets 
hebben doorbroken.”

Documentaire
De samenwerking van Niki en Evelyn gaat inmiddels ver-
der. In de zomer van 2018 gaat de documentaire ‘From 

Trauma to Art the documentary’ in première. Daarin 
heeft documentairemaker Sjoerd Derine hetzelfde pro-
ces gevolgd, maar dan met één danseres in een proces 
van drie dagen. Niki wil de verandering vastleggen die 
zichtbaar wordt in houding en beweging als een mens 
zich opent in het proces van verwerken.
Vanuit haar werk als stresscounselor legt Evelyn de na-
druk op wat mensen doen met hun leven nadat pijnlijke 
ervaringen verwerkt zijn. Daarin ziet ze ook de parallel 
met dit project. “Het gaat erom dat je van iets lelijks iets 
moois kunt maken. Dansers kunnen dat in dans, maar 
dat kan natuurlijk ook in allerlei andere acties worden 
vertaald. Dat geldt voor ons beiden net zo.” 

Evelyn van der Stok is HBO-opgeleid Stresscounselor en ze doorliep 

EMDR-scholing bij Peter Baldé en René Veraar. Sinds 2013 heeft zij een 

eigen praktijk in Amsterdam-Noord.

Niki van Callandt studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten in

Tilburg. Zij werkt sinds 2013 nationaal en internationaal als zelfstandige 

dansmaker en choreografe.

“Het is oké als je jezelf 
opent naar anderen en niet 
alleen naar een therapeut.”
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Hoe kwamen jullie nou juist in Gulu terecht? 
Alex: “Daar ging een heel traject aan vooraf. Ruim tien jaar 
geleden kwam ik in contact met Oegandese promovendi 
in Groningen. In 2010 maakte ik vervolgens mijn eerste 
reis naar Oeganda. Meer dan twintig jaar lang, tot 2006, 
woedde er een oorlog tussen het regeringsleger en het 
‘Leger van de Heer’ (Joseph Kony), dat onder andere kind-
soldaten ronselde voor deze strijd. Bij de terugkeer van de 
kindsoldaten in hun dorpen zijn talloze buitenlandse or-
ganisaties (NGO’s) actief geweest. Zij boden vooral prakti-
sche en materiële hulp, maar er was nauwelijks behande-
ling van psychotrauma’s. In 2012 heb ik, samen met de 
Universiteit van Gulu, een workshop met de lokale hulp-
verleners georganiseerd om uit te zoeken wat nodig is om 
EMDR te kunnen introduceren. Iedereen was ervan over-
tuigd dat er voor de teruggekeerde en getraumatiseerde 
voormalige kindsoldaten ook psychische hulp, ‘talk the-

rapy’, moest komen. De hulpverleners waren hier echter 
niet voor opgeleid. Bovendien hadden de aanwezige hulp-
verleners zelf ook vaak heftige trauma’s meegemaakt. 

Vooral dankzij de samenwerking met de in Gulu wonen-
de Italiaanse klinisch psycholoog Gabriele Marini hebben 
we de training kunnen geven. Hij was bij de workshop 
aanwezig en heeft de opleiding van lokale ‘psychological 

counselors’ ter hand genomen. In samenwerking met 
de Makarere University in Kampala ontwikkelde hij een 

opleiding met aandacht voor psychotraumatologie en 
therapeutische basisvaardigheden. In de tussentijd hield 
ik steeds contact met hem en in 2014 ben ik er nog een 
keer heen gereisd. Drie jaar later vroeg Marini mij of er 
voor een groep van ruim twintig therapeuten, werkzaam 
bij verschillende organisaties, een EMDR-training gege-
ven zou kunnen worden. Ik ben er in het najaar heen 
gegaan en heb een groot aantal van hen gesproken. Sjef 
en Hans-Jaap wilden graag meedoen. We hebben ons 
plan voorgelegd aan HAP (Humanitarian Assistance Pro-

grams) Nederland (www.hap-nl.nl) en hen gevraagd of zij 
de reis- en verblijfskosten wilden financieren. Zelf heb-
ben we er alle drie een week vrij voor genomen.

Hoe hebben jullie deze training aangeboden? 
Hans-Jaap: “We gaven in een week een verkorte basis-
training met zelfs nog wat elementen uit de vervolgtrai-
ning. Op maandag en dinsdag was er aandacht voor the-
orie en oefenen, op woensdag en donderdag pasten de 
deelnemers dit toe en maakten daar opnamen van, en 
op vrijdag bekeken we de filmpjes.” 
Sjef: “We moesten het Amerikaanse protocol gebruiken, 
omdat deze cursisten na ons mogelijk verder door ande-
ren getraind gaan worden. Dat was voor ons wel even 
wennen.”
Hans-Jaap: “Vergeleken met de Nederlandse training 
hebben we er wat theorie uitgehaald en meer het ac-

EMDR 
in het hart 
van Afrika

Interview

Tekst: Gusta Boland

Drie VEN-leden reisden in april 2018 naar de plaats Gulu in Noord-Oeganda om daar een 
EMDR-basistraining aan hulpverleners te geven. Initiatiefnemer Alex Hooijschuur (GZ-psycho-

loog in Groningen en Hoogeveen en EMDR-supervisor i.o.) nodigde Hans-Jaap Oppenheim 
(psychotherapeut bij De Waag in Leiden) en Sjef Berendsen (directeur zorg behandelzaken bij 

PSYTREC) uit om deze training te geven. Beide EMDR-trainers hoefden over dit verzoek 
niet lang na te denken.
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cent gelegd op praktisch oefenen. Daarnaast hebben we 
het aanleren van Resource Development and Installation 
(RDI) toegevoegd en gaven we informatie over complexe 
PTSS, namelijk hoe je een casusconceptualisatie kunt 
maken bij meerdere trauma’s, het principe van ‘mach-
teloosheid eerst’, en het ‘toppen snellen’ – niet wachten 
tot de SUD 0 is – zodat ze in korte tijd veel kunnen doen. 
De training krijgt een vervolg in augustus als Alex super-
visie gaat geven. Iedere deelnemer is gevraagd zoveel 
mogelijk opnames te maken van de EMDR-behandelin-
gen die ze doen.”

Wat viel jullie op bij het geven van de training? 
Hans-Jaap: “Er werd een aardig beroep gedaan op ons 
improvisatietalent. We stuurden de hand-outs een dag 
van tevoren op met de gedachte dat dit ergens op het 
ziekenhuisterrein wel even kon worden uitgeprint. Maar 
dat was niet zo. We moesten de stad in naar een print-
shop, waar ze tot de volgende ochtend bezig zijn ge-
weest met een printer, zoals we die thuis ook hebben 
staan. Het werd enkelzijdig geprint. Vervolgens waren er 
op het afgesproken tijdstip slechts twee mensen aan-
wezig. Na een uurtje was iedereen er wel en konden we 
beginnen.” 
Sjef: “Mij viel op dat de cursisten heel zacht spraken. Ze 
vonden vast dat wij schreeuwden.” 
Alex: “Op vrijdagmiddag viel de stroom uit tijdens een 
tropische regenbui die zoveel herrie maakte dat het leek 
alsof de hel losbarstte.”

Hoe reageerden de cursisten?
Sjef: “Er werd actief meegedaan, maar soms wisten we 
niet goed of onze lesstof wel goed overkwam.”
Hans-Jaap: “Ik was er onzeker over of het zou lukken 
om in tweetallen te oefenen en dacht: ‘Dit wordt drama-
tisch.’ Maar het ging juist dramatisch goed!”
Sjef: “Het waren niet de minste trauma’s die de hulp-
verleners inbrachten in hun rol als patiënt. Bij de één 
was een mes op de keel gezet en van een ander was 
een buurvrouw afgeslacht. Het was mooi om te zien dat 

ze ook meteen de kans namen om hun eigen naarste 
trauma te verwerken. Een deelneemster vertelde dat ze, 
zodra ze een uniform zag, haar boodschappen liet staan 
en de winkel uit vluchtte. Na de oefensessie vertelde ze 
dat ze het nu  wel aankon. Ze hadden kunnen ervaren 
dat EMDR werkt en werden daardoor enthousiast. 

We bespraken of de oogbewegingen de patiënten niet 
zouden doen denken aan hekserij. Maar voor de cursis-
ten zelf speelde dat geen rol. We konden met behulp van 
de werkgeheugentheorie goed uitleggen hoe de oogbe-
wegingen werken en dat die werking ook bewezen ef-
fectief is. We hebben ook de lichtbalk gedemonstreerd, 
compleet met de buzzers, maar naar deze gadgets was 
maar weinig vraag.” 
Alex: “Wel sloegen de rugkrabbertjes in de vorm van een 
handje op een uitschuifbaar stokje aan. Ik had ze bij de 
HEMA gekocht. Tijdens het oefenen gingen de cursisten 
er direct mee aan de slag.”

Zijn de deelnemers nu voldoende toegerust?
Alex: “Ze hebben veel op elkaar geoefend en in de fi lm-
pjes hebben we ze ook aan het werk gezien met 
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patiënten. Er waren onderling grote verschillen. We za-
gen voorbeelden die al heel mooi verliepen, en andere 
voorbeelden waarin het nog niet goed ging. Ik denk dat 
van de achttien mensen die een diploma kregen, een 
aantal nu nog aan het zwemmen is, maar dat zal ik in 
augustus met hen bespreken. Ik hoop dat ze in de ge-
legenheid zijn om met de EMDR te oefenen en dat ze 
elkaar zullen helpen om vlieguren te maken. Het zijn toe-
gewijde hulpverleners, die het graag willen leren.”
Hans-Jaap: “We gaan ze snel allemaal mailen om te pol-
sen hoe het gaat. Hebben jullie fi lmpjes? Kunnen we iets 
voor jullie betekenen? Ze moeten er niet een paar we-
ken mee wachten, anders zakt het weg.” 

Hoe willen jullie bevorderen dat de training 
een duurzaam effect krijgt?
Alex: “We hebben nu een offi ciële basisopleiding gege-
ven aan een groep lokale counselors. Er waren 21 men-
sen uit de regio; zij kwamen vanuit drie organisaties. Ze 
kunnen dus blijven sparren met elkaar als collega’s.”
Sjef: “Als het aanslaat bieden we wellicht nog een ver-
volgtraining aan. Je kunt ook nog denken aan een ge-
richte workshop, bijvoorbeeld over rouwverwerking. We 
willen het vuurtje brandend houden. We hebben nu een 
kleine groep bereikt. Maar door de geduldige voorberei-
ding en de band die er nu is gesmeed, is er een grote 
kans dat het een vervolg gaat krijgen.”

Hans-Jaap: “We willen zeker met geïnteresseerde super-
visoren terug om supervisie te blijven geven. Er hebben 
al veel supervisoren aan mij gevraagd of ze de volgende 
keer mee mogen.”

Welke herinnering aan deze week zal jullie het 
meest bijblijven?
Hans-Jaap: “Een van de hoogtepunten van de week was 
voor mij de afsluiting van de eerste trainingsdag. Spon-
taan stond er een man op om een lied te zingen waarna 
de hele groep begon te dansen en te zingen: ‘Follow the 

leader, follow the leader’. Achteraf kwam ik erachter dat 
dit een hit was die nota bene uit Nederland is overge-
waaid. Daarnaast was ik geraakt door de man van de 
printshop die op het laatst zei: ‘Thank you for helping our 

people’. Dat maakte dat ik ineens onze aanwezigheid in 
een ander kader zag.”  
Alex: “Na alle jaren van voorbereiding was het voor mij 
spannend of het zou lukken. Het is een generatie van 
jonge mensen die nieuwe dingen willen leren en dat 
kwam tijdens de training goed uit de verf.”
Sjef: “Het maakt mij vooral blij dat het gelukt is een aantal 
hulpverleners echt EMDR aan te leren, ondanks taal- en 
cultuurverschillen. Ik vertrouw erop dat ze daarmee men-
sen goed gaan helpen. Mij ontroerde het ook dat ze in 
tweetallen zoveel met elkaar deelden: in Nederland ne-
men cursisten vaak iets kleins om mee te oefenen, maar 
zij gingen er volop in; ze wilden hun eigen trauma’s op-
lossen. Ook vond ik de contacten heel warm: een hand 
schudden gebeurt intenser en duurt langer dan ik gewend 
ben, bijna zo lang dat ik dacht: ‘krijg ik hem nog terug?’.”
Hans-Jaap: “Onvergetelijk was ook een moment toen we 
in een soort markt rondkeken waar allerlei zelfgemaakte 
spulletjes verkocht werden en al die vrouwen daar in 
lachen uitbarstten toen ze ons zagen: wij liepen daar, 
witte mannen – Mzungu – in korte broeken, en dat is 
daar meer iets voor jongens onder de twaalf jaar, dus 
dat zorgde voor veel hilariteit. Kortom, ik was nog nooit 
in Afrika geweest, het was echt een andere wereld, en 
na een week kwam ik als een ander mens terug.” 

Geen 
‘witchcraft’, 
maar werk-
geheugen-
belasting!
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Truus De Keyser is overleden. Ik kreeg het bij toeval te ho-
ren, pas een paar jaar na haar overlijden. Ik had haar twin-
tig jaar geleden voor het laatst gezien. Het bericht raakte 
me desalniettemin fl ink.
Ik heb haar een jaar in behandeling gehad. Ze was in alle 
opzichten een stevige vrouw: groot, recht door zee en het 
taalgebruik van een bootwerker. Haar leven was één groot 
trauma. Ze was kort na de oorlog geboren en op jonge leef-
tijd in een tehuis geplaatst. Daar is ze veelvuldig misbruikt. 
Als jong meisje is ze als huishoudster en kinderoppas gaan 
werken. Ook daar werd ze misbruikt. Haar redding kwam 
toen ze op achttienjarige leeftijd haar man leerde kennen. 
Ze zijn snel getrouwd en kregen twee kinderen. Ze heeft ze 
met liefde opgevoed. Haar huwelijk was goed, haar man 
was lief en betrouwbaar. Hij werkte in een groentezaak. 
Toen de kinderen het huis uit gingen, ging het mis. Ze kreeg 
last van angsten, woede-uitbarstingen en werd toene-
mend jaloers op de aandacht van vrouwen die haar man 
in de winkel kreeg. Ook kon ze het steeds minder verdra-
gen als er sexy geklede vrouwen op de tv verschenen: “Ga 
maar lekker kijken naar die gore sletten, viespeuk.” Haar 
man wist er niet mee om te gaan. Al gauw werd er alleen 
nog maar naar het Journaal en naar sportprogramma’s ge-
keken, mannensport uiteraard. Maar glipte er een nieuws-
lezeresje tussendoor, dan kreeg hij de wind van voren. Zo 
kwam ze bij mij in behandeling. 

We hadden al snel een klik. In een van de eerste zittingen 
nam ik haar mee naar een winkelcentrum omdat ik wel 
eens wilde zien hoe ze op mensen reageerde. Als snel was 
het: “Moet je die vuile trut zien kijken. Vind je zeker lek-
ker hè, vuilak.” Ze keek me woedend aan. In een tijdschrif-
tenzaak met veel foto’s van halfnaakte vrouwen brieste, 
vloekte en tierde ze en smeet een rek met boeken omver. 
EMDR was nog maar net bekend in Nederland, de basistrai-
ning zou ik pas jaren later gaan volgen. De relatie tussen 
haar opvattingen over vrouwen (hoeren) en mannen (hoe-
renlopers) enerzijds, en haar traumatische ervaringen an-
derzijds wist ik toen al te maken. Met imaginaire exposure 

probeerde ik haar te helpen. Soms kwam ze inderdaad tot 
rust, andere keren begon ze te tieren en vloekte ze me stijf, 
een enkele keer liep ze boos weg. Als ik achter haar aan 
liep keek haar man, die altijd in de wachtkamer op haar zat 
te wachten, me treurig aan. 

Truus had er een hekel aan als ik haar een paar minuten te 
laat uit de wachtkamer ophaalde. Tierend liep ze dan met 
me mee naar mijn kamer. Ik vreesde haar uitbarstingen en 

zorgde er dan ook voor dat ik niet te laat was. Een keer 
ging dat mis. Ik had een afspraak met haar gepland die niet 
door kon gaan. Ik was haar echter vergeten af te bellen. 
Ze kwam voor niets. Ik hoorde van het secretariaat dat ze 
minstens een half uur heeft staan vloeken voordat ze het 
pand uitrende. Vermoorden zou ze me.

De week daarop had ik mijn vaste afspraak met haar. Ik 
was doodsbang. Ik zag de klok de minuten aftellen tot aan 
de afspraak. De telefoon ging: “Mevrouw De Keyser is zo-
juist binnengekomen.” Ik wist: de eerste tien minuten zou-
den het ergste zijn. Angstig stond ik op, liep naar de deur 
van mijn kamer en zag de metalen prullenbak naast de 
deur staan. In een refl ex pakte ik de prullenbak en schoof 
‘m over mijn hoofd. Zo liep ik naar de wachtkamer. Aan 
mijn voeten kon ik zien waar ik me ongeveer bevond. Op 
de drempel van de wachtkamer stond ik stil en zei hardop: 
“Mevrouw de Keyser.” Het geluid galmde tegen de blikken 
wanden. Verder bleef het doodstil. Nog een keer: “Me-
vrouw De Keyser.” Opnieuw bleef het stil. Ik deed de prul-
lenbak af en zeven paar ogen keken mij verbijsterd aan, 
maar niet die van Truus De Keyser. Achter mij zei een balie-
medewerkster lachend dat mijn cliënte even naar het toi-
let was gegaan. Ik hoorde dat er werd doorgetrokken. Snel 
ging ik naast de deur van het toilet staan en deed opnieuw 
de prullenbak over mijn hoofd. De deur ging open. Onder 
de rand van de prullenbak door zag ik twee schoenen, de 
schoenen van Truus de Keyser. “Mevrouw de Keyser”, zei 
ik. Het bleef even stil, toen hoorde ik: “Wel godverdegod-
verdegodver.” Meteen daarna echter barstte ze in lachen 
uit, de tranen stroomden haar over het gezicht. “Jij … jij … 
jij …, maar ze kwam niet verder, ze bleef lachen. 

In mijn kamer vertelde ze hoe boos ze was geweest de 
week daarvoor. Mijn excuses kon ze prima incasseren en 
ik beloofde haar dat ik haar nooit meer zou vergeten af te 
bellen. Ik heb haar uiteindelijk naar een EMDR-therapeut 
kunnen verwijzen, ook daar is het, therapeutisch gezien, 
niet al te goed verlopen. 

En nu is ze dood en is haar boosheid eindelijk ‘gestild’.

Column

Mevrouw De Keyser
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Interview

In 2014 startte Nina aan haar opleiding tot specialist bin-
nen de Waag in Leiden. Voor haar onderzoeksproject leek 
het haar interessant om zich te buigen over de behan-
deling van schennisplegers met EMDR. “Schennis plegen 
is de justitiële term voor seksueel schokkend gedrag in 
het openbaar”, vertelt Nina. “Ik concentreer me daarbij 
op de groep die lijdt aan een exhibitionistische stoornis. 
Dit is een vrij homogene groep. Deze leent zich daarom 
goed voor onderzoek.” Binnen het forensische kader is 
het vergrijp niet al te ernstig, maar de spoeling is vrij dun. 
Uiteraard onderzocht Nina eerst hoeveel schennisplegers 
binnen de Waag behandeld worden voor een exhibitionis-
tische stoornis. Het leek haar haalbaar om 86 patiënten 
te includeren. “In de onderzoeksopzet worden deze pa-
tiënten at random toegewezen aan een behandelgroep 
of een controlegroep,” vertelt Nina. “De controleconditie 
behelst care as usual, in dit geval gaat het om CGT. In de 
behandelgroep maken we gebruik van het ‘Nederlandse 
protocol EMDR en Verslaving’, van Hornsveld en Markus 
(2014)1. Exhibitionisme is niet hetzelfde als een verslaving, 
maar net als bij gokken gaat het vaak om de kick.” 
Het vernieuwende aan de behandeling met EMDR bij deze 
doelgroep vindt Nina het feit dat er aandacht is voor de 
opwinding of het positieve gevoel die iemand heeft bij de 
gedachte aan exhibitioneren. “Bij CGT voor deze proble-
matiek gaat het meestal om het leren controleren van 
neigingen, terwijl de seksuele arousal die hieraan ten 
grondslag ligt niet expliciet geëxploreerd wordt.” Zou de 
behandeling van schennisplegers dan idealiter uit beide 
onderdelen bestaan? Eerst EMDR om de seksuele arousal 
te verminderen en dat dan gevolgd door CGT om de ge-
dragsverandering te bestendigen? “Dat is precies waar ik 
met mijn onderzoek aan hoop bij te dragen,” lacht Nina. 
Ze is nog altijd enthousiast en uiterst gedreven. “Ik hoop 

dat mijn onderzoek kan bijdragen aan de innovatie van 
behandelingen met EMDR bij forensische problematiek.” 

Tegenslag
In het begin liep het op rolletjes met het onderzoek maar 
inmiddels is er ook wel tegenslag. Nina: “Met name de in-
stroom blijft nog altijd achter. Na drie jaar zit ik op negen-
tien patiënten in totaal.” De deelname aan het onderzoek 
moet altijd op vrijwillige basis zijn. Daarnaast is Nina af-
hankelijk van haar collega’s bij de Waag om patiënten voor 
deelname te motiveren. 

Nina trainde haar collega’s zelf in het gebruik van het 
Nederlandse EMDR- en verslavingsprotocol. Via de SIG 

Als onderzoeker gaat het je niet altijd voor de wind, daar weet Nina ten Hoor alles van. Op het EMDR-
congres van de VEN op 7 april kreeg ze de Tegenwind Award uitgereikt. Met deze toekenning wil de VEN

naar het verminderen van deviante seksuele arousal bij exbhibitionisten met EMDR loop sinds oktober 2015.

Tekst: Nadia Thiel   Foto: Zout Fotografi e

Nina ten Hoor ontvangt 
De Tegenwind Award

 1. Markus, W., Hornsveld, H. (2014). Nederlandse Protocol EMDR en Verslaving. 
Beschikbaar via: www.emdr.nl

Onderzoeksopzet
De behandelconditie bij schennisplegers die lijden 
aan een exhibitionistische stoornis, bevat vier sessies 
van zestig minuten uit het ‘Nederlandse EMDR- en 
Verslavingsprotocol’ van Hornsveld en Markus (2014). 

Sessie 1: Desensitisatie van negatieve associaties bij 
 de intentie om nooit meer te exhibitionio-
 neren. 
Sessie 2: Desensitiseren van twee positieve herinne-
 ringen aan het exhibitioneren.
Sessie 3: Desensitisatie van ‘koppelherinneringen’. 
 Het verband tussen exhibitioneren en ach-
 terliggende gezonde behoeften, zoals span-
 ningsreductie, of de behoefte aan aandacht 
 of erkenning, wordt gedesensitiseerd. 
Sessie 4: Desensitisatie van triggersituaties. Dit kun-
 nen alledaagse situaties zijn die de behoef-
 te aan het exhibitioneren doen oplaaien. 
 Bijvoorbeeld een tegenslag op het werk, 
 of een gelegenheid tot exhibitioneren die 
 zich plots voordoet.
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‘EMDR en verslaving’ onderhoudt ze nauw contact met de 
ontwikkelaars van dit protocol. Ook bij de opzet van de ef-
fectenstudie naar EMDR bij alcoholverslaving van Wiebren 
Markus keek ze mee. “Ik leer veel van de onderzoekser-
varingen van anderen. Soms moet je gewoon de lat wat 
lager leggen, maar onderzoek doen gaat vooral ook over 
geduldig zijn.” 
Vanuit verschillende kanten van de VEN komt steun. Zo 
kreeg Nina subsidie vanuit de VEN en EMDR Europe om 
haar onderzoek uit te kunnen voeren. “EMDR bij de fo-
rensische populatie is een onontgonnen gebied. Het is 
een bewezen effectieve interventie voor PTSS, maar blijkt 
in de praktijk veel breder toepasbaar. Primaire emoties 
zijn vaker een drijfveer achter forensische problematiek 
dan cognities. Bij de behandeling van exhibitionisme met 
EMDR is het doel bijvoorbeeld om de seksuele arousal 
omlaag te krijgen, in plaats van deze te controleren zo-
als bij CGT. In de praktijk zien we dat EMDR steun biedt 
aan deze patiënten. Ze hoeven minder te vechten tegen 
hun primaire behoeftes. Ook valt op dat wanneer je bij de 
EMDR-behandeling positieve gevoelens als target hebt, 
de negatieve gevoelens daarna makkelijker toegankelijk 
worden. De functie van het exhibitioneren wordt letterlijk 
blootgelegd.”

De VEN als steunpilaar
“Zodra je je inhoudelijk inzet voor de toepasbaarheid van 
EMDR, dan is de VEN heel dichtbij,” zo merkte Nina. “Hulp 
komt via de SIG, de wetenschapscommissie en ook via 
alle contacten die je binnen de VEN opdoet. Het maakt 
bijvoorbeeld niet uit met welke inhoudelijke vraag je Ad 
de Jongh mailt, hij mailt je altijd binnen een dag terug, mét 

de juiste literatuurverwijzingen, indien gewenst. Toen de 
congrescommissie mij benaderde met de vraag of ik een 
workshop wilde verzorgen, aarzelde ik dan ook geen mo-
ment. Het leek me niet meer dan normaal dat ik zou laten 
weten wat ik met de subsidie van de VEN heb gedaan.”
Maar toen het tijd werd om prijzen uit te reiken, zat Nina 
niet op te letten. “Ik was net bezig met een betoog aan 
Leonieke Kranenburg, de voorzitter van de wetenschaps-
commissie, over het idee dat ik dit specifieke onder-
zoek maar beter kon gaan afronden, toen ik de woorden 
‘Award’ en ‘Exhibitionisme’ opving. Ik schrok me lam, 
maar was ook oprecht ontroerd. De steun vanuit de VEN 
vind ik hartverwarmend.” Van ophouden is dan ook geen 
sprake meer. Nina wil het onderzoek juist gaan verdiepen. 
“Het is een wens voor de toekomst om met een kwalita-
tieve methode de beleving van het exhibitioneren verder 
te bekijken. Het werken met positieve targets in de EMDR 
is vernieuwend bij deze doelgroep en onderzoek is nodig 
om deze behandeling in het forensische kader te kunnen 
blijven inzetten.” 

Nina gelooft in de werking van EMDR bij zedendelinquen-
ten. “Misschien zijn er nog andere onderzoekers die mee 
willen doen en binnen hun eigen instelling de kar willen 
trekken. Samen kunnen we bekijken of de inzet van EMDR 
nieuwe slachtoffers van schennisplegers kan helpen voor-
komen.” 

Als onderzoeksmaat voor seksuele arousal gebruikt 
Nina ten Hoor een fysiologische maat. Een polshor-
loge meet de huidgeleiding en de hartslag van pati-
enten terwijl zij luisteren naar een auditieve opname 
van hun meest positieve herinnering aan exhibitione-
ren. De verwachting is dat de EMDR-behandeling de 
seksuele arousal meer doet verminderen dan de CGT 
in de controleconditie.

“EMDR legt de functie van 
exhibitioneren bloot.”
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Research

Effecten van duale taken op negatieve autobio-
grafi sche herinneringen
Gaëtan Mertens
Er is weinig discussie meer over de werkgeheugenthe-
orie: door tijdens het ophalen van nare herinneringen in 
het kortetermijngeheugen een extra taak toe te voegen 
(bijvoorbeeld het volgen van de vingers van de therapeut) 
wordt de herinnering van de patiënt minder helder en 
minder levendig, en vervolgens met minder lading weer 
opgeslagen in het langetermijngeheugen. Gaëtan Mer-
tens van de Universiteit Utrecht stelde zichzelf de vraag: 
wat is nu de beste taak voor EMDR? Er zijn allerlei taken 
denkbaar, zoals oogbewegingen, tikjes, tappen, reken-
sommen en het spelen van het computerspel Tetris. De 
therapeut kan ze lastiger maken door bijvoorbeeld het 
tempo op te voeren. 
Een belangrijk aspect hierbij lijkt te zijn hoe visueel-
spatiëel de taak is. Gaëtan vergeleek daarom in een la-
boratoriumstudie vier condities met elkaar: horizontale 
oogbewegingen met een witte stip op een zwart scherm, 
letters identifi ceren afwisselend links en rechts in verti-
cale witte balken op een zwart scherm (als de letter af-
week, moest de spatiebalk ingedrukt worden), een com-

binatie van beide taken en tot slot een controleconditie 
(alleen zwart scherm). Honderd studenten (23 mannen 
en 77 vrouwen zonder voorkennis over EMDR en zonder 
psychiatrische diagnose) deden mee aan het onderzoek. 

In het eerste gedeelte van het onderzoek werd de moei-
lijkheid van deze taken bepaald met behulp van een 
reactietijdentest. Hierbij bleken de mate van werkge-
heugenbelasting van de taken onderling signifi cant te 
verschillen, waarbij de taak van het letters identifi ceren 
de meeste vertraging gaf in de reactietijden, gevolgd 
door respectievelijk de combinatietaak, het volgen van 
de stip en de controleconditie. In het tweede deel vroeg 
Gaëtan de proefpersonen tijdens de taken negatieve au-
tobiografi sche herinneringen op te halen, en ze moesten 
ervoor en erna op een Visueel Analoge Schaal de emotio-
naliteit en de helderheid van die herinneringen aangeven. 
Bij alle experimentele taken daalde de helderheid van de 
herinnering signifi cant meer dan bij de controletaak. Ten 
aanzien van de emotionaliteit werd er echter geen signi-
fi cant grotere daling, na het uitvoeren van de experimen-
tele taken, in vergelijking met de controletaak gevonden. 
De meest opvallende bevinding was dat, ondanks de 

Tekst: Gusta Boland    Foto's: Zout Fotografi e

Net als vorig jaar was er tijdens het EMDR-congres in de Fabrique in Maarssen een plek 
gereserveerd voor presentaties van nieuw onderzoek van eigen bodem. Vier onderzoekers 
vanuit bijna alle windstreken deelden enthousiast hun bevindingen. Het betrof twee 
experimentele laboratoriumstudies en twee randomised controlled trials (RCT’s) die in 
de klinische praktijk waren uitgevoerd.

EMDR Magazine 17 |  46



duidelijke onderlinge verschillen in werkgeheugenbe-
lasting van de verschillende experimentele taken, geen 
evidentie werd gevonden voor significante verschillen 
tussen de experimentele taken qua afname van helder-
heid en emotionaliteit van de herinnering. Het bleek dus 
dat de verschillende experimentele werkgeheugentaken 
het evengoed deden, ondanks de duidelijke verschillen 
in werkgeheugenbelasting. Deze bevinding is problema-
tisch voor de werkgeheugentheorie: de verwachting is 
immers dat de taken die executief en visueel-spatiëel 
meer aanspraak maken op het werkgeheugen, ook meer 
effect zouden moeten hebben. Met enige voorzichtig-
heid – het betreft studenten, geen klinische populatie en 
de herinneringen van studenten zijn gemiddeld minder 
emotioneel dan die van traumapatiënten – concludeert 
Gaëtan dat alle taken die voldoende belastend zijn, dus 
mogelijk even geschikt zijn.

EMDR bij kinderen en jongeren met partiële 
PTSS na een ziekenhuisopname
Maya Meentken
Tot voor kort was er nog niet veel aandacht voor de ingrij-
pende psychische gevolgen van een ziekenhuisopname 
op kinderen en jongeren. Ingrepen die voor de specialis-
ten een routineklus zijn, kunnen door kinderen als trau-
matisch worden ervaren. Bij letsel ontwikkelt ongeveer 
20 procent van de kinderen en jongeren na een zieken-
huisopname een PTSS en bij ernstige ziekten is dat aan-
tal 12 procent. Respectievelijk 25 procent en 38 procent 
ontwikkelt weliswaar veel PTSS-klachten, maar deze zijn 
niet voldoende ernstig om aan de diagnose PTSS te vol-
doen; dit noemen we partiële PTSS. 
De beperkingen en de gevolgen van partiële PTSS, zo-
als schooluitval, zijn vergelijkbaar met ‘full-blown’ PTSS. 
Maya Meentken, werkzaam bij het Erasmus Medisch 
Centrum, richt haar promotieonderzoek op deze groep. 
Haar onderzoek wordt gefinancierd door Stichting Harte-
kind, Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de VEN.
Maya is in samenwerking met enkele andere ziekenhui-
zen in Nederland van 2016 tot mei 2018 bezig geweest 
met de werving van proefpersonen met de volgende in-
clusiecriteria: kinderen van 4-16 jaar die maximaal 5 jaar 
geleden een (eenmalige of herhaalde) ziekenhuisopname 
hebben ervaren via de Spoedeisende hulp (SEH) of op de 
kindercardiologie. Exclusiecriteria zijn: mentale retarda-
tie (IQ<70), onvoldoende beheersing van de Nederlandse 
taal, een chronische diagnose anders dan een hartafwij-
king, momenteel in psychologische behandeling, en een 
eventuele al succesvol afgesloten PTSS-behandeling. In-
dien uit de vragenlijsten blijkt dat er sprake is van par-
tiële PTSS, worden de betreffende kinderen uitgenodigd 

voor een semigestructureerd interview (CAPS-CA). Als uit 
dit interview blijkt dat ze voldoen aan de diagnose PTSS, 
worden ze direct verwezen voor therapie en vallen ze 
buiten het onderzoek. Alleen de kinderen met partiële 
PTSS worden gerandomiseerd over twee behandelcondi-
ties: EMDR + care as usual (CAU) en alleen CAU. 

De primaire uitkomst betreft PTSS-symptomen. Om se-
cundaire uitkomsten te meten wordt nog een hele se-
rie andere vragenlijsten afgenomen; deze zijn gericht 
op angst, depressie, kwaliteit van leven, slaap, compe-
tentiebeleving, aandacht en het functioneren op school. 
Ook vinden nog twee follow-up metingen plaats op twee 
en acht maanden na het begin van EMDR/CAU. Op het 
EMDR-congres konden alleen nog voorlopige resultaten 
van de werving worden vermeld. Tot dan toe hadden 335 
deelnemers de vragenlijsten ingevuld. Van hen voldeed 
29 procent aan de criteria van partiële PTSS. Uiteindelijk 
bleek 10 procent van hen PTSS te hebben. Maya hoopt 
op het EMDR-congres van 2019 de definitieve resultaten 
te kunnen presenteren; deze kunnen uitermate relevante 
implicaties hebben. Als EMDR effectief blijkt te zijn voor 
kinderen en jongeren met partiële PTSS na een zieken-
huisopname, kan deze behandeling namelijk in de toe-
komst structureel in het ziekenhuis worden aangeboden.

EMDR en pseudoherinneringen
Sanne Houben
De vraag hoe autobiografische herinneringen tijdens the-
rapeutische sessies kunnen veranderen staat al langer 
in de belangstelling van wetenschappelijk onderzoekers. 
Sanne Houben, werkzaam bij de Universiteit Maastricht, 
richt haar promotieonderzoek ten dele op EMDR. De ver-
onderstelling is dat, indien de therapeut na een set oog-
bewegingen ingaat op wat de patiënt naar voren brengt, 
er een kans bestaat dat de patiënt wordt blootgesteld aan 
misinformatie en daardoor een ‘pseudoherinnering’ zou 
kunnen ontwikkelen. Dit is een herinnering aan een ge-
beurtenis die niet heeft plaatsgevonden. Voor de meeste 
behandelaars is dit niet problematisch, zij doen niet aan 
waarheidsvinding, maar wat als een patiënt vervolgens 
besluit om aangifte te doen tegen een persoon op basis 
van een pseudoherinnering? Dit zou kunnen leiden tot 
een valse beschuldiging en een onterechte veroordeling. 
Er is immers geen andere informatie beschikbaar dan 
ooggetuigenverklaringen.
De studie van Sanne verkent de invloed van het maken 
van oogbewegingen op de vatbaarheid voor misinforma-
tie. De opzet was als volgt: 82 proefpersonen zagen een 
schokkend misdaadfilmpje, waarna hen gevraagd werd 
om de emotionaliteit en levendigheid van hun  
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herinnering aan dit filmpje aan te geven op een schaal 
van 0-10. Hierna werd aan de ene helft gevraagd om deze 
herinnering op te roepen en oogbewegingen te maken 
en aan de andere helft niet. Vervolgens werd nogmaals 
de emotionaliteit en levendigheid gemeten. Daarna ont-
vingen beide groepen misinformatie in de vorm van een 
ooggetuigenverklaring die tien correcte statements en 
vijf incorrecte statements bevatte (verschillende namen, 
kleur van kleding, volgorde van gebeurtenissen, etc. wa-
ren veranderd). Als laatste ontvingen beide groepen een 
geheugentaak om na te gaan hoe goed ze zich de origi-
nele gebeurtenis (het filmpje) herinnerden.

De verwachting was dat het uitvoeren van de oogbewe-
gingen ten eerste de levendigheid en emotionaliteit van 
de herinneringen zou doen dalen en ten tweede zou lei-
den tot een verhoogde vatbaarheid voor het accepteren 
van misinformatie, wellicht doordat er meer verwarring 
optreedt over de bron van de informatie (“Heb ik dit zelf 
gezien of heb ik dit gehoord van iemand anders?”) of 
doordat meer specifieke details verloren gaan. De eerste 
hypothese werd niet bevestigd: levendigheid en emotio-
naliteit daalden in beide groepen zonder een significant 
verschil tussen beide groepen. Bij de geheugentaak bleek 
daarentegen dat de proefpersonen die oogbewegingen 
hadden gemaakt tijdens het denken aan de nare film 
minder vaak een goed antwoord gaven en vaker misin-
formatie rapporteerden. Sanne concludeert dat er meer 
onderzoek nodig is, omdat de resultaten van dit onder-
zoek op basis van een misdaadfilmpje, niet direct gege-
neraliseerd kunnen worden naar autobiografische herin-
neringen van slachtoffers van een misdrijf.

EMDR bij exhibitioneren
Nina ten Hoor
Zoals bekend zijn er in de klinische praktijk al goede 
ervaringen opgedaan met EMDR op zogenaamde ‘po-
sitieve targets’. Het blijkt effectief in het verminderen 
van sterke positieve emoties bij problematisch gedrag, 
zoals bij eetbuien, gokken, een alcohol- en nicotinever-

slaving, of een internet- of seksverslaving. Nina ten Hoor, 
werkzaam bij De Waag in Amersfoort, onderzoekt in het 
kader van haar opleiding tot Klinisch Psycholoog of dit 
ook geldt bij exhibitioneren. Velen doen er wat lacherig 
over (‘potloodventers’), maar dit is het zedendelict met 
de grootste recidive (25 procent na 5 jaar); een hardnek-
kig probleem dat meestal in de adolescentie ontstaat en 
het hele leven blijft bestaan. Naar schatting 5-10 procent 
van deze mensen gaat ook over tot hands-on delicten, 
zoals aanranding of verkrachting, vaak ook bij minderja-
rige slachtoffers. Jaarlijks worden er rond de 1350 geval-
len van schennispleging geregistreerd. Dit is natuurlijk 
slechts het topje van de ijsberg.

Tot op heden is er nog geen goede behandeling voorhan-
den. Libidoremmende medicatie is niet populair, omdat 
deze niet alleen de deviante, maar ook alle andere sek-
suele gevoelens vermindert. In hoeverre kan EMDR devi-
ante seksuele arousal bij exhibitionisten doen afnemen? 
De planning was om 86 deelnemers te werven en deze te 
verdelen over twee groepen. De experimentele conditie 
krijgt dan vier EMDR-sessies en de controleconditie krijgt 
vier sessies cognitieve gedragstherapie (CGT), specifiek 
gericht op de seksuele drang. Vervolgens krijgen beide 
groepen treatment as usual. De arousal wordt op verschil-
lende manieren gemeten. De deelnemers vullen eerst 
een aantal vragenlijsten in, krijgen dan via een koptele-
foon een verhaal te horen dat is gebaseerd op hun eigen 
meest opwindende herinnering aan exhibitioneren, en 
moeten aansluitend zowel hun positieve (opwinding, een 
kick) als hun negatieve emoties (schaamte, schuldgevoe-
lens) aangeven, op een schaal van 0-10. In verband met 
de mogelijke neiging tot sociaal wenselijke antwoorden, 
worden daarnaast huidgeleiding en hartslag gemeten.

De werving van deelnemers bleek een taaie klus. Lang 
niet iedereen bleek bereid om over zijn seksuele ervarin-
gen te praten. Na twee jaar zijn tot nu toe negentien deel-
nemers geïncludeerd. Dit is te weinig om de hypothesen 
al te kunnen toetsen. Alle patiënten waren tevreden over 
de sessies en vonden dat het had geholpen. De fysiolo-
gische maten bleken niet gemakkelijk te interpreteren 
vanwege grote individuele verschillen. Toch neigen beide 
behandelingen in de richting van significante resultaten. 
Schaamte- en schuldgevoelens lijken niet te veranderen 
bij de CGT-conditie, maar bij de EMDR-conditie wel toe 
te nemen, wat zou kunnen helpen bij het afstand nemen 
van het probleemgedrag. 
Nina kreeg voor haar doorzettingsvermogen tijdens het 
EMDR-congres 2018 de Tegenwind Trofee uitgereikt (zie 
elders in dit nummer). 

Kevin van Schie, 

winnaar 

onderzoeksprijs 

'de Pluim', 

ofwel het 

'Evidence beest'.
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Werk je als zelfstandig therapeut? Dan kan het zomaar 
gebeuren dat je het een tijdje zonder inkomen moet 
doen. Een op de zeven therapeuten heeft namelijk last 
van burn-out klachten, en maar een op de vijf zzp’ers 
tussen de 45 en 65 jaar is verzekerd voor arbeidsonge-
schiktheid. Jongeren verzekeren zich nog minder vaak. 

Als er een groep is die burn-out graag voorkomt, dan zijn 
het wel de deelnemers aan een broodfonds. Dat zijn zzp’ers 
die onderling een uitkering bij arbeidsongeschiktheid rege-
len. Onlangs nodigde zo’n fonds van psychotherapeuten en 
kunstenaars me uit omdat een deelnemer was uitgevallen 
vanwege burn-out. Het fonds wilde graag voorkomen dat 
het anderen ook zou gebeuren. Dat kan ik me voorstellen: 
de gemiddelde verzuimduur bij burn-out is 242 dagen. 

Allostatische last
Neurowetenschapper Bruce McEwen noemt het anticipe-
ren op een stressvolle situatie allostase: het vinden van 
een nieuw evenwicht. Op zich is dat een gezond adaptie-
vermogen van mensen. Maar blijft dat proces maar door-
gaan, terwijl het niet meer nodig is, dan is er sprake van 
‘allostatische last’, een chronische activering van de hor-
monale as. Het lichaam herstelt zich niet meer en dat leidt 
tot fysieke en psychische klachten.
Zo’n overbelasting kan op vier manieren ontstaan:
1. Te veel nieuwe gebeurtenissen in te korte tijd. Als je te 

snel achter elkaar nieuwe gebeurtenissen meemaakt, 
krijgt het lichaam geen tijd voor herstel. Door de korte 
opeenvolging intensiveert de stressreactie.

2. Je niet kunnen aanpassen aan de stresssituatie. Normaal 
wen je aan een stressvolle situatie. Maar als dit niet ge-
beurt, als je bijvoorbeeld als zzp’er angstig blijft over 
je gebrek aan inkomsten, dan reageer je met dezelfde 
adrenaline- en cortisolrespons op de onzekerheid over 
je inkomen.

3. Onvermogen om de stressreactie te stoppen als de 
stress veroorzakende gebeurtenis voorbij is. Je blijft bij-
voorbeeld waakzaam en alert, ook al is de werkdruk die 
je in loondienst had voorbij. Je blijft je gejaagd voelen, 
ondanks de toegenomen autonomie. 

4. Niet goed functionerende hormonale stressrespons. Als 

de stressrespons (HPA-as) niet goed functioneert, kan dit 
andere systemen overactief maken. Afwijkende cortisol-
niveaus kunnen op hun beurt leiden tot ontstekingen en 
auto-immuunreacties. Soms kan het lage cortisolniveau 
een zekere bescherming bieden, ondanks de verande-
ringen in het auto-immuunsysteem. Genetische aanleg 
en ervaringen in de kindertijd hebben hier invloed op. 

Stressreactie verminderen
Het concept van allostatische last helpt ons om in te zien 
hoe je in situaties die je misschien niet in de hand hebt, 
toch iets kunt doen om je stressreactie te verminderen. 
1. In het eerste geval luidt het advies: bouw voldoende her-

steltijd in. Neem gas terug in je werk. 
2. Als je bijvoorbeeld omkomt in je administratie, accep-

teer dan dat je dit niet aankan en kijk of je het anders 
kunt oplossen. Blijf niet te lang proberen of je toch nog 
alles kunt doen.

3. Wanneer je een stressrespons niet kunt stoppen als de 
stressveroorzakende situatie voorbij is, dan wordt het 
tijd om zelf om hulp te vragen. Soms helpt EMDR hierbij: 
wat is het ergste dat je kan gebeuren als je inkomen 
onvoldoende is?

4. Als je stresssysteem niet goed werkt, maak je meer 
en soms minder stresshormonen aan dan nodig is. Dat 
zorgt in chronische situaties voor lichamelijke klachten, 
zoals overgewicht, risico op diabetes type 2 en hart- en 
vaatziekten. Dit vraagt om structurele maatregelen, zo-
als je leefstijl wijzigen. Werk minder hard en zorg voor 
voldoende slaap, beweging, rust én goede voeding!

In alle gevallen geldt: neem voldoende pauzes in je werk, 
houd de weekenden vrij, maak tijd voor vrienden en fami-
lie en ga zonder smartphone op vakantie. Dan blijf je bij 
de groep van zes van de zeven zelfstandigen die geen last 
heeft van burn-out klachten.
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Haar specialisatie is stress- en burn-outklachten.

Hoe zet je als therapeut 
de stressknop uit?

Column

Tekst: Carien Karsten
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Research

De auteurs verbazen zich over het feit dat er meer dan 
600 ‘merken’ psychotherapie bestaan en dat dit aantal 
nog elk jaar1 groeit. De meeste van deze interventies zijn 
volgens Meichenbaum en Lilienfeld pseudowetenschap-
pelijk van aard en nooit onderworpen aan een gecon-
troleerde effectstudie. Toch worden deze behandelingen 
vaak enthousiast uitgedragen en ze zijn dikwijls verge-
zeld door buitensporige claims. Meichenbaum en Lilien-
feld betogen dat ze in het gunstigste geval ineffectief, 
maar soms wel degelijk ook schadelijk kunnen zijn. 

Dodo Bird -verdict
De auteurs gaan met hun artikel in tegen de wijdverbrei-
de gedachtegang dat patiënten zich geen zorgen hoe-
ven te maken, omdat alle therapieën nu eenmaal toch 
ongeveer even goed werken. Non-specifi eke factoren, 
zoals de therapeutische relatie, zouden het meeste ef-
fect van een behandeling verklaren (Wampold & Imel, 
2015). Deze redenering wordt ook wel het Dodo Bird-
verdict genoemd. Deze naam is afgeleid van de Dodo in 
Lewis Carroll’s Alice in Wonderland, die na een wedstrijd 
uitroept: "Everybody has won, and all must have prizes.”

Volgens Meichenbaum en Lilienfeld berust het idee dat 
elke therapeutische interventie even doeltreffend is op 
een misverstand. Als voorbeeld geven zij Critical Stress 

Debriefi ng, een therapie die vaak na een confronta-

tie met een heftige gebeurtenis wordt toegepast en in 
plaats van positieve, juist negatieve, effecten sorteert 
(Litz, Gray, Bryant, & Adler, 2002).

Psychotherapiehype checklist
De auteurs pleiten voor een wetenschappelijke attitude 
door hulpverleners. Zij introduceren hiervoor de term 
‘healthy self-doubt’ die verwijst naar de gezonde, kriti-
sche blik die zorgprofessionals, volgens de auteurs, zou-
den moeten hebben als ze een patiënt verwijzen naar 
een niet-reguliere therapie, of erger: overwegen zelf 
hierover een workshop te volgen. De auteurs bedachten 
daarom de ‘Psychotherapiehype checklist’ die therapeu-
ten zou moeten helpen minder snel ten prooi te vallen 
aan de verleidelijke charme van pseudo-wetenschap-
pelijke hypes en drogredeneringen. De checklist is het 
resultaat van literatuuronderzoek naar niet gefundeerde 
claims, gesprekken met collega’s en reclame-uitingen 
voor workshops van overhypte therapieën die zij zijn 
tegengekomen. De eerste dertien items (warning signs) 
hebben voornamelijk betrekking op de marketing van de 
therapie, terwijl andere items (met name 14–19) bijvoor-
beeld zijn gebaseerd op de kwaliteit van het onderzoek 
naar de methode. 

EMDR
Lilienfeld is vanaf het begin een van de meest uitgespro-
ken criticasters van EMDR in de Verenigde Staten. De 
afgelopen vijftien jaar verscheen er een reeks artikelen 
van zijn hand waarin hij probeerde de vloer aan te vegen 

Tekst: Ad de Jongh en Iva Bicanic

Hoe kunnen mensen die een therapie voor hun klachten zoeken, maar ook verwijzers

zoals huisartsen, beoordelen welke therapie geschikt is? In een recent artikel in Profes-

sional Psychology: Research and Practice waarschuwen twee wereldberoemde Ame-e

rikaanse psychologen, Donald Meichenbaum en Scott Lilienfeld, voor de gevaren van

niet-reguliere therapieën die met grote claims worden gepromoot (overhyped and over-

promoted), maar waarvan de werkzaamheid absoluut niet vast staat. Daarom hebben zij

een ‘Psychotherapiehype checklist’ bedacht. EMDR scoort hoog, maar is dat terecht?

Hoe herken je een 
hype in therapieland?

1. In Nederland zijn er veel pseudo-wetenschappelijke therapie-hypes met 
stevige claims waarvoor reclame wordt gemaakt. Voorbeelden zijn de 
MatriXmethode (https://www.matrixmethodeinstituut.nl/) en Heart Assisted 
Psychotherapy (HAT) (https://kloptdatwel.nl/2012/10/08/heart-assisted-
therapy-tijdens-expertise-dag-van-het-nip/)
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met EMDR. Het verbaast dan ook niet dat in dit artikel 
over het herkennen van hypes, de auteurs bij hun uitleg 
over het gebruik van de checklist, EMDR als voorbeeld 
gebruiken. Zo worden de verklaringen van hoe EMDR 
werkt afgedaan als ‘neurobable’ (item 9) en worden de 
‘parafernalia’ van EMDR om oogbewegingen mee te in-
duceren (zoals de lichtbalk en de buzzers; item 5) zwaar 
op de hak genomen.

Conclusie
Het omhelzen van buitensporige claims ten aanzien 
van pseudowetenschappelijke interventies kan gevaar-

lijk zijn. Daarom vinden Meichenbaum en Lilienfeld dat 
voorstanders van nieuwbakken therapieën eerst maar 
eens moeten bewijzen wat deze waard zijn. Tot die tijd 
moeten wij als psychologen vooral niet in hun fancy pro-
motieslogans trappen. Buitengewone claims vereisen nu 
eenmaal buitengewoon bewijs. 
Met de introductie van de checklist hopen beide psycho-
logen ‘A sense of healthy self-doubt’ bij hulpverleners en 
verwijzers in de GGZ te bewerkstellingen, een vorm van 
kritische zelfreflectie omtrent de waarde van nieuwlich-
terijen op therapeutisch gebied. Op langere termijn zou 
dit hun eigen behandelresultaten ten goede        
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moeten komen, denken Meichenbaum en Lilienfeld. 
EMDR scoort hoog op deel 1 (items 1-13) van de check-

list. Kortom, EMDR is een hype, maar wel een goede, zou 
je kunnen zeggen. Op de kwaliteit en kwantiteit van het 
wetenschappelijk onderzoek valt de laatste jaren im-
mers weinig meer of af te dingen. 
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Checklist psychotherapiehype

1. Aanzienlijke overdrijving in de claims omtrent de effec-
tiviteit van de behandeling (bijvoorbeeld door het gebruik 
van termen als ‘revolutionair’, ‘grensverleggend’ of ‘po-

wer therapie’). 
2. Overbrengen van krachtige en ongefundeerde ver-
wachtingseffecten (bijvoorbeeld: “Als deze therapie niet 
werkt, dan werkt helemaal niets.”).
3.  Buitensporig beroep op autoriteitsfi guren (bijvoorbeeld 
in de vorm van een goeroe of ‘master therapeut’).
4. Sterk vertrouwen op aanbevelingen van zogenoemde 
‘experts’ (bijvoorbeeld een bekende wetenschapper).
5. Gebruik van gelikte verkooppitches en uitgebreide pro-
motionele inspanningen, waaronder de verkoop van be-
paalde ‘parafernalia’.
6. Het instellen van een accreditatieprocedure of punten-
systeem waarmee men zich uiteindelijk X-therapeut kan 
noemen.
7. Tendens om zichzelf te isoleren van kritiek van buitenaf 
(bijvoorbeeld door eigen websites en nieuwsbrieven door 
en voor voorstanders waarin de opstellers zich afzetten 
tegen sceptici die hen bekritiseren).
8. Uitgebreid gebruik van ‘psychobabble’ (dat wil zeggen: 
terminologie die wel wetenschappelijk klinkt, maar in 
feite weinig betekent (bijvoorbeeld: ‘inner child’, ‘attach-

ment wounds’ en ‘synergie’).
9. Uitgebreid gebruik van ‘neurobabble’ (biologisch reduc-
tionisme dat vaak vergezeld gaat van felgekleurde foto’s 
en doorsneden van hersenen waarbij in de uitleg termen 
worden gebruikt zoals ‘synaptic networks’, ‘sensorimoto-
rische integratie’ en ‘reptielenbrein’).
10. Een sterke neiging om zich fel te verdedigen en afwij-
zend te staan tegenover kritiek over de werkzaamheid of 
de theoretische basis van de behandelingsbenadering in 
combinatie met gebruik van selectieve rapportages van 
tegenstrijdige onderzoeksbevindingen.
11. Zich volledig beroepen op de aanwezigheid van anek-
dotisch bewijsmateriaal en getuigenissen van buitenge-
woon tevreden patiënten die beschrijven hoezeer de be-
handeling hen heeft geholpen.
12. Gebruik van de bewering dat de behandeling ‘bij ie-

dereen werkt’ (bijvoorbeeld ten aanzien van patiënten die 
lijden aan een breed scala van psychiatrische ziektebeel-
den in alle leeftijdsgroepen (of zelfs huisdieren), zonder 
enig empirisch bewijs).
13. Gebruik van de bewering dat de behandeling evi-

dence-based is, maar in feite gebaseerd is op informele 
klinische observaties en ervaringen.
14. Ontoereikende empirische ondersteuning voor de 
behandelmethode in het algemeen, wat tot uitdrukking 
komt in beperkte rapportages met weglating van infor-
matie over patiëntenselectiecriteria, uitvalpercentages en 
follow-up gegevens.
15. Het ontbreken van een wetenschappelijke basis van 
het werkingsmechanisme van de therapie en het ontbre-
ken van een link met wetenschappelijke kennis op dit 
terrein (bijvoorbeeld voorstanders van de zogenaamde 
‘energietherapieën’ beweren dat psychopathologie het 
gevolg is van blokkades in onzichtbare energievelden die 
niet voldoen aan de bekende natuurwetten). 
16. Het herhaaldelijk gebruik van onwaarschijnlijke ad 
hoc argumenten om negatieve bevindingen weg te rede-
neren als wetenschappelijk onderzoek ongunstig uitpakt, 
waardoor de interventie een soort moving target wordt.
17. Onderzoek waarbij de behandeling wordt vergeleken 
met zwakke onderzoeksgroepen of dat plaatsvond onder 
onvolledige ‘intent-to-fail’-behandelingsomstandigheden, 
waardoor de behandeling zelf er goed uitkomt.
18. Het niet erkennen van de mogelijkheid van allegiance 

effects (positieve resultaten die afhangen van de vraag of 
de primaire onderzoeker positief over de interventie was 
gestemd) en decline effects (een verminderd effect van de 
interventie na verloop van tijd; dat wil zeggen de eerste stu-
dies naar een bepaalde therapie worden door aanhangers 
van de interventie op enthousiaste wijze uitgevoerd, terwijl 
de grootte van het effect daarna niet meer wordt terugge-
vonden als alternatieve verklaring voor de resultaten).  
19. Het niet in acht nemen van verschillen in geloofwaar-
digheid tussen de behandelings- en controlegroepen, 
waaronder niet wordt gecontroleerd op de rol van non-
specifi eke therapeutische factoren.
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Het idee van preventieve-methoden om PTSS te voorko-
men is uiteraard niet nieuw. Een eenmalige debriefi ng (in-
dividueel of in een groep) na een traumatische gebeurte-
nis blijkt verder leed echter niet te kunnen voorkomen en 
ook farmacologisch of gedragstherapeutisch ingrijpen ligt 
niet voor de hand (zie Box 1). Meerdere sessies cognitieve 
gedragstherapie als standaardpreventie (bij iedereen) is 
bijvoorbeeld niet meteen aantrekkelijk. De onderzoeks-
groep van Emily Holmes onderzoekt daarom sinds enkele 
jaren of een simpele werkgeheugentaak de opslag – de 
consolidatie – van een kersverse herinnering aan een 

ongeluk zodanig kan beïnvloeden dat deze eventueel tot 
minder pathologische intrusies leidt. 

Consolidatie en reconsolidatie
In een vorige bijdrage (EM 16) besproken wij hoe kennis 
van reconsolidatie (het heropslaan van een geactiveerde 
herinnering) behulpzaam kan zijn bij traumabehandeling 
(Hornsveld & Oude Lohuis, 2018). Consolidatie is het pro-
ces dat hieraan voorafgaat, namelijk het aanmaken van 
een nieuwe herinnering, ofwel het stabiliseren – consoli-
deren – van nieuw binnengekomen informatie. 

Kan Tetris direct na een 
trauma PTSS voorkomen?

Traumabehandelingen zijn erop gericht om de opgelopen psychologische schade door 

een traumatische gebeurtenis te verhelpen. Het leed is echter al geleden en de herinne-

ring aan de gebeurtenis(sen) heeft zich in korte – of soms juist in langere tijd – ontwikkeld 

tot een stressstoornis. Had dit voorkomen kunnen worden als er direct na de gebeurtenis 

een  therapeutische interventie was ingezet? In deze bijdrage bespreken we of het spelen 

van het computerspelletje Tetris op een Nintendo spelcomputer direct na een verkeerson-

geval  posttraumatische schade kan voorkomen.

Box 1: Vroeg, vroeger, vroegst 
EMDR is een evidence-based therapie voor PTSS; dat wil zeggen, als de klachten al langer dan een maand bestaan. 
Lezers van EMDR Magazine zullen vooral hiermee bekend zijn. Het kan echter gebeuren dat een patiënt die al in 
behandeling is, plotseling iets naars overkomt en daar klachten van heeft. Of dat een familielid of goede bekende dit 
overkomt. Wat moet je dan doen? Het natuurlijk beloop afwachten of de pijn verlichten met EMDR? Dit is een dilemma 
dat alleen met goed onderzoek beantwoord kan worden. Sommige interventies blijken zelfs een averechts effect te 
kunnen hebben, zoals 'praten over de gebeurtenis met de nadruk op het uiten van emoties' (zie Berendsen & De 
Jongh, 2015). EMDR is echter wezenlijk iets anders dan 'praten over' en met de werkgeheugentheorie in het achter-
hoofd lijkt het niet onlogisch om al in een vroeg stadium acute nare beelden te willen desensitiseren. 
Als voorbeeld van vroege interventie meldt Elan Shapiro goede resultaten met een speciaal EMDR-protocol dat reke-
ning houdt met het feit dat kort na blootstelling de herinnering nogal gefragmenteerd ligt opgeslagen in het geheugen 
(R-TEP; Shapiro & Laub, 2013). Een ander kenmerk van dit protocol is dat associaties naar 'oud zeer' niet worden toe-
gestaan. Of R-TEP echt effectief is en of je daarmee een PTSS kan helpen voorkomen, kan eigenlijk alleen door middel 
van een randomized clinical trial (RCT) worden onderzocht. Zo'n studie loopt er nu onder leiding van Iva Bicanic, bij 
slachtoffers die twee weken geleden een verkrachting hebben meegemaakt (Bicanic, 2014).  De resultaten wachten 
we met spanning af (voor een pilot-onderzoek zie ook Shapiro & Laub, 2015). 
Het onderzoek dat we in dit artikel bespreken tracht in een nóg veel eerder stadium te interveniëren. Namelijk binnen 
zes uur, in de consolidatieperiode, om te helpen voorkomen dat een herinnering überhaupt met veel levendigheid en 
emotionaliteit wordt opgeslagen.
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Uit onderzoek blijkt dat een herinnering ongeveer twee 
tot zes uur nodig heeft om een stabiel geheugenspoor 
te vormen. Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen 
consolidatie en reconsolidatie, maar voor het desensiti-
seren van een emotioneel geheugenspoor is de rationale 
identiek. Herinneringen en herbelevingen (flashbacks) zijn 
voor een belangrijk deel visueel – ‘het staat op je netvlies’ 
– en dit visualiseren vergt resources, werkgeheugenca-
paciteit, evenals het uitvoeren van een visuospatiele taak 
(bijvoorbeeld het spelen van Tetris of het maken van oog-
bewegingen). Zo’n taak uitvoeren zal dus wedijveren met 
de levendigheid en onaangenaamheid van flashbacks 
(volgens de wetten van de werkgeheugentheorie). Als ge-
volg hiervan zullen, binnen het tijdslot voor geheugencon-
solidatie, ongeveer zes uur na de ingrijpende gebeurtenis, 
de flashbacks verminderen zodat ze minder intens wor-
den opgeslagen in het langetermijngeheugen. 

Onderzoek met Tetris
Uit eerder laboratoriumonderzoek (met gezonde proef-
personen die keken naar een korte, heftige film) bleek 
dat een visuospatiële taak (het computerspelletje Tetris, 
zie kader) iets beter werkte dan een verbale conceptuele 
taak (het beantwoorden van algemene kennisvragen). Om 

die reden gebruikten de onderzoekers deze zelfde visuele 
taak (Tetris) om na te gaan of deze bevindingen zich ook 
vertalen naar ‘de echte wereld’. 
Voor dit onderzoek (Iyadurai et al. 2018) rekruteerden de 
auteurs op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis 71 
proefpersonen die kort daarvoor (binnen zes uur) een ver-
keersongeluk hadden meegemaakt of van dichtbij hadden 
gezien (het incident moest voldoen aan DSM-IV criterium 
A1). De helft van deze proefpersonen werd geïnstrueerd 
om zich de naarste momenten van het incident voor de 
geest te halen en vervolgens ongeveer twintig minuten 
Tetris te spelen. Aangezien er geen 'treatment as usual' 
bestaat, dat wil zeggen, geen standaard controlebehan-
deling gericht op traumapreventie, werden de proefper-
sonen in de controleconditie gevraagd om nauwkeurig 
op te schrijven welke activiteiten precies hadden plaats-
gevonden sinds het incident en hoe lang. Zo hoopten de 
auteurs een goede controle te hebben die overeenkwam 
in tijdsduur, contact met onderzoekers en locatie. Vervol-
gens hielden alle deelnemers gedurende een week zelf 
het aantal intrusieve herinneringen bij in een dagboek. Die 
intrusieve herinneringen werden omschreven als: 'image-

based memories of the accident that pop into your mind 

without warning. They often take the form of visual pic-

tures in your mind’s eye, for example, like a snapshot 

image or a film clip. They can also include other senses, 

for example, sounds and smells'. 
Daarnaast vulden de proefpersonen een week en een 
maand later verschillende vragenlijsten in om de impact 
van het incident (Impact of Event Scale-Revised, IES-R), 
PTSS-symptomen (Posttraumatic Diagnostic Scale, PDS) 
en algemene angst en depressie (Hospital Anxiety and 

Depression Scale, HADS) te beoordelen.

Figuur 1. Tetris vermindert het aantal intrusieve herinneringen binnen 

één week. (a) Het gemiddelde aantal zelfgerapporteerde intrusieve 

herinneringen in de week na het verkeersongeluk voor de interventie 

(twintig minuten Tetris) en controleconditie (twintig minuten schrijven). 

(b) Het verloop van het aantal zelfgerapporteerde intrusieve herinneringen, 

uitgezet per dag. Grotere cirkels geven meer datapunten aan.

Box 2: Emily Holmes en EMDR
Emily Holmes leidt een onderzoeksgroep in het Zweed-
se Karolinkska Institut, die de rol van mentale beelden 
(imagery) bestudeert in het ontstaan, voortbestaan 
en behandelen van allerlei vormen van psychopatho-
logie. Dit onderzoek is voor de EMDR-theorievorming 
interessant omdat het een ondersteuning geeft voor 
interventies die gericht zijn op beïnvloeding van men-
tale beelden (herinneringsbeelden, flashforwards, fan-
tasieplaatsjes), en daar is EMDR natuurlijk van meet af 
aan op gericht. Emily Holmes zegt geïnspireerd te zijn 
door hersenwetenschappen en wil deze kennis graag 
geschikt maken voor klinische toepassingen (Hol-
mes, 2018). In vrijwel geen enkele publicatie noemt zij 
EMDR, of verwijst zij naar publicaties over het effect 
van oogbewegingen op herinneringsmateriaal. Dat is 
vreemd, gezien de grote verwantschap in vraagstelling 
en opzet. Het kan bijna niet anders dan dat de klinische 
praktijk – namelijk EMDR, ontwikkeld lang voordat de 
werkgeheugentheorie of kennis van reconsolidatie be-
stonden – ook omgekeerd een bron van inspiratie is 
geweest voor haar werk in het laboratorium. In som-
mige kringen in het buitenland is EMDR nog steeds een 
vies woord. Hierdoor blijven procedures als 'back-to-

target' en het bevorderen van associaties ook nog wat 
onderbelicht in experimenteel onderzoek.
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Minder flashbacks
In Figuur 1a is te zien hoe het gemiddelde aantal gerapporteerde flash-

backs in de eerste week bij de ‘Tetris-conditie’ lager was dan bij de con-
troleconditie. In Figuur 1b is in meer detail te zien hoe het aantal flash-

backs verliep over de week, met grote cirkels voor veel datapunten. Dit 
maakt duidelijk dat het aantal flashbacks na de Tetris-interventie afnam. 
In de controleconditie bleef het gemiddelde aantal flashbacks per dag 
hoger, vooral door een subgroep proefpersonen met een groot aantal 
indringende herinneringen. Kortom, mensen in de experimentele groep 
dachten in de eerste week beduidend minder vaak aan het ongeluk. 
Voorspelt dit ook of iemand op lange termijn minder intrusies heeft en 
– nog belangrijker – minder kans maakt om een PTSS te ontwikkelen? 
Helaas niet. De effecten op intrusies uit de eerste week waren na een 
maand verdwenen. Dit was niet toe te schrijven aan een bodemeffect, 
want in beide groepen kwamen na een maand nog steeds behoorlijk wat 
intrusies voor. Daarbij hadden vier personen in de Tetris-conditie scores 
die passen bij een PTSS, versus drie personen in de controleconditie. Dat 
verschil was niet significant. Ook op de maten voor angst en depressie 
waren er geen verschillen tussen beide condities. 

Is Tetris een cognitief vaccin tegen PTSS?
Helaas is het preventief aanbieden van een visuele taak na een poten-
tieel traumatische gebeurtenis dus nog niet het wondermiddel dat de 
onderzoekers hoopten te vinden. Wel is het aardig dat de samenwerking 
tussen theorie en praktijk, ofwel kliniek en het laboratorium, heeft geleid 
tot – plat gezegd – het idee dat het spelen van een computerspelletje 
na een traumatische ervaring een reële optie lijkt om de gevolgschade 
van het meemaken van een potentieel traumatische gebeurtenis te voor-
komen (zie Box 2). Aangezien slachtoffers van verkeersongelukken vaak 
toch al enkele uren in het ziekenhuis wachten is een potje Tetris (of naar 
believen Candy Crush) een laagdrempelige optie en kan simpelweg, zoals 
deelnemers zelf in hun dagboek aangaven, de gedachten aan het ongeluk 
afleiden. Averechts werkt het niet. Echter, zonder robuuste effecten op 
PTSS-symptomen en een lange-termijn follow-up is de belofte van een 
‘cognitief vaccin tegen PTSS’ vooralsnog te mooi om waar te zijn. 
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Research

In hoeverre beïnvloedt seksueel 
misbruik in de jeugd het latere 
seksueel functioneren van vrouwen?

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt, twee keer zo 
vaak last hebben van seksuele problemen dan vrouwen die dat niet hebben meegemaakt. 
Er is nog amper onderzoek gedaan naar de relatie tussen de diagnose PTSS en het 
voorkomen van seksuele problemen. Een Duitse groep onderzoekers deed dat wel.
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Research

Volgens de DSM-5 wordt er gesproken van het dissoci-
atieve subtype van PTSS wanneer er sprake is van de-
personalisatie (verstoringen in de ervaring van zichzelf,
bijvoorbeeld zichzelf van een afstand zien) en/of dere-
alisatie (verstoringen in de ervaring van de omgeving, 
bijvoorbeeld dat dingen in de omgeving niet echt of ver-
tekend lijken). Onderzocht werd of de aanwezigheid van
het dissociatieve subtype invloed had op het behandelre-
sultaat van 168 patiënten die een achtdaagse intensieve 
traumabehandeling ondergingen. Hierbij werd EMDR-
therapie gecombineerd met exposure-therapie, psycho-
educatie en sport. Bij nagenoeg iedereen was er sprake
van een ernstige PTSS, de meerderheid had comorbide
angst- of stemmingsklachten en bij een grote meerder-
heid was er sprake van enige mate van suïcidaal risico.
Allereerst werd nagegaan in hoeverre er sprake was van
dissociatieve klachten binnen de onderzochte patiënten-
groep. De behandelresultaten van patiënten die voldeden 
aan de criteria voor het dissociatieve subtype werden ge-

zet tegen die van de patiënten die hier niet aan voldeden.
Hierbij werden onder andere de voor- en nametingen van 
het Klinisch Interview voor PTSS (KIP) van beide groepen 
met elkaar vergeleken.
Uit de resultaten kwam naar voren dat zowel patiënten
met, als patiënten zonder het dissociatieve subtype in
sterke mate profi teerden van de behandeling. Van het to-
tale sample verbeterde 84 procent van de patiënten en 
bij 55 procent was er na behandeling geen sprake meer
van een PTSS-diagnose. Een interessante bevinding is dat,
hoewel mensen met het dissociatieve subtype ernstigere
PTSS-klachten hadden, zij in dezelfde mate profi teerden 
van de behandeling als mensen zonder het dissociatieve 
subtype. Daarnaast namen dissociatieve klachten sterk
in ernst en frequentie af. Ook voldeed de meerderheid 
van de patiënten met het dissociatieve subtype (68 pro-
cent) na de behandeling niet meer aan de criteria van 
deze diagnose.
Kortom, de aanwezigheid van dissociatieve fenomenen,
zoals derealisatie en depersonalisatie, lijkt geen belem-
merende factor te zijn voor het intensief behandelen van 
PTSS. Om meer zicht te krijgen op de duurzaamheid van 
deze resultaten op langere termijn, is follow-up onder-
zoek zeker gewenst.

Harmen Zoet is behandelend psycholoog en onderzoeker bij PSYTREC.
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Werkt een PTSS-behandeling minder 
goed als er sprake is van dissociatie?

In het European Journal of Psychotraumatology verscheen onlangs een artikel waarin 
de resultaten stonden van een intensieve traumabehandeling bij mensen met het 
zogenoemde dissociatieve subtype van PTSS. Hoewel het een wijdverspreide aanname is 
dat dissociatieve klachten geassocieerd zijn met slechtere behandelresultaten, werd deze 
hypothese tot nu toe niet eerder getoetst bij mensen met uiteenlopende typen trauma’s.
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Beantwoord door: Ad de Jongh en Ineke Wessel

Supervisievraag

De patiënt heeft wel twee andere herinneringen. De eer-
ste is dat hij uit logeren was bij zijn oma. Hij was toen vijf 
of zes jaar oud. Zijn opa was toen al overleden. Hij moest 
in bad. Dat gebeurde wel vaker als hij daar logeerde, 

maar dat was eigenlijk nooit een issue. In het huis woon-
den ook ooms en tantes. Hij kleedde zich uit, maar ging 
met zijn ondergoed aan in bad. Zijn tante zei: “Wat doe
je raar.”  Toen heeft hij alsnog alles uitgetrokken. Ver-

Geen herinnering? 
Niet behandelen!

Geen herinneringen, maar wel het vermoeden te zijn misbruikt

Ik behandel een zestigjarige man en heb hem nu twee keer gezien. Onlangs is vast komen te 
staan dat al zijn zussen zijn misbruikt door hun opa, hun vader en hun oom. Hij zegt verdrie-
tig te zijn om het lijden van zijn zussen en hij vraagt zich af of er met hem misschien ook iets 
is gebeurd dat hij heeft verdrongen. Hij heeft een blanco psychiatrische voorgeschiedenis en 
hij heeft geen herinneringen aan traumatische gebeurtenissen.
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der zijn er geen bijzonderheden over die herinnering. De
andere herinnering gaat over een situatie in de tweede
klas van de lagere school. Hij ging naar de wc en moest 
poepen. Hij herinnert zich hoeveel pijn dat deed.
In zijn leven heeft hij jarenlang met zijn vader gewerkt en 
daar is nooit iets aan de hand geweest. Sinds het mis-
bruik van zijn zussen bekend is geworden, is dit steeds
onderwerp van gesprek als ze bij elkaar zijn. Het wordt
dus ook wel erg levend gehouden. Kennelijk heeft hij de
emotie altijd op afstand weten te houden en zelf nooit 
enige last gehad van emoties als het verhaal weer ter
tafel kwam. Tot de allerlaatste bijeenkomst; plots voelde
hij wel emoties en barstte in huilen uit.
Wat is dit nu? Was dit werkelijk een doorbraak van emo-
ties over niet bewuste herinneringen? Alleen de zussen
zijn misbruikt, de broers niet. Maar toch. Of is er sprake 
van identifi catie met de slachtoffers na jaren van inpren-
tende lamentaties over het misbruik? Zo omschrijft hij
het zelf wel: “Ik lijd door het lijden van mijn zussen.” Mijn
vraag is of EMDR hierin iets kan betekenen. We kennen 
het verschijnsel van geheugenvervalsingen. Of is er toch 
iets gebeurd? Moeten we niet bestaande slapende hon-
den wakker maken?

Antwoord Ad de Jongh
Als ik je mag adviseren: begin niet met een EMDR-

behandeling bij iemand die geen herinneringen heeft

maar alleen vage ideeën over iets wat mogelijk is ge-

beurd. Je weet immers niet waar je de interventie op

moet richten. Mensen maken herinneringen aan tijdens

akelige gebeurtenissen. Hoe heftiger de stressrespons

is tijdens de gebeurtenis, hoe emotioneler de herinne-

ring wordt opgeslagen. Vanuit die gedachte is het dus

best vreemd als iemand dit soort belangrijke gebeurte-

nissen echt helemaal vergeet. Dit betekent dat de kans 

aanwezig is dat de gebeurtenis is ingebeeld, bijvoor-

beeld door in alle heftigheid te fantaseren over wat zijn

zussen is overkomen. 

Een ding is in ieder geval duidelijk en dat is dat EMDR

nooit mag worden gebruikt voor waarheidsvinding.

Experts waarschuwen voor het gebruik van therapeu-

tische technieken waardoor patiënten kunnen gaan

geloven in iets waarvan ze juist erg bang zijn dat het

is gebeurd. Wanneer je als behandelaar, op basis van

uiterst vage tekenen, de mogelijkheid van misbruik

uiterst serieus neemt (bijvoorbeeld door EMDR toe te

passen op een fantasie vanuit de gedachte ‘baat het

niet dan schaadt het niet’), bestaat de kans dat de sug-

gestie wordt gewekt dat het misbruik zich wel degelijk

heeft voorgedaan. Kortom, mijn suggestie zou zijn de

patiënt vooral gerust te stellen. 

Reactie
Maar voor de zekerheid: deze casus gaat dus niet over
hervonden herinneringen... Maar meer over vermeend 
slachtofferschap.

Antwoord Ad de Jongh
Nou ja, dat is een schemergebied. Het gaat wel over

hervonden herinneringen wanneer je wel met EMDR

zou starten en de patiënt beelden krijgt waaruit hij op-

maakt dat het dus wel kan zijn gebeurd. Vandaar de 

waarschuwing om in dit soort gevallen terughoudend-

heid te betrachten. Ook word je als psychotherapeut

geacht aan de patiënt te melden dat we er niet op voor-

hand vanuit kunnen gaan dat dit verhaal op waarheid

berust (beroepscode NvP, 2018). 

Antwoord Ineke Wessel
Dit is ook mijn advies. Ga niet op zoek naar herinne-

ringen. De patiënt wil zo te lezen graag een verklaring

voor zijn emotionele uitbarsting tijdens de familiereü-

nie. Blijkbaar vindt hij het vreemd om zo emotioneel te

worden, terwijl hij al vijftien jaar met het verhaal van 

de zussen bekend is. 

Er zijn natuurlijk allerlei alternatieve verklaringen voor

zijn verdriet (tegenslag, slecht geslapen, één of meer-

dere zussen was/waren verdrietiger dan voorheen, er 

werd verteld over een gebeurtenis waar hij nog niets 

van wist, etc). Misschien heeft hij die alternatieve ver-

klaringen zelf al weggestreept, todat er niets overbleef 

dan dat het lijden van zijn zussen hem simpelweg meer 

aangreep dan voorheen. De vraag is waarom zo’n ver-

klaring voor de patiënt niet voldoet.

Het lijkt me in elk geval onwaarschijnlijk dat er sprake

is van verdrongen herinneringen waar de patiënt geen 

weet van heeft, die zich als emotie uiten. Meer dan een 

eeuw onderzoek naar het geheugen heeft niet aan kun-

nen tonen dat het op die manier werkt. Sterker nog, 

aannemen dat het geheugen wél zo werkt is riskant.

Dat leidt tot zoeken naar tekenen die het verborgen 

misbruikverhaal ondersteunen en zo kan dat verhaal 

gaan groeien. Neem de herinnering aan pijn bij het poe-

pen. Die past bij anale verkrachting, maar er zijn ook

andere verklaringen denkbaar, zoals harde ontlasting. 

Mensen die bevestiging zoeken, vinden dingen die hun 

ideeën ondersteunen waarschijnlijker dan dingen die

hun verhaal ontkrachten. Dat wordt tunnelvisie of con-

fi rmation bias genoemd. Denk aan het populaire tele-s

visieprogramma ‘Wie is de mol’: wie eenmaal in een

tunnel zit, komt daar moeilijk weer uit.

Ineke Wessel is Universitair Hoofddocent Experimentele Psychopathologie
aan de Rijjsuniversiteit Groningen.
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Supervisievraag

Het zusje is omgekomen door een ongelukkige val van een zol-
der in hun boerderij op het moment dat mijn patiënt en haar
vriendin daar thuis waren. Ze voelt zich enorm schuldig omdat
zij en haar vriendin het zusje even daarvoor hadden wegge-
stuurd omdat ze last van haar hadden. Ze heeft hier nog niet 
eerder over gepraat met anderen. Bij navraag blijkt het meisje
regelmatig last te hebben van nachtmerries en van herbelevin-
gen van de panieksituatie in het huis van haar vriendin die ont-
stond na het overlijden van het zusje, en ook van de begrafenis.
Verder kan ze zich slecht concentreren en is ze somber. Sinds
het ongeluk is ze haar vriendin uit de weg gegaan. Er is dus ze-
ker sprake van een PTSS. Het meisje is in het verleden gepest.
Haar moeder heeft een verleden van agorafobie en een dysthy-
me stoornis. Ik zou dit meisje graag meteen EMDR aanbieden,
maar mijn team is voorzichtig vanwege de aanwezigheid van 
suïcidale ideaties en automutilatie, mogelijk als teken van een 
bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Wat denk jij?

Antwoord
Je schrijft dat er sprake is van een bedreigde persoonlijk-

heidsontwikkeling, maar ik hoor in je verhaal eigenlijk veel

meer aanwijzingen voor een PTSS als basis voor de symp-

tomen (ook de automutilatie en de suïcidaliteit) dan een

scheefgroei in de persoonlijkheidsontwikkeling. Suïcidaliteit 

en automutilatie worden vaak toegeschreven aan persoon-

lijkheidsproblematiek en veel van deze patiënten krijgen

daardoor een stabiliserende behandeling aangeboden zoals

DGT of MBT. Een deel van deze mensen wordt echter getrig-

gerd door traumamateriaal (herbelevingen, maar ook schuld-

gevoelens) en zij lossen de spanning vervolgens op met zelf-

destructief gedrag. Het zou heel goed kunnen zijn dat dit ook

voor jouw patiënt geldt. Ik ben benieuwd of de suïcidepoging 

ook verband houdt met de PTSS. Kun je dat nog uitvragen?

Ik raad je hoe dan ook aan om de EMDR snel op te starten 

en deze te richten op de herbelevingen en het disfunctionele

schuldgevoel (“Heb je wel eens gedacht: had ik maar…?”).

Het is goed om de ouders bij de behandeling te betrekken zo-

dat zij hun dochter goed kunnen opvangen, maar ik verwacht

eerlijk gezegd niet dat de EMDR meer gaat ontregelen dan de

PTSS tot nu toe doet! Bij onzekerheid over de stabiliteit van 

een patiënt kun je natuurlijk ook altijd, samen met de ouders, 

een signaleringsplan maken. Overigens is persoonlijkheids-

problematiek, als dat het geval zou zijn, beslist geen contra-
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haar schuldgevoel over de dood van het zusje van haar vrien-
din duidelijk serieus neem, wordt ze er opener over. Ze zegt de 
pillen ingenomen te hebben vlak voor de datum van de eerste
‘verjaardag’ van het overlijden van het zusje. Ze was bang voor 
de herdenking op die dag en wilde naar eigen zeggen ‘verdwij-
nen’. Inderdaad is er dus ook een duidelijk verband tussen de 
suïcidepoging en het trauma!
Nu wordt het ook voor mijn team duidelijker dat er een direct
verband is tussen de klachten en het trauma en ik ben begon-
nen met EMDR. Dat gaf meteen veel opluchting en er lijkt nu
al een enorme last van haar schouders te zijn gevallen. We
moeten nu alleen nog de suïcidepoging zelf behandelen, want
daar voelt ze zich, ondanks het begrip van haar ouders, naar 
hen toe nog steeds heel erg schuldig over. De automutilatie is 
gestopt, ze is niet meer suïcidaal en haar stemming is enorm
opgeklaard. Het lijkt er op dat de behandeling voor de veronder-
stelde persoonlijkheidsproblematiek niet meer aan de orde is…

Antwoord
Goed om te horen! Het lijkt inderdaad een bevestiging te zijn 

van onze hypothese dat de automutilatie en de suïcidaliteit

PTSS-klachten waren. Je schreef eerder dat ze ook gepest

was in het verleden. Heeft ze daar nog klachten aan over ge-

houden?

Reactie
Inmiddels zijn we weer even verder. Ik heb nu ook de suïcidepo-
ging zelf behandeld met EMDR en daarnaast inderdaad ook nog 
een paar pestsituaties die haar zelfbeeld negatief bleken te be-
invloeden. Dat is allemaal voorspoedig verlopen en we hebben
de behandeling met grote wederzijdse tevredenheid afgeslo-
ten! Mijn team is door deze ervaring ook meer alert geworden
op PTSS als bron van zelfdestructief gedrag, waardoor we meer 
EMDR durven te geven, ook als er sprake is van suïcidaliteit.

Bij onze instelling kregen we een meisje van zestien jaa
dosis pillen ingenomen en ze beschadigde zichzelf al l
sinds het overlijden van het zusje van een goede vriend

Mijn team zegt: “Geen EMDR!” 
Beantwoord door: Wieke Visser
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Beantwoord door: Merlijn van Eijk

Supervisievraag

Ik pols voortdurend de 
pols van mijn arme arm

Felix is een jongen van twaalf jaar. In maart 2017 brak hij zijn pols na een val van de ringen 
in de gymzaal. Deze pols heeft enkele weken in het gips gezeten en hij was er toen van 
overtuigd dat zijn pijn zou overgaan. Toen hij uit het gips was en de pijn bleef, startte hij 
met een behandeltraject bij de fysiotherapeut. Maar ook na dit traject bleef de pijn. 
Een tweede fysiotherapietraject leverde geen verbetering op en een derde ook niet. 
Toen is hem aangeraden om een brace te gaan dragen. Maar ook dat hielp niet om de pijn 
te verminderen. Hij is vervolgens door de huisarts naar de revalidatiearts verwezen. Maar in 
januari 2018 heeft hij nog altijd veel pijn aan zijn arm, pols en hand. Het is zijn schrijfhand.

Als Felix naar mij wordt verwezen, draagt hij 24 uur per 
dag een brace die hij niet wil afdoen. Hij gebruikt zijn
arm zo weinig mogelijk. Inmiddels heeft hij bijkomende 
klachten ontwikkeld; hij heeft door de pijn inslaappro-
blemen gekregen. Ik vermoed dat die inslaapproblemen
er niet alleen zijn omdat hij pijn heeft, maar ook omdat 
hij angstig is om in zijn slaap zijn omzichtigheid te ver-
liezen. Hij is bang voor controleverlies. In 2017 was hij 
sinds lange tijd weer eens aanwezig bij de gymles. Hij 

op het goede spoor. Hij stond nu in elk geval open voor 
hulp vanuit de psychologie.
Voor ik verder ga met de behandeling, wil ik hier graag al
een eerste vraag stellen. Ik begrijp helemaal dat de angst 
en de controleverlies-klachten terug te voeren kunnen
zijn op de onverwerkte gebeurtenis van het ongeluk. 
Maar hoe zit het met de pijn? Denk je dat de pijn ook 
terug te voeren is op de onverwerkte gebeurtenis? 
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“Normaal is pijn een signaal dat er iets in het lichaam

niet goed gaat. Soms is de oorzaak van de pijn al weg 

maar blijft de pijn, of is de pijn erger dan de ernst van

het letsel zou doen verwachten. Pijn ervaren we met 

onze hersenen, waarbij meerdere hersengebieden in

een netwerk samenwerken. Het is aangetoond dat 

hevige, bedreigende en chronische pijn het zenuw-

stelsel verandert. Bij de chronische pijnpatiënt wor-

den sommige hersengebieden overgevoelig of over-

actief, terwijl in andere gebieden de activiteit juist 

terugloopt. De hersenen zijn bij chronische pijn als 

het ware uit balans.” 

Er treedt dus als het ware ‘hypersensibilisatie’ op. We

gebruiken bij pijnpatiënten vaak de metafoor van het

tuinlicht met een bewegingssensor. Die kan te gevoelig 

afgesteld zijn en bijvoorbeeld al aanspringen als er een

kat door de tuin loopt of zelfs als er een herfstblaadje 

valt. Zo kan onze pijnwaarneming na verloop van tijd

ook heftig reageren op een heel gering pijnsignaal.

Reactie
Oké, ik begrijp het en ik ben aan de slag gegaan. Ik ben
wel voorzichtig geweest met het doen van beloftes over 
eventuele pijnvermindering, omdat ik daar zelf niet he-
lemaal zeker van was. Na drie sessies zijn we zover dat
het ongeluk inderdaad goed verwerkt is (SUD 0 en VoC

elkaar samenhangen. Maar kun je me ook een paar ad-
viezen geven waarmee ik die pijn ook daadwerkelijk kan
aanpakken?

Antwoord
Meestal richten EMDR-therapeuten zich tijdens het de-

sensitisatieproces vooral op de emotie, zoals jij waar-

schijnlijk ook hebt gedaan. Maar je kunt je patiënt ook

helpen om te zoeken naar lichamelijke signalen. Bij

back to target vraag je dan: “Wat merk je in je lichaam

en waar precies?” Er is onlangs een protocol ontwik-

keld dat zich richt op verwerking van signalen in het

lichaam. Hierin wordt niet gevraagd naar de spanning 

(SUD waar de D staat voor Disturbance), maar naar de

beleefde pijn (SUP waar de P staat voor Pain). Verder 

raad ik je aan om het Gevolgenmodel toe te passen.

Zoek daarbij goed uit welke gevolgen de pijn op dit

moment heeft voor het algeheel functioneren (emotio-

neel, sociaal, lichamelijk, cognitief) van de patiënt. Het 

kan goed zijn dat hij bijvoorbeeld op cognitief niveau 

allemaal rampen heeft ontwikkeld, zoals: “Dit komt 

nooit meer goed!” Dergelijke stressoren houden op hun

beurt de pijn alleen maar in stand.

De angst voor pijn is een ander onderwerp dat je met 

EMDR gericht op de fl ashforward (meestal de machte-d

loosheid, of het gek worden van de pijn, of de beper-

kingen die er het gevolg van zijn) aan moet aanpakken.
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niet meer hebben over een aan de eerste herinnering 
gerelateerde pijn, maar over de pijn die maar niet over 
gaat. Wat ook nog speelt is een stukje bot in Felix zijn
pols, dat er na de breuk niet helemaal normaal uitziet.
Het is een ingekapseld splintertje zonder klinische bete-
kenis, maar hij is er nog veel mee bezig. De revalidatie-
arts zegt dat dit niet de veroorzaker kan zijn van de pijn.
Zou de pijn hier ook nog mee te maken kunnen hebben? 
Zo ja, wat moet ik dan doen? Want ik kan dat stukje bot 
natuurlijk niet weg-‘EMDR-en’!

Antwoord
Ik denk zeker dat dit in stand houdend is voor zijn pijn 

en zijn angst. Hij zal namelijk beangstigende ideeën en 

anticipatie-angsten hebben over dat stukje bot. Bied

hem een of meerdere fl ashforwards aan en vergeet ooks

de mental video check niet. En, mag ik je nog wat vra-k

gen? Ik mis hier zo zijn vanzelfsprekendheid van ver-

trouwen en troost. Hoe zit het met het vermogen of de

mogelijkheid van zijn ouders om hem hier in op te van-

gen en hem vertrouwen te geven op een goede afl oop?

Reactie
Ik heb nog een paar sessies besteed aan zijn angst voor
de pijn middels fl ashforwards (zijn grootste angst is dat 
het nog veel langer duurt en dat hij in zijn dagelijks le-
ven rekening zal moeten blijven houden met zijn pijnlijke

geen enkel vertrouwen in het herstel. Ze zit er zelfs zo
mee dat ik me afvraag hoe beschikbaar ze kan zijn met 
troost en vertrouwen voor haar zoon. We hebben het
daar samen over gehad. Ze heeft wel geregistreerd dat
haar zoon meer piekerde en minder goed sliep. Je sug-
gereert, denk ik, dat ik haar moet helpen om zich op te
kunnen stellen als een geruste mama die vertrouwen 
heeft op een goede afl oop...

Antwoord
Ehm... ja!

Reactie
Hoi, hier ben ik weer. Onze laatste mailwisseling is nu 
drie weken geleden. Het gaat echt beter. Felix sport weer
mee en heeft geen angst meer bij het bewegen. Er is nog
wel een kleine issue: Hij is bang dat hij toch ooit weer
zoiets dergelijks met zijn pols zal meemaken en heeft
dus angst voor overbelasting. Daarom gaat hij sinds deze 
week nog een paar keer naar de ergotherapeut. Ik denk 
dat ze er wel uitkomen samen, maar wanneer dat niet 
zo is, dan weet ik nu wat ik moet doen, namelijk ook de
andere toekomstige rampen met EMDR aangaan.

Antwoord
Mag ik nog een kleine suggestie geven: als je hem nog

een keer ziet, zoek dan bij een eventuele laatste fl ash-
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Supervisievraag

Vorig jaar had ik een elfjarige jongen in behandeling. Hij 
werd aangemeld met seksuele gedragsproblemen en 
PTSS en had recent verteld dat hij langere tijd seksueel 
was misbruikt door zijn zeven jaar oudere pleegbroer 
in het pleeggezin waar hij had gewoond. Hij had onder 
andere last van herbelevingen, woede-uitbarstingen en 
zelfbeschadigend gedrag. De jongen had een zeer be-
laste voorgeschiedenis met uithuisplaatsing vanaf zijn 
babytijd, waarna hij in verschillende pleeggezinnen 
woonde. Inmiddels woonde hij sinds een jaar in een ge-
zinshuis.

In overleg met alle betrokkenen en de jongen zelf zijn 
we gestart met EMDR op de herinneringen aan het sek-
sueel misbruik. Bij het bepalen van de targets kwamen 
zijn negatieve cognities naar voren: “Ik ben een rotkind, 
een hoer, een viezerik. Ik doe nooit iets goed.” Tijdens 
de desensitisatie van het eerste target, waarvan hij een 
tekening had gemaakt, gebruikte ik zowel oogbewegin-
gen als de buzzers, maar hij gooide deze na een aantal 
sets van zich af en wilde niet verder. Hij gaf aan zich erg 
onrustig en boos te voelen. Aangezien de sessies in een 
spelkamer plaatsvonden, heb ik toen een bokszak op-
gehangen en zijn we verder gegaan met EMDR, waarbij 
ik het standaardprotocol volgde, maar de oogbewegin-
gen verving door hem steeds dertig seconden te laten 
boksen, waarna ik hem vroeg wat er in hem opkwam. 
Back to target gaan deed ik aan de hand van zijn te-
kening. Ik hield deze kort voor hem en vroeg hem om 
aan te geven wat nu nog het naarste was, waarna hij 
weer dertig seconden ging boksen. In het verwerkings-
proces zag ik een duidelijke verandering plaatsvinden 
in zowel zijn fysieke arousal (van er op los slaan naar 

een meer gecontroleerde uiting van zijn woede) als in 
zijn zelfwaardering (“Ik ben oké”). Op die manier heb ik 
alle targets van het seksueel misbruik behandeld met 
positief resultaat (allen SUD 0) en vermindering van de 
PTSS- klachten. Mijn vraag is nu of een dergelijke afl ei-
ding ook ingezet mag worden als patiënten de reguliere 
afl eiding (oogbewegingen met of zonder buzzers) niet 
willen of als onzin wegzetten. Dit zal met name spelen 
bij jongeren met externaliserende problemen en soms 
ook bij jongeren die eerder EMDR hebben geprobeerd 
maar er geen positieve ervaring mee hadden en daar-
door moeilijk te motiveren zijn om toch weer een trau-
mabehandeling op te pakken; deze groep spreekt denk 
ik fysieke afl eiding als werkgeheugenbelasting meer 
aan. 

Antwoord
Je hebt een uitstekende creatieve oplossing bedacht 
en een variant op de werkgeheugenbelastende taak 
die bij EMDR meestal de oogbewegingen betreft. 
Het is in feite voldoende om de herinnering in ge-
dachten te laten nemen en een werkgeheugenbe-
lastende taak uit te laten voeren, zeker in het geval 
van kinderen en mensen met een verstandelijke be-
perking. Aan die voorwaarde is voldaan. Heel slim 
bedacht om in dit geval juist voor boksen te kiezen!

Nog wel een vraag: kun je wat meer over je casuscon-
ceptualisatie vertellen? Was dit een casusconceptu-
alisatie volgens ‘Rechtstreeks’, waarbij je kiest voor 
herinneringen aan A-criteriawaardige trauma’s en 
je begint met de herinnering met de hoogste SUD?

Boksen als werk-
geheugenbelastende 
taak bij een elfjarige 
jongen met PTSS
Beantwoord door: Ad de Jongh
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Reactie
Ja, de route was rechtstreeks vanwege de herbele-
vingen. Ik heb eigenlijk nog een supervisievraag...
Jonge kinderen laat ik soms staan tijdens EMDR, zo-
dat ze kunnen bewegen. Ik heb bijvoorbeeld bij een 
jong slachtoffer van seksueel misbruik die boos-
heid en woede ging voelen in de EMDR-sessie, de 
cognitive interweave uit het Woede- en wraak-
protocol toegepast (“Let op je boosheid, waar 
voel je die nu het sterkst in je lijf; kijk hem 
maar aan en laat maar zien wat je lijf nu wil 
doen of zeggen”). Hierop ging ze vertellen 
en uitbeelden wat er in haar opkwam. 
Aangezien ik hierover een keer een pre-
sentatie op mijn werk heb gegeven, heb 
ik een deel hiervan letterlijk op een slide 
gezet: "Een klap op zijn hoofd geven. 
Een trap in zijn kruis geven. Zijn kop eraf 
hakken. Zijn broek naar beneden trekken. 
Hem wegknikkeren met mijn vingers. Hem 
in een badkuip stoppen met stenen, zodat 
hij veel pijn heeft. Hem wegduwen met mijn 
billen. Dat hij dood is." 
Ook ging zij wraak nemen op de dader op dezelfde 
manier als haar was aangedaan. De dader was met zijn 
vinger in haar billen gegaan en zij kon duidelijk zeggen 
en uitbeelden wat zij wilde doen: ze stak hem met een 
hark met veel kracht in zijn billen.

Antwoord
Echt heel mooi gedaan! Ik hoop dat dit een bron van 
inspiratie is voor andere therapeuten die dit lezen.
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De fi lm Wild Tales uit 2014 van de Argentijnse regisseur Damián Szifrón, toont ons 
meerdere keren zo’n agressieve daad in wel zes verhalen waarin woede, agressie en 
wraak de hoofdrol spelen. Het derde verhaal, El más fuerte (De sterkste), vind ik het 
mooiste in z’n pure weergave van de mateloze woede waaraan we allemaal ten prooi 
kunnen vallen. Geen fraai gezicht. De mannelijke George Clooney-achtige hoofdper-
soon rijdt door een bergachtig, leeg landschap op een prachtige, lege snelweg in zijn 
luxueuze Audi. Er klinkt quasi-dramatische muzak die tracht te kalmeren als een man-
tra. Dan, uit het niets, rijdt daar een sloopwaardige auto.  Midden op zijn weg. Zomaar. 
Onze vriend knippert. Niets. Erger nog, het wrak, waarop een kruiwagen, slingert om 
hem het passeren onmogelijk te maken. Hij vindt uiteindelijk een gaatje, opent zijn 
zijraam en laat weinig genereus in woord en gebaar weten wat hij van de oudere man 
vindt: “Redneck!” Een sardonische grijns is het resultaat. De muziek kalmeert George 
weer. De weg is leeg. Vrij ademen. Dan: een lekke band. George stapt uit, vlak voor 
een prachtige rivier, en schopt de band. De krik zit nog in de verpakking. Het verwis-
selen duurt lang, iets te lang. Het wrak passeert hem. Nee, stopt. Vlak voor hem. Onze 
vriend stapt snel, iets te snel, in zijn gepantserde auto en ondanks zijn onderdanige 
excuses, de alfa-man kan het angstzweet ruiken, brengt de sloper de Audi tot een 
vergelijkbare toestand als het wrak en gebruikt het vervolgens als openbaar toilet. De 
primitieve man is bevredigd en stapt in zijn wrak. Onze vriend ruikt z’n kans. Hij start 
begerig zijn auto en schuift de bruut met auto en al de rivier in. Triomfantelijk rijdt 
hij weg. In zijn achteruitspiegel ziet hij de woedende, weer naar boven geklauterde 
natuurmens staan. Zijn ademhaling versnelt. Hij draait bruusk aan zijn stuur, trapt op 
het gas en mist zijn kwelgeest op een haar. Nog een poging. Dan wreekt zich de te 
snelle afhandeling van zijn reservewiel. Deze laat los. Hij belandt uiteindelijk naast het 
andere wrak in de rivier. Dan begint de laatste ronde.  Als gladiatoren. Op leven en 
dood. Om het kijkersplezier niet te vergallen zal ik de worsteling niet beschrijven. Hoe 
ontstaan anders die kijkersfi les? 
De verklaring van het lugubere slottafereel van de lokale sheriff is: een crime passio-

nel. Mis, maar niet zo mis. Zoals kampoverlevende Elie Wiesel zei: “Het tegenoverge-
stelde van liefde is niet haat, het is onverschilligheid.” Wat is mijn verklaring? Ik zie een 
ongeduldige buitenkantman. Wie er voor m’n voeten loopt…in de kern verwend. Zijn 
morele kracht zit in zijn creditcard. Dan de man in het wrak. Brutti, sporchi e cattivi. 
Man uit een asociaal milieu. Amoreel. Familie van hooligans. Eerlijk gezegd, het zegt 
meer over mij. Over wat mijn prefrontale cortex allemaal tijdens mijn therapiesessies 
moet onderdrukken om nog een beetje mijn werk te kunnen doen. Gênant. Laten we 
de situatie eens door de ogen van de beminnelijke Sapolsky bekijken. 

Geweld
Het boek van Sapolsky gaat over geweld en het tegenovergestelde daarvan: samen-
werking en verzoening. Het probleem van geweld, stelt Sapolsky, is dat we geen hekel 
aan geweld hebben. We hebben een hekel aan geweld in de verkeerde context. In 

Je kunt van mensen 
gaan houden zonder 
dat je ze ooit hebt 
ontmoet. Zo houd ik 
van Desmond Tutu. Ik 
houd ook van Robert 
Sapolsky, de begaafde 
neurobioloog en 
primatoloog. 
Menselijk, al te 
menselijk. Zijn recent 
verschenen boek 
Behave is boven-
menselijk. U kent 
misschien wel dat 
fi lmpje waarbij wordt 
ingezoomd op een 
kozend paartje tot 
in de kleinste bouw-
stenen en vervolgens 
uitgezoomd naar de 
uitersten van het 
heelal. Een aardige 
relativering van ons 
alledaags leven-
sperspectief. 
Sapolsky doet iets 
vergelijkbaars, maar 
dan ten aanzien van 
verklaringen van ons 
gedrag, bijvoorbeeld 
een agressieve daad. 
Waarom deed je dat?

Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt Wild Tales: 
trauma en 
woede
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de goede context smullen we ervan. Geweld is ook niet 
hetzelfde als agressie. Zo zullen we gelegitimeerd geweld 
geen agressie noemen. Agressief geweld is emotioneel 
gemotiveerd. Hierbij gaat het meestal om boosheid, woe-
de, wrok, wraak. Voor mij is de kern van deze emoties, vrij 
naar Nico Frijda, een specifieke actiebereidheid, namelijk 
waarbij je de ander ziet als een hinderlijk ding op jouw 
weg. Een abject object dat verwijderd dient te worden. 
Woede ontmenselijkt. Ook de woede van het slachtoffer. 

Er bestaat een duidelijke relatie tussen woede en trauma. 
Het heeft zelfs geleid tot de term posttraumatische woe-
de. Dat suggereert een specifieke vorm van woede met 
een specifieke oorzaak, zoals postnatale depressie. De 
wetenschappelijke, discipline-afhankelijke verklaringen 
worden daarom ook voornamelijk gerelateerd aan trau-
ma. Wij als therapeuten zien een patroon. Bij posttrau-
matische woede zien we emotioneel gedrag dat iemand 
daarvoor niet vertoonde, of niet in die mate. Technisch 
gezien verklaren we de agressieve daad als een vorm van 
respondent gedrag op basis van al dan niet bewust her-
leefd trauma, opgeroepen door een niet altijd herkenbare 
stimulus. Oplossing? Traumabehandeling. Natuurlijk. Maar 
soms is het volgens Sapolsky ook niet zo onverstandig het 
advies van Daniel Kahneman te volgen en wat langzamer 
te denken. Snel denken doen we namelijk in categorieën. 
Het kost weinig energie en voelt lekker: “Ik snap het!” 
Maar zijn al die biologische, psychologische en culturele 
aspecten van gedrag wel te onderscheiden? Houdt de na-
tuur rekening met onze faculteiten? Nee, natuurlijk niet. 
Maar ja, dat geheugen van ons. Sapolsky wil ons helpen 
bij deze vergeetachtigheid zodat we weer helder kunnen 
denken. Hij geeft ons als het ware een veerpont zodat 
we ongehinderd de rivieren die onze disciplines begren-
zen, kunnen overbruggen, heen en weer. Hij doet dat via 
een horizontale tijdslijn (van een seconde voor de agres-
sieve daad tot uiteindelijk het evolutionair perspectief) en 
een verticale themalijn, zoals wij-zij-denken (enige curatie 
is een dubbelzijdige amygdalectomie); hiërarchie (daag 
geen alfa-man uit: ken je plaats!); moraliteit (geautomati-
seerde rechtschapenheid bespaart veel ellende) en sym-
boliek (de mens is de enige diersoort die voor een vlag of 

cartoon wil sterven). Geleidelijk verschijnt een regenboog 
aan onderling verweven feiten en verklaringen boven 
de rivier waarbij het arbitraire van onze onderscheidin-
gen zich direct aandient. Waar gaat rood over in oranje? 
Sterker nog, een specifieke verklaring bevat alle overige 
verklaringen. Als een Matroesjkapop.  Als je iets zegt over 
respondent gedrag, zeg je ook iets over synapsen en cul-
turele en evolutionaire processen. 

Verklaringen
Hoe zou Sapolsky het gedrag van George en de woeste-
ling benaderen? Stel dat George de zoon was van een 
getraumatiseerde soldaat uit de Falklandoorlog, die z’n 
zoon van jongs af aan mentaal bont en blauw sloeg. En de 
spierbundel een man uit een arm gezin waarvan de moe-
der een van de Dwaze Moeders was van wie de dochter 
spoorloos was verdwenen en nooit teruggekeerd. Mach-
teloze woede. Context! Sapolsky zou zich afvragen wat 
deze omstandigheden gedaan hebben met hun amygdala 
en prefrontale cortex. En met hun dopaminerge systeem. 
En wat zagen de mannen toen ze elkaar aankeken door 
het open raam? Kwamen er Proustiaanse geuren binnen? 
Wat deed de muzak met het brein van George? Hadden 
ze honger of pijn? Waren ze moe? Hoe kwam het woord 
Redneck op in het hoofd van George en hoe kwam het 
binnen bij de man in het wrak? Is hun biologie door hun 
ervaringen met agressie gevoeliger geworden voor de 
werking van testosteron? Gebruikt onze gespierde sloper 
misschien wel een pilletje teveel? Welke epigenetische 
veranderingen hebben plaats gevonden in hun jeugd? 
Met welk genetisch materiaal kwamen ze op deze aard-
bodem? Hoe gaat de Argentijnse cultuur om met eer en 
wraak? Co-evolutie: cultuur vormt brein en vice versa. 
Wat is de invloed van structurele armoede en sociale 
ongelijkheid op het ontwikkelende brein? Stamt onze na-
tuurmens af van de Guarini, oorspronkelijke bewoners 
van Argentinië? Stamt George af van de kolonisators? 
Natuurlijk moeten we als therapeuten vooral praktisch 
blijven. Wat is dan de zin van deze exercitie? Misschien 
wel een klein, los knoopje in onze strak geüniformeerde 
werkwijzen. Vrij ademen. Categoriaal denken leidt zo vaak 
tot top-down betwe-
terigheid. Natuurlijk, 
ik ken mijn plaats, als 
de verlate gast op het 
feest. Maar als iemand 
zegt dat hij gedrag 
kan verklaren komt er 
desondanks een licht 
sardonische grijns op 
mijn gezicht…
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De première van 
‘Het Wraakprotocol’
Tekst: Nadia Thiel    Illustraties: Chiara Arkesteijn

Interview

De documentaire ‘Het Wraakprotocol’ van fi lmmakers Jos Kuijer en Caspar Haspels 
kwam begin februari van dit jaar uit. EMDR Magazine ging naar de première in Groningen 
en sprak met Herman Veerbeek, de grondlegger van het protocol.

Psychotraumatherapeut Herman Veerbeek, 
werkzaam bij ggz-instelling De Waag, kende 
de fi lmmakers Jos Kuijer en Caspar Haspels 
van een eerdere productie. “Of ik nog een 
goed idee voor een mooie fi lm had,” vroeg 
Jos mij. “Nou en of”, zei ik en stuurde hem 
korte opnames van therapiesessies uit het 
Protocol Woede, Wrok en Wraak. Ze waren 
meteen onder de indruk. “Als we dit naar het 
groter publiek zouden kunnen brengen, dan 
zou dat heel waardevol zijn”, zei Jos meteen. 
Het eerste zaadje voor de documentaire was 
daarmee gepland.

Protocol Woede, Wrok en Wraak
“Ik heb het Woede-, Wrok- en Wraakproto-
col gaandeweg ontwikkeld,” vertelt Herman. 
“Dat ging in eerste instantie niet heel bewust. 
Ik ben iemand die heel intuïtief te werk gaat. 
Het begon jaren geleden, toen ik werkte met 
een patiënt uit Koeweit. Deze man had drie 
maanden lang martelingen doorstaan, met 
een forse PTSS tot gevolg. Voor de behande-
ling gebruikte ik het standaard EMDR-proto-
col, maar we kregen de spanning maar niet 
omlaag. Bij het kijken naar het beeld dat nu 
nog de meeste spanning opriep, versteende 
de man helemaal. Na een tijdje vruchteloos 
proberen, besloot ik om het over een andere 
boeg te gooien. Ik gebruikte rescripting om 
de man te helpen om vanuit een machtspo-
sitie naar zijn beulen te kijken en gaf hem de 
instructie om in zijn lijf te voelen wat hij het 
liefste met hen wilde doen. Daar ontstond 
de eerste aanzet voor wat ik later in het pro-
tocol vastlegde: een kanteling van onmacht 
naar macht om uiting te geven aan alle opge-
kropte wraak- en woedegevoelens. Bij deze 

en vele patiënten later bleek het te werken. 
De spanning daalde naar het nulpunt.”

Drie hoekstenen
Herman is een belezen man. Wat hij intuïtief 
aanvoelde met zijn patiënten is ook met the-
oretische verklaringen te onderbouwen. Het 
AIP-model van Shapiro en de werkgeheugen-
theorie van Van der Hout vormen, samen met 
het onderdeel rescripting uit de schemathe-
rapie en onderdelen van de sensomotorische 
psychotherapie, de hoekstenen van het Woe-
de-, Wrok- en Wraakprotocol. “Agressie wordt 
vaak beschouwd als iets waar iemand winst 
uithaalt, terwijl het vaak een keerzijde van de 
medaille is”, zegt Herman. Intense woede- en 
wraakobsessies zijn verweven met de grote 
onmacht en angst die we vaker tegenkomen 
als reactie op een traumatische ervaring. 
Bovendien leert de sensomotorische psy-
chologie ons hoe extreme onmacht in het 
lichaam opgeslagen kan worden. Zie het als 
een enorme ballon van opgekropte frustratie 
die door bepaalde triggers 
kan ploffen in woede-uit-
barstingen. Woede-, wrok- 
en wraakgevoelens zijn in 
feite een normale reactie 
op een abnormaal gegeven.” 
Herman legt uit hoe het we-
derkerigheidsprincipe hierbij van 
toepassing is: “Stel je hebt een aar-
dige buurman. Voor hem wil je vast wel eens 
iets aardigs doen. Maar als je iemand kent 
die je kwaad doet, dan 
ontstaat volgens het 
wederkerigheids-
principe                
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automatisch de drang om kwaad terug te doen. Oog om 
oog, tand om tand. Maar in onze huidige maatschappij 
geven we daar niet zonder meer uiting aan. Wraakgevoe-
lens worden weggedrukt en therapie richt zich vooral op 
het versterken van controle van agressieve impulsen.” 

Angst voor woede en wraakgevoelens
Volgens Herman hebben niet alleen de patiënten met 
hun eigen dogma’s over agressie te maken. Therapeu-
ten zijn vaak bang voor de agressie van hun patiënten. 
“Vanuit een primaire schrikreactie hebben therapeuten 
de neiging om afstand te nemen van het onderwerp dat 
woede oproept bij de patiënt. We gaan sussen en ver-
mijden hiermee de bron van alle frustratie. In mijn work-
shops krijg ik standaard de vraag of het risico toeneemt 
dat de patiënt in het werkelijke leven uiting gaat geven 
aan zijn woede- en wraakgevoelens, nadat we dit in een 
therapiesessie op tafel hebben gelegd.” Maar Herman 
kan alle bezorgde therapeuten geruststellen. “Je maakt 
niet iets los, wat er al niet zat. Die ballon met opgekropte 
boosheid was er al die tijd al. Met het Wraakprotocol 
prikken we gaatjes in de ballon, zodat deze langzaam 
kan leeglopen.”

In de documentaire zien we twee patiënten die samen 
met Herman hun woede- en wraakgevoelens op tafel 
leggen. Door middel van een combinatie van EMDR en 
technieken uit de sensomotorische psychotherapie en 

schematherapie worden de patiën-
ten imaginair uitgedaagd om wraak 

te nemen op hun belagers. Mensen 
die hen kwaad hebben gedaan. Het 

maakt niet uit wie dat zijn, of wat er is ge-
beurd. Het gaat erom dat de patiënt in het hier 

en nu een hoge mate van spanning ervaart bij 
de gedachte aan de belager. In de documentaire 

zien we dit terug bij Brian die terugdenkt aan 
zijn sergeant en aan Marian die denkt aan de 

vriend van haar dochter. “Voor het welsla-
gen van de techniek is het erg belang-
rijk dat je de patiënt helpt om vanuit 
een machtspositie naar zijn belager 
te kijken”, vertelt Herman. “In de do-
cumentaire zien we dat Brian tijdens 
een sessie zijn moeder noemt. Als 
hij haar imaginair benadert, bestaat 

de kans dat hij als een kleine jongen 
op haar afstapt. Dan kan hij zijn wraak-

gevoelens niet uiten natuurlijk, de moe-
der domineert dan weer. Dat bespreken we 

zodanig dat Brian eerst dát kan doen wat nodig is 

om zijn spanning bij haar kwijt te raken. Daarna kunnen 
gevoelens van verdriet en onmacht alsnog omhoog ko-
men. Komt er verdriet op, dan gaan we gewoon met de 
kernzin uit het wraakprotocol verder. Bij overweldigen-
de angst en machteloosheid schakelen we over op het 
standaard EMDR-protocol.”

Taboe doorbreken
Het werken met EMDR in het wraakprotocol helpt pa-
tiënten om de angel van wraakdrang of woede eruit te 
halen. Hierdoor wordt wraaklust niet (meer) omgezet in 
daadwerkelijke agressie. De therapie vergroot dus de 
kans op een misdrijf dus niet, maar helpt juist om deze 
kans te verkleinen. Maar daarvoor moet je wel samen 
met je patiënten naar die woede durven te kijken. De 
patiënten van Herman ervaren dat het werkt. Het was 
voor de documentairemakers niet moeilijk om hiervoor 
medewerking te vinden. Uiteraard 
werden de patiënten uitgebreid ge-
screend en tijdens het hele pro-
ces goed begeleid. Dat gebeurt 
nu nog steeds, want de reacties 
op deze documentaire kun je 
nooit precies voorspellen. Maar 
Brian en Marian wilden iedereen in 
Nederland laten zien dat er een op-
lossing is voor de wraakobsessies die 
hen jarenlang gevangen hielden. Ze wil-
den laten zien hoe het taboe op opgekrop-
te boosheid bij PTSS is te doorbreken. “Ik zie 
trauma als een munt met twee kanten”, zegt 
Herman. “De ene van angst en machteloos-
heid en de andere van woede. Ik geloof niet 
in behandeling van het één óf het ander, 
maar in beide. Ik zie echter therapeuten 
collectief de boosheid negeren, vaak uit 
angst voor escalatie of het gevoel van on-
gemak. Dat hopen we met deze documentaire 
te veranderen.” 

“EMDR prikt gaatjes in 
de ballon waar alle 
opgekropte wraak- en 
woedegevoelens liggen 
opgeslagen.”
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Mensen met PTSS schamen zich vaak. Sommigen noe-
men PTSS zelfs een schaamte-stoornis. De meeste 
schaamte zie je na interpersoonlijke trauma’s en als ie-
mand vaker een trauma heeft meegemaakt. De dader 
is dan meestal dominant, bijvoorbeeld een autoriteits-
fi guur, zoals je vader of een docent, of iemand die je 
lichamelijk domineert, bijvoorbeeld door te vechten of 
te dreigen met een wapen. Om zo’n situatie te overle-
ven toon je je soms onderdanig. Je kijkt de dader niet 
aan, en gehoorzaamt de dader in de hoop dat de agres-
sie minder wordt en je dus meer kans hebt om deze 
bedreigende situatie te overleven. We noemen dat ‘ap-
peasement’, oftewel de vrede bewaren; dat is ook veel 
te zien in de dierenwereld, bijvoorbeeld bij je hond of 
kat. Sommigen herkennen misschien dit gedrag van de 
kerstdagen als moeders weer eens wanhopig de vrede 
probeert te bewaren tussen al die verhitte familieleden: 
“Wie wil er nog koffi e?” 
Als je na een trauma een PTSS hebt ontwikkeld, staan je 
hersenen nog steeds in de gevaartoestand en kun je dus 
ook nog steeds deze overlevingsreactie vertonen. Je ge-
draagt je dan of voelt je nog steeds onderdanig, vandaar 
het lage zelfbeeld of de schaamtegevoelens. Je bent dan 
vaak mensen aan het ‘pleasen’, je maakt weinig oogcon-
tact en maakt jezelf klein, je loopt ineengedoken en met 
gebogen schouders. Als de schaamte afneemt, bijvoor-
beeld door een effectieve traumagerichte behandeling, 
zal je lichaamshouding ook veranderen en maak je meer 
oogcontact. Vaak zien we in de gangen van PSYTREC dat 
mensen er na twee weken traumabehandeling totaal 
anders bij lopen, soms herken je ze niet eens meer, ze 
groeten je met opgeheven hoofd en kijken je echt aan.  
Een interessant onderzoek vanuit dit perspectief is een 
studie waarin oogcontact werd nagebootst door proef-
personen te laten kijken naar ‘levensechte’ foto’s van 
gezichten, terwijl de hersenactiviteit werd gemeten. Bij 
personen die geen seksueel geweld hadden meege-
maakt, werden gebieden uit de voorhersenen actief, wat 
betekent dat ze een meer bewuste afweging maakten of 

Column

Recht in de ogen
Tekst: Agnes van Minnen

ze die persoon aardig vonden, en hoe ze daarop gingen 
reageren. Bij personen die een PTSS hadden nadat ze als 
kind langdurig waren misbruikt, werden echter andere 
hersengebieden actief, namelijk hersengebieden die te 
maken hebben met gevaar. Mensen met een PTSS rea-
geerden dus op direct oogcontact met gevoelens van 
gevaar en angst. Dit wordt het interne alarmsysteem 
genoemd. Opvallend was ook dat ze geen onderscheid 
maakten in de emoties van de getoonde gezichten: ze 
reageerden snel en refl exmatig met angst bij élk oog-
contact, of het gezicht nu vrolijk, boos of bedreigend 
was. Om te overleven moet je vaak vliegensvlug reage-
ren, je hebt dan geen tijd om over een emotie van een 
ander na te denken. Je hersenen reageren dan vanuit 
het principe ‘better safe than sorry’ op élk oogcontact, 
ongeacht de emotie van de ander en ze slaan meteen 
alarm. Immers: als je oogcontact kunt maken met de da-
der betekent dat in elk geval dat de dader dichtbij je is 
en dat er dus een grotere dreiging is dan wanneer je de 
dader nog niet in de ogen kunt kijken. Bovendien geeft 
oogcontact dominantie aan. Als je te maken hebt met 
een gevaarlijke dader, kun je beter je ogen afwenden en 
zo laten zien dat je je gewonnen geeft, dat je onschul-
dig bent, zodat de dader niet nog agressiever wordt. Uit 
dit onderzoek blijkt dat je hersenen in geval van PTSS 
zelfs al bij het nabootsen van oogcontact alarm slaan: 
“Je bent in gevaar.” 
Voor de behandeling geeft dit kansen die nu nog vaak 
onbenut blijven: het oefenen met het maken van oog-
contact kan goede effecten geven. Je leert de PTSS-pa-
tiënt dan dat oogcontact maken niet (meer) gevaarlijk is, 
waardoor zijn of haar (sociale) leven aan kwaliteit kan 
winnen. Heb je wat minuutjes over in je sessie? Loop 
met je patiënt over de afdeling of maak een ommetje en 
geef de patiënt de opdracht om alle voorbijgangers even 
kort in de ogen te kijken en te groeten. Of laat wat ver-
schillende gezichten zien op je computer en laat de pati-
ent in de ogen kijken van die persoon. Bij EMDR staan de 
ogen toch al centraal, dus…
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Discussie

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz1 is in 2013 opge-
richt. Het bestaat uit een samenwerkingsverband tussen 
zorgprofessionals, -aanbieders en -verzekeraars en pati-
enten en hun naasten. Het netwerk streeft naar kwalita-
tief goede geestelijke gezondheidszorg tegen aanvaard-
bare kosten. Om dit te bewerkstelligen worden onder 
andere zorgstandaarden ontwikkeld2, deze zijn vormge-
geven door een samengestelde groep van experts en/of 
afgevaardigden van onder andere beroepsverenigingen. 
In een later stadium van het ontwikkeltraject worden 
beroepsverenigingen en andere betrokkenen gevraagd 
om de zorgstandaard in conceptvorm van inhoudelijk 
commentaar te voorzien (consultatieronde), waarna een 
defi nitieve versie van de ZS wordt voorgelegd ter autori-
satie3. Het bestuur van de VEN heeft in het geval van de 
ZS DS besloten om niet te autoriseren. De uiteenlopende 
en kritische feedback die is gegeven in de consultatie-
ronde is naar de mening van het bestuur onvoldoende 
uitgewerkt in de defi nitieve ZS DS, zoals voorgelegd in de 
autorisatieronde. Het bestuur wil daarom vooralsnog niet 
autoriseren. In dit artikel worden de belangrijkste bezwa-
ren toegelicht.

Wetenschappelijke onderbouwing van de ZS DS 
In het algemeen is er zeer weinig wetenschappelijk on-
derzoek voorhanden naar de aard, etiologie, diagnostiek 
en behandeling van dissociatieve stoornissen. Zo is het 
in de ZS DS beschreven en voorgeschreven fase-model 
niet gebaseerd op gedegen onderzoek. Vanwege het 

gebrek aan onderzoek op het gebied van dissociatieve 
stoornissen, is het van belang de kennis en impact van 
relevante studies uit nabijgelegen gebieden, zoals PTSS 
en dissociatieve fenomenen na vroegkinderlijke trauma-
tisering, te beschrijven. Dit komt, naar de mening van het 
bestuur, onvoldoende tot zijn recht in de uitwerking van 
het voorgeschreven zorgadvies. 
Daarnaast geldt voor de implementatie van elke farma-
cotherapeutische en psychotherapeutische interventie 
dat moet worden vastgesteld of deze veilig toegepast 
kunnen worden en wat de eventuele neveneffecten 
zijn. Onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van de 
huidige, en in de ZS DS voorgestelde methoden van be-
handeling, (waaronder het communiceren met deelper-
soonlijkheden) ontbreekt. In het veld zijn de meningen 
hierover verdeeld, en er zijn zorgen over. Dit leest het 
bestuur onvoldoende terug in de tekst van de huidige 
ZS DS. 

Meerdere behandelvisies 
De ZS DS is nadrukkelijk bedoeld om de gewenste zorg te 
beschrijven4. Het gaat dus om ‘gewenste klinische prak-
tijken’. Het bestuur is van mening dat in aanvulling op 
het fase-model ook andere behandelvisies en kritische 
perspectieven meer expliciet opgenomen zouden moe-
ten worden, bijvoorbeeld het socio-cognitieve-model en 
de toepassing van directe traumagerichte therapie, zoals 
imaginaire exposure en EMDR. Belangrijk om in dit ver-
band te noemen is dat patiënten met een dissociatieve 

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren worden zorgstandaarden ontwikkeld. Een daarvan is de

manieren in het ontwikkelproces van deze zorgstandaard een bijdrage geleverd, maar het VEN-bestuur 

groepleden. Tijdens dit overleg hebben we het proces geëvalueerd en geprobeerd het vertrouwen,

de communicatie en de samenwerking te herstellen.
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stoornis in vrijwel alle gevallen ook aan de criteria van 
de diagnose PTSS voldoen. Door de eenzijdige behan-
delvisie is de ZS DS volgens het bestuur onvoldoende 
representatief. Bij het ontbreken van evidentie zijn vi-
sieverschillen in het veld bij voorkeur geïntegreerd in 
de zorgstandaard opdat deze breed gedragen en uitge-
voerd kan worden.

Hoe nu verder?
Mogelijk is het zonder empirische evidentie simpelweg 
te vroeg om een zorgstandaard voor deze doelgroep te 
formuleren. De meningsverschillen over passende zorg 
lijken fundamenteel en zijn wellicht nog onoverbrugbaar. 
Alle partijen hebben er echter belang bij dat patiënten 
met een dissociatieve stoornis de beste beschikbare be-
handeling krijgen. Inmiddels is de autorisatieronde van 

de ZS DS verstreken, maar het bestuur is nog in over-
leg met de werkgroepleden over eventuele vervolgstap-
pen5. Parallel hieraan is, op initiatief van het Netwerk 
Kwaliteitsontwikkeling GGz, het VEN-bestuur, samen 
met andere beroepsgroepen, betrokken bij het verken-
nen van mogelijkheden om de zorgstandaard verder 
te verbeteren. Het bestuur ondersteunt dit initiatief en 
heeft vertrouwen in een positief eindresultaat, namelijk 
een breed gedragen zorgstandaard waar het merendeel 
van het psychotraumaveld zich in zal kunnen vinden. 

Referenties
1 Zie: www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl
2 Zie: www.ggzstandaarden.nl
3 Zie: www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/ontwikkeling/ 
4 Omdat diverse partijen ZS DS (nog) niet geautoriseerd hebben, is deze 

 nog niet gepubliceerd
5 VEN Eye-Opener, VEN-mail nr. 2018-21, 23 april 2018

Uit het Verkenningsonderzoek (2014) van het Trimbos-
instituut kwamen onderdiagnostiek, gering empirisch 
onderzoek en een tekort aan specifieke deskundigheid 
op het gebied van dissociatieve stoornissen (DS), als 
knelpunten naar voren en werd geadviseerd een zorg-
standaard (ZS) te ontwikkelen voor DS1. Begin 2016 is 
daartoe een werkgroep samengesteld, waarbij VEN-le-
den door het VEN-bestuur gevraagd zijn deel te nemen. 
Onder aansturing van het Trimbosinstituut heeft deze 
werkgroep de EBRO’s (evidence-based richtlijnontwik-
kelingen) geschreven die als onderleggers dienden voor 
de ZS. Na de commentaarronde heeft de werkgroep de 
819 feedbackpunten beargumenteerd meegenomen in 
de bijstelling van de ZS-tekst.
Toen de ZS ter autorisatie werd aangeboden, ontvingen 
alle partijen onverwacht een brief van een groep hoog-
leraren, onderzoekers en zedenpolitiefunctionarissen 
met daarin het dringende verzoek de ZS niet te autori-
seren. Verschillende beroepsverenigingen hebben hun 

besluit om te autoriseren toen herzien of uitgesteld. De 
brief bleek mede-ondertekend door drie VEN-bestuurs-
leden.

Wetenschappelijke onderbouwing
Waar richtlijnen op grond van empirische evidentie staps-
gewijs het medisch handelen voorschrijven, beschrijven 
zorgstandaarden vanuit het patiëntenperspectief de 
(organisatie van de) gewenste zorg, gebaseerd op inte-
gratie van drie kennisbronnen1: praktijkkennis van pro-
fessionals, patiëntenervaringskennis en wetenschappe-
lijke kennis, passend bij de definitie van evidence-based 
medicine2.  De term evidence-based lijkt tegenwoordig 
echter te versmallen tot enkel de derde bron van ken-
nis, met daarbinnen vervolgens een exclusieve nadruk 
op de RCT’s (randomized control trials), die als ‘gouden 
standaard’  makkelijk worden overgewaardeerd3. In de 
EBRO’s van de ZS DS  is zorgvuldig al het beschikbare 

Tekst: Mariëtte Groenendijk en Joany Spierings (werkgroepleden, beiden VEN-afgevaardigd), Arianne Struik 
(werkgroeplid op persoonlijke titel) en Gijs van Vliet (adviesgroeplid, VEN-afgevaardigd).
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wetenschappelijk onderzoek geanalyseerd. Omdat de 
kwantiteit en kwaliteit van de wetenschappelijke evi-
dentie gering is, ligt het zwaartepunt wat betreft deze 
zorgstandaard bij de twee andere complementaire ken-
nisbronnen. 

Behandelvisies
Het fase-model vormt, samen met de theorie van struc-
turele dissociatie van de persoonlijkheid (uitgaande van 
het traumaperspectief), de leertheorie en de hechtings-
theorie, de visie waarop de beschreven behandelingen 
zijn gestoeld. Het gaat om een geïntegreerde behandel-
visie van waaruit een gefaseerde traumabehandeling 
wordt voorgesteld; deze is gebaseerd op ruim 35 jaar 
praktijkkennis (onder andere van de topreferente trau-
macentra), de internationale richtlijnen van de Internati-

onal Society for the Study of Trauma and Dissociation (IS-
STD), patiëntervaringen/-voorkeuren, en op de TOP-DD 
studie van Brand bij 300 patiënten4.

Afwezigheid van evidentie voor effect betekent niet evi-
dentie voor afwezigheid van effect. EMDR wordt succes-
vol toegepast in deze gefaseerde traumabehandelingen 
en heeft een belangrijke plek in de ZS. Voor de meeste 
DS is eerst een stabilisatiefase nodig om daarna verant-
woord de traumaverwerking te kunnen starten. De trau-
mata zijn immers vaak niet direct toegankelijk en vei-
lig bewerkbaar bij deze patiëntengroep. Dit komt door 
de gelaagde problematiek, waarbij de persoonlijkheid 
is opgebouwd op het overleven van vroegkinderlijke 
chronische traumatisering en door de complicerende 
hechtingsproblematiek. Het gaat hier niet om PTSS, dis-
sociatieve subtype (dit valt onder een andere ZS), maar 
om dissociatieve stoornissen waarbij díe diagnose meer 
bepalend is voor het toestandsbeeld, de lijdensdruk en 
de hulpvraag, dan de comorbide PTSS. Een vertaalslag 
vanuit PTSS-onderzoek naar deze groep is dan ook ris-
kant. Bovendien is het behandelen van PTSS-sympto-
men van iemand met een DS wezenlijk anders dan het 
behandelen van de dissociatieve stoornis zelf. Er is geen 
evidentie voor het veilig toepassen van traumaverwer-
king zonder stabilisatie vooraf bij patiënten met een DS, 
en praktijkervaringen wijzen eerder op het tegendeel.   

Het socio-cognitieve model (oftewel het fantasie-model) 
wordt in de ZS inderdaad slechts kort besproken. Dit mo-
del betwijfelt namelijk de validiteit van de DIS-diagnose 
(sinds 1980 opgenomen in de DSM) en stelt dat trauma 
geen cruciale rol speelt, maar DIS het gevolg is van sug-
gestie (door behandelaars of media). Het betreft een 

theoretisch model zonder empirische evidentie5, dat niet 
geleid heeft tot behandelmethodes voor DS. 

De meningen zouden verdeeld zijn over de behandel-
methoden. De ZS biedt echter ruimte voor alle referen-
tiekaders en diverse behandelmethodieken waaruit de 
professional kan kiezen. De ZS representeert wel dege-
lijk het DS-veld, en daarin wordt de behandelvisie door 
de professionals gedeeld. De vermeende visieverschillen 
worden vooral benoemd door collega’s die deze patiën-
ten niet behandelen voor hun DS. Dat langdurige psycho-
therapie bij DIS schadelijk zou zijn, is weerlegd in een 
review van Brand6.

Deze ZS, gebaseerd op de nu beschikbare evidentie, 
biedt – zoals bedoeld – handvatten voor de zorg en is 
geautoriseerd door de patiëntorganisaties, zorgverze-
keraars en diverse beroepsverenigingen. Dat sommige 
tegenreacties zo fel zijn, betekent niet dat er geen breed 
draagvlak is. Wij hopen op constructieve bijdragen van 
VEN-leden uit het DS-veld om deze ZS aan te passen en 
alsnog te autoriseren, én op enthousiaste onderzoekers 
om het gebrek aan empirische evidentie weg te werken. 

1 Samenvatting Verkenning Kwaliteitsinstrument Dissociatieve

 Stoornissen, Trimbosinstituut, 2014
2 Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA et al (1996). Evidence-based 

 medicine: what it is and what it isn’t. British Medical Journal (BMJ); 

 312(7023):71-2
3 Wampold BE, Budge SL, Laska KM et al (2011). Evidence-based 

 treatments for depression and anxiety versus treatment as -usual: 

 a meta-analysis of direct comparisons. Clin. Psychol. Rev.;31 (8): 1304-12 
4 Brand, BL, Classen, CC, Lanius, R et al (2009 en 2013) A (longitudinal) 

 naturalistic study of patients with dissociative disorders treated by 

 community clinicians. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, 

 and Policy, 1 (2) 153-171 en 5 301-308 
5 Dalenberg CJ, et al (2012). Evaluation of the evidence for the trauma and 

 fantasy models of dissociation. Psychol Bulletin 138(3):550-558 
6 Brand BL, Loewenstein, RJ, Spiegel, D. (2014) Dispelling myths about 

 dissociative identity disorder treatment : An empirically based approach. 

 Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes 77(2),169-189
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Verenigingsnieuws

Wij zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met 
het in orde maken van de AVG-wetgeving voor de VEN. 
Daarbij hebben we het hele stappenplan gevolgd van de 
Stichting AVG voor Verenigingen en zijn hierdoor in het 
bezit van een AVG-verklaring. In deze uitgave hebben we 
ook de Privacy-verklaring toegevoegd.

We krijgen veel vragen van leden over de overgangsre-
geling en over het aantal benodigde bijscholingspunten 
voor het practitionerschap. Hieronder leggen wij dit uit. 

Ben je vóór 1-1-2016 aspirant lid geworden, dan val je 

binnen de overgangsregeling.

Dat betekent dat je voor het behoud van het aspirant lid-
maatschap vóór 1 januari 2019 de vervolgtraining moet 
hebben afgerond, of gestart zijn met de vervolgtraining 
in het najaar van 2018.
* Om het bovenstaande aan te tonen, moet je vóór 1 

januari 2019 een kopie certifi caat van de EMDR-ver-
volgtraining aan het PE-dossier hebben toegevoegd. 

* Start je in het najaar van 2018 met de vervolgtraining, 
dan moet je het bewijs van de tweedaagse deelname 
per e-mail sturen naar het secretariaat. Dit bewijs 
wordt door de trainer uitgereikt aan het einde van de 
tweede trainingsdag. 

Heb je bovenstaande aangetoond dan heb je tot 1 janu-
ari 2022 de tijd om de aanvraag registratie practitioner-
schap in te dienen.

Ben je ná 1-1-2016 aspirant lid geworden, dan moet je 

binnen drie jaar na de basistraining de vervolgtraining 

hebben afgerond. Je dient binnen zes jaar na het afron-
den van de basistraining de aanvraag voor registratie 
practitionerschap in te dienen.
Kun je niet voldoen aan de hierboven gestelde norm, 
dan wordt het aspirant lidmaatschap omgezet naar VEN-
NOOT. De registratie VEN-NOOT geeft je de mogelijkheid 
om de vervolgtraining later te starten en 
betrokken te blijven bij het werk 
van de VEN. Zodra je de 

vervolgtraining hebt afgerond én voldoet aan de eisen 
die zijn gesteld voor de registratie van het EMDR Europe 
practitionerschap, kun je contact opnemen met het se-
cretariaat. De registratie VEN-NOOT wordt dan omgezet 
naar aspirant lid en er wordt een PE-dossier aangemaakt, 
zodat de aanvraag registratie practitionerschap kan wor-
den ingediend.

Vragen over het aantal punten bij aanvraag registra-
tie EMDR Europe practitionerschap:
Bij een aanvraag registratie practitionerschap is door de 
VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende 
bijscholing op het gebied van traumagerelateerde pro-
blematiek vereist: 
Standaard is 24 punten door de VEN geaccrediteerde bij-
scholing vereist, waarvan minimaal 12 punten betrekking 
hebben op EMDR(=smal). 
Wanneer de aanvraag echter al binnen twee jaar na af-
ronding van de vervolgtraining wordt ingediend, is 12 
punten toereikend, waarvan ten minste 6 punten betrek-
king hebben op EMDR (=smal). Dit dient gezien te worden 
als een tegemoetkoming voor diegene die binnen een 
dergelijke korte termijn de registratieaanvraag indienen.

Let op: PE-online is standaard ingesteld op 12 punten, 

waardoor het systeem hierbij aangeeft 'compleet' te 

zijn. Helaas kan het systeem (vooralsnog) niet registreren 

wanneer er 24 punten nodig zijn voor registratie practiti-

onerschap. Je moet dit zelf controleren.

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op via 
vereniging@emdr.nl

Met vriendelijke groet,

Desiree van Balen
Secretariaat VEN
vereniging@emdr.nl

Bericht van het secretariaat
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LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
31703 Mw. J. Koppes UTRECHT jannekekoppes@hotmail.com Practitioner K&J
33328 Mw. F.A. Cordier de Croust EINDHOVEN cisca.cordierdecroust@gmail.com Practitioner K&J
32966 Mw. U. Thomas-Slaats DUIVEN urs.thomas@gmail.com Practitioner Volw en K&J
33259 Mw. I.E. Smittenberg ASSEN ie.smittenberg@lentis.nl Practitioner K&J
32507 Mw. G.C. van Dijk OOSTERBEEK gerry.vandijk@upcmail.nl Practitioner K&J en Volw
30948 Mw. S. Demiralay ROTTERDAM s.demiralay@chello.nl Practitioner Volw
33262 Mw. I.P.C. Verhagen UDEN Inge_verhagen@hotmail.com Practitioner Volw
32557 Dhr. P. Engelhardt UTRECHT pengelhardt@motivaid.net Practitioner Volw
34487 Mw. H.A.M. Evers HARDENBERG m.evers@ambiq.nl Practitioner K&J en Volw
33367 Dhr. J. Vermeulen AMSTERDAM psycholoog.noord@gmail.com Practitioner Volw
32931 Mw. B.J.M. Becx UTRECHT b.becx@ziggo.nl Practitioner K&J
32394 Mw. H.J.K. Vangronsveld MAASTRICHT hvangronsveld@gmail.com Practitioner Volw
33231 Mw. W.M. Veldman ASSEN Willianne1983@gmail.com Practitioner K&J
33815 Mw. J. van Saaze ZWOLLE jeanettevansaaze@kpnmail.nl Practitioner Volw
32083 Mw. J. Blomsma ASSEN joukje.blomsma@home.nl Practitioner K&J en Volw
34001 Mw. J.J.C. Rutten EINDHOVEN j.rutten@zuyderland.nl Practitioner Volw
34509 Dhr. E.V. de Haan HELLEVOETSLUIS dehaantjes5@gmail.com Practitioner Volw
31935 Mw. M.E. Rikkert LEERSUM marianrikkert@hotmail.com Practitioner Volw
33450 Mw. J. Teixeira de Mattos-van der Burg AMSTERDAM jorrienvanderburg@gmail.com Practitioner Volw
34089 Mw. J.J.J. Mertens OOSTERHOUT psychologie@vangurp-mertens.nl Practitioner Volw
34614 Mw. J.J. Winkelhof KLOSTERS-SERNEUS - ZWITSERLAND joan.winkelhof@bluewin.ch Practitioner K&J
34660 Mw. W.G.J. Walsweer-Bootsma GOUTUM wyjandaw@gmail.com Practitioner K&J
32480 Mw. J.H.A. Baars-Geerdink AZEWIJN ans@dehartjens.nl Practitioner Volw en K&J
35036 Mw. J.S. Rozeboom HAARLEM jamierozeboom@kenterjeugdhulp.nl Practitioner K&J
34421 Mw. A.A. van Koningsbrugge-Staneke GRONINGEN info@avkbrugge.nl Practitioner Volw
32842 Mw. G.J. van der Stege GRONINGEN havinga.stege@planet.nl Practitioner Volw en K&J
35062 Mw. R. de Bruin TWELLO rinke@rinkedebruin.nl. Practitioner K&J
33597 Mw. L. Boon HAARLEM Praktijkkennemerland@gmail.com Practitioner Volw
34559 Mw. G. Ham-Willemsen NIJKERK info@gerrieham.nl Practitioner Volw
33601 Mw. M. Keur DEN HAAG mariannekeur@hotmail.com Practitioner K&J
31181 Mw. F.J. Langeslag APELDOORN f.langeslag@upcmail.nl Practitioner Volw
34957 Mw. N. Slobbe HILLEGOM nickyslobbe@gmail.com Practitioner Volw
32895 Mw. K.C.M. Kindt ZEIST kcmkindt@gmail.com Practitioner K&J en Volw
34945 Mw. J.M.T. Korteweg BREDA jmtkorteweg@hotmail.com Practitioner Volw
33150 Mw. H. Rus HARKSTEDE H.rus@lentis.nl Practitioner Volw
34732 Mw. J. Schoondermark UTRECHT j.schoondermark@gmail.com Practitioner Volw
31676 Mw. L.A.M. Nys BOSCH EN DUIN ehrlichnys@planet.nl Practitioner Volw
35038 Mw. A.I.M. van den Kerkhoff LEIDSCHENDAM info@praktijkdemolen.nl Practitioner K&J
32184 Mw. M.M.L. Degol NIJMEGEN marthedegol@yahoo.com Practitioner Volw
33072 Mw. M.M. Otter ZEIST mmesselink@gmail.com Practitioner Volw
34655 Dhr. B. Schuurmans NIJMEGEN b.schuurmans@pompestichting.nl Practitioner Volw
34789 Mw. A. Kostelijk AMSTERDAM kostelijkanne@gmail.com Practitioner Volw
34779 Mw. M. Ernst ALPHEN AAN DEN RIJN info@fitpsychologie.nl Practitioner Volw
33245 Mw. R. Luske LELYSTAD rluske@fier.nl Practitioner K&J
34706 Mw. M.A. de Grijs NIEUW VENNEP Info@jouworthopedagoog.nl Practitioner K&J en Volw

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
30819 Mw. M.Th. Derksen ULVENHOUT mareesderksen@hotmail.com Supervisor Volw 
31356 Mw. E.M. Visser APELDOORN ellenvisser@upcmail.nl Supervisor Volw 
30597 Mw. J. Weijermans VRIES jiska.weijermans@gmail.com Supervisor Volw & K&J 
30558 Mw. S. van Engelen-Visser WAALWIJK silviavanengelen@leefhuys.nl Supervisor Volw

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren

Verenigingsnieuws

Rectificatie
In de ‘Reactie op de ingezonden brief van Monique L’Hoir’ door Marianne Went in EMDR Magazine #16 stond de zin: 
Dit voorjaar geeft de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapeuten (VKJP) een Special uit op verzoek van de 
Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH).
Dit was echter niet correct. De zin had moeten zijn: De Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapeuten (VKJP) 
heeft de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH), in de persoon van Catherine Pannevis – toenmalig 
voorzitter – gevraagd om als gastredacteur mee te werken aan een themanummer Infant Mental Health ( IMH).
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door de VEN geaccrediteerd

25-09-2018
Behandeling van vroegkinderlijk 
trauma en affectieve verwaarlozing
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

25-09-2018
EMDR bij mensen met een verstande-
lijke beperking en zwakbegaafdheid
GITP PAO
pao@gitp.nl

25-09-2018
Slapende Honden Level II 
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

26-09-2018
Trauma Focused Cognitive 
Behavioral Therapy (TF-CBT)  
RINO Amsterdam
info@rino.nl

28-09-2018
Narratieve Exposure Therapie - 
Basisopleiding (NET)  
Arq Academy
info@academy.arq.org

29-09-2018
Update Vervolgtraining EMDR 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

03-10-2018
Train-de-trainer Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen  
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

04-10-2018
Imaginatie en Rescripting met kin-
deren, jeugdigen en volwassenen  
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

04-10-2018
Psychotraumatisering 2018  
SCEM Conference Services / 
Education Permanente
jdesel@scem.nl

05-10-2018
Traumatische rouw  
Arq Academy
info@academy.arq.org

05-10-2018
Vervolgcursus gedragstherapie: en-
kelvoudig en complex trauma (50 uur)   
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

11-10-2018
Trauma en Persoonlijkheids-
problematiek 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

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

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

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

29-10-2018
Beknopte Eclectische Psycho-
therapie bij PTSS (BEPP) 
Arq Academy
info@academy.arq.org

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

15-11-2018
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

15-11-2018
Complexe PTSS bij mensen met 
een laag IQ
RINO Amsterdam
info@rino.nl

28-11-2018
Diagnostiek en behandeling van 
gecompliceerde rouw 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

30-11-2018
Narratieve Exposure Therapie - 
Basisopleiding (NET) 
Arq Academy
info@academy.arq.org

07-12-2018
Opfriscursus EMDR Basistraining 
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

08-12-2018
Workshop EMDR bij seksueel geweld 
Centrum voor Psychotherapie en 
Psychotrauma
workshopemdr@gmail.com

14-12-2018
Protocol Woede, Wrok en Wraak - 
verdieping 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

14-12-2018
Schematherapie en EMDR: 
Combinatie bij de behandeling van 
persoonlijkheidsstoornissen 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

18-12-2018
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

17-01-2019
Traumaverwerkingsverhaal
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

01-09-2018
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Centrum voor Psychotherapie en 
Psychotrauma
workshopemdr@gmail.com

05-09-2018
EMDR en Systeemtherapie
King nascholing
info@kingnascholing.nl

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

11-09-2018
EMDR en persoonlijkheidsstoornissen 
bij volwassenen en jongeren 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

13-09-2018 NIEUW
Vierdaagse cursus (Imaginaire) 
Exposure behandeling bij PTSS, 
startdatum 4 september 2017
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

14-09-2018
EMDR bij preverbaal trauma
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

18-09-2018
WRITEjunior 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

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

20-09-2018
EMDR en eetstoornissen, 
2-daagse workshop
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

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

21-09-2018
Workshop Hervonden herinneringen 
aan trauma - de stand van zaken
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

21-09-2018
Traumasporen (The Body Keeps the 
Score): herstel van lichaam, brein en 
geest na overweldigende ervaringen
Uitgeverij Mens!
info@uitgeverijmens.nl

25-09-2018
Training Mastr-protocol
Accare Opleidingen
e.sentener@accare.nl

Agenda Vereniging EMDR Nederland




