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Nieuwe voorzitter
Het is een eer om als nieuwe voorzitter mijn eerste voor-
woord te schrijven. Op 18 september jongstleden hebben 
Ad de Jongh en Carlijn de Roos afscheid genomen van het 
bestuur. Carlijn heeft op deze avond de voorzittershamer, 
samen met een waardebon goed voor inmiddels al 4500 le-
den én een beeld met het kloppend hart van de VEN, symbo-
lisch aan mij overgedragen. De vertrekkende bestuursleden 
zijn deze avond in het zonnetje gezet voor hun belangrijke 
bijdrage aan het ontstaan en de groei en bloei van de VEN. 
Ad en Carlijn, ontzettend bedankt voor alles wat jullie voor 
EMDR en de VEN betekend hebben! Veel dank ook aan alle 
VEN-leden, collega’s en betrokkenen voor jullie hartverwar-
mende reacties op mijn aantreden als voorzitter. Dat geeft 
mij steun en vertrouwen om het mooie werk voor de VEN 
voort te zetten. Dit doe ik samen met medebestuursleden 
Rik Knipschild, Iva Bicanic, Tilly Koolstra en Sjef Berendsen, 
directeur Nicole Timmermans en het secretariaatsbureau. 

Groei en verdere professionalisering
In de afgelopen vijf jaar groeide de VEN van 2200 naar 4500 le-
den. Deze groei vraagt om verdere professionalisering en een 
andere aansturing. Het bestuur zal zich meer gaan bezighou-
den met grote beleidslijnen en de directeur krijgt een centrale 
plek binnen de vereniging. Een vereniging bloeit niet zonder de 
betrokkenheid en input van de leden. Jullie expertise, enthou-
siasme, talenten en betrokkenheid zijn de elementen die deze 
vereniging zo sprankelend maken. We zullen ook de komende 
jaren een beroep op jullie doen om mee te denken over bepaal-
de onderwerpen, een specifieke klus te klaren of op een andere 
manier een bijdrage te leveren aan de uitvoering van beleid. Zo 
is en blijft de VEN een vereniging voor leden en door leden.

Samenwerking met VGCt en VSt
Voor de zomervakantie is met de besturen van de Vereni-
ging voor gedrags- en cognitieve therapie (VGCt) en de Ver-
eniging voor schematherapie (VSt) de intentie afgesproken 
intensiever te gaan samenwerken. Natuurlijk staat voorop 
dat therapeuten en patiënten hier beter van moeten worden, 
en dat kwaliteit hoog in het vaandel blijft staan. We hebben 
plannen gemaakt om registraties en accreditaties op elkaar 
af te stemmen en om gezamenlijke nascholingsactiviteiten 
te organiseren. Ook gaan we bekijken hoe we met een ge-
zamenlijk pr-beleid de kwaliteit van onze registraties onder 

de aandacht kunnen 
brengen bij verwijzers, 
zorginkopers, beleid-
smakers en patiënten. 

P3NL, de federatie van psychologen, pedago-
gen en psychotherapeuten
Afgelopen zomer is het hoofdlijnenakkoord ggz gesloten. De 
VEN is via P3NL hierbij betrokken geweest. Ook denken we mee 
over een nieuwe manier voor bekostiging van de zorg en over 
een nieuwe beroepenstructuur ggz. In juni is het tiende lid, de 
Vereniging voor psychodiagnostisch werkenden (VVP) toegetre-
den tot P3NL. Ook zijn er verkenningen met andere verenigingen 
om zich aan te sluiten. P3NL is in toenemende mate een onmis-
bare partner in het politieke speelveld van zorg en welzijn.

PTSS in the picture
In de zomer is het rapport Verdieping zinnige zorg van het 
Zorginstituut verschenen. De VEN is betrokken geweest bij 
het selecteren van belangrijke aandachtspunten in de gees-
telijke gezondheidszorg. PTSS en psychose zijn als belangrijk-
ste speerpunten gekozen. De conclusie van het Zorginstituut 
luidt: “Binnen het zorgtraject PTSS geeft de systematische 

analyse aanwijzingen voor onderdiagnostiek. Ook zijn er sig-

nalen dat mensen met PTSS niet altijd richtlijnconforme be-

handeling krijgen. Dit geldt ook bij de zorg voor mensen met 

PTSS die daarnaast een andere psychische stoornis hebben.” 

De VEN blijft aangesloten bij dit project dat als doel heeft om 
de zorg voor mensen met PTSS te verbeteren.

EMDR-congres
De voorbereidingen voor het EMDR-congres in 2019 zijn in volle 
gang. Het thema is ‘EMDR voor het leven!’. De keynotes gaan 
over EMDR in verschillende levensfasen. De lab-pitches op het 
congres van afgelopen jaar zijn zo goed ontvangen dat ze ko-
mend congres zullen terugkomen, net als een grote keuze aan 
praktische workshops. Het belooft weer een mooi en inspire-
rend congres te worden, voorafgegaan door leerzame precon-
ference workshops. Hou 5 en 6 april 2019 dus vrij in je agenda!

Ik wens je fijne feestdagen toe en een mooi, sprankelend en 
energiek 2019!

Annemieke Driessen, Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van
de voorzitter
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“Ik wil een voorzitter
zijn voor alle leden”
Tekst: Rob de Blok    Foto: Barbara Kerkhof

Interview

De laatste jaren was zij al vice-voorzitter waarvan het laatste half jaar lang de vervanger van Carlijn de Roos. 
Het idee was natuurlijk, dat zij na haar ‘proeftijd’ de voorzittershamer kon overnemen. “Maar ik vond er he-
lemaal niks aan”, biecht Annemieke Driessen op. Veel te veel werk en dat ook nog eens solistisch, terwijl zij 
juist van de samenwerking is. “Zat iedereen lekker te discussiëren, moest ik de grote lijn en het proces in de 
gaten houden. Want we moesten wel dóór; er moest iets gebéuren…” Hoe een boek de aanleiding was tot een 
kleine revolutie in de VEN en Driessen nu toch met algemene stemmen is verkozen tot voorzitter.

Vijftien jaar lang was Carlijn de Roos eerste en enige 
voorzitter van de VEN. Maar nu zij samen met die an-
dere bestuursveteraan Ad de Jongh het bestuur heeft 
verlaten, vindt zij haar opvolging in Annemieke Driessen. 
Die laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat zij haar 
functie op een andere manier zal invullen. “Ikzelf, maar 
ook anderen, hadden angst om mensen als Carlijn en Ad, 
met de bevlogenheid en energie die zij in de vereniging 
legden, op te volgen. Zij bleken in die zin ook onvervang-
baar te zijn. Zonder meer ontzettend bewonderenswaar-
dig, maar voor een gewoon mens niet te doen. Ook ik 
ben bevlogen en wil tijd en energie in de VEN steken, 
maar het kindje van de pioniers is volwassen geworden 
en ik ben er om het bestuursmodel toekomstbestendig 
te helpen maken. Men kan mij erop aanspreken dat ik de 
professionalisering verder vorm wil geven.” 

Uitsterving
Annemiekes EMDR-carrière laat zich best omschrijven 
als evidence-based, naar goed gebruik. Tien jaar geleden 
schreef zij zich in bij de basisopleiding EMDR, al had zij 
niet veel zin in dat protocollaire gebeuren. Weinig interes-
sant voor de therapeut, dacht ik aanvankelijk, maar goed: 
er was ontzettend veel vraag naar. Na die eerste training 
was er van mijn aarzeling en scepsis weinig over. Het heeft 
mijn kijk op psychopathologie en met name de relatie tus-
sen vroege ervaringen en huidige klachten bepaald. En 
ineens had ik een middel om die klachten te verhelpen.”
Lang verhaal kort: Annemieke werd op haar werk bij een 
PAAZ door haar collega’s al snel gezien als expert en 

besloot te switchen naar werken met psychotrauma’s 
op een specialistische afdeling van PsyQ. Inmiddels op-
geleid tot EMDR Europe practitioner bleek zij ook daar 
met EMDR een lichtend voorbeeld. “Dat heeft mij wel 
verbaasd en viel tegelijk ook tegen: dat men met zoveel 
experts in huis zo weinig van EMDR wist. De afdeling 
bleek in-company getraind door een niet-erkende trai-
ner. Er was weinig bij- en nascholing op dat vlak dus men 
paste het ook niet zo vaak toe. Daar zag ik de gevolgen 
van losse trainingen door een niet-erkende trainer: dan 
sterft het dus uit.”

Op de winkel passen
Inmiddels zwaait zij, met het VEN-supervisoren-diploma 
op zak, de scepter van het landelijk EMDR-expertisecen-
trum bij Parnassia, dat zij vorig jaar oprichtte. In de su-
pervisies die zij geeft, ziet zij grote verschillen met haar 
begintijd: “Collega’s zijn eager, maar lopen vaak vast.”
In 2013 werd Annemieke ook actief bij de VEN. Dat be-
gon bij de congrescommissie en al snel raakte zij betrok-
ken bij de organisatie van het Europese EMDR-congres 
in 2016. “Een bruisend gebeuren, dat al mijn vrije tijd op-
slokte. En het werd een heel mooi congres”, blikt zij te-
vreden terug. Vanuit de congrescommissie kwam zij bij 
het bestuur, waar ze de portefeuilles SIG’s en belangen-
behartiging kreeg, en al snel werd ze ook vice-voorzitter.
Carlijn moest er een half jaar uit om aan haar proefschrift 
te werken en Annemieke nam tijdelijk haar plaats in. “Ik 
paste op de winkel, zo voelde dat. Maar het idee was na-
tuurlijk, dat ik en de andere bestuursleden het zagen   

De onverwachts passende jas van Annemieke Driessen
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als proeftijd. Het voelde als een fl inke parttime baan. 
De verantwoordelijkheid was heel groot en ik ervoer 
het vooral als een solistische functie. Ik ben echt van de 
samenwerking, maar dat teamgevoel was ik een beetje 
kwijt: zat ik daar tijdens vergaderingen de lijnen te bewa-
ken, steeds denkend dat we vooral dóór moesten, dat er 
wat moest gebéuren. Ik heb mij daar wel eenzaam in ge-
voeld. Ik begon te begrijpen dat er meer ondersteuning 
nodig was. De vereniging was te groot geworden om het 
met elkaar op deze manier te dragen.”
Zoals dat vaker loopt, kwam de ene vriendin met een tip 
voor een boek en was er een andere vriendin die ermee 
tevoorschijn kwam: De architectuur van verenigingen, 
van Frans Huizenga. “Dat boek was voor mij een feest 
van herkenning. Ik begreep ineens waarom besturen zo 
veel op hun bordje hebben en ik herkende in het boek de 
problemen waar ik tegenaan liep. We hebben de auteur 
uitgenodigd bij een bestuursvergadering en uiteindelijk 
leidde dat tot de aanstelling van Nicole Timmermans als 
directeur.”
De aanloop daartoe was overigens lang: niet iedereen 
zag dat precies zo zitten. Tot op het laatste moment was 
er twijfel over. Men zag op tegen de kosten, maar vooral 
was er vrees dat het een bureaucratische vereniging zou 
worden; de angst dat het kleinschalige, informele karak-
ter van de vereniging verloren zou gaan. Daar hoeft nie-
mand bang voor te zijn, vindt Annemieke: “Het was voor 
mij destijds de reden om actief te worden in de VEN en 
nog altijd vind ik dat belangrijk. Maar wat mij betreft was 
het model zoals we dat kenden niet toekomstbestendig: 
ik zag de energie weglekken en niet alleen bij mij maar 
ook bij collega-bestuursleden.”

Sparren
De directeur kwam er, zoals bekend. Samen met Nicole 
telt het bestuur nu zes mensen. Blijft de vraag hoe An-
nemieke denkt het solistische van het voorzitterschap 
te ondervangen. “Daar hebben we onderling afspraken 
over gemaakt. Onder de voorwaarde dat we de klus als 
bestuur samen doen, heb ik ja gezegd. We kunnen met 
elkaar sparren en de directeur neemt het dagelijkse 
handwerk voor een groot deel over. Dat maakt de rand-
voorwaarden zo anders, dat ik het nu beschouw als een 
enorm eervolle uitdaging. Het voelt nu als een jas die mij 
past en waarin ik ook verder kan groeien.”

Gepolariseerd
Daarnaast ziet Annemieke het als haar persoonlijke 
missie de band met de leden te verbeteren. “Alle leden 
-ongeacht soorten meningen en overtuigingen- mogen 
zich thuis voelen bij de vereniging. De laatste jaren was 

de discussie rond bepaalde onderwerpen nog wel eens 
gepolariseerd. Sommigen voelden dat zij voor hun ei-
gen mening of visie over pathologie eigenlijk niet kon-
den uitkomen. Ik wil dat al die leden zich thuis kunnen 
voelen bij deze vereniging. Intussen is er een enquête 
naar de leden uitgegaan, waarin wij ook vroegen waar 
ze behoefte aan hebben en wat ze missen. Ik hoop op-
recht dat wij toegankelijk genoeg blijven om daar gelui-
den over te blijven ontvangen. Een ander voornemen is 
om gesprekken te voeren met mensen die hun lidmaat-
schap opzeggen.”
Daarnaast is de nieuwe voorzitter er van overtuigd dat er 
veel meer leden zijn die iets willen doen voor de vereni-
ging. “In commissies en in het bestuur moeten wij alert 
zijn om niet, zoals in het verleden wel eens gebeurde, 
vanuit een automatisme klussen zelf maar te doen. Er 
zijn veel meer leden die hun steentje kunnen en willen 
bijdragen, dat weet ik zeker.”
In de afgelopen jaren is een visie ontwikkeld waar EMDR 
en de VEN op de langere termijn zouden moeten staan. 
Hoewel het niet heel erg SMART valt te maken, aarzelt 
Annemieke niet over haar prioriteiten-top 4. 
“Om te beginnen willen we stimuleren dat er meer on-
derzoek wordt gedaan op het gebied van de toepassing 
van EMDR bij andere stoornissen. En dat dan ook in richt-
lijnen is vastgelegd dat wij EMDR mogen toepassen bij 
bepaalde andere stoornissen wanneer dat bewezen ef-
fectief is. We hopen dat we daarmee over drie jaar echt 
een stuk verder zijn. Daarnaast vinden wij dat EMDR nog 
meer bekendheid moet krijgen bij patiënten, collega’s, bij 
managers van instellingen, huisartsen, zorgverzekeraars, 
politiek en gemeenten, en vooral dat men ook weet dat 
je daarvoor bij een VEN-erkende therapeut moeten zijn. 
Ten derde willen wij dat meer leden zich echt thuis voe-
len bij de vereniging en zich meer betrokken voelen. En 
last but not least: om de kwaliteit te verhogen willen we 
nog meer leden ertoe brengen zich te laten trainen tot 
EMDR Europe practitioner of supervisor.” 

Referentie:

Peter Tack en Frans Huizenga: Architectuur van verenigingen – bouwstenen 

voor organisatieontwikkeling. VM Uitgevers, Bunnik.

“Ikzelf, maar ook anderen, 
hadden angst om bevlogen 
mensen als Carlijn en Ad op te 
volgen. Zij bleken in die zin 
ook onvervangbaar te zijn.”
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Dag Ad en Carlijn
Afscheid

Op 18 september namen Carlijn de Roos en Ad de 
Jongh na vijftien jaar afscheid van het bestuur. Carlijn 
is al die tijd een toegewijde voorzitter geweest en wist 
de vereniging te laten groeien naar de huidige 4500 
leden. Ad bracht EMDR uit de VS naar Nederland en 
zorgde er met zijn aanstekelijke enthousiasme als 

clinicus en onderzoeker voor dat zowel EMDR als de 
VEN structureel op de kaart zijn komen te staan. Dat 
tegenwoordig iedereen weet wat EMDR is, is voor een 
groot deel te danken aan het doorzettingsvermogen 
van Ad en Carlijn.
Iva Bicanic was de gastvrouw van deze avond. Een 

Foto's: Barbara Kerkhof
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warm en symbolisch moment was het overdragen van 
de bestuurshamer door Carlijn aan Annemieke Dries-
sen. Maar er was veel meer. Tijdens het afscheid zong 
Jacqueline de Groot een prachtig lied, hield Joany Spie-
rings een prikkelende en geestige speech, gaf Hellen 
Hornsveld een update van de ontwikkelingen van het 

EMDR standaardprotocol, en verzorgde Yanda van 
Rood een presentatie over de toepassing van EMDR 
voor SOLK-problematiek. De feestelijke avond werd af-
gesloten met overheerlijke cocktails en veel persoon-
lijke dankbetuigingen middels videoboodschappen van 
collega’s in Nederland en elders in de wereld.
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De term evidence based is als synoniem voor goede 
zorg doorgedrongen tot in de haarvaten van de praktijk, 
het beleid en de fi nanciering van de zorg. Protocollen, 
zorgstandaarden en richtlijnen getuigen hiervan. Richt-
lijnen zijn een hulpmiddel voor de besluitvorming en 
het beleid van de behandelaar. Toch blijkt het in geringe 
mate volgen van richtlijnen een bekend probleem in alle 
specialismen (Vermeulen et al., 2010). Kan dit ook juri-
disch gevolgen hebben? In de wereld van psychologen 
hebben richtlijnen geen zelfstandige juridische beteke-
nis. In de gezondheidszorgwetgeving zijn ze dan ook niet 
als zodanig terug te vinden. Dat betekent echter niet dat 
richtlijnen zonder formele waarde zijn. Impliciet zijn ze 
vervat in wettelijke bepalingen, die de do’s en don’ts in 
de zorg reguleren. En aan die positie ontlenen richtlij-
nen als kwalitatief criterium wel degelijk een formele 
waarde.  

De nieuwe beroepscode
Sinds 1 mei 2018 geldt een nieuwe beroepscode voor 
psychotherapeuten. Deze verplicht elke psychothe-
rapeut te werken volgens de geldende ggz-richtlijnen. 
Het afwijken van een richtlijn moet worden beargumen-
teerd: comply or explain. De afwegingen worden gemo-
tiveerd vastgelegd in het dossier. Natuurlijk hadden we 
al de Beroepscode van 

het NIP waaraan psychologen zich dienen te houden. Bij-
voorbeeld, in artikel 101 van deze Beroepscode is opge-
nomen dat psychologen methoden dienen te kiezen die 
doeltreffend en doelmatig zijn en dat zij zich rekenschap 
geven van de beperkingen van die methoden. Ook arti-
kel 13 heeft betrekking op de methoden en technieken 
die psychologen dienen te gebruiken. Maar in tegenstel-
ling tot het publiekrechtelijk tuchtrecht zoals geregeld 
in de wet BIG, is de beroepscode van het NIP onderdeel 
van het privaatrechtelijk stelsel. De consequentie voor 
de beroepsuitoefening van een tuchtrechtelijke uit-
spraak van een NIP-college is daarom nihil. De opname 
van comply or explain in de NVP beroepscode (zie kader) 
kan mogelijk meer gaan impliceren voor eigenwijze psy-
chotherapeuten die ‘beter weten dan de wetenschap’ 
- door Vermeulen en collega’s (2010) beschreven als een 
uiting van hoogmoed. Het gaat dan om het nalaten van 
bewezen interventies, veelal in de vorm van het afwijken 
van richtlijnen. 

De implicatie van de richtlijnen voor de patiënt
Een patiënt heeft recht op informatie, in begrijpelijke 
taal, over zijn ziekte, de behandeling, de gevolgen en 
risico’s van die behandeling 

Tekst: Iva Bicanic en Ad de Jongh

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft een nieuwe, geactualiseerde Beroepscode voor 
psychotherapeuten uitgebracht. De nieuwe code geldt vanaf 1 mei 2018 voor alle psychotherapeuten in 
Nederland. Een aanpassing van de beroepscode uit 2007 was volgens de NVP noodzakelijk gezien de ont-
wikkelingen in het gezondheidsrecht en de daarmee samenhangende jurisprudentie. Onder andere is in de 
beroepscode opgenomen dat de psychotherapeut in beginsel uit gaat van de voor de beroepsgroep geldende 
ggz-richtlijnen. ‘In beginsel’ betekent in dit verband dat het afwijken van een richtlijn moet kunnen worden 
beargumenteerd: comply or explain. Wat betekent dit voor patiënten met PTSS?

Geactualiseerde beroepscode 
voor psychotherapeuten
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en over eventuele alternatieve behandelingen. Voor de 
goede orde, in Nederland schrijven de geldende multi-
disciplinaire ggz-richtijnen voor dat patiënten met PTSS 
in de eerste plaats gebaat zijn bij behandeling middels 
imaginaire exposure of EMDR. Niet alleen heeft de pa-
tiënt recht op die informatie, de zorgverlener is zelfs 
verplicht de patiënt informatie te verschaffen. Maar in 
hoeverre is de patiënt met PTSS bekend met richtlijnen 
of is hij op de hoogte van wat zijn inhoudelijk recht op 
goede (evidence based) zorg is? Mag hij bijvoorbeeld 
een klacht indienen als zijn psychotherapeut niet werkt 
volgens deze richtlijnen? 
Ja, een patiënt mag altijd over zijn eigen behandeling of 
diagnostiek een klacht indienen. Toch zijn er op ons vak-
gebied nog niet veel uitspraken op dit terrein geweest. 
Want als een patiënt klaagt dat hij geen richtlijnbehan-
deling heeft gekregen, dan zal hij moeten bewijzen wat 
de schade is die dit hem hierdoor is aangedaan. Bij-
voorbeeld aanhoudende psychische klachten waardoor 
werken niet mogelijk is. Dat zal niet eenvoudig zijn. Een 
klacht op basis van het enkele feit op zich dat er geen 
richtlijnbehandeling werd toegepast, zal waarschijnlijk 
niet zomaar gegrond verklaard worden. Zeker niet als de 
behandelaar daar een duidelijk verweer tegenover weet 
te stellen. Ook indien de klacht gegrond wordt verklaard 
zal, voor het bepalen van de zwaarte van de te nemen 
maatregel (waarschuwing, berisping, etc.), een degelijke 
onderbouwing noodzakelijk zijn. 

Wat gaat er nu veranderen?
Patiënten met PTSS die een richtlijnbehandeling wordt 
onthouden zonder valide uitleg van de behandelaar, zul-
len doorgaans besluiten dat ze hun tijd en energie beter 
kunnen investeren in hun herstel in plaats van in een 
klachtenprocedure. Echter, het opnemen van de nieuwe 
paragraaf in de nieuwe beroepscode van psychothera-
peuten, waarin expliciet wordt gesteld dat in beginsel 
het afwijken van een richtlijn moet kunnen worden be-
argumenteerd, kan betekenen dat psychotherapeuten 
zich meer verplicht gaan voelen een richtlijnbehande-
ling, zoals EMDR-therapie, bij hun patiënten toe te pas-

sen. En dat zou een goede stap kunnen zijn in het voor-
deel van de patiënt. Of dit daadwerkelijk tot meer inzet 
van EMDR therapie gaat leiden bij patiënten met de di-
agnose PTSS zal de toekomst uitwijzen. Misschien gaan 
patiënten meer gebruik maken van juridische wapens 
om een richtlijnbehandeling af te dwingen.

Voorwaarden voor goede zorg 
I.4.2.1 De psychotherapeut dient te voldoen aan de 
voorwaarden voor goede zorg, zoals wettelijk gedefi -
nieerd en in jurisprudentie vastgesteld.  De psychothe-
rapeut biedt zorg van goede kwaliteit en goed niveau: 
in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntge-
richt, tijdig verleend en afgestemd op de reële behoef-
te van de cliënt, met inachtneming van de rechten van 
de cliënt. De door de psychotherapeut gehanteerde 
psychotherapeutische methoden zijn gebaseerd op 
de actuele stand van de wetenschap en praktijk en 
consensus in de beroepsgroep betreffende diagnos-
tiek en behandeling. Deze methoden staan in dienst 
van het behandeldoel, sluiten aan bij de hulpvraag 
van de cliënt en zijn in overleg met en met instem-
ming van de cliënt vastgesteld.  Gelet wordt op de 
indicaties en contra-indicaties voor beschikbare be-
handelingsmethoden bij bepaalde (combinaties van) 
psychische stoornissen en/of in specifi eke situaties. 
De psychotherapeut gaat daarbij in beginsel uit van 
de voor de beroepsgroep geldende ggz-richtlijnen. ‘In 
beginsel’ betekent in dit verband dat het afwijken van 
een richtlijn moet kunnen worden beargumenteerd: 
‘comply or explain’. De afwegingen worden vastge-
legd in het dossier. 
Uit: Dalewijk, H.J., Nobel, de L., Berkvens, E.D., Geer-
tjens, L. J. J. M., Lange, A., & Buitenhuis, M. L. (2018). 
Beroepscode voor Psychotherapeuten. Utrecht: Ne-
derlandse Vereniging voor Psychotherapie. 

Referenties:
Dalewijk, H.J., Nobel, de L., Berkvens, E.D., Geertjens, L. J. J. M., Lange, A., 
& Buitenhuis, M. L. (2018). Beroepscode voor Psychotherapeuten. Utrecht: 
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. 
Vermeulen, H., Swinkels, J.A., Bakker, P.J.M., & Ubbink, D.T. (2010). Beter 
weten dan de wetenschap. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 
154, No. 51-52, pp 1876-8784.

9  | EMDR Magazine 18



Interview

Intensieve trauma-
behandeling voor jeugd 
nog in de kinderschoenen
Tekst: Elseline Scherpenisse

“De wachtlijst voor individuele traumabehandeling met 
EMDR bij Fier werd steeds langer”, vertelt Willianne Veld-
man. “Daarnaast was er een hoge drop-out van jongeren 
na de start van de behandeling. Daarom kreeg ik van de 
inhoudelijk directeur opdracht een intensief behandel-
programma op te zetten voor jeugdigen met PTSS. De 
ontwikkelingen in de rest van het land met intensieve 
traumabehandelingen zoals bij PSYTREC maakten dat 
wij ons afvroegen of dat bij ons ook zou kunnen. Weten-
schappelijk onderzoek naar de effectiviteit van intensie-
ve traumabehandeling bij jongeren is in Nederland nog 
nauwelijks gedaan, met uitzondering van het onderzoek 
van Lotte Hendriks bij Pro Persona (Hendriks et al., 2017). 
Dat heeft ons mede geïnspireerd om dit programma te 
ontwikkelen.”

Wanneer is de ITB-J gestart?
“We zijn ongeveer twee jaar geleden begonnen met een 
paar therapeuten. Momenteel werken we met een groot 
team van ongeveer vijftien mensen en een coördinator 
voor de planning. Het team bestaat uit professionals van 
verschillende disciplines, onder andere GZ-psychologen, 
psychomotore therapeuten en cognitief gedragsthera-
peutisch werkers. Voor de traumabehandeling met ima-

ginaire exposure en EMDR moet de therapeut minimaal 
een EMDR-vervolgopleiding hebben afgerond en de ba-
siscursus CGT gedaan hebben.”

Hoe ziet jullie programma er uit?
“De duur van de ITB-J is maximaal twee maanden. De 
daadwerkelijke traumagerichte fase beslaat maximaal 
vier weken. De eerste week is een verwerkingsweek met 
twee dagen therapie, op maandag en woensdag. Die da-
gen starten we met imaginaire exposure in de ochtend, 
aansluitend sport en bewegen en in de middag EMDR. 
De tweede week staat in het teken van de exposure in 
vivo. Onze cognitief gedragstherapeutisch werkers zijn 
heel creatief, ze gaan op pad met de jeugdigen om de 
vermijding te doorbreken. Per week kunnen twee jon-
geren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar in het programma 
instromen en meestal gebeurt dat ook. Ze worden ver-
wezen vanuit een ambulante setting of vanuit de behan-
delgroepen die we bij Fier hebben.
Voorafgaand aan de ITB-J neemt de jongere deel aan 
een diagnostiekdag waarop vragenlijsten worden inge-
vuld en het klinisch diagnostisch interview, de CAPS-CA, 
wordt afgenomen. Als de diagnose PTSS is vastgesteld, 
kan de indicatie voor de ITB-J plaatsvinden. 

Voor volwassenen is het al min of meer gangbaar: relatief kortdurende intensieve traumabehan-

deling waarbij EMDR en exposure wordt toegepast. Maar voor jongeren staat deze behandelvorm

nog in de kinderschoenen. Bij Fier (het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van

geweld in afhankelijkheidsrelaties) is Willianne Veldman één van de pioniers. Zij is GZ-psycholoog
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De jongere krijgt een eigen werkboek waarin deze vra-
genlijsten ook zijn opgenomen. Dit boek is de leidraad 
voor de behandeling, zowel voor de deelnemer als voor 
de therapeut. In het werkboek staat psycho-educatie 
over PTSS en er zijn lijsten met de naarste herbelevingen 
en vermijdingsgedrag in opgenomen. Voor aanvang van 
de ITB-J heeft de jongere deelgenomen aan een module 
psycho-educatie PTSS in groepsverband. Parallel aan de 
ITB-J is het ook voor ouders mogelijk een module psy-
cho-educatie te volgen.”

Met welke doelgroep werken jullie?
“Alle jeugdigen op onze behandelgroepen die zijn gedi-
agnosticeerd met PTSS nemen in principe deel aan de 
ITB-J. Het zijn meiden met problematiek die voortkomt 
uit geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals door lover-
boys, eergerelateerd geweld en seksueel misbruik. Vaak 
is er sprake van complex trauma. Fier kiest er voor eerst 
de traumabehandeling in te zetten en daarna te bekijken 
welke klachten er over blijven. We hebben bij de ITB-J 
ook een bed beschikbaar voor als een jongere elders in 
het land woont en reizen een belemmering vormt, of als 
de klachten vragen om een dergelijke holding.”

Wat zijn jullie ervaringen met de combinatie 
van exposure en EMDR?
“We baseren ons op de nieuwste inzichten met betrek-
king tot exposure, van onder andere Michelle Craske 
(Craske et al., 2014). Haar onderzoek heeft belangrijke 
implicaties voor de procedurele toepassing van ex-
posure in de klinische prakrijk. Exposure blijkt niet te 
gaan over gewenning, maar over uitdoving (extinctie). 
We vragen de jongere wat er in hun ergste nachtmerrie 
zou kunnen gebeuren: de buitenproportionele rampver-
wachting. Die ‘als…. dan-’ uitspraak staat met grote let-

ters in hun werkboek. Ontkrachting van deze verwach-
ting leidt vervolgens tot uitdoving van de angst. Voor 
aanvang en na afl oop van iedere sessie wordt dan ook 
specifi ek gevraagd naar de geloofwaardigheid van deze 
uitspraak.
De imaginaire exposure-sessie in de ochtend levert de 
hotspots aan voor de EMDR die nog diezelfde middag 
wordt gegeven. Sport en bewegen in de middagpauze is 
toegevoegd aan de ITB-J, omdat het een bijdrage lijkt te 
leveren aan het sneller reduceren van PTSS-symptomen 
(Rosenbaum et al., 2015). De EMDR wordt gedaan recht-
streeks op de gebeurtenissen die het meest terugkeren 
in de herbelevingen. We stimuleren de jongere om direct 
met de moeilijkste herbeleving te starten. Met het team 
hebben we een hands on-attitude: we gaan ervoor. Het 
team moet samen uitstralen dat de jongere het aankan. 
Die boodschap komt ook over als ze merken dat we er 
allemaal achter staan. Achteraf zijn ze vaak trots dat ze 
het gedaan hebben.”

Hoe gaat de exposure in vivo in de praktijk?
“In de tweede week zijn er twee dagen therapie met 
exposure in vivo, meestal wordt dit door een cognitief 
gedragstherapeutisch werker gedaan. De deelnemer 
wordt geconfronteerd met triggers en vermijdingsge-
drag wordt actief doorbroken. Ze gaan er op uit, bijvoor-
beeld naar de stad, drukke plekken bezoeken. Soms gaat 
een collega zelfs in het weekend mee naar de woon-
plaats van de jongere om daar in een specifi ek parkje te 
zitten. Ook foto´s van daders of ex-vriendjes, of bepaalde 
geurtjes worden ingezet tijdens de exposure. Meiden 
oefenen bijvoorbeeld met mannen in de ogen kijken, ie-
mand aanraken, naast elkaar lopen. Er wordt geoefend 
met materiaal; bijvoorbeeld neppiemels of handboeien. 
De exposure wordt volledig op maat ingezet met betrek-
king tot de traumatische ervaringen van de jeugdige en 

Dagindeling verwerkingsfase Dagindeling fase vermijding doorbreken
(maandag en woensdag)  (maandag en woensdag)

MDO (30 min) MDO (30 min)

Imaginaire exposure sessie (90 min) Exposure in vivo sessie (90 min)

MDO en registratie (15 min) MDO en registratie (15 min)

Module sport en bewegen (90 min) Module sport en bewegen (90 min)

EMDR sessie (90 min) Exposure in vivo sessie (90 min)

MDO en registratie (30 min) MDO en registratie (30 min)

Einde week 2 of week 4
(tussentijdse- of eindevaluatie)
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haar vermijdingsgedrag. We zetten door, tot een als…
dan-uitspraak voldoende is ontkracht en er een nieuwe 
verbinding is ontstaan: het zogeheten inhibitorisch le-
ren. Het is belangrijk om veel variatie aan te brengen in 
de context om het geleerde zo veel mogelijk te genera-
liseren.”

Jullie werken ook met therapeut-rotatie, wat 
zijn de ervaringen daarmee?
“In de verwerkingsweek krijgt de jongere altijd verschil-
lende therapeuten voor imaginaire exposure (IE) in de 
ochtendsessie en EMDR in de middag. Op de tweede 
therapiedag ziet de jongere weer andere therapeuten, 
soms wel zes verschillende psychologen gedurende het 
traject. Ook de collega´s die sport en bewegen doen wis-
selen elkaar af. Om de overdracht zo goed mogelijk te la-
ten verlopen, wordt het werkboek door de therapeuten 
ingevuld na iedere sessie. Bijvoorbeeld welke cognitive 

interweaves zijn toegepast tijdens de EMDR, zodat de 
volgende behandelaar hier mee verder kan. Drie keer 
per dag komt het team bij elkaar in een multidisciplinair 
overleg om de therapiesessies en het verloop goed over 
te dragen.
Deze werkwijze bevalt het team goed omdat de last en 
verantwoordelijkheid op die manier gedeeld wordt. De 
neiging om af te dwalen van het afgesproken doel is ook 
veel minder. De jongeren zelf zijn enthousiast over de 
therapeut-rotatie. Ze lijken minder terughoudend want, 
zeggen ze wel eens, ‘ik zie je toch niet meer’. Ze durven 
meer te vertellen dan aan hun vertrouwde therapeut. Er 
is minder schaamte.” 

Hoe zijn jullie behandelresultaten?
“Toen we net met het programma gestart waren, vroe-
gen we ons af of die vier weken wel voldoende zouden 
zijn. In de praktijk blijkt dat heel veel jongeren al na de 
eerste twee weken niet meer voldoen aan de diagnose 
PTSS. We waren zelf ontzettend verrast door het snelle 
effect van de traumabehandeling. Na de eerste twee 
weken doen we standaard een evaluatie met de vragen-
lijst CRIES-13. Als de score onder de cut-off van 30 is, 
wordt besloten of we met ITB-J doorgaan of dat er wordt 
afgerond. De meeste jongeren zijn na de eerste twee 
weken al klaar! Sommigen gaan door, dan volgt in week 
drie weer een verwerkingsweek, in week vier exposure 
in vivo en vervolgens opnieuw een evaluatie. Daarna 
volgt een rustpauze tot en met week zeven. Tijdens een 
follow-up in die week wordt besproken of de ITB-J kan 
worden afgerond. Als er nog steeds sprake is van een 
PTSS-diagnose, dan volgt een extra week traumagerich-
te behandeling. In de twee jaar dat we het programma 

draaien is dat slechts een enkele keer voorgekomen.
Het doet ons goed dat de resultaten zo positief zijn, ook  
bij jongeren die eerder zijn afgehaakt tijdens een trauma-
gerichte behandeling of die nooit EMDR aangeboden kre-
gen uit angst voor ernstige ontregeling. Je kunt het vaak 
al zien aan hun gezicht en dat geeft veel voldoening.”

Je doet ook wetenschappelijk onderzoek naar 
de effecten van het behandelprogramma?
“In het kader van mijn opleiding kreeg ik de kans een 
eigen onderzoek op te zetten en uit te voeren. Ik ben 
daarbij vooral geïnteresseerd in het individu en het ver-
loop van de klachten. Het design is hierop aangepast: 
de deelnemers fungeren als het ware als eigen controle. 
Momenteel ligt mijn onderzoeksvoorstel nog bij de me-
disch-ethische commissie. Na goedkeuring kan ik starten 
met het includeren van jongeren voor het onderzoek. We 
zien al dat de ITB-J invloed heeft op een snelle reductie 
van PTSS-symptomen bij een doelgroep die om verschil-
lende redenen vaak niet direct traumagericht behandeld 
wordt. Hier zou ik graag verandering in willen brengen. 
Jongeren zijn volop in ontwikkeling en die ontwikkeling 
stagneert als er geen behandeling plaatsvindt. De kans 
op revictimisatie is groot zolang de jeugdige onbehan-
deld blijft. Verder is traumabehandeling in de meeste ge-
vallen goed uit te voeren en moeten we dat volgens mij 
dus ook gewoon doen.
In de nabije toekomst wil ik samen met andere orga-
nisaties het behandelaanbod verder ontwikkelen. Ver-
volgens kunnen we samen optrekken in het onderzoek 
naar de effectiviteit van deze behandelvorm bij jongeren 
en grotere groepen deelnemers includeren. Ik hoop dan 
ook dat andere organisaties geïnspireerd worden door 
het aanbod van ITB-J.” 
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Refl ectie

EMDR in de 
lunchpauze
Tekst: Nadia Thiel

De toepassing van EMDR in de klinische praktijk wordt steeds breder. Naast PTSS en angst, biedt deze be-
handelmethode patiënten met verschillende klachten verlichting. Patiënten ervaren dikwijls dat het initiële 
angstbeeld of herinnering vervaagt en dat de bijbehorende emoties en cognities in positieve zin meebewegen. 
Dat gun je toch iedereen? Wat doe je als je collega met een naar beeld of een angst opgescheept zit en de 
oplossing in de vorm van je EMDR kit voor handen ligt? Schiet je te hulp of kun je er beter niet aan beginnen? 
Drie collega hulpverleners vertellen uit eigen ervaring.

Lies is 33 jaar en als GZ-psycholoog werkzaam bij een 
ggz-instelling in het midden van het land. Toen zij ruim 
20 weken zwanger was van haar eerste kind vlogen de 
horrorverhalen van andere vrouwen over de bevalling 
haar om de oren. “Het deed me in eerste instantie niet 
zoveel”, vertelde ze. Tot ze een artikel in een vrouwen-
blad las over een doodgeboren kindje. “In het artikel be-
schreef de moeder haar kind als een blauw glibberig we-
zentje wat daar roerloos op het bed lag. Ik had nog geen 
idee hoe een pasgeboren baby eruit ziet, maar dit beeld 
zag ik ineens haarscherp voor me. Ik werd bang dat mijn 
eigen baby er straks ook zo bij zou liggen en ik begon er 
slecht van te slapen en naar van te dromen.” 

Lies probeerde met de oogbewegingen die EMDR zo ty-
peren, van dit nare beeld af te komen. “Dan zat ik aan 
mijn bureau op mijn werk en dacht ik aan die blauwe 
roerloze baby en dan keek ik met mijn ogen snel van 
links naar rechts, net zoals je dat bij EMDR zou doen. 
Van mijn computerscherm links, schoot ik met mijn ogen 
naar de boekenkast rechts. Computerscherm, boeken-
kast, computerscherm, boekenkast, zo snel als ik kon. 
Maar het haalde niets uit. Ik gaf ook veel te snel op”, 
vertelt Lies. “Ik wist eigenlijk niet precies wat ik deed, 
maar net als Francine Shapiro tijdens haar ‘walk in the 

park’ wilde ik zo graag van dit nare beeld af. Ik kende de 
basisprincipes van EMDR, maar deed er in de behandel-
praktijk met patiënten niet zoveel mee. Ik bedacht me 
al gauw dat ik bij één van mijn collega-psychologen veel 
beter af zou zijn.” 

Lies stapte diezelfde week nog bij haar collega Hanne 
naar binnen. “Het is maar iets kleins hoor, en eigen-
lijk heel dom, maar ik wil er zo graag van af. Kun je 
me helpen, Han?” Hanne luisterde naar mijn verhaal 
en stelde voor om er na werktijd voor te gaan zitten. 
“Ik zat aan haar tafel, met de lichtbalk voor mijn neus 
en vertelde over het beeld van de doodgeboren baby. 
“Wiens baby?” vroeg ze. “En ik begon meteen te hui-
len.” Hanne vroeg me te concentreren op dit verdriet 
nadat ik had aangewezen waar in mijn lijf ik deze emo-
tie het sterkste voelde. Binnen no time klaarde het 
gevoel op. Het beeld vervaagde ook heel snel. Eigen-
lijk wist ik nog helemaal niet hoe mijn baby eruit zou 
zien. Ik begon me allerlei prettige zaken te realiseren 
en tijdens de EMDR wist ik juist een heel sterk gevoel 
op te roepen. Binnen een half uur zat ik weer op de 
fi ets naar huis en sindsdien heb ik er eigenlijk nooit 
meer aan gedacht. Pas toen Hanne een half jaar later 
op kraamvisite kwam, bedacht ik me hoe mooi het was 
dat ze me zo snel heeft kunnen helpen. Een collegiale 
vriendendienst noemen wij het.”

Proefkonijn
Gerard, 42 jaar, en als SPV’er werkzaam in de gehandi-
captenzorg, kent dit principe. Ook hij kon bij een collega 
voor EMDR terecht. “Ik was meer een soort proefkonijn 
voor mijn collega Saar”, vertelt hij. “Saar had net de cur-
sus gedaan over EMDR bij verslaving en vertelde hier-
over in ons team. Ze zocht proefpersonen 

Collega’s helpen elkaar van nare beelden en angsten af
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om mee te oefenen en we gingen bij de bewoners uit 
onze woongroep langs om te kijken bij wie het zou 
kunnen aanslaan. Toen stelde ik voor dat ze wel op mij 
mocht beginnen”, vertelt Gerard. “Ik was net een paar 
maanden gestopt met roken, na meer dan 25 jaar een 
verstokte roker te zijn geweest. Ik was als de dood voor 
een terugval en vermeed hierdoor allerlei feestjes en 
familie-aangelegenheden. Eerst sterker worden dacht 
ik, maar Saar vertelde dat dit hele mooie targets voor 
een EMDR behandeling zouden kunnen zijn. Ik ben in 
totaal vijf woensdagen in de lunchpauze bij Saar op 
kantoor langs gegaan. We vergaderen iedere woensdag 
in het hoofdgebouw waar Saar zit, en voorafgaand aan 
de vergadering glipte ik bij haar binnen en hadden we 
35 minuten om met EMDR te werken.” Ik weet natuur-
lijk niet of het echt geholpen heeft, maar ik heb nog 
geen terugval gehad”, lacht Gerard. 

Daarbij vond hij het ook niet erg om bij zijn collega in be-
handeling te zijn. “Het is nou niet alsof er iets vreselijks 
traumatisch achter die verslaving van mij schuilging”, 
redeneert Gerard. “En ik ken Saar al heel lang. Ik voelde 
me heel vertrouwd bij haar en dat maakte dat ik veel 
meer heb durven zeggen dan bij een vreemde thera-
peut. Misschien had ik van die angst voor een terugval 
dan helemaal geen ding gemaakt, en nu heeft het me 
mooi toch een steuntje in de rug gegeven.” Saar had 
er ook profi jt van. Zij stuntelde in het begin een beetje 
met het onderdeel desensitisatie van koppelherinnerin-

gen uit het protocol voor EMDR en verslaving en wist 
Gerard over te halen om ook met dat onderdeel te oe-
fenen. Gerard: “Zat ik daar bij haar te vertellen over hoe 
ik vroeger altijd bij mijn vader op de trekker een peukie 
rookte en hoe vrij ik me daarbij voelde.” 

Na één sessie EMDR verdween dat gevoel van vrijheid 
bij dat beeld. “Roken betekent helemaal geen vrijheid”, 
vertelt Gerard. “Dat wist ik allang, maar het was net of 
ik dat nu voor het eerst écht besefte. Ik geloof dat ik 
nog het meeste aan deze EMDR-sessie heb gehad.” Ge-
rard is heel blij met de spontane hulp van collega Saar, 
maar hij raadt het anderen niet per se aan. “Het is best 
een tijdsinvestering en nu kwam het mooi uit, maar ik 
zou het therapeuten afraden om collega’s teveel aan 
te bieden. Laat ze maar mooi een verwijzing regelen, 
zodat je het als therapeut ook vergoed krijgt.”

Liefst ver van huis voor therapie
Zijn er dan louter positieve verhalen over het bieden van 
EMDR aan een collega? Is het werkelijk zoiets simpels 
wat je bij wijze van lunchpauze kunt aanbieden? Ingrid 
vindt van niet. Zij is 54 jaar en psychomotore  therapeut 
van beroep. In haar werk met vrouwen met persoonlijk-
heidsstoornissen is zij een keer tijdens haar werk van 
achteren aangevallen door een patiënte. “Ik had haar 
kwaad gemaakt met het een of ander en voor ik het 
wist greep ze me bij mijn haren en wilde me met een 
hockeystick in het gezicht meppen. Het liep allemaal 
met een sisser af, maar vanaf dat moment voelde ik me 
zelden veilig in de therapieruimte”, vertelt Ingrid. “Onze 
teamleidster kwam met het idee om de behandelco-
ordinator van de afdeling om hulp te vragen. Zij is EM-
DR-therapeut en behandelt dit soort gevallen dagelijks, 
werd mij verteld. Maar voor ik het wist rolde ik van het 
ene beeld in het andere en kwamen er allerlei nare her-
inneringen uit mijn jeugd voorbij, waar ik helemaal niet 
op zat te wachten. En dat ik bij een collega-therapeut 
in de kamer zat gaf mij een uiterst opgelaten gevoel.” 
Ingrid heeft de EMDR-sessie afgebroken bij haar collega 
met een excuus en heeft zich via de bedrijfsarts laten 
doorverwijzen naar een collega-instelling voor therapie. 
“Het liefste ga ik voor hulp zo ver mogelijk van huis als 
het mijn eigen persoon betreft”, legt Ingrid uit. “Het is 
niet dat ik me ervoor schaam, maar ik wil niet het risico 
lopen dat ik straks tegenover een collega zit in een ke-
tenoverleg, terwijl hij of zij mijn naarste beelden kent.”    

Beschouwing
Een zekere gunfactor lijkt mee te spelen in de samen-
werking tussen collega’s, wanneer de een de ander 
benadert met een persoonlijke vraag om de snelle toe-
passing van EMDR. Maar ook het ogenschijnlijke gemak 
waarmee verondersteld wordt dat de lading van de her-
innering of het angstige beeld zal dalen. Toch blijkt de 
psychiatrische anamnese en de rationale van de toe-
passing van EMDR niet iets waar luchtig over gedaan 
kan worden, en een wezenlijk onderdeel van de hele 
procedure. Je doet jezelf als therapeut en je collega’s 
in dit verhaal, fl ink tekort zonder een zorgvuldige ca-
susconceptualisatie. Om nog maar niet te spreken over 
de mogelijke rolverwarring die de behandeling zonder 
samenwerkingsafspraken met zich mee kan brengen. 
De beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychotherapeuten erop nalezend, is de conclusie: be-
ter niet doen. Van de andere kant, is het niet fi jn en in 
feite ook heel natuurlijk om in psychische nood te rade 
te gaan bij een vertrouwde collega? 
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Intensieve behandeling 
bij adolescente vluchteling
Tekst: Petra Fokkema en Ytje van Pelt

Casus

Fatu is een zeventienjarige adolescente afkomstig uit Si-
erra Leone. Op dertienjarige leeftijd is ze met haar vader 
gevlucht naar Nederland. Twee jaar later vond gezinsher-
eniging plaats. Het gezin woont in een AZC; de asielproce-
dures lopen nog. De grootmoeder van Fatu was in Sierra 
Leone natuurgenezeres. Fatu was voorbestemd om deze 
rol binnen de gemeenschap over te nemen. Tijdens het 
inwijdingsritueel kwam het kind te overlijden dat aan de 
beurt was voordat Fatu besneden zou gaan worden. Vader 
is vervolgens met Fatu gevlucht. De gemeenschap wilde 
dit voorkomen door achter hen aan te gaan met mache-
tes, waarbij Fatu gewond is geraakt. Tijdens de traumabe-
handeling blijkt later dat Fatu daarna is verkracht door de 
persoon bij wie zij met haar vader uiteindelijk onderdak 
vond. Een situatie met veel onmacht en hulpeloosheid 
omdat de man dreigde hun schuilplaats te zullen verra-
den als zij over de verkrachting aan vader zou vertellen. 
Daar kwam nog eens bij dat Fatu’s moeder haar eerder 
verteld had dat verstoting zou volgen als zij vrijwillig of 
gedwongen seksueel actief zou zijn voor het huwelijk. 

Reden tot klinische behandeling
Fatu heeft extreme aanvalsgewijze pijnklachten, vaak ge-
volgd door flauwvallen, die jarenlang zijn geduid als so-
matisch en hebben geleid tot veel ziekenhuisopnames. Bij 
Fatu is sprake van sterke (overlevings-)schuld, een groot 
schaamtegevoel en een negatief zelfbeeld (‘Ik ben een 
slecht persoon’). Op de polikliniek is eerder getracht trau-
mabehandeling te starten, maar vanwege hevige dissociatie 
en herbelevingen werd deze afgebroken. Om te voorkomen 
dat er in plaats van traumabehandeling een langdurend sta-
bilisatietraject ingezet gaat worden, wordt zij aangemeld 
voor een Klinische intensieve traumabehandeling.

Diagnostiek, indicatiestelling en casusconcep-
tualisatie
Op basis van de Clinician Administered PTSD Scale for 

Children and Adolescents interview (CAPS-CA) wordt 
vastgesteld dat haar klachten aan de diagnostische cri-
teria van een PTSS voldoen, met een ernstscore van 105. 
De PTSS-klachten zijn dus extreem. 
In de casusconceptualisatie kiezen we als aangrijpings-
punt van de behandeling voor de intrusieroute (recht-

streeks) middels EMDR. De targetbeelden met de hoog-
ste actuele SUD zijn het dode kind, de vlucht uit het huis, 
de confrontatie met de dorpelingen met machetes, de 
vlucht met vader uit Sierra Leone en de verkrachting. 

Intensieve traumabehandeling 
De EMDR wordt gedurende vijf weken vijf dagen per 
week tweemaal daags (zestig tot negentig minuten) in 
een carrousel-constructie met een viertal EMDR thera-
peuten geboden, afgewisseld met activatie in de vorm 
van sport en bewegen. Voor de EMDR kiezen we op ba-
sis van de casusconceptualisatie én de ervaringen op 
de polikliniek en de wetenschap rond de noodzaak er-
van, voor veel werkgeheugenbelasting (oogbewegingen, 
trillers in de broekzak en mee-tappen). We starten met 
psycho-educatie waarin we de window of tolerance, de 
rationale van EMDR en de rol van het lichaam bij trau-
ma bespreken. Uitgebreid aan de orde komt het verband 
tussen de somatische uiting van stress en emoties. Deze 
uitleg herhalen we gedurende de behandeling veelvul-
dig, omdat Fatu ook tijdens de EMDR-sessies en op de 
klinische behandelgroep extreme aanvalsgewijze pijn-
aanvallen heeft, gevolgd door flauwvallen. In de eerste 
sessie, twintig seconden na de opstart van het 

Regelmatig horen we dat traumabehandeling niet wordt gestart of vroegtijdig wordt afgebroken vanwege 
(angst voor) ontregeling bij complexe problematiek met hevige dissociatie en herbelevingen. Dit geldt in het bij-
zonder voor traumabehandeling aan vluchtelingen. Naar aanleiding van de bijdragen van respectievelijk Harmen 
Zoet over werkgeheugenbelasting en Dana Sofi en zijn collega’s over vluchtelingen in het EMDR Magazine #17 
(2018), beschrijven we hier een praktijkvoorbeeld dat aansluit bij de bevindingen van deze auteurs. Met aanpas-
singen in de traumabehandeling binnen een intensief klinisch behandelklimaat, met een relatief kortdurend 
behandeltraject èn met de nodige durf, is bij deze problematiek een effectieve traumabehandeling mogelijk.
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eerste targetbeeld (het dode kind) treedt een sterk dis-
sociatieve reactie op, waarbij Fatu met de ogen wijd 
open op de grond zakt, en gedurende vijftien minuten 
nergens op reageert. Daarna krijgt Fatu een herbele-
ving. Zij kruipt in het hoekje van de kamer weg, prevelt 
Afrikaanse woorden en is zichtbaar doodsbang. Daarop 
brengt de therapeut verbinding aan door op gepaste af-
stand zacht met haar te praten. 

Maximale werkgeheugenbelasting
Vervolgens wordt, in lijn met Schauer en Elbert (2010), 
voorafgaand aan de tweede EMDR-sessie gestuurd op 
voldoende eten. Zij beschrijven dat voldoende inname bij 
patiënten met dissociatieve problematiek van belang is 
vanwege de mogelijke verergering van de zogenaamde 
shut-down-reactie als er een tekort is. Fatu’s bloedsuiker-
spiegel houden we dus op peil om de kans op een disso-
ciatieve reactie te verkleinen. In de sessies zelf zetten we 
in op verhoogde activatie met maximale werkgeheugen-
belasting door tegelijk te werken met de oogbewegingen 
en trillers. Ook voegen we extra werkgeheugenbelasting 
toe middels spraakactivatie (rekensommen, tellen en 
kleuren benoemen), sensorische activatie (ice packs) en 
motorische activatie (fi etsen op een crosstrainer). Om de 
werkgeheugenbelasting binnen de EMDR-procedure te 
optimaliseren ondersteunt een HBO-behandelaar van de 
behandelafdeling de EMDR-therapeut bij de sessies. De 
HBO-behandelaar zorgt voor het koelen met de ice packs 
(sensorische activatie) en ondersteunt Fatu bij het blijven 
zitten op de crosstrainer. Binnen de associaties blijft de 
aandacht vooral gericht op wat Fatu voelt in haar lijf en 
waar ze dat voelt, om zo de koppeling tussen lichame-
lijke spanning en emoties te blijven leggen. 
Tijdens de behandeling behandelen we de irrationele 
overtuigingen zoals de angst om gek te worden, de angst 

op een ondraaglijk leven en de angst 
voor vervloeking door grootmoeder 
middels de fl ashforward-procedure. 
Door de behandeling vinden cognitie-
ve veranderingen plaats ten aanzien 
van het thema schuld en schaamte 
en ontstaat bij Fatu het vertrouwen 
om over de verkrachting te vertellen.
In de daarop volgende periode lukt 
het Fatu zowel tijdens EMDR-ses-
sies als daarbuiten veel vaker bin-
nen haar window of tolerance te 
blijven. De verwerking vindt plaats 
met volledige SUD-dalingen ten 
aanzien van de herinneringen en 

een afname van de PTSS-klachten. 
De aanwezige HBO-behandelaar zorgt voor de overdracht 
tussen therapie- en behandelafdeling. Fatu geeft aan dat 
hierdoor haar veiligheidsgevoel tussen de EMDR-sessies 
vergroot is en ervaart dit als helpend om de behandeling 
vol te kunnen houden. 

Evaluatie van de behandeling
Bij afsluiting van de behandeling blijkt uit de scores op de 
CAPS-CA dat Fatu niet langer voldoet aan de criteria van 
een PTSS. Er is een duidelijke vermindering van de schuld- 
en schaamtegevoelens. Van extreme pijnklachten is geen 
sprake meer. Fatu gaat weer naar school en vlucht niet 
langer voor de beelden, gedachten en gevoelens. 

Met dit artikel willen we andere behandelaars van patiën-
ten die lijden onder hevige dissociatie en herbelevingen 
stimuleren, om net als bij Fatu een traumagerichte be-
handeling te bieden. Waar nodig zijn aanpassingen mo-
gelijk, zodat EMDR ook voor deze doelgroep ingezet kan 
worden. Met voldoende technische kennis over EMDR, 
ondersteuning van medebehandelaars in een kliniek in 
de vorm van een ITB én durf kan dat zeker.                           
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EMDR in de behandeling van 
persoonlijkheidsstoornissen

Research

Tekst: Suzanne van Hees    Foto: Joost van Halm

Laurian, kun je eerst iets over jezelf vertellen?
“Momenteel zit ik in het derde jaar van de KP-opleiding, 
ik werk bij GGZ Delfland. Naast mijn werk sport ik veel, 
ik vind het leuk om sportieve uitdagingen aan te gaan 
zoals hardloopwedstrijden en triatlons, ook om deze 
aan goede doelen te koppelen. Een paar dagen voor 

dit interview heb ik met mijn collega’s de social run 
gedaan, dit is een grote sponsor-estafetteloop van 555 
kilometer rondom het IJsselmeer. Het opgehaalde geld 
wordt ingezet om het stigma rondom psychiatrische 
stoornissen te laten verdwijnen, Samen sterk tegen 

stigma.” 

Laurian Hafkemeijer is een bevlogen GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog 

en psychotherapeut. Een onderdeel van haar opleiding is het doen van wetenschappelijk 

onderzoek. Daar had zij al duidelijke ideeën over voordat zij aan de opleiding begon. 

Laurian over haar onderzoek naar EMDR bij persoonlijkheidsstoornissen: pittig, maar 

door haar sportmentaliteit is het te doen. 
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Je doet onderzoek naar de effectiviteit van 
EMDR  in de behandeling van patiënten met 
persoonlijkheidsstoornissen. Hoe ben je op dit 
idee gekomen?
“In de klinische praktijk merkte ik dat de lijdensdruk groot 
is bij patiënten en de behandelingen vaak lang duren. 
Daarbij viel me op dat patiënten met persoonlijkheids-
stoornissen vaak veel traumatische ervaringen hebben 
doorgemaakt in hun leven. Zelf paste ik EMDR weleens 
toe in de behandeling van patiënten met persoonlijkheids-
stoornissen als deze vastliep. Ik merkte dan dat de klacht 
direct verlichtte. Daardoor ontstond bij mij de hypothese 
dat traumatische leermomenten die ten grondslag liggen 
aan rigide patronen van de persoonlijkheidsstoornis wel-
eens sneller naar de achtergrond zouden kunnen gaan 
met de inzet van EMDR in de behandeling.”

Wat onderzoek je precies?
“In mijn onderzoek kijk ik of het klachtniveau van pati-
enten vermindert wanneer zij een pre-treatment EMDR 
ondergaan. Dit onderzoek ik door middel van een ran-

domized control trial (RCT) met twee armen: een EMDR-
groep en een wachtlijst-groep. Aan het onderzoek doen 
87 patiënten met een persoonlijkheidsstoornis in cluster 
B en C of NAO mee. PTSS wordt uitgesloten. De EMDR-
groep krijgt voorafgaand aan de reguliere behandeling 
voor persoonlijkheidsstoornissen een pre-treatment 

EMDR die bestaat uit vijf wekelijkse sessies. De wacht-
lijstgroep krijgt geen pre-treatment en start na vijf we-
ken met de reguliere behandeling. Beide groepen vul-
len wekelijks vragenlijsten in om het klachtniveau en 
het persoonlijkheidsfunctioneren te volgen en doen nog 
een follow-upmeting na zes weken. Voordat de EMDR-
sessies van start gaan, vindt een gesprek plaats met 
een EMDR practitioner waarin de targetselectie gedaan 
wordt. De targetselectie wordt via de linksom-methode 
gedaan. De belangrijkste klacht wordt geselecteerd en 
op een tijdlijn wordt uitgezet welke ervaringen aan deze 
klacht hebben bijgedragen.”

Hoe ziet de uitvoering van zo’n groot onderzoek 
tijdens de KP-opleiding eruit in de praktijk?
“Nou, ik heb geen leven meer! Haha, nee hoor dat valt 
wel mee, gewoon een kwestie van goed plannen. In het 
eerste jaar heb ik vooral mijn onderzoeksvoorstel ge-
schreven en bij de Medisch ethische toetsingscommis-
sie (METC) ingediend. Het bijzondere van het indienen 
van een voorstel bij de METC is dat je op detailniveau én 
procesniveau moet nadenken over ieder aspect van het 
onderzoek; dus over de statistische analyses, de infor-
matiebrief voor de patiënten, over hoe ik het onderzoek 

wilde gaan uitrollen in de organisatie, het motiveren van 
mijn collega’s en het aanstellen van een onafhankelijke 
deskundige. Gelukkig faciliteert GGZ Delfland het onder-
zoek optimaal. Zo is er gezorgd voor een veilig dataver-
werkingssysteem. Na de goedkeuring van de METC ben 
ik op drie locaties gestart met patiëntenwerving, organi-
satie van supervisiebijeenkomsten en zorgen dat conti-
nu alles op alle locaties aanwezig is zodat het onderzoek 
makkelijk uitgevoerd kan worden. Vanuit de opleiding 
staat er drie uur per week voor het uitvoeren van het 
onderzoek, dat is wel te weinig. Gelukkig krijg ik onder-
steuning van een basispsycholoog.”

Wat is je tegengevallen aan het doen van we-
tenschappelijk onderzoek?
“Ik heb me flink verkeken op de organisatie van zo’n on-
derzoek. Je moet zoveel neuzen dezelfde kant op zien 
te krijgen. Van het secretariaat, ICT, tot behandelaren en 
patiënten, tot het leerhuis en de METC. Iedereen heeft 
zijn eigen belangen en ideeën, maar moet toch op een 
lijn met elkaar komen te zitten. Het is pittig om op zoveel 
verschillende niveaus te zorgen dat alles op orde is. Het 
is veel werk en je kunt niet loslaten maar moet er bo-
venop blijven zitten en overal direct achteraan.”

En wat is je meegevallen?
“Hoe leuk ik het vindt. Ik twijfelde of het doen van on-
derzoek wat voor mij zou zijn, maar ik heb er heel veel 
plezier in. Dat komt vooral door het teamwork, je doet 
zo’n onderzoek toch door met zijn allen goed samen te 
werken. Daarbij vind ik het onderwerp zeer interessant 
en ben ik heel erg benieuwd wat er uit het onderzoek 
gaat komen. Ik ben ontzettend gemotiveerd om zoveel 
mogelijk data te verzamelen.”

Welke eigenschappen van jou maken dat dit 
onderzoek zo goed loopt?
“Ik denk dat mijn sportmentaliteit mij het meest helpt, 
dat maakt dat ik extra doorzet bij tegenslag en het niet 
opgeef. Ik blijf enthousiast over mijn onderzoek en blijf 
gedisciplineerd werken. Ik zorg dat ik zo min mogelijk 
metingen mis en dat alles volgens protocol blijft verlo-
pen. Ik hoop dat mijn onderzoek helpt om de behande-
ling van persoonlijkheidsstoornissen weer iets te verbe-
teren en toegankelijk wordt voor meer patiënten.”      

“Ik heb me flink verkeken 
op de organisatie van zo’n 
onderzoek.”
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In één oogopslag zag ik het al. In de wanhopige blik van 
de vrouw die voor de eerste keer tegenover mij zat las 
ik, ‘Geef ons in godsnaam geen huiswerkopdrachten 
mee, het wordt niks’. Ze keek me aan alsof ik haar naar 
de slachtbank zou voeren. Haar partner daarentegen 
keek me aan met een blik van ‘Doe jij vooral je best, aan 
mij ligt het niet’.

Hij nam het woord en vertelde dat ze al zo’n beetje 
alle therapeuten van Nederland gezien hadden. Het le-
verde allemaal niets op en daarom waren ze maar op 
de spirituele toer gegaan. Via een kennis kwamen ze bij 
een numeroloog terecht. Hoeveel nummers de nume-
roloog bij elkaar had opgeteld wist hij niet meer, maar 
een nummertje maken was er nog steeds niet van ge-
komen. Klagend vervolgde hij zijn relaas. ‘Als ik bij haar 
in de buurt kom, kijkt ze naar me alsof ik een stinkende 
rioolrat ben’. ‘Ik kan mijn derde been net zo goed in een 
plantenbak steken’. Zijn vrouw reageerde verontwaar-
digd. ‘Maar ik heb je zondag toch nog verwend?’ ‘Dat 
was toch geen seks wijfie?’ Antwoorde hij. ‘Een beetje 
trekwerk kan ik zelf ook.’ Hij zuchtte. ‘Ik ben eigenlijk 
een Ferrari die staat weg te roesten in de garage.’ ‘Nu 
zijn we naar u gestuurd voor EDMR of zoiets?’ Hij keek 
me vragend aan. ‘Met lichtjes en piepjes toch?’ ‘Ik zei 
al tegen mijn vrouw, die nummers waren geen succes, 
maar misschien neuken we na die peepshow weer als 
konijnen.’ Hij lachte hard om zichzelf.

Ze was meerdere malen seksueel misbruikt in haar 
jeugd en kwam voor EMDR. Zij wilde dolgraag dat het 
goed zou komen. ‘Hij heeft een grote mond, maar een 
klein hartje’, zei ze over haar man. Hij wilde, koste wat 
het kost, bij de EMDR zittingen blijven. Ik hoorde hem 
daarbij voortdurend snotteren. Niet lang daarna zat ik 
op een avond in de bioscoop en zag ik hem binnen ko-
men. Hij was in het gezelschap van een vrouw die, voor 
alle duidelijkheid, niet zijn eigen vrouw was. Omstren-
geld liepen ze naar hun plek niet ver van de rij waar ik 
zat. Hij zag mij niet en ze gingen zoenend in elkaar op. 

Ik dacht aan de volgende EMDR sessie. Wat moest ik 
zeggen? ‘Hé, lekker ritje gemaakt met de Ferrari?’ Of 
moest ik maar doen alsof ik niets had gezien? Toen ik 
na afloop nog een biertje dronk zag ik hen staan. Onze 
blikken kruisten elkaar waarna hij betrapt zijn arm weg-
trok van de schouders van zijn vriendin. De volgende 
zitting, een paar weken later, kwam ze alleen. Ze ver-
telde dat hij een ander had en dat hij haar had verlaten. 
Ze was gebroken. Ik zei niets over de filmavond. We 
maakten de EMDR behandeling samen af. Ze knapte 
op en ze was blij dat ze geen seksuele prestatie meer 
hoefde te leveren.

Ongeveer twee jaar later had ze een nieuwe vriend 
waarmee ze nog een keer bij mij wilde komen. Ook deze 
man bleek het nogal met zichzelf te hebben getroffen. 
‘De seks gaat hartstikke goed‘, zei hij, ‘maar het mag al-
lemaal wel wat losser.’ ‘Ik heb een leuk setje voor haar 
gekocht, maar dat trekt ze niet aan hoor.’ ’Een tikkie op 
haar kont mag ook al niet.’ ‘Dat vindt toch iedere vrouw 
leuk?’ ‘Of ben ik nou gek?’ Hij keek me verwachtingsvol 
aan alsof ik zou zeggen dat iedere vrouw dat inderdaad 
helemaal het einde zou vinden. Ik hoefde gelukkig niets 
te zeggen, want ze viel onverwacht fel naar hem uit. 
‘Jij vindt dat misschien leuk, maar ik niet.’ ‘Andere din-
gen vind ik wel leuk en daar moet je het mee doen.’ Ze 
keek hem geïrriteerd aan. Ik was oprecht verrast over 
haar reactie. De EMDR sessies hadden opvallend veel 
opgeleverd.

Toen ze mijn praktijk uit liepen dacht ik, misschien kan 
ze volgende keer maar beter genoegen nemen met een 
Opel Kadett.

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Column

Een roestende 
Ferrari
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Casusconceptualisatie
Arifa heeft een belaste voorgeschiedenis. Ze is onder an-
dere door haar vader en haar ex-partner zowel verbaal 
als fysiek bedreigd, heeft een suïcide van een oudere 
zus meegemaakt en heeft een tante die is bezeten door 
een Djinn en ‘ineens gek is geworden’. Ze heeft nu een 
partner die goed voor haar is, en ze is in blijde verwach-
ting van haar eerste dochter. Na een inventarisatie van 
onderwerpen blijkt al gauw dat de huidige klachten geen 
duidelijk verband hebben met Arifa’s voorgeschiedenis. 
We maken een tijdlijn (linksom) om het ontstaan en in-
standhouden van de klachten te begrijpen. Hieruit blijkt 
dat alle klachten (waaronder de nachtmerries) zijn be-
gonnen of toegenomen (zoals de stemmen die ze eigen-
lijk haar hele leven al hoort) sinds de derde maand van 
haar zwangerschap. Het vermoeden is dat ze omtrent 
die periode het nieuws heeft gekregen dat ze zwanger 
is. Er is echter geen concrete herinnering. Het heeft dus 
geen zin hierop te focussen. De nachtmerries bevatten 
vooral beelden van allerlei irreële negatieve uitkomsten 
van de bevalling. Daarom wordt er voor gekozen om 
haar rampfantasieën (flashforwards) met EMDR aan te 
pakken.

Behandeling
Arifa vertelt in de eerste sessie dat het ergste wat er kan 
gebeuren is dat ze alleen, zonder familie, steun of andere 
hulp bevalt, en dat het misgaat. Ze beschrijft een beeld 
waarin ze alleen ligt op een kamer, schreeuwend van pijn 
met een doodgeboren kind in haar armen. Na desensi-
tisatie van deze flashforward daalt de SUD naar 0. Een 
tweede beeld is meer ingezoomd op haar kind. Hierop 
is te zien dat haar kind bloedend en overleden op haar 
buik ligt. Ook de SUD van dit beeld zakt naar 0. Na de 
installatiefase zegt Arifa beide beelden aan te kunnen      
(VoC is 7). Tijdens het positief afsluiten vermeldt ze dat 
ze blij is te merken dat ze meer ontspant. Voor Arifa is 
dit al veel winst, gezien de slaaptekorten en verlaagde 
stemming die ze al lange tijd ervaart.
In de tweede sessie blijken beide flashforwards toch 
nog wat spanning op te roepen en worden ze opnieuw 
naar 0 teruggebracht en wordt opnieuw de PC ‘ik kan 
het beeld aan’ geïnstalleerd (VoC is 7). In een future 

template vormt Arifa zich een beeld waarin ze zichzelf 
alleen ziet bevallen, maar waarbij de bevalling goed 
verloopt. Dit betekent dat er wel degelijk pijn en onge-
mak kan zijn, maar dat de baby gezond ter wereld komt 

EMDR bij
een zwangere 
vrouw met
bevallingsangst

Casus

Tekst: Ronald Roskam

Arifa is een 32 jarige vrouw die 33 weken zwanger is. Als ze zich meldt 
heeft ze last van moeheid, nachtmerries, stemmen, somberheid, slaappro-
blemen, en pijn in de rug, schouders en haar hoofd. Er zijn geen aanwijzin-
gen voor somatische diagnoses. Ze vraagt op korte termijn zorg en gaat 
over enkele weken bevallen. Dit is de reden om een EMDR-behandeling 
in te zetten met als doel de last van haar klachten te verminderen, zodat 
ze bij de bevalling meer veerkracht heeft. We starten een behandeltraject 
waarbij gebruik wordt gemaakt van EMDR gericht op Arifa’s flashforwards. 
Nogal wat misverstanden omtrent het toepassen van EMDR bij zwanger-
schap passeren de revue.
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en dat het voor beiden goed afloopt. Ze benoemt het 
aan te kunnen om te bevallen. Arifa is wederom zicht-
baar ontspannen. 

SUD naar 0, maar gynaecoloog te directief
Er zijn twee items in de ROM die opvallen en behan-
deld worden in de derde en vierde sessie, namelijk het 
voortdurende schuldgevoel en het gevoel dat ze gestraft 
wordt. Ze legt uit dat ze het idee heeft dat God haar 
straft met deze klachten. Op basis van het standaardpro-
tocol wordt Arifa gevraagd welke herinneringsbeelden 
het zelfverwijt dat ze op dit moment voelt het sterkste 
oproepen. De hypothese is dat als deze herinneringen 
weggenomen worden, Arifa zichzelf meer gunt om als 
moeder op te treden. Er zijn drie beelden waarvoor 
Arifa naar haar idee bestraffing verdient en die in haar 
nachtmerries terugkomen. Het betreft een beeld waarin 
ze haar ouders verlaat en naar Nederland vertrekt, een 
beeld waarin ze naar haar idee onvoldoende gezorgd 
heeft voor haar zus, en een beeld waarin ze haar tante 
niet kon helpen. Bij alle drie de beelden blijkt de NC ‘ik 
ben schuldig’. Van deze drie beelden wordt de SUD naar 
0 gebracht en de PC ‘Ik heb gedaan wat ik kon’ geïnstal-

leerd (VoC is 7). Tijdens het positief afsluiten verwoordt 
Arifa dat ze vindt genoeg gestraft te zijn en het zelfver-
wijt achter zich laat. Arifa imagineert haar nieuwe con-
clusie ‘ik ben oké, ondanks alles wat er gebeurd is’.  
Arifa is enkele dagen voor de vijfde sessie in de ruimte 
in het ziekenhuis geweest waar de bevalling zal plaats-
vinden en daar heeft ze de gynaecoloog ontmoet. Deze 
zou dusdanig directief zijn geweest, dat hij haar aan haar 
eigen vader doet denken. Het ontbreekt haar nu aan 
vertrouwen om op die locatie met deze gynaecoloog te 
bevallen. Arifa wordt gestimuleerd om de moeilijkheden 
met de gynaecoloog en de bevallingsruimte bespreek-
baar te maken met de hulpverleners van het ziekenhuis. 
Er wordt een derde flashforward uitgevoerd, het beeld 
waarop te zien is dat zijzelf dood bloedt. Dit toekomstig 
rampbeeld geeft een SUD=10 bij aanvang en een SUD=0 
na afloop van de toepassing van EMDR op dit beeld. In 
het positief afsluiten verwoordt ze na oogbewegingen 
met veel zekerheid dat ze de bevalling aan kan. Ze is in-
middels 37 weken zwanger en kijkt uit naar de bevalling. 

Verder verloop
Als huiswerkopdracht bezoekt Arifa, op verzoek van  
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haar verloskundige en haar behandelaar, opnieuw de 
bevallingskamer en hoort ze dat ze een andere gynae-
coloog krijgt. Ze is daar erg tevreden over. Twee weken 
na de vijfde sessie wordt met Arifa de balans van de be-
handeling opgemaakt. Ze is inmiddels 40 weken zwan-
ger en staat op het punt te bevallen. Arifa heeft geen 
nachtmerries meer, haar somberheid is opgeklaard, ze 
slaapt goed en is niet meer moe. Soms zijn er nog wel 
stemmen, maar die storen haar niet meer. Arifa toont 
zich veerkrachtig, is tevreden met de hulp tot dusver en 
wil zich de komende tijd focussen op de bevalling en 
de zorg voor haar dochter. Arifa is door de behandelaar 
uitgenodigd om, als klachten toch toe blijken te nemen 
zich opnieuw bij de huisarts te melden. 

In haar 42e week bevalt ze middels een keizersnede 
van een dochter. De klachtafname blijft stabiel. Wel is 
er een wisselende stemming en is Arifa onzeker. Dit is 
merkbaar in het ’s nachts wakker liggen uit zorg om het 
kind, en de neiging om haar man de zorg voor het kind 
te ontzeggen. 

Discussie
De EMDR behandeling was effectief en was geheel ge-
focust op de bevallingsangst. Dat betekent dat er geen 
behandeling geboden is op andere traumatische gebeur-
tenissen en de stemmen. Een verloskundige en het Cen-
trum Jeugd en Gezin zijn betrokken voor ondersteuning 
na de bevalling. Na (en al tijdens) de vijf sessies EMDR 
werd een krachtige, uitgeruste vrouw zichtbaar die uit-
keek naar de bevalling en al het moois wat dit met zich 
meebrengt.  
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Complicaties in het behandelproces
Een opvallend detail was dat er veel discussie tussen collega’s gedurende het behandelproces ontstond. Na vrij-
wel elke sessie werd er door verschillende betrokken behandelaren verzocht de behandeling af te breken, veelal 
gebaseerd op misverstanden. Het gevolg hiervan was dat er (te)veel tijd besteed werd aan overleg rondom Arifa 
om het proces door te laten lopen. Zo bewoog de baby na de eerste sessie minder. Arifa verzocht extra medische 
controles. De foetus maakte het goed. Na de tweede sessie had Arifa een afspraak bij een psychiater. Betrokkene 
gaf een vrolijke indruk en uitgeruste indruk. De psychiater verwachte een vooral depressieve vrouw. Deze col-
lega dacht, onterecht, dat Arifa manisch was geworden. Wederom werd er gedacht dat EMDR therapie hiervoor 
verantwoordelijk was en werd stoppen geopperd. Het wetenschappelijke artikel van  de OptiMUM-studie werd als 
tegenargument opgevoerd, maar deze studie includeert vrouwen die 8 tot 20 weken zwanger zijn. Arifa was de 
30 weken al ruim gepasseerd en dan zouden er, volgens een arts, schadelijke effecten kunnen zijn voor de foetus. 
Een EMDR supervisor die goed op de hoogte was van de OptiMUM studie adviseerde door te gaan en zo kon de 
behandeling tot een goed einde worden gebracht. 

Feiten over het behandelen van PTSS bij zwangere vrouwen (uit Baas et al., 2017)
• Behandeling van de angst voor bevallen kan leiden tot een afname van de angst, een kortere bevallingsduur en 

een grotere kans op een ongecompliceerde natuurlijke bevalling. 
• Een onbehandelde PTSS resulteert mogelijk in een continu overactief stress systeem, wat kan leiden tot schade 

aan de ongeboren vrucht of de foetus en complicaties gedurende de bevalling.
• Er zijn in de literatuur geen voorbeelden bekend waarbij EMDR een dergelijk negatief effect heeft gehad. 
• PTSS staat bekend om een potentieel negatieve invloed op de moeder-kind relatie en de relatie tussen moeder 

en partner (Ayers, Eagle & Waring, 2006). 

Misverstanden 
• Het gegeven dat er een onvermijdelijke bevalling komt kan de conditie en de behandeling compliceren. Behan-

delaren kunnen argwanend zijn in het überhaupt bieden van behandeling. 
• Behandelaren kunnen geneigd zijn te denken dat de trauma therapie een stress reactie kan veroorzaken met 

negatieve effecten voor de moeder of de foetus

EMDR Magazine 18 |  24



Client’s perspectiveClient’s perspective

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).

Een bewegende stip 
aan de horizon

verliefdheid, werden mijn dagen gevuld met een diep
gevoel van leegte. Direct daaruit volgend kwam het ver-
langen, de wil om samen te zijn met de veroorzaker van 
dit gevoel. Het verlangen werd afgewisseld met onzeker-
heid en wanhoop. Wil hij wel met mij samen zijn, waar is
hij, zal ik hem nog zien? Dat waren vragen die ik als een
mantra herhaalde in mijn hoofd, wachtend op een sms.
Zodra het contact er was, voelde ik me gelukkig. Totdat 
onze wegen moesten scheiden. Dan werd ik weer over-
vallen door diep verdriet. Ik was altijd degene die een 
relatie verbrak, want ik vond nooit wat ik zocht.
Tijdens een van mijn zoektochten naar antwoorden op 
het waarom van deze gevoelens ontdekte ik de oor-
sprong van dit gevoel. Ik begreep de ontstaansgeschie-
denis van deze honger naar liefde en de daaropvolgende 
teleurstelling doordat deze zelden beantwoord werd. De
wortels van dit gevoel vonden hun oorsprong in de afwe-
zigheid van mijn moeder. Dit inzicht bracht vreugde. En 
voor korte tijd dacht ik dat dit antwoord mij eindelijk die
door mij felbegeerde relatie zou opleveren. Helaas. Het 
eeuwige zoeken naar liefde in relaties en die niet vinden
ging gestaag door. Met als enige verandering dat ik nu
nog wanhopiger werd. Ik wist nu waar het door kwam,
waarom veranderde er dan niks? En ik begon nog harder

Zoals het antwoord op de vraag waar ik al twee decen-
nia naar op zoek was.
Daar was ik, in het donkere klooster. Ik wachtte op haar
komst, maar dat wachten werd zelden beloond. Ik zag
mijzelf, als 2 jarig meisje. Wachtend, smachtend. Ik door-
leefde haar pijn, verlangen, verdriet, wanhoop en de
daarop volgende afscherming. Een slot op mijn gevoel. Ik
zag het bakstenen muurtje steen voor steen gemetseld 
worden. F*ck you mama! Dat gevoel. En toen voelde ik
wat ik al die tijd al wist. Dit gevoel had ik in al die relaties
steeds opnieuw beleefd. Met de muur als eeuwige con-
stante ter afsluiting. Opeens voegde het gevoel zich bij 
het weten en daarna: opluchting. Dat wat mijn brein al 
lang wist, had ik nu gevoeld met mijn hart.
Het wanhopige zoeken stopte. Het hevige verlangen ver-
anderde in gelukkig zijn met wat ik al had. Het zoeken
veranderde in openstaan voor een relatie met een man.
Ik zocht mijn moeder niet meer. En toen: magie. Ik ont-
moette iemand. En voor het eerst in 40 jaar heb ik niet
meer het gevoel een roepende in de woestijn te zijn. Ik
begeef me al in de oase, het is groen en er is een grote
onuitputtelijke bron. Ik voel de altijd aanwezige liefde,
ook al is mijn geliefde slechts een bewegende stip aan
de horizon.
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Research

“Dit nieuwe onderzoek naar de mogelijk preventieve 
werking van EMDR is zo belangrijk, omdat het meema-
ken van een verkrachting leidt tot een verhoogd risico 
op PTSS”, zegt Iva Bicanic, nationaal coördinator van het 
Centrum Seksueel Geweld (CSG). “Afhankelijk van het 
meetmoment ontwikkelt namelijk 25 tot 50 procent van 

de slachtoffers klachten die voldoen aan alle kenmerken 
van deze psychische aandoening. Risicofactoren voor 
het ontwikkelen van PTSS na een verkrachting zijn on-
der meer eerder seksueel misbruik, een psychiatrische 
voorgeschiedenis, het ondergaan van meerdere seksu-
ele handelingen tijdens de verkrachting en de betrok-

Milou Covers

Onderzoek naar Early 
EMDR bij verkrachtings-R
slachtoffers

EMDR is een bewezen effectieve behandeling voor PTSS. Maar of EMDR ook direct 
na een trauma –in de eerste maand na deze gebeurtenis– kan worden ingezet om het 
ontstaan van PTSS te voorkomen is nog niet bekend. Momenteel wordt wetenschappelijk 
onderzoek uitgevoerd in het Centrum Seksueel Geweld naar de effectiviteit van 
vroegtijdige EMDR (Early EMDR) bij slachtoffers van een verkrachting. 
Promovenda Milou Covers interviewde Iva Bicanic over dit onderzoek.
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kenheid van meerdere daders. In Nederland heeft 12 
procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen 
ooit een verkrachting meegemaakt. Om een indicatie 
te geven van het aantal nieuwe gevallen: jaarlijks wordt 
2 procent van de vrouwen en 0,3 procent van de man-
nen geconfronteerd met één of meer ongewenste sek-
suele contacten. In de meeste gevallen gaat het om 
vervelend of kwetsend gedrag, maar bij 18 procent van 
hen gaat het om (een poging tot) aanranding of ver-
krachting.”

EMDR is als vroeginterventie in verschillende studies 
onderzocht en blijkt onder andere effectief bij mensen 
die een aardbeving, een luchtaanval, of geweld op de 
werkvloer hebben meegemaakt. Maar er is nog betrek-
kelijk weinig onderzoek gedaan naar vroeginterventies 
bij mensen die een verkrachting hebben meegemaakt. 
Naar de werking van EMDR direct na een verkrachting is 
slechts één niet-gecontroleerde studie uitgevoerd. On-
danks de toediening van een enkele sessie EMDR leidde 
deze kortdurende interventie tot een veelbelovend re-
sultaat met betrekking tot PTSS-klachten en seksueel 
verlangen. 

Rape Centers
Onderzoek naar vroegtijdige interventies vindt door-
gaans plaats op een spoedeisende hulp of in zogenaam-
de Rape Centers, waar politie, artsen, verpleegkundigen 
en psychologen met elkaar samenwerken. “Het voordeel 
van deze structuur is dat slachtoffers snel op één loca-
tie geïntegreerde zorg krijgen aangeboden, waardoor 
zij minder vaak hun relaas hoeven te vertellen en zich 
maar eenmaal hoeven te ontkleden”, vertelt Bicanic. 
“Al in 1999 pleitten onderzoekers voor Rape Centers in 
Nederland. Zij concludeerden dat slachtoffers van een 
verkrachting in ons land te maken krijgen met een ge-
fragmenteerd zorgsysteem en meer tijd nodig hebben 
om te herstellen, ten opzichte van slachtoffers in de Ver-
enigde Staten en Scandinavië, waar deze centra destijds 
al bestonden.” 

In 2012 richtte het UMC Utrecht het eerste Nederlandse 
Rape Center op onder de naam Centrum Seksueel Ge-
weld (CSG) voor slachtoffers van seksueel geweld korter 
dan één week geleden. Inmiddels is het CSG operatio-
neel in 16 locaties in Nederland. “Ons primaire doel is 
het bieden van adequate medische en psychologische 
zorg”, zegt coördinator Bicanic. “Daarnaast beoogt het 
centrum forensisch onderzoek onder optimale voor-
waarden te laten plaatsvinden.” 

De acute psychologische zorg in het CSG bestaat met 
name uit het monitoren van acute stressreacties gedu-
rende tenminste vier weken, ook wel watchful waiting 
genoemd. Slachtoffers en hun ouders of partner krijgen 
nadrukkelijk geen debriefing, maar advies over normale 
stressreacties, het aanhouden van dagelijkse routine en 
het vinden van sociale steun. Wanneer er sprake is van 
een PTSS kan snel worden gestart met traumagerichte 
behandeling door aangesloten ggz-instellingen die na-
drukkelijk geen wachtlijst hanteren voor deze doelgroep. 

Onderzoek naar Early EMDR 
De nieuwe Nederlandse studie naar vroegtijdige 
EMDR  bij verkrachtingsslachtoffers, genaamd Early 
EMDR (www.earlyemdr.nl), vindt plaats in vier CSG’s: in 
Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het 
onderzoek loopt tot halverwege 2019 en wordt uitge-
voerd door ruim 25 mensen, onder wie onderzoekers, 
begeleiders, stagiairs, en natuurlijk EMDR-therapeuten. 
De behandelaars krijgen elke maand supervisie van Ad 
de Jongh en Carlijn de Roos. Gedurende de loop van de 
studie worden slachtoffers die zich bij deze CSG’s aan-
melden gecontroleerd op een aantal criteria. Slachtof-
fers kunnen namelijk alleen aan de studie deelnemen 
als ze ouder dan zestien jaar zijn, wilsbekwaam zijn en 
geen andere acute zorg nodig hebben (bijvoorbeeld voor 
suïcidaliteit of verslaving). Na instemming met deelname 
aan de studie worden slachtoffers gerandomiseerd. De 
helft van de deelnemers krijgt de gebruikelijke watchful 

waiting zoals aangeboden in het CSG. De andere helft 
krijgt tussen twee en vier weken na de verkrachting twee 
sessies EMDR van respectievelijk twee en anderhalf uur. 
Hiervoor wordt het Early EMDR-behandelprotocol ge-
bruikt. Dit is een aanpassing op het Nederlandse EMDR 
standaardprotocol. Het grootste verschil is dat in het 
Early EMDR protocol targets worden geselecteerd uit de 
herinnering aan de hele periode vanaf de verkrachting 
tot aan vandaag, in plaats van een 24-uurs herinnering. 
Zie het kader voor een overzicht van de belangrijkste 
verschillen. Verondersteld wordt dat direct na trauma de 
herinneringen gefragmenteerd zijn opgeslagen, zodat er 
sprake is van verschillende targets (geheugenfragmen-
ten zoals beelden, gedachten, gevoelens of lichaams-
sensaties), en dat het onderscheid tussen heden en ver-
leden voor slachtoffers moeilijk te maken is. 

Preventief 
Deelnemers worden gedurende drie maanden gevolgd 
om de ontwikkeling van PTSS symptomen aan de 
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hand van vragenlijsten en een klinisch interview vast te 
stellen. “Als we kunnen aantonen dat vroegtijdige EMDR 
een preventief effect heeft op het ontstaan van PTSS, 
dan kan EMDR als laagdrempelige interventie worden in-
gezet in acute situaties. Niet alleen in Nederland, maar 
bijvoorbeeld ook in oorlogsgebieden waar veel verkrach-
tingen plaatsvinden.” Naast PTSS kijkt de studie ook naar 
het effect van Early EMDR op andere problemen die vaak 
ontstaan bij mensen die een verkrachting hebben mee-
gemaakt, zoals seksuele problemen en stemmingsstoor-
nissen. 

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door Stichting 
Achmea Slachtoffer en Samenleving, het Innovatiefonds 
en de VEN. Het onderzoek sluit volgens Bicanic goed 

aan bij aanbevelingen uit verschillende studies en de 
recente richtlijn van de World Health Organization om 
meer onderzoek te verrichten naar de effectiviteit van 
al bewezen behandeling in de periode direct na de trau-
matische gebeurtenis. “In die zin is er hoop dat de studie 
een bijdrage levert aan de noodzakelijke wetenschap-
pelijke onderbouwing van de effectiviteit van EMDR bij 
het recent meemaken van een (seksueel) trauma.” De 
resultaten van de Early EMDR studie zullen eind 2019 
bekend gemaakt worden.  

Milou Covers is orthopedagoog en als promovenda betrokken bij de

Early EMDR studie. Iva Bicanic is haar co-promotor vanuit het UMC 

Utrecht.

Belangrijkste verschillen tussen het Early EMDR protocol en het standaardprotocol

1. Scherpstellen 
“Vertel me dan nu in grote lijnen de gehele herinnering vanaf de verkrachting tot aan vandaag. Het gaat om je 
herinnering en niet zozeer om wat er precies is gebeurd.”

2. Positieve cognitie 
We slaan het uitvragen van de PC en VOC over omdat er in dit aangepaste protocol voor vroeginterventie geen 
PC per targetbeeld geïnstalleerd wordt. Als alle targetbeelden uit de hele periode SUD 0 zijn, wordt er wel een 
PC -maar dan een die ten aanzien van de gehele periode geldt - geïnstalleerd. Omdat de gebeurtenis nog zo kort 
geleden is, blijkt het onderscheid tussen ‘toen’ en ‘nu’ vaak moeilijk te maken en is het vermoeden dat de nega-
tieve betekenisgeving nog in beweging is en daardoor minder van invloed is op (het verhogen van) de lading van 
de herinnering.

3. Back to target. Indien SUD = 0
"Ik ga je nu nogmaals vragen om de herinnering aan de gehele periode voor je te zien vanaf de verkrachting tot 
aan vandaag. Is er nog een ander plaatje uit deze herinnering dat nu nog spanning geeft (bij meerdere plaatjes, 
selecteer het plaatje dat nu de meeste spanning geeft). Zet de film weer -op de seconde- stil zodat het een stil-
staand beeld wordt. Hoe ziet dit plaatje er uit? Zie jij jezelf in het plaatje?”
Voer nu de Back-to-target-procedure uit (bepaal de SUD, vraag: “Welk aspect van het beeld veroorzaakt die span-
ning op dit moment het meest?” en desensitiseer tot SUD=0 (dus geen NC). Herhaal deze procedure totdat alle 
beelden uit de herinnering aan de hele periode SUD=0 zijn.

4. Installatie van de PC met betrekking tot de hele periode
"Neem de hele periode in gedachten (of neem het beeld in gedachten dat de hele periode het best symboliseert) 
en zeg tegen jezelf… [PC: “Ik kan het aan” of “Het is voorbij/“Ik ben nu veilig”; eventueel beide installeren].
Op een schaal van 1 (voelt volledig onwaar aan) tot en met 7 (voelt volledig waar aan), hoe geloofwaardig voelt 
die uitspraak dan nu aan?

5. Bodyscan met betrekking tot de hele periode
“Sluit je ogen, neem de hele periode in gedachten, zeg tegen jezelf… [PC] en loop in gedachten je lichaam hele-
maal door, van top tot teen en kijk of er nog ergens lichamelijke spanning bij de herinnering aan deze hele periode 
opkomt”.
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Vijf vragen aan...
Linda Verhaak

Tekst: Deana de Zwart   Foto: De Beeldenbrigade

bekend VEN-lid aan u voorgesteld.

Linda Verhaak is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Equator Foundation in Diemen. 

Linda is teamleider van het Expertiseteam Seksueel Geweld en Uitbuiting (SGU). 

Dit team richt zich op de zorg voor slachtoffers van mensenhandel en seksueel geweld 

met een migratieachtergrond.

Estafette interview 

Wat doet het Expertiseteam SGU en hoe ziet 
jouw functie als teamleider eruit? 
“Het expertiseteam is in 2013 opgericht en houdt zich 
voornamelijk bezig met diagnostiek en behandeling 
van vluchtelingen die slachtoffer zijn geworden van 
seksueel geweld en/of uitbuiting. De behandeling richt 
zich op posttraumatische stressklachten en soms op 
de comorbide persoonlijkheidsproblematiek. Binnen 
het team werken verschillende disciplines samen: psy-
chologen, psychiaters, artsen, lichaamsgerichte thera-
peuten, seksuologen en een maatschappelijk werker. 
Er bestaat een wettelijke regeling dat slachtoffers van 
mensenhandel drie maanden recht op opvang hebben. 
Dit om ze de gelegenheid te bieden om aangifte te 
doen. Slachtoffers van mensenhandel worden tijdens 
die zogenaamde bedenktijd opgevangen op een locatie 
van de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel 
(COSM). We hebben een nauwe samenwerking met 
de COSM in Amsterdam (ACM). In de opvang kunnen 
slachtoffers deelnemen aan preventiegroepen, waarbij 
thema’s behandeld worden volgens een draaiboek dat 
door Equator ontwikkeld is. Daarbij is veel aandacht 
voor psycho-educatie. Mijn collega-groepstherapeuten 
hebben wekelijks contact met de bewoners en zij sig-
naleren samen met de woonbegeleiders welke mensen 
de meeste klachten hebben. Deze mensen komen op 
intake op onze locatie in Diemen voor verdere behan-
deling. Tussen binnenkomst in de COSM en intake bij 

Equator zit -afhankelijk van de spoed- enkele weken. 
We hebben dan vaak nog maar zes tot acht weken de 
tijd voor behandeling. Soms wordt dit zelfs nog korter 
als de zaak snel geseponeerd wordt door de politie, 
en soms hebben we meer tijd omdat een slachtoffer 
een verlenging of tijdelijke status heeft gekregen. Als 
slachtoffers zwanger zijn, proberen we hen zo snel mo-
gelijk behandeling aan te bieden, vanwege de impact 
die traumatisering ook op de hechting tussen moeder 
en kind heeft. 
Het liefst zou ik willen dat we patiënten twee keer per 
week zouden kunnen behandelen, maar soms is dat te 
zwaar om ambulant in te zetten. Dat zou mogelijk wel 
kunnen als de patiënten intern in de opvang behandeld 
en begeleid kunnen worden door goed opgeleid perso-
neel. Maar die aanvraag ligt nog bij de gemeente.
Als teamleider houd ik me bezig met het ontwikkelen 
van beleid, de contacten met onze ketenpartners, het 
borgen van wetenschappelijk onderzoek op de werk-
vloer, met het verspreiden van kennis via congressen 
en in conflictgebieden via War Trauma Foundation. En 
natuurlijk behandel ik ook patiënten. 
Het is belangrijk om een brug te slaan tussen we-
tenschappelijk onderzoek en de praktijk. Er is weinig 
onderzoek naar de behandeling van slachtoffers van 
mensenhandel, dus ik ben blij dat wij de komende ja-
ren meer te weten gaan komen over de effectiviteit van 
traumabehandeling bij deze veelzijdige doelgroep.” 
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In het vorige EMDR Magazine stelde Jannetta 
Bos de volgende vraag aan jou: “Hoe werk je 
met slachtoffers van mensenhandel (gedwong-
en prostitutie) en wat is de rol van EMDR in de 
behandeling bij deze doelgroep?”
“Ik werk met een aantal evidence based methoden 
voor PTSS: Narratieve exposure therapie (NET), imagi-
naire exposure en EMDR. NET is een goede methode 
vanwege het narratieve aspect met aandacht voor de 
hele levenslijn, inclusief de waardevolle momenten. De 
methode is in Oeganda ontwikkeld. Een NET-behande-
ling kost meestal meer tijd dan EMDR en die tijd hebben 
we vaak niet, vanwege de korte periode dat slachtof-
fers in de opvang verblijven. Met EMDR kun je direct 
naar de grootste angst gaan, zeker als er een specifieke 
situatie is waar iemand veel last van heeft. Je kunt zo 
snel de angel eruit halen. 

Maar soms lijkt de arousal te laag voor een effectieve 
EMDR. We hebben te maken met culturele factoren, 
onzekerheid over hun juridische positie en vermijding, 
waardoor emoties anders geuit worden. Het is soms 
knap lastig om bijvoorbeeld bij Afrikaanse patiënten de 
spanning aan de gezichtsexpressie af te lezen. Maar 
veel patiënten geven aan dat de traumatherapie ze wel 
helpt en we zien gelukkig ook vaak een verbetering 
in het functioneren. Naast traumatherapie worden op 
indicatie ook andere methodieken en disciplines inge-
zet. Soms lijkt er enige sprake van sociaal wenselijke 
antwoorden op de vraag of de behandeling helpt. Als 
daarbij hardnekkige vermijdende coping een grote rol 
speelt, en de patiënt kan langer in behandeling blijven, 
is schematherapie vaak helpend.
Het is belangrijk om niet alleen klachtgericht, maar ook 
krachtgericht te werken en aandacht te hebben voor 
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het vergroten van perspectief, van het netwerk en van 
de identiteit. We hebben daar bij Equator een Neder-
landstalige herstelondersteunende zorgmodule voor 
ontwikkeld. Die ondersteunt mensen in hun toekomst-
oriëntatie, bijvoorbeeld bij het vinden van werk of op-
leiding. Ook werken we samen met het tracing-team 

van het Rode Kruis, die uitzoekt of en waar kinderen en 
partners van patiënten nog in leven zijn.”

Wat kenmerkt voor jou deze doelgroep?
“In grote lijnen zie ik twee categorieën slachtoffers 
van mensenhandel. Het is natuurlijk wel een heel gro-
ve indeling, maar goed… Enerzijds de ‘zielige vogels’ 
die veelal uit Afrika komen en die kwetsbaar, angstig, 
schrikachtig en depressief zijn en daarbij soms last 
hebben van dissociatieve en psychotische klachten, 
schaamte en zelfverwijt. Anderzijds de ‘streetwise- 
groep’, vaker van Oost-Europese origine, met patiënten 
die opgegroeid zijn in een leven vol geweld en complexe 
interpersoonlijke relaties, voor wie liefde en geweld al-
tijd zijn samengegaan. Zij reageren meer met emotie-
regulatieproblemen, agressie en soms suïcidaliteit. Het 
niet durven praten over wat ze hebben meegemaakt, is 
een kenmerk dat we bij veel slachtoffers zien. Naast de 
impact van voodoo en dreigementen door de mensen-
handelaren speelt ook vaak een rol dat de politie niet 
tot vervolging overgaat na de aangifte. Bijvoorbeeld als 
een slachtoffer niet aan kan geven waar ze opgesloten 
heeft gezeten (omdat ze alleen de binnenkant van het 
gebouw gezien heeft), wie de uitbuiters precies waren, 
of vanwege gebrek aan bewijs. Het komt niet zelden 
voor dat we tijdens de therapie meer te weten komen 
over wat iemand is overkomen dan oorspronkelijk ver-
teld is bij de politie of IND. Meer in het algemeen heb ik 
enorme bewondering voor de veerkracht van de slacht-
offers van mensenhandel. Velen hebben voor ons on-
denkbare gruwelijkheden ondergaan en weten ergens 
toch hun kracht weer te hervinden. Echt geweldig.”

Wat betekent het voor jou persoonlijk om dit 
werk te doen? 
“Ik houd van complexe problematiek. De combina-
tie van psychiatrische en psychosociale problematiek 
maakt effectieve behandeling van onze doelgroep in 
verschillende opzichten een uitdaging. Er is sprake 
van veel instabiliteit en onzekerheid over hun verblijf 
in Nederland, zij hebben huis en haard verloren, velen 
hebben hun kinderen moeten achterlaten in het land 
van herkomst en voelen zich vreemden in deze nieuwe 
culturele context. Vóór mijn studie psychologie heb ik 
een jaar vrijwilligerswerk met jongeren gedaan in Kenia 

en Oeganda. Daar ben ik al onder de indruk geraakt van 
de levenskracht van Afrikanen, van de wijze waarop ze 
contact maken en van hun humor. Het eerste slacht-
offer van mensenhandel dat ik bij het expertiseteam 
behandelde was een bijzondere en veerkrachtige Afri-
kaanse vrouw die ik nooit zal vergeten. 
Ze verloor haar moeder op jonge leeftijd en heeft ver-
volgens een aaneenschakeling van traumatische er-
varingen meegemaakt: seksueel misbruik en verne-
deringen, ingelijfd worden door het rebellenleger en 
verkracht worden, vluchten en op jonge leeftijd in een 
vluchtelingenkamp bevallen, het kind moeten achter-
laten en opnieuw moeten vechten in het rebellenleger. 
Uiteindelijk belandde ze in een stad, waar de blanke 
vrouw die haar hulp aanbood haar in de mensenhan-
del bleek te loodsen. Zo kwam ze naar Nederland. Veel 
geweld en abortussen later is ze gevlucht en in een op-
vang terechtgekomen. Ze was suïcidaal en had last van 
psychotische klachten. Na een lange behandeling heeft 
ze haar leven geleidelijk aan weer op kunnen pakken. 
De eerste acht jaar van haar leven bleken zo goed ge-
weest te zijn dat ze weer een basis kon vinden om op 
door te gaan, ook al is ze niet klachtenvrij. Er getuige 
van mogen zijn hoe iemand na zoveel rampspoed weer 
in zijn kracht komt te staan; dat voelt als een bijzonder 
voorrecht.
Ik vind het fantastisch dat ik in Afrika mee kan werken 
met projecten om de kennis van traumabehandeling te 
vergroten. De NET leent zich als methodiek goed om 
over te dragen op teams voor traumabehandeling in 
Afrika. Zelf vind ik EMDR een prettige methodiek omdat 
deze voor de therapeut minder belastend is. Hoewel 
ik van complexe problematiek houd, is het werk door 
de heftige levensverhalen maar vooral ook door de on-
macht rond de wet- en regelgeving zwaar. Dat betekent 
dat ik alert ben op voldoende ontspanning en qua co-

ping voortdurend kijk waar ik wél invloed op kan heb-
ben. En niet onbelangrijk: ik werk met leuke enthousi-
aste collega’s in een jong en dynamisch team.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Charlotte van de Wall. Charlotte is klinisch psycholoog 
en heeft in Friesland KieN opgezet, een netwerkorga-
nisatie die niet alleen zorg biedt, maar die vraag en 
aanbod in de zorg aan kinderen en gezinnen bij elkaar 
brengt. Mijn vraag aan Charlotte is: ‘Hoe heb je het van 
een eigen praktijk naar een instelling gebracht?’” 
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Illustraties: The Graphic Story / Aarti Jainath

Stijn Schenk van The Graphic Story is de bedenker van het beeldverhaal getiteld Eigen Spreekrecht. 
Op zijn verzoek tekende Aarti Jainath het misbruikverhaal van een vrouw, vanaf de onthulling tot aan 
de slachtofferverklaring in de rechtszaal. Het kan slachtoffers ondersteunen in hun verwerking. 
Het complete verhaal is te vinden op de VEN website.
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EMDR bij tinnitus
Tekst: Gusta Boland    Foto: Barbara Kerkhof    Illustratie: Cartoonistlive.nl

In de reeks korte plenaire research-pitches tijdens het VEN-congres 2018 sprong één 

bijdrage eruit door zijn directe toepasbaarheid in de brede ggz-praktijk. Dat was die 

van Marian Rikkert over een veelbelovende pilotstudie naar EMDR bij tinnitus. 

Als behandelaar horen we nogal eens van patiënten dat zij last hebben van tinnitus 

(ofwel oorsuizen). Meestal gaan we er net als de patiënt van uit dat hier weinig aan 

te doen is. Onterecht, stelt Marian.

Interview 

Komt tinnitus veel voor en hoe ontstaat het 
eigenlijk? 
“Normale tinnitus, het waarnemen van geluid zonder 
dat er sprake is van auditoire stimulatie, is een tijde-
lijke sensatie. Iedereen heeft weleens een disco-piep, 
bijvoorbeeld na een avondje stappen. Maar bij ongeveer 
vijftien procent van de bevolking wordt het een chroni-
sche kwaal. Een derde van hen, in Nederland rond de 
800.000 mensen, geeft aan er heel veel last van te heb-
ben in het dagelijks leven, wat wij tinnitus-distress zijn 
gaan noemen. 
Je kunt tinnitus krijgen van harde geluiden, maar ook 
van medicijnen (bijvoorbeeld chemo, antibiotica, antide-
pressiva) of door gehoorverlies bij veroudering. Over het 
ontstaan van tinnitus bestaan verschillende hypothe-
ses*. Die hebben met elkaar gemeen dat verschillende 
hersengebieden die betrokken zijn bij de verwerking 
van geluiden overactief zijn. Denk dan aan de auditoire 
cortex, het limbisch systeem en de hersengebieden 
waar onze aandacht wordt gereguleerd.”

Hoe komt het dat mensen zo verschillend rea-
geren op geluiden?
“Onze reacties op geluid zijn aangeleerd. Sommige 
geluiden zoals de claxon van een auto vormen een 
waarschuwingssignaal. Andere geluiden roepen een 
gevoel van veiligheid op, zoals ontspannende muziek 
of fluitende vogels. Ook kunnen onze hersenen wen-
nen aan geluiden. Mensen die naast een drukke spoor-
lijn wonen, horen de langsrijdende treinen vaak niet 
meer. Hun brein heeft geleerd dat het niet gevaarlijk 
is en negeert het geluid. Dit kan met álle geluiden, dus 
ook met tinnitus. Als je aan een geluid gewend bent 
(habituatie), kan het naar de achtergrond verdwijnen. 
Maar het wordt anders wanneer mensen bepaalde cog-
nities hebben over tinnitus en/of er traumatiserende 
ervaringen mee hebben opgedaan. Als je een suis in je 
oor hebt en je kan er ontspannen bij blijven, dan kan 
je brein eraan wennen en geeft het weinig last. Blijft 
je lijf reageren door zich schrap te zetten, en denk je 
‘dit kan ik niet verdragen’ dan blijf je last houden. Door 

Resultaten

Wachtlijst EMDR Follow up
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ingrijpende ervaringen voorafgaand aan of tijdens de 
tinnitus krijgt het geluid een negatieve betekenis en 
ontstaat er tinnitus-distress.”

Dit doet me denken aan de benadering in de 
Mindfulness-based stress reduction, waarin 
de kerngedachte is: ‘hoe meer verzet, hoe 
meer lijden’, ofwel: lijden = pijn x verzet. De 
deelnemers krijgen steeds te horen: ‘merk al-
les op precies zoals het is, zonder het anders 
te willen hebben dan het nu is…’
“Er zijn inderdaad ook bij tinnitus goede resultaten ge-

rapporteerd met mindfulness, zowel individueel als in 
groepen en het zou interessant zijn om de verschillende 
behandelingen met elkaar te vergelijken.”

Hoe kwam je op dit onderzoek naar EMDR bij 
tinnitus?
“Bij mijn werk in de medische psychologie in een alge-
meen ziekenhuis zie ik vaak hoe een somatische ziekte, 
of die nu wel of niet medisch verklaard kan worden, 
door patiënten als traumatisch ervaren wordt voor zo-
wel lichaam als geest. De grote puzzel als psycholoog is 
erachter te komen waarom sommige patiënten 
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zoveel last hebben, terwijl anderen er mee kunnen le-
ven. Bij tinnitus speelt dit bij uitstek. Vóór het onder-
zoek wist ik weinig over tinnitus. De trigger was voor 
mij een documentaire over een vrouw, Gaby Olthuis, 
die in 2014 om euthanasie vroeg vanwege tinnitus (nog 
terug te zien op YouTube) en dit uiteindelijk ook heeft 
gekregen. Ik vroeg me af wat dit voor kwaal moet zijn, 
dat mensen hier zelfs euthanasie voor kunnen krijgen. 
Het viel mij op dat er nog weinig behandelingen voor 
tinnitus-distress beschikbaar waren. Een grote studie 
van Cima uit 2014 heeft weliswaar aangetoond dat cog-
nitieve gedragstherapie bij tinnitus effectief is, maar dit 
is een langdurige behandeling die in gespecialiseerde 
centra wordt gegeven. Mijn gedachte was dat als tin-
nitus zó traumatiserend kan zijn, EMDR een mogelijk-
heid zou kunnen bieden. Met EMDR bij fantoompijn was 
al goede ervaring opgedaan en tinnitus is immers een 
fantoomgeluid. Maar de effectiviteit van EMDR voor tin-
nitus was nog nooit eerder onderzocht.”

Hoe heb je het onderzoek opgezet?
“Ik heb vanaf het begin nauw samengewerkt in een onder-
zoeksgroep, waarin vanuit de VEN Carlijn de Roos en Yanda 
van Rood een actieve rol vervulden. We hebben contact ge-
legd met de kno-artsen van vijf ziekenhuizen in Nederland**. 
De eerste stap was een algemene vragenlijst naar tinnitus-
klachten, zoals ook wordt aanbevolen in de KNO-richtlijn tin-

nitus uit 2016. Degenen die boven de cut-offscore uitkwa-
men werden voor het onderzoek uitgenodigd. Uiteindelijk 
hebben 35 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar met 
een hoog niveau van chronische tinnituslast deelgenomen. 
Na afname van de vragenlijsten (T1) wachtten de deelnemers 
drie maanden in een controleconditie, waarna opnieuw de 
vragenlijsten werden afgenomen (T2). Daarna ontvingen ze 
in hun eigen ziekenhuis na een intake zes geprotocolleerde 
EMDR-sessies van 90 minuten. Halverwege de behandeling 
(T3), na afl oop van de behandeling (T4) en na drie maanden 
follow-up (T5) werden de vragenlijsten opnieuw afgenomen. 
Het ging om de Tinnitus functional index (TFI), de Mini-Tinni-

tus questionnaire (Mini-TQ), de Symptom check list (SCL)-90 
en de Self-report inventory for PTSD (SRIP). 

“Laat tinnitus-
distress niet 
liggen omdat 
je denkt dat 
je er toch niets 
mee kan.”
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Tijdens de intake werd een casusconceptualisatie ge-
maakt van de naarste herinneringen die verband houden 
met de tinnitus en -indien van toepassing- ook andere 
traumatische ervaringen die machteloosheidsgevoelens 
opriepen (linksom). Targets kunnen bijvoorbeeld zijn de 
eerste confrontatie met tinnitus, het moment van reali-
seren ‘dit gaat nooit meer weg’, momenten van vererge-
ring van de tinnitus, rampscenario’s over de toekomst en 
andere traumatische herinneringen. In de laatste sessies 
werd de EMDR gericht op de actuele tinnitus-sensatie. 
Daardoor wordt eventueel aanwezige vermijding door-
broken.”

Wat waren de resultaten?
“In vergelijking met de wachtlijstconditie laat de be-
handeling met EMDR een significante verbetering zien. 
Zowel op de primaire uitkomstmaat (de TFI) als op de 
secundaire uitkomstmaten MINI-TQ en SCL-90. Er trad 
gemiddeld een scherpe daling op in de klachten en de 
effecten bleven stabiel na drie maanden follow-up. De 
helft van de 55 deelnemers liet een duidelijke therapie-
respons zien. Op de SRIP was na de behandeling geen 
significante daling in PTSS-klachten te zien. Dit betekent 
dat vermindering van PTSS-symptomen, die in deze on-
derzoeksgroep überhaupt niet op de voorgrond ston-
den, geen verklaring kan vormen voor de afname van 
de last van de tinnitus. We denken dat vooral de afname 
van de emotionele lading van de herinneringen aan de 
tinnitus bijdraagt aan de afname van de lijdensdruk. De 
tinnitus, die als ‘neutraal’ wordt ervaren, kan uitdoven. 
Er werden geen verbanden aangetroffen tussen moge-
lijk voorspellende factoren als geslacht, leeftijd, duur 
van de tinnitus of eerdere behandelingen enerzijds, en 
de primaire uitkomstmaat na de EMDR-behandeling an-
derzijds. Een andere belangrijke uitkomst is dat er geen 
negatieve effecten van de behandeling waargenomen 
zijn (Rikkert et al. 2018). 

Deze resultaten suggereren dat in een monodisciplinaire 
setting in slechts zes sessies van 90 minuten verminde-
ring van de lijdensdruk van de tinnitus bereikt kan worden. 
Zelfs na drie sessies was al een significante klachtenre-
ductie zichtbaar. Het is de moeite waard te onderzoeken 
of er bij méér EMDR-sessies nóg betere resultaten be-
haald kunnen worden. Dit onderzoek is natuurlijk slechts 
een pilot, maar heeft positieve resultaten opgeleverd en 
daarmee de deur opengezet voor verder onderzoek.”

Je gaat dus door met dit onderzoek? 
“Inmiddels zijn we gestart met een nieuwe follow-up. Een 
jaar na deelname vragen we de deelnemers nogmaals de 
vragenlijsten in te vullen. We zijn heel benieuwd hoe lang 
het effect van deze behandeling aanhoudt, niet alleen na 
drie maanden maar ook na een jaar. Verder zijn we van 
plan dit onderzoek in een RCT te herhalen en EMDR te 
vergelijken met een andere actieve behandelconditie.”

Welke boodschap zou je ons als VEN-leden 
willen meegeven?
“Laat tinnitus-distress niet liggen omdat je denkt dat je er 
toch niets mee kan. Je kunt gewoon werken volgens het 
standaardprotocol. Je richt je daarbij zowel op de ervaring 
van de tinnitus zelf als op gebeurtenissen die voorafgin-
gen aan het ontstaan van de tinnitus en die nu nog een 
gevoel van machteloosheid oproepen. Het focussen op de 
tinnitussensatie zélf kan het beste met het lichamelijke 
sensatieprotocol van Yanda van Rood en Carlijn de Roos. 
Zij geven hierover sinds dit jaar workshops. Dit protocol 
geeft houvast. Ik ben hier heel enthousiast over en behan-
del nog steeds veel tinnitus-patiënten met EMDR. Het is 
zó fijn iets te kunnen bieden aan patiënten die zoveel last 
hebben en eerder maar beperkt geholpen konden wor-
den. Ik hoop dan ook dat het nooit meer voorkomt dat 
iemand vanwege tinnitus euthanasie wenst.” 

* Voor duidelijke psycho-educatie over tinnitus zie: Olav Wagenaar, Eerste 
Hulp bij oorsuizen. 2015. Poiesz Uitgevers. ISBN/EAN 978949154931.

** Deelnemende ziekenhuizen waren Ziekenhuis Rivierenland, Leiden 
Universitair Medisch Centrum, St. Antonius Ziekenhuizen, Noord West 
Ziekenhuizen, Meander Medisch Centrum. 

Referentie:

Rikkert, M.E., van Rood, Y.R., De Roos, C., Ratter, J., Van den Hout, M.A. 
2018. A Trauma-Focused Approach For Patients With Tinnitus: The Ef-
fectiveness Of Eye Movement Desensitization And Reprocessing (EMDR); A 
Multi Centre Pilot Trial. European Journal of Psychotraumatology. https://
doi.org/10.1080/20008198.2018.1512248 . 

Marian Rikkert werkt op de afdeling Medische Psychologie van Zieken-
huis Rivierenland in Tiel. Zij kreeg de kans dit onderzoek uit te voeren 
in het kader van haar -inmiddels afgeronde- opleiding tot klinisch 
psycholoog.

klassieke conditionering:
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Ontwikkeling

EMDR is -zo gaat het verhaal- bij toeval ontdekt door Francine Shapiro, die 
bemerkte dat een nare herinnering plotseling minder naar werd terwijl ze 
spontaan met haar ogen heen en weer bewoog. Zij vermoedde een verband 
tussen oogbewegingen en het verwerken van negatieve herinneringen en 
ontwikkelde de EMD-procedure (de R, van reprocessing, kwam enkele jaren 
later). Dit inspireerde haar een theoretisch model te beschrijven om het wer-
kingsmechanisme van dit fenomeen te verklaren: het Adaptive Information 

Processing (AIP) model. Dit model zou verklaren waarom de heftigheid van 
een ingrijpende gebeurtenis het normale verwerkingsproces kan blokkeren 
zodat het trauma als een disfunctioneel geheugenspoor -als een frozen me-

mory- wordt vastgelegd (Shapiro, 2001). Latere gebeurtenissen of bepaalde 
omgevingsstimuli kunnen vervolgens een trigger zijn voor deze memories 
hetgeen resulteert in zich opdringende beelden, gedachten, prikkelbaarheid 
en vermijding. Geheel nieuw was dat niet. Wel nieuw was de claim dat EMD(R) 
de in het neurale netwerk opgeslagen traumatische informatie toegankelijk 
kan maken en tegelijkertijd een in de hardware verankerd natuurlijk verwer-
kingssysteem activeert, dat leidt tot integratie van ervaringen, vermindering 
van negatieve emoties en de opbouw van een adaptief cognitief kader. In dit 
model is EMDR dus een soort katalysator voor het herstel van een natuurlijk 
aanwezig informatieverwerkingssysteem.

Hoe past het AIP-model in de huidige theorievorming rondom trauma?
Neurowetenschappelijk onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat reeds      

Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

In een serie artikelen bespreken wij de belangrijkste 
aanpassingen in het Nederlandse EMDR-protocol ten 
opzichte van het originele protocol van Shapiro. In deze, 
voorlopig laatste, bijdrage wordt ingegaan op de zogeheten 
werkgeheugentheorie. Deze theorie geeft een verklaring voor 
de effecten van oogbewegingen en andere afleidende taken 
tijdens EMDR en heeft in Nederland het denken en handelen 
van therapeuten aanzienlijk meer beïnvloed dan elders.

Verschillen tussen het 
Nederlandse EMDR-
standaardprotocol en 
het originele protocol 
van Shapiro
Deel V: De werkgeheugentheorie 
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Adaptive Information Processing (AIP) model 
(EMDR Europe website 2018)
Eye movement desensitization and reprocessing 

(EMDR) is a therapeutic approach guided by the adap-

tive information processing (AIP) model, which posits

that trauma is stored and stuck in the brains neural 

network. Any memory of a traumatic event causes the

person to connect to the negative feelings and cogni-

tion associated with it. The goal is to add adaptive emo-

tions to the neural network. This is obtained through 

bilateral stimulation, a process that creates new neural 

pathways and the ability to access the stored trauma. 

This allows for the reprocessing of the trauma and re-

duction of associated anxiety, thereby creating new 

associations with memories and increasing adaptive

behaviors

Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh   Illustratie: Charlotte Tasma

Research

Elke paar jaar verschijnt er een nieuwe versie van het 
Nederlandse EMDR-standaardprotocol, de laatste jaren 
in samenwerking met de protocollencommissie van de 
VEN. Deze commissie verzamelt via de supervisoren 
jaarlijks suggesties voor verbetering. Uiteindelijk beslis-
sen de auteurs van het protocol over de door te voeren 
aanpassingen. 
Niet elk land heeft een ‘eigen’ protocol; meestal wordt 
er gewerkt met een vertaalde versie van het standaard-
protocol van Francine Shapiro uit 2001. Zij koos er voor 
om het protocol zo min mogelijk te wijzigen, zodat in 
elk onderzoek en overal ter wereld dezelfde procedure 
wordt gehanteerd. Het nadeel hiervan is dat er onvolko-
menheden blijven bestaan en mogelijke verbeterpunten 
blijven liggen. In Nederland kiezen we er voor om het
protocol juist wel regelmatig aan te passen, meestal op 
grond van klinische ervaring, wetenschappelijk onder-rr
zoek, voortschrijdend inzicht en veelgemaakte fouten 
tijdens de trainingen en supervisies. 

De selectie van de NC
De NC-selectie is voor velen een relatief moeilijk, maar 
erkend belangrijk, onderdeel van het EMDR-proces. 
Shapiro spreekt van: ‘A statement that expresses the 

underlying belief or maladaptive self-assessment that 

goes with the image’ (Shapiro, 2001, p58). In de trainin’ -
gen wordt gesproken over de NC als: ‘De disfunctionele 
opvatting over zichzelf als persoon die door de ‘target-
herinnering’ wordt opgeroepen’ (De Jongh & ten Broeke,
2003, p 71). Er is dus nauwelijks verschil in definiëring. 
De NC is per definitie verbonden aan een plaatje (image) 

en gaat uitdrukkelijk niet over diegene in het beeld maar 
over de persoon in de kamer van de therapeut, kijkend 

naar het beeld. De gehanteerde definities met de ber -
grippen ‘belief’ (Shapiro) en ‘opvatting’ (De Jongh & Ten ff

Broeke) leiden wel soms tot verwarring met een zoge-
naamde kernopvatting. Een kernopvatting gaat over wie 
of wat de persoon is (of denkt te zijn) in het algemeen, 

los van het target en betreft dus het zelfbeeld, terwijl t

een NC gaat over wat de persoon over zichzelf gelooft 
met het ‘target’ in gedachten.

Criteria waaraan de NC moet voldoen
Shapiro noemt verder dat een NC affectgeladen moet
zijn, betrekking moet hebben op de persoon zelf en ge-
formuleerd moet zijn in de tegenwoordige tijd (dus niet:
‘Ik was in gevaar’). Het gaat uitdrukkelijk om disfunctio-

nele cognities. Voor een persoon die objectief scheel is, is
‘Ik ben scheel’ dus geen een goede NC. In Nederland wor-rr
den deze kenmerken samengevat in een lijstje met crite-
ria waaraan een geschikte NC moet voldoen, te weten:
1) heeft betrekking op de patiënt als persoon, 2) is disfunc-
tioneel (d.w.z. objectief onjuist of ontregelend), 3) heeft
betrekking op het ‘target’, 4) is actueel geldig en 5) affect
geladen (De Jongh & ten Broeke, 2003, p.73)1. De verschil-
len met Shapiro liggen dus niet in de definiëring van de
NC, maar in de mate waarin de definitie strikt wordt ge-
hanteerd. Opmerkelijk is dat veel NC’s die Shapiro in haar 
boek noemt in het Nederlandse rijtje van ‘veel gemaakte 
fouten’ passen. Op zichzelf een wat wonderlijke situatie.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van NC’s die wij 
niet zouden goedkeuren (Shapiro, 2001, p 430):

Verschillen tussen het Nederlandse
EMDR-standaardprotocol en het
originele protocol van Shapiro
Deel I: de NC

Het bestuur van EMDR Europe vroeg Nederland om een overzicht te geven van de belangrijkste 
aanpassingen in het Nederlandse protocol, inclusief een toelichting daarop. Wij menen dat de 
overwegingen die tot deze aanpassingen hebben geleid ook interessant zijn voor Nederlandse 
EMDR-therapeuten. In deze bijdrage gaan we in op de ‘Nederlandse visie’ op het gebruik van 
de ‘Negatieve Cognitie’ (NC).
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‘I cannot trust anyone’

De ‘NC’ ‘I cannot trust anyone’ lijkt meer betrekking te 
hebben op het gevoel van wantrouwen of onveiligheid 
in het dagelijks leven (als symptoom) en minder op het 
‘target’ (verwarring NC met klacht). 

‘I deserve only bad things’ 

De ‘NC’ ‘I deserve only bad things’ genereert ongetwij-
feld lading, maar lijkt meer betrekking te hebben op het 
zelfbeeld dan op het target (verwarring NC met zelf-     

Bij een verkeerd gekozen NC 
staat de trein misschien niet 

hoog genoeg op de berg, 
maar bij een verkeerd 

gekozen ‘target’ staat de 
trein op de verkeerde berg!
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Vrij snel na de eerste publicaties over EMDR benadrukte 
Shapiro dat EMDR veel breder toegepast kan worden dan 
alleen bij PTSS. Haar visie is dat de meeste vormen van 
psychopathologie kunnen worden beschouwd als een 
gevolg van een of meer beschadigende gebeurtenissen. 
Ze werkte dit uit in het zogeheten Adaptive Information 

Processing (AIP) model (Shapiro, 2001). Binnen dit model 
wordt gesteld dat bij psychische klachten de informatie-
verwerking van grotere en kleinere nare gebeurtenissen 
niet goed is verlopen. Doorgaans worden ervaringen, hoe 
ingrijpend ook, verwerkt en geïntegreerd in bestaande 
‘neurale netwerken’. “Als de integratie van nieuwe in-
formatie op de een of andere wijze niet goed verloopt, 
doordat de ervaring te heftig is, te zeer in strijd is met 
bestaande opvattingen, de draagkracht te beperkt is of 
de omstandigheden te ongunstig, dan blijven de ervarin-
gen op een ‘bevroren’, onverwerkte wijze in het geheu-
gen achter. Ze oefenen door hun emotionele betekenis en 
lading een negatieve invloed uit op gedachten, gevoelens 
en gedragingen, ook als ze niet intrusief in het bewustzijn 
aanwezig zijn”, aldus Shapiro. De patiënt heeft lang niet 
altijd een hulpvraag met betrekking tot deze ervaringen.
Het AIP-model benadrukt niet alleen de schadelijke invloed 
van onverwerkte gebeurtenissen, maar ook het belang van 
het alsnog herstellen van deze ‘oude wonden’. Volgens het 
AIP-model is EMDR-therapie bij uitstek geschikt om disfunc-
tioneel opgeslagen herinneringen ‘onschadelijk’ te maken. 
EMDR zou de integratie van de nare ervaringen in bestaande 
kennis bevorderen, wat leidt tot vermindering van negatieve 
emoties en de opbouw van een adaptief cognitief kader. 
Daarbij gaat Shapiro uit van de interne wijsheid en het zelf-
helend vermogen van de patiënt (“Processing those memo-

ries allows us to learn what is useful and let go of the rest”).

Targetselectie 
Een belangrijke vraag is welke geheugenrepresentaties 
relevant zijn om te bewerken in relatie tot de doelstel-
ling van de behandeling. Shapiro heeft dit in feite niet 
expliciet uitgewerkt. In haar boek geeft ze prachtige 
voorbeelden van hoe zij zelf tijdens het anamnestisch 
interview tot potentiële targets komt (pp 108-118). Het 
is echter erg moeilijk te bepalen of de zo gevonden 
herinneringen echt relevant zijn. In ieder geval is haar 
zoekstrategie moeilijk overdraagbaar. Meestal laten 
behandelaren in de Verenigde Staten de targetselectie 
aan de patiënt zelf over, door een sessie te beginnen 
met vraag: “What incident would you like to work on 

today?” Nederlandse EMDR-therapeuten die nog opge-
leid zijn door Francine Shapiro of Gerry Puk (dus voor 
het jaar 2000) herinneren zich nog wel dat dit de eerste 
stap was van het vertaalde Amerikaanse EMDR-stan-
daardprotocol. 
Shapiro (2006) noemt nog een aantal vragen die aan pa-
tiënten kunnen worden gesteld om relevante herinne-
ringen te identificeren. Daarvoor gebruikt ze een tijdslijn 
en ze stelt voor aan patiënten te vragen om hun tien 
naarste herinneringen te benoemen. Nadat aan de pa-
tiënt de SUD-schaal is uitgelegd, volgt de instructie: “On 

this timeline, what are the most important events – good 

and bad – that formed the person you are today?” Of: 
“When are the times that things changed? (specifically 

ask for deaths/losses, including animals and humiliati-

ons.” (Shapiro, 2006, p.34). Opvallend hieraan is de ta-
melijk ongerichte instructie. Bovendien is het onduidelijk 
of de toepassing van EMDR op deze herinneringen leidt 
tot vermindering van de klachten waarvoor de patiënt 
behandeling zoekt.  

Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

In een serie artikelen bespreken wij de belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDR-

protocol ten opzichte van het originele protocol van Shapiro. In deze bijdrage gaan we in op 

de casusconceptualisatie. Ook presenteren wij een schema dat recent door de gezamenlijke 

EMDR-trainers is ontwikkeld en sindsdien gebruikt wordt in de EMDR-opleidingen.

Verschillen tussen het Nederlandse 
EMDR-standaardprotocol en het 
originele protocol van Shapiro
Deel II: de casusconceptualisatie
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Ontwikkeling

Machteloosheid, in de zin van het ontbreken van controle, 
speelt in zekere mate bij iedere nare herinnering een rol; 
de activatie van de herinnering roept immers ongewenste 
emoties en spanning op en de persoon heeft daar geen 
controle over. Ook ten opzichte van een beeld met de ne-
gatieve cognitie (NC) ‘Ik ben een loser’ is er immers sprake 
van machteloosheid, zolang de herinnering niet neutraal 
aanvoelt. Er zijn overigens diverse redenen om te spreken 
van ‘geheugenrepresentaties’ in plaats van ‘herinnerin-

gen’: dat maakt duidelijk dat het niet altijd gaat om een 
ervaring die in het geheugen ligt opgeslagen, maar dat het 
ook kan gaan om andere mentale representaties die strikt 
genomen geen herinnering zijn, maar zich wel in het ge-
heugen bevinden, zoals fantasieën over wat er had kunnen 

gebeuren (verleden), of over wat er zou kunnen gebeuren 
(toekomst). Hier wordt in het Nederlandse protocol dan 
ook, sinds een aantal jaren, expliciet naar gevraagd.

Een NC wordt, in navolging van Shapiro (2001), door De 
Jongh en ten Broeke (2003, p.71) beschreven als: ‘de dis-

functionele opvatting over zichzelf, als persoon, die door 

de ‘targetherinnering’ wordt opgeroepen’ (zie ook deel I, 
EMDR Magazine #12). Op grond van deze definitie worden 
in het protocol vragen gesteld als: “Wat zegt dat over jou 
als persoon?”, en “Hoe noem je zo iemand?” Langzamer-
hand groeide  – in ieder geval in Nederland – het besef dat 
in bepaalde gevallen deze vragen niet zo relevant zijn, of 
moeilijk te beantwoorden, en soms zelfs een beetje ‘on-
gepast’ zijn. 

Neem bijvoorbeeld iemand met een intrusief beeld over 
de ontploffing tijdens de vuurwerkramp in Enschede; ei-
genlijk wordt er gevraagd: “Wat zegt het over jou, dat je 
nu zo machteloos bent?” Wat moet een patiënt daarop 
antwoorden? De patiënt is zichtbaar machteloos, zodra 
de herinnering wordt geactiveerd. Uiteraard kan het als 
disfunctioneel worden beschouwd als iemand zo sterk 
reageert op een mentale representatie van een gebeur-
tenis die al lang voorbij is, maar ook dan is het geen 
disfunctionele ‘zelfopvatting’. Bepaalde geheugenrepre-
sentaties brengen dus – bij activatie – reacties teweeg 
die niet worden gemedieerd door negatieve zelfopvat-

tingen. Dit heeft ook consequenties voor het bepalen 
van de PC en de VoC. Met name bij het domein controle 
komt dit aan de orde.

Het domein controle
Op twee verschillende manieren kunnen geheugenre-
presentaties machteloosheid induceren. De eerste cate-
gorie bestaat uit plaatjes waarbij de machteloosheid van 
destijds in het heden opnieuw wordt gevoeld. Dit kun-
nen herbelevingsplaatjes worden genoemd: het naarste 
toen is het naarste nu. Voorbeelden hiervan zijn: “Ik zie 
mijzelf daar staan in het ziekenhuis, aan het bed van mijn 
kind”, en “Ik zie mijn vader dronken thuiskomen en mijn 
moeder in elkaar slaan.” Soms gaat het om pure herbele-
vingen: de persoon kijkt weer door de ogen van toen en 
ziet zichzelf daarom ook niet in het beeld, bijvoorbeeld: 
“Ik zie die auto (weer) op mij af komen.” 

Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh    Illustraties: Chiara Arkesteijn

In een serie artikelen bespreken wij de belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDR-

protocol ten opzichte van het originele protocol van Shapiro. In deze bijdrage gaan we in op 

‘machteloos makende targets’. Op dit punt hebben twee ontwikkelingen tot aanpassingen in het 

Nederlandse protocol geleid: ten eerste het besef dat de negatieve cognitie (NC) ‘Ik ben machte-

loos’ eigenlijk niet echt een disfunctionele cognitie is, en ten tweede de toenemende aandacht voor 

‘fantasieplaatjes’ en de wijze waarop deze een plaats kunnen krijgen in de casusconceptualisatie.

Verschillen tussen het Nederlandse 
EMDR-standaardprotocol en 
het originele protocol van Shapiro

Deel III: Machteloos makende targets
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De tweede categorie ‘machteloos makende targets’ in 
het kader van EMDR betreft plaatjes die op zichzelf erg 
naar en aversief zijn, zoals van ‘afgerukte ledematen’, 
‘een verkoold lichaam’ of een plaatje waarop te 
zien is ‘hoe iemand erbij lag na een verkrach-
ting’. Dit zijn plaatjes waarvan ook de maag 
van de therapeut zich kan omdraaien. Ook 
alle flashforwards en ‘wat er had kúnnen 
gebeuren’-plaatjes zijn min of meer per 
definitie (te) naar om te zien en maken 
dus machteloos; patiënten zeggen vaak 
letterlijk: “Ik moet daar niet aan denken”, 
of “Ik kan daar echt niet tegen.” 

Het voorbeeld van een militair die in Afgha-
nistan adequaat de verwondingen van zijn col-
lega heeft verbonden, maar met terugwerkende 
kracht misselijk wordt bij de herinnering aan de 
buikwond met blootliggende ingewanden, verduidelijkt 
het verschil tussen de twee vormen van machteloos-
heid: hij was toen niet machteloos omdat hij wist hoe 
hij moest handelen (geen herbeleving van de machte-
loosheid van toen) maar nu wel (bij dit aversieve beeld). 

Het onderscheid tussen beide vormen van machteloos-
heid is terug te vinden in de instructies in het EMDR-
standaardprotocol. Op pagina 3 staat: “Indien het ant-
woord doet vermoeden dat het om controle gaat: de 
machteloosheid van toen wordt opnieuw gevoeld, of het 
plaatje is aversief en naar om te zien, vraag dan: ‘Klopt 

het dat je je (opnieuw) machteloos voelt als je nu naar 

het plaatje kijkt?’ De therapeut wordt geacht het woord 
opnieuw wel of niet te gebruiken, afhankelijk van de si-
tuatie (het soort plaatje).”

Vanuit de visie dat de uitspraak ‘ik ben machteloos’ 
bij een beeld, geen disfunctionele zelfopvatting 
betreft, maar meer een beschrijving van een ‘er-
varing’ (het niet aankunnen), heeft het ook wei-
nig zin om te vragen: “Wat zou je wíllen geloven 
over jezelf, in plaats van ‘ik ben machteloos’?” Dit 
was tot enkele jaren geleden toch de standaardvraag 
in het Nederlandse protocol, en nog steeds in het 
Amerikaanse. Therapeuten zullen de ervaring hebben 
dat het antwoord op deze vraag tot verwarrende en 
‘matter of fact’-antwoorden leidt, zoals: “Dat ik ster-
ker was geweest”, of “Dat iemand me had geholpen.” 
Antwoorden kortom, die – in combinatie met het tar-
get – weinig bijdragen aan ‘de trein op de berg zetten’, 
en die ook weinig sturing geven aan het verwerkings-
proces. Bovendien leiden ze niet zelden  
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In januari is er een nieuwe versie van het Nederlandse 
EMDR-standaardprotocol verschenen (versie 2018). 
Net als in voorgaande jaren is deze tot stand gekomen 
in samenwerking met de protocollencommissie, on-
der leiding van Franka Groote, die alle suggesties voor 
verbetering door het jaar heen heeft verzameld. Het 
EMDR-protocol voor kinderen en jongeren tot achttien 
jaar volgt de wijzigingen in het EMDR-standaardpro-
tocol op de voet. Beide protocollen worden daarmee 
langzamerhand een soort VEN-document waar veel 
mensen bij betrokken zijn. Niettemin worden de uitein-
delijke beslissingen noodzakelijkerwijs genomen door 
de auteurs van het protocol. Net als in voorgaande ja-
ren betreft het verscheidene tekstuele wijzigingen die 
het geheel beter leesbaar maken en ervoor zorgen dat 
het protocol vlotter kan worden toegepast. Veel dank 
aan alle VEN-leden die hieraan hebben bijgedragen.
Naast de tekstuele wijzigingen is er in de loop der jaren 
ook een aantal wezenlijke inhoudelijke aanpassingen 
doorgevoerd. Dat geldt met name voor de back-to-tar-

get - procedure die met ingang van 2018 een aanzien-
lijke wijziging heeft ondergaan. Het nieuwe protocol 
kan worden gedownload van de website www.emdr.nl

Hulp onderweg 
Ten opzichte van Shapiro’s protocol is de Nederlandse 
versie daarvan nogal uitgebreid. Het lijkt daardoor aan 
de ene kant wat omslachtiger en moeilijker te leren, 
maar aan andere kant helpt de uitgebreidheid van het 
protocol juist bij het signaleren en het oplossen van 

vaak voorkomende dilemma’s. Zo zijn er bijvoorbeeld 
uitgeschreven tekstgedeelten die helpen bij het op een 
correcte wijze maken van een keuze tussen twee beel-
den (targets) of twee mogelijke NC’s bij hetzelfde beeld, 
die in het originele protocol van Shapiro ontbreken. 
Een ander voorbeeld is het controleren of de patiënt 
de instructie daadwerkelijk heeft begrepen. We den-
ken dat recente tekstuele aanpassingen de 2018-ver-
sie van het EMDR-standaardprotocol nog krachtiger en 
werkbaarder hebben gemaakt. Deze kracht proberen 
we te illustreren aan de hand van de bespreking van de 
meest relevante inhoudelijke verschillen met Shapiro’s 
versie.

Veilige plek en stopteken 
In het protocol van Shapiro wordt standaard begon-
nen met een ‘veilige plek’-oefening. Ook wordt er een 
stopteken (hand opsteken) afgesproken, zodat de pati-
ent op eenvoudige wijze kan aangeven dat hij of zij de 
EMDR-sessie (tijdelijk) wil onderbreken. Over de ‘vei-
lige plek’ zegt Shapiro: “I will include one exercise that 

can be particularly helpful to reassure the client that 

he can quickly recover his emotional stability during 

any disturbance.” (Shapiro, 2001, p. 125.) [… ] “It also 

serves to set up an initial positive association with the 

use of eye movements.”

‘De veilige plek’ en ‘het stopteken’ zijn bedoeld om 
de patiënt gerust te stellen en de arousal te verlagen. 
Helaas ontbreekt wetenschappelijk onderzoek naar de 
werkzaamheid en de noodzaak van deze procedurele

Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

In een serie artikelen (Hornsveld, Ten Broeke & de Jongh, 2017a, b, c) bespreken wij de 

belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDR-standaardprotocol ten opzichte van 

de originele versie van Shapiro. In deze bijdrage gaan we met name in op de onderdelen 

Scherpstellen en Desensitisatie (stap 2 en 3) van het protocol. Daarnaast wordt de huidige 

Nederlandse ‘back to target’ -procedure beschreven.

Verschillen tussen het Nederlandse 
EMDR-standaardprotocol en 
het originele protocol van Shapiro

Deel IV: Scherpstellen, desensitisatie en ‘Back to target’
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elementen. Daarnaast zijn er volgens ons goede argu-
menten om beide onderdelen niet vast in het standaard-
protocol op te nemen. Ze zouden namelijk een averechts 
effect kunnen hebben, in die zin dat patiënten hiermee 
onbedoeld de boodschap krijgen dat de behandeling 
met EMDR wel eens uit de hand zou kunnen lopen, en 
dat deze daarom op ieder moment acuut moet kunnen 
worden afgebroken. Dit kan bij de patiënt (en wellicht ook 
bij de therapeut) leiden tot onnodige zorgen over wat er 
komen gaat en de neiging versterken tot (cognitief en af-
fectief) vermijding. Bovendien is inmiddels vastgesteld dat 
het contraproductief is om de patiënt zo ‘rustig mogelijk’ 
de EMDR in te laten gaan. Een optimaal hoge arousal is 
juist belangrijk voor het reconsolidatieproces dat bij de 
toepassing van EMDR plaatsvindt (zie Littel e.a., 2017). 
Kortom, het standaard aanbieden van een imaginair toe-
vluchtsoord lijkt weinig zinvol voor de gemiddelde pati-
ent. Voor kwetsbare patiënten, zoals patiënten met zeer 
ernstige herbelevingen en dissociatieve symptomen, is 
het opbouwen van een ‘veilige plek’ mogelijk wel zin-
vol. In dat geval krijgt de interventie meer de vorm van 
Resource Development and Installation (RDI), of van een 
aparte imaginatieoefening, los van het standaardprotocol 
(zie Ten Broeke e.a., 2012 voor een mogelijke aanpak). 

Targetselectie 
In het Nederlandse standaardprotocol bestrijkt het on-
derdeel targetselectie bijna twee pagina’s. In Amerika 
wordt volstaan met: “What picture represents the worst 

part of the incident?”, of – naar keuze – “What picture 

represents the entire incident?” En als er geen beeld 
is: “As you think of the experience, what comes up?” 
Dat is dus alles wat betreft Shapiro’s protocol. Star-
ten met een stilstaand beeld vindt Shapiro belangrijk, 
omdat het de ingang is tot het gehele dysfunctionele 
(traumatische) geheugennetwerk dat moet worden ge-
activeerd (p.133). Hoewel zij elders benadrukt dat het 
bij EMDR niet gaat om wat destijds het naarste was, 
maar wat momenteel het naarste is om aan te denken, 
maakt Shapiro zich bij de instructies, zoals hierboven 
geciteerd, niet al te druk om het handhaven van het 
verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’. In Nederland ligt dit an-
ders. Wij veronderstellen dat de vraag “Even voor de 

zekerheid, is dit het beeld in je hoofd dat je echt nu, 

op dit moment, het naarste vindt om naar te kijken, of 

is dit een plaatje waarop te zien is wat je destijds het 

naarste vond?” patiënten vanuit een ander perspectief 
naar hun ervaring laat kijken, en hen doet beseffen dat 
er een verschil is tussen wat destijds zo naar was en – 
belangrijker – wat hen momenteel raakt (arousal!) als 
de herinnering wordt opgeroepen. 

‘Trein op de berg’ 
Het ‘Nederlandse idee’ dat de trein zo hoog mogelijk 
op de metaforische berg moet worden gezet om deze 
vervolgens zo krachtig mogelijk naar beneden te kun-
nen laten rollen, vinden we niet op die manier terug bij 
Shapiro. Zij is juist meer gericht op geruststelling dan op 
het verhogen van de arousal, zoals we al eerder vast-
stelden bij het bespreken van ‘de veilige plek’. Zo geeft 
ze bijvoorbeeld het advies om na iedere twaalf oogbe-
wegingen de patiënt even aan te moedigen door te zeg-
gen: “That’s it”, “Good” of: “It’s old stuff”. Dit is, zoals 
gezegd, tegengesteld aan de Nederlandse procedure 
waarin juist extra aandacht wordt besteed aan het zo 
volledig mogelijk activeren van de gehele herinnering 
met zo min mogelijk vermijding en (dus) zo min mogelijk 
expliciete geruststelling. Een manier om dat te optima-
liseren is de patiënt tijdens het scherpstellen te vragen 
om de ogen gesloten te houden. In de 2018-versie van 
het EMDR-standaardprotocol wordt dan ook aangeraden 
(maar niet verplicht) de ogen dicht te houden tijdens de 
gehele fase van scherpstellen. Dit heeft de bedoeling om 
de herinnering zo goed mogelijk te activeren en een zo 
hoog mogelijke SUD na te streven.

Extra uitleg bovenop de berg?
Afgezien van de NC- en PC-selectie (zie Hornsveld et al., 
2017a) zijn er nauwelijks verschillen tussen het Neder-
landse protocol en dat van Shapiro als het gaat om het 
vaststellen van de VoC, de emoties, de SUD-score, en 
‘waar in het lichaam de spanning of naarheid het sterkst 
wordt gevoeld’. Omdat de patiënt de uitleg over EMDR 
alweer vergeten kan zijn op het moment dat de desen-
sitisatiefase start, stelt Shapiro voor om op het moment 
dat de oogbewegingen starten, de instructies nog even 
te herhalen: “Now remember, it is your own brain that is 

doing the healing and you are the one in control. I will ask 

you to mentally focus on the target and to follow my fi n-

gers with your eyes. Just let whatever happens, happen, 

and we will talk at the end of each set. Just tell me what 

comes up, and don’t discard anything as unimportant. 

Any new information that comes to mind is connected 

in some way. If you want to stop, just raise your hand.” 

Shapiro wil met deze instructie voorkomen dat relevant 
geheugenmateriaal dat tijdens de desensitisatiefase van 
EMDR wordt geactiveerd, niet door de patiënt wordt be-
noemd of zelfs wordt genegeerd, terwijl deze mogelijk 
wel belangrijk is. Naar ons idee is deze uitleg ‘bovenop 
de berg’ echter ongelukkig getimed en draagt het eerder 
bij aan het stagneren van het proces, dan dat het ruim-
te geeft aan het proces. Interessant is dat in de laatste 
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Waarom geen klikjes?
In 2009 gebruikte de meerderheid van de EMDR-the-
rapeuten in Nederland ‘klikjes'; zo werd het ook on-
derwezen in de EMDR-opleidingen in die tijd. Klikjes 
leken even goed te werken als het maken van oog-
bewegingen en een groot deel van de therapeuten 
gaf er ook de voorkeur aan. Het was immers een stuk
minder vermoeiend voor therapeuten. Ook patiënten
gaven aan dat klikjes beter werkten omdat ze zich, in
vergelijking met de oogbewegingen, beter op de her-
innering konden concentreren en door de oogbewe-
gingen teveel werden afgeleid.
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Ontwikkeling

De eerste verwarring ontstaat al als we vaststellen dat 
de DSM-5 geen offi ciële classifi catie heeft voor CPTSS. 
In Nederland werken we met de DSM-5, en kunnen we 
de diagnose dus niet stellen. Maar aangezien we in de 
klinische praktijk die term wel vaak gebruiken, is het toch 
belangrijk vast te stellen wat er dan wel offi cieel onder 
verstaan wordt buiten de DSM-5. Laten we daarom de 
defi nitie volgen van de 11e versie van de International 

Classifi cation of Diseases (ICD-11), een classifi catiesys-
teem waarin de diagnose complexe PTSS wel offi cieel 
wordt vastgelegd. 

1. Voor een diagnose CPTSS moet er in de eerste
 plaats sprake zijn van een PTSS
Dit lijkt een open deur, PTSS staat immers al in het woord 
CPTSS, maar toch komt het in de klinische praktijk vaak 
voor dat mensen de diagnose CPTSS krijgen zonder dat 
ze aan de criteria van PTSS voldoen. Die PTSS-criteria zijn 
(in hoofdgroepen): herbelevingen, vermijding, en hypera-

rousal. Let wel: iemand moet symptomen hebben van 
ál die clusters. Zonder herbelevingen bijvoorbeeld kan 
iemand niet de diagnose PTSS krijgen en dus ook geen 
diagnose CPTSS.

2. Voor een diagnose CPTSS moet er sprake zijn 
 van een PTSS plús nog andere symptomen 
Voor complexe PTSS moet iemand bovenop de reguliere 
PTSS-symptomen ook nog voldoen aan symptomen van 
drie andere symptoomclusters, te weten emotieregula-
tie-problematiek, negatief zelfbeeld en problemen met 
relaties. Tezamen worden deze symptomen aangeduid 
met: problemen in de zelforganisatie. Opnieuw, de per-
soon moet symptomen hebben uit ál deze clusters. Veel 
mensen hebben door allerlei trauma’s een negatief zelf-
beeld, maar dat op zich is onvoldoende om de diagnose 
CPTSS vast te stellen. 

Complexe PTSS

• PTSS
• Herbelevingen
• Vermijding
• Hyperarousal

• PLUS
• Interpersoonlijke relatieproblemen
• Laag zelfbeeld
• Emotieregulatieproblemen

3. De DSM-5 bevat geen diagnose complexe 
 PTSS, maar wel symptomen van CPTSS 
De DSM-5 bevat geen aparte classifi catie voor de diag-
nose complexe PTSS. Dat wil niet zeggen dat de DSM-5 
symptomen van complexe PTSS niet serieus neemt. De 
symptomen van CPTSS zijn alleen niet apart toegevoegd 
aan de criteria van een ‘gewone’ PTSS, maar geïnte-
greerd in de lijst van symptomen van een gewone PTSS. 
Denk aan symptomen uit het D-cluster zoals als nega-
tieve cognities over jezelf, en gevoelens van schaamte 
en schuld (negatief zelfbeeld) of vervreemding van an-
deren (problemen met relaties), en symptomen uit het 
E-cluster, zoals impulsief en zelfdestructief gedrag (emo-
tieregulatieproblemen). Daarnaast heeft de DSM-5 nog 
het dissociatieve subtype toegevoegd. 

4. Complexe PTSS is iets anders dan (complex) 
 trauma
In de klinische praktijk wordt naast de term CPTSS vaak 
de term complex trauma gebruikt. Ook de defi nitie van 
complex trauma is niet eenduidig, maar meestal wordt 
ermee bedoeld dat iemand vroegkinderlijk seksueel is 

Tekst: Agnes van Minnen

Wat is complexe PTSS?
Verheldering in acht stappen
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misbruikt en/of mishandeld. Ten onrechte wordt veron-
dersteld dat complex trauma leidt tot complexe PTSS, 
of andersom, dat mensen met CPTSS ook complex trau-
ma hebben meegemaakt. CPTSS kan echter volgen na 
elk trauma. Leeftijd (bijvoorbeeld jeugd), en frequentie 
(bijvoorbeeld meermalig of langdurend) of aard van het 
trauma (bijvoorbeeld interpersoonlijk) zijn daarbij niet 
belangrijk. CPTSS kan ook ontstaan na een enkelvoudig 
trauma (twaalf procent van de slachtoffers van 9/11 ont-
wikkelde hierna een CPTSS), of na een serie trauma’s 
die men als volwassene heeft meegemaakt (denk aan 
huiselijk geweld, of oorlogsgeweld). En andersom kan 
na herhaald misbruik in de jeugd ook een ‘enkelvoudige’ 
PTSS ontstaan, zonder symptomen van CPTSS. Van de 
mensen die herhaaldelijk misbruikt waren in de jeugd, 
ontwikkelde 25 procent een ‘enkelvoudige’ PTSS, maar 
geen CPTSS. 

5. De klachten van PTSS zijn bij mensen met 
 CPTSS niet ernstiger
Mensen met CPTSS hebben weliswaar meer sympto-
men (namelijk die horen bij CPTSS), maar hun ‘gewone’ 

PTSS-klachten zijn niet ernstiger in vergelijking met 
mensen die alleen een ‘enkelvoudige’ PTSS hebben. Dus 
de symptomen als herbelevingen, vermijding en hyper-

arousal zijn in beide groepen even ernstig. Mensen met 
CPTSS ervaren wel meer impact op hun functioneren 
dan mensen met PTSS. Logisch ook, omdat ze meer ad-
ditionele klachten hebben. 

6. Complexe PTSS is iets anders dan een 
 chronische PTSS
In de klinische praktijk kom ik ook de term chronische 
PTSS vaak tegen. Meestal wordt daarmee bedoeld dat 
het ofwel om een ernstige PTSS gaat, ofwel om een 
persoon met PTSS die therapieresistent zou zijn, en 
dus chronisch aan deze aandoening lijdt. Beide aan-
duidingen zijn onjuist. In de DSM-IV werd de chroni-
sche PTSS onderscheiden van de acute PTSS, waarbij 
de duur van het bestaan van de klachten het enige cri-
terium voor chronische PTSS was, namelijk meer dan 
drie maanden. In de praktijk komen doorgaans alleen 
maar mensen die al langer dan drie maanden PTSS-
klachten hebben, en dus allemaal een chronische     
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Research

PTSS hebben. Dat zegt dus niets over het behandel-
perspectief of de ernst. In de DSM-5 is dit onderscheid 
vervallen, en is een chronische PTSS dus geen geldige 
diagnose meer.

7. CPTSS symptomen zijn te meten
Er is de laatste jaren hard gewerkt aan een meetinstru-
ment om CPTSS symptomen meetbaar te maken. Het 
eerste instrument dat binnenkort beschikbaar komt is 
de International Trauma Questionnaire (ITQ), een zelf-
rapportage lijst. Binnenkort komt deze vragenlijst in 
het Nederlands beschikbaar. In de toekomst zijn wel 
betere instrumenten noodzakelijk, zoals een diagnos-
tisch instrument in de vorm van een klinisch interview. 
Belangrijk om te noemen is dat het onderzoek rondom 
de diagnose CPTSS tot dusverre vooral vanuit één onder-
zoeksgroep is verricht, terwijl replicatiestudies nog op 
zich laten wachten.

8. CPTSS is niet hetzelfde als een borderline 
 persoonlijkheidsstoornis
Hoewel de symptomen van CPTSS soms lijken op die van 
een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), zijn het 
toch verschillende stoornissen. Er zijn mensen met een 
CPTSS die geen BPS hebben en andersom. Het verschil 
tussen de twee aandoeningen is vooral inhoudelijk. Zo 
worden beide stoornissen gekenmerkt door problemen 
met interpersoonlijke relaties, maar bij CPTSS gaat het 
vooral om je afgesneden voelen van anderen, of geen 
vertrouwen hebben in anderen, waardoor je geen inter-
persoonlijke relaties meer hebt of aangaat. Bij BPS gaat 
het om instabiele of wisselende relaties, waarbij iemand 
juist ook een heel intense relatie met iemand kan voe-
len. Hetzelfde geldt voor het zelfbeeld en de emotiere-
gulatie: grofweg gezegd zie je bij BPS veel wisselingen 
in emoties, gedrag en relaties, en bij CPTSS een stabiel 
negatief patroon. 

Complexe PTSS, complexe patiënt?
Dat twee belangrijke classifi catiesystemen zoveel ver-
schillen, laat wel zien dat de discussie op het gebied 
van CPTSS nog lang niet beslecht is. En dan hebben 
we het alleen nog maar gehad over de diagnose. Het 
onderscheiden van een aparte diagnose CPTSS in de 
ICD-11 impliceert dat er verschillende behandelingen 
nodig zijn voor PTSS en CPTSS, terwijl er volgens de 
DSM-5-classifi catie geen verschil in behandeling zou 
hoeven zijn. Die discussie, over de behandeling van (C)
PTSS, is logischerwijs ook nog druk gaande. Duidelijk 
is al wel dat lang niet elke patiënt met complexe PTSS 
een complexe patiënt is om te behandelen. Totdat on-
derzoek duidelijke antwoorden verschaft, is mijns in-
ziens het klinische veld op dit moment gebaat bij een 
gematigd gebruik van de terminologie complex trauma 
en complexe PTSS. In plaats van deze termen te ge-
bruiken zou je beter kunnen beschrijven wat je precies 
bedoelt: wat heeft de patiënt precies meegemaakt, en 
welke symptomen vertoont hij of zij?                       
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Mijn vader, toen een jonge adolescent, luisterde samen 
met een vriend naar een concert in het concertgebouw 
van Rotterdam toen een man achter hen een keiharde 
boer liet. Ze schoten in de lach en moesten telkens 
weer lachen als ze elkaar aankeken. Mensen om hen 
heen keken hen geërgerd aan. Onbegrijpelijk, vonden 
ze, als je dáár niet meer om mag lachen. Toen ze later 
omkeken, zagen ze hoe achter hen een persoon op een 
brancard werd weggedragen, de dekens over het ge-
zicht. Na de pauze is mijn vader met zijn vriend ergens 
anders gaan zitten.

Een uiterst gênante situatie. Ik heb er ook een aantal 
meegemaakt. 

Ik bezocht ooit mijn voormalige secretaresse in het zie-
kenhuis op de afdeling chirurgie. Ze was geopereerd in 
verband met haar ziekte elefantiasis. Kilo’s aan onder-
huids vet was er weggezogen. Het was de tijd dat ik 
verslaafd was aan Fisherman’s Friend. Ik had net een 
nieuwe ontdekt: extra strong. Ik bood mijn secretaresse 
er één aan en zei dat die dingen zo sterk zijn dat ze een 
gat in je gehemelte kunnen branden. Op dat moment 
schoot een persoon in het bed naast haar recht over-
eind en keek me vol verwijt aan. Ze had een enorme 
hazenlip. Het bezoek heeft opmerkelijk kort geduurd.

Een paar jaar later vertelde een cliënte van me dat haar 
man er nogal wat rare seksuele voorkeuren op nahield. 
Ze wist niet zo goed wat ze er mee aan moest en ze 
vroeg mij of ze sommige zaken mocht weigeren om 
te doen. Altijd een boeiend onderwerp om gretig op 
in te gaan, dus liet ik haar met een voorbeeld komen. 
De man in kwestie bleek met name een voorkeur te 
hebben om na te zijn klaargekomen, het zaad weer te 
verzamelen en met zijn rechterhand haar hele lichaam 
ermee in te smeren om haar vervolgens van top tot 
teen schoon te likken. Het is grappig hoe ons geheu-
gen werkt. Wat mijn antwoord is geweest en hoe we er 

verder over gepraat hebben kan ik me niet herinneren, 
maar het beeld van de man die zijn vrouw insmeert is 
op mijn netvlies ingebrand (n.b.: fantasieplaatjes altijd 
NC in het controledomein). Wat ik me ook nog wel goed 
kan herinneren is dat ik een paar dagen later bij het sta-
tion Leiden Centraal, ik had net iemand weggebracht, 
van achteren op mijn schouders werd getikt. Ik draaide 
mij om en daar stond mijn cliënte met naast haar een 
man. “Mag ik je mijn man voorstellen?” Een vriendelijke 
man stak mij uitnodigend zijn hand toe, zijn rechter. 
Een paar minuten stonden we zo tegenover elkaar. Ik 
in bevroren toestand en ik kon alleen maar naar zijn 
hand kijken. Enigszins verbaasd trok hij hem uiteindelijk 
ongeschud weer terug.

Beide situaties waren niet leuk, maar het allerergste ge-
beurde jaren geleden, ik studeerde nog. Met mijn toen-
malige vriendin kampeerden wij in een tentje aan het 
Balatonmeer in Hongarije. We kwamen ’s avonds laat 
aan, en zetten in het donker de tent met veel moeite 
op. Voor zover we konden zien was het niet zo druk op 
de camping. We werden laat wakker. Door het tentzeil 
voelde je de zon branden. We waren jong en wild en we 
belandden in een enorme eindeloze vrijpartij met alles 
d’r op en d’r aan. Na afloop, de temperatuur in de tent 
ging richting kookpunt, trok ik de rits van de tent om-
hoog en stak ik mijn hoofd uit de tent. Op wat getwitter 
van een paar vogeltjes na was het volkomen stil. Het 
hele kampeerterrein was leeg op één tent na, en die 
tent stond toevallig vlak naast de onze. Een man zat 
voor zijn tent in een laag stoeltje de krant te lezen. Hij 
draaide zijn hoofd naar mij en keek mij, over zijn lees-
bril heen, met een betekenisvolle blik aan, heel even-
tjes maar. Ik dook de tent in en bracht fluisterend mijn 
vriendin op de hoogte. Uiteindelijk is zij eruit gegaan 
om voor het ontbijt te zorgen. Ik ging pas aan het eind 
van de middag naar buiten, niet voordat mijn vriendin 
mij met erg veel moeite heeft kunnen overtuigen dat de 
man reeds lang met tent en al was vertrokken. 

Column

Awkward
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Jonge onderzoekers

Je hebt aan de hand van verschillende studies 
onderzocht hoe we traumabehandelingen nog 
effectiever kunnen maken. Laten we beginnen 
met positief afsluiten. Waarom wilde je deze 
procedure onderzoeken?
“Tijdens de EMDR-opleiding leerde ik dat de positieve bele-
ving van het materiaal verzwakt als je positief materiaal op-
haalt tijdens het uitvoeren van een belastende taak. Deze 
bevinding was onder meer gedaan door Hellen Hornsveld 
bij het RDI protocol. Zodoende leek het mij niet logisch 
dat je tijdens de procedure van positief afsluiten, waarbij 
je een positieve eigenschap ophaalt (bijvoorbeeld ‘Ik ben 
sterk’), ook iemand een werkgeheugen belastende taak 
-het maken van oogbewegingen- laat uitvoeren. Ik wilde 
onderzoeken of de oogbewegingen de ervaring van de po-
sitieve eigenschap zouden versterken zoals de bedoeling 
is van het positief afsluiten, of deze juist zou afzwakken.”

Klopt dat, is het maken van oogbewegingen bij 
positief afsluiten contraproductief?
“Ik heb drie studies gedaan: twee bij gezonde studenten 
en één bij PTSS-patiënten. Uit alle drie de onderzoeken 
blijkt dat er geen positief en geen negatief effect is van 
oogbewegingen op het ervaren van de positieve eigen-
schap. Het versterkt de eigenschap dus niet, maar het 
zwakt het ook niet af.”

In het standaard EMDR-protocol staat inmid-
dels bij het onderdeel positief afsluiten ook 
een vermelding van jouw onderzoek. 
“Ja, in het protocol staat nu dat je niet langer ‘verplicht’ 
bent om de oogbewegingen tijdens dit onderdeel van het 
protocol te laten maken. Er staat een beschrijving van een 

op COMET gebaseerde procedure. Ik denk overigens dat 
dit een goede toevoeging is, al moet ik er wel bij zeggen 
dat de effectiviteit van deze toevoeging in dit protocol nog 
niet is onderzocht.”

Ben je tevreden met de wijziging in het proto-
col met betrekking tot de oogbewegingen?
“Ik ben natuurlijk niet snel tevreden, dus nee, eigenlijk niet. 
Ik vind dat je patiënten niet onnodig moet belasten met een 
procedure waarvan in ieder geval is aangetoond dat het niet 
iets toevoegt. Idealiter wil je alleen elementen in je protocol 
die iets toevoegen aan de effectiviteit van je behandeling.” 

Na het positief afsluiten ben je gedoken in het 
modaliteitsspecifi ek belasten. Wat houdt dat in?
“Intrusies kunnen in verschillende sensorische modalitei-
ten worden ervaren, bijvoorbeeld visueel, auditief, geur of 
smaak. Modaliteitsspecifi ek belasten houdt in dat je intru-
sies die je ophaalt belast met een duale taak die dezelfde 
modaliteit heeft als de intrusie. Bij een naar beeld of fi lm-
pje laat je dan bijvoorbeeld iemand oogbewegingen ma-
ken en bij een nare stem of een naar geluid laat je iemand 
hardop tellen van 1000 naar 0.”

Waarom zou modaliteitsspecifi ek belasten beter 
zijn dan gewoon belasten? 
“We weten uit eerder onderzoek van onder andere Suzan-
ne van Veen, Kevin van Schie en Louise Maxfi eld, dat hoe 
méér we het werkgeheugen belasten tijdens het ophalen 
van een nare herinnering, hoe sterker de emotionaliteit 
van de herinnering afneemt. Meer werkgeheugenbelasting 
zou je op verschillende manieren kunnen bereiken, ook 
bijvoorbeeld door in dezelfde modaliteit te belasten. We 

Op 31 augustus 2018 promoveerde dr. Suzy Matthijssen aan de Universiteit Utrecht op haar 
proefschrift Enhancing trauma treatment: exploring working mechanisms and testing a novel 
route. De eerste studies naar het nut van oogbewegingen bij positief afsluiten in het EMDR
protocol voerde zij uit in het kader van de opleiding tot Klinisch Psycholoog bij het Altrecht
Academisch Angstcentrum. Haar onderzoeksbegeleider, prof. Marcel van den Hout, vroeg
haar of ze er niet een promotietraject van wilde maken. Dat greep ze met beide handen aan,
met een prachtig proefschrift als resultaat.

Tekst: Leonieke Kranenburg en Suzanne van Veen    Foto: Mykola Bugai
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weten namelijk al uit onderzoek naar het 
werkgeheugen dat je meer vertraagt op 
een taak wanneer je een tweede taak uit-
voert in dezelfde modaliteit dan wanneer 
je dat doet in een andere modaliteit.”

Was jij de eerste die dit onder-
zocht?
“Nee, dat was al een keer onderzocht bij 
studenten, door Kemps en Tiggeman. Zij 
vonden een algemeen effect van werk-
geheugenbelasting en een kleiner aan-
vullend effect door modaliteitsspecifiek 
te belasten. Ik onderzocht dit voor het 
eerst bij twee patiëntengroepen: men-
sen met PTSS en mensen met psycho-
tische klachten. Mijn onderzoek laat 
zien dat alle taken effectief waren in het 
verminderen van de emotionaliteit van 
de visuele én auditieve herinneringen. 
Dat visuele herinneringen minder emo-
tioneel kunnen worden gemaakt wisten 
we al, maar dat auditieve herinneringen 
ook te bewerken zijn is een nieuwe be-
vinding. Dat is klinisch heel relevant. Als 
een patiënt voorheen zei ‘Ik hoor nog de 
stem van mijn vader die mij uitscheldt’, 
dan vroeg de therapeut ‘Wat zie je daar 
dan bij? Maak daar eens een plaatje van’. 
Dat hoeft dus nu niet meer. Je kunt in 
feite dus ook gewoon dat geluid of dat 
zinnetje bewerken, zonder plaatje.”

Het belasten in dezelfde modali-
teit voegde dus niet iets toe?
”Dat vonden we in die patiëntenstudies 
inderdaad niet terug. Maar bij die studies 
kwamen we ook wel wat problemen te-
gen. Zo hadden patiënten soms moeite 
met tellen of om de stip te volgen. Zo-
doende hebben we nog een ’schone’ 
studie gedaan met studenten. Daarin  

“Ik zet de lichtbalk 
vaak op de modus van 
afwisselende kleuren en 
laat patiënten de kleuren 
op de balk benoemen 
terwijl ze de stip volgen.”

49  | EMDR Magazine 18



vonden we dat een taak in dezelfde modaliteit meer be-
lastend is voor het werkgeheugen dan een taak in een 
andere modaliteit.”

Wat raadt jij dan nu aan voor EMDR-therapeuten?
“We weten: hoe meer belasting, hoe beter. Ik zou dus so-
wieso gaan voor zoveel mogelijk werkgeheugenbelasting 
én dan dus bij een auditieve herinnering ook een audi-
tieve taak toevoegen aan de oogbewegingen. Ik zet de 
lichtbalk vaak op de modus van afwisselende kleuren en 
laat patiënten de kleuren op de balk benoemen terwijl ze 
de stip volgen.”

Bij het afscheid van Ad de Jongh en Carlijn de 
Roos uit het bestuur hield Hellen Hornsveld 
een lezing over verleden, heden en toekomst 
van het EMDR-protocol. Wat denk jij, mede op 
basis van je werk tot nu toe, hoe ziet het stan-
daardprotocol er over tien jaar uit? 
“Grotendeels verwacht ik dat het protocol nog hetzelfde 
zal zijn. Wat Shapiro heel knap heeft gedaan is dat ze met 
haar vragen vooraf over de herinnering (visueel en audi-
tief) aangevuld met ‘Welke emotie komt er op?’ (emotio-
neel) , en ‘Waar voel je dat in je lichaam?’ (fysiek) eigenlijk 
alle facetten van zo’n herinnering actief maakt door aller-
lei modaliteiten aan te spreken. Ik denk dat we over tien 
jaar af zijn van het focussen op alleen het visuele aspect, 
maar dat patiënten zelf kunnen aangeven wat het naarste 
stukje van de herinnering is. Dat vraag ik nu zelf ook al 
aan patiënten: ‘Wat is het meest nare stukje dat je ziet of 
hoort?’ Ik denk dat ‘een plaatje’ geen vaststaand plaatje 
is, maar een beeld met daarbij allerlei modaliteiten: ge-
luid, geur, beeld, tast.”

Je hebt ook onderzoek gedaan naar de nieuwe 
behandeling Visual Schema Displacement The-
rapy (VSDT).Toen we er voor het eerst van hoor-
den, waren we behoorlijk verbaasd. Voor wie 
er nog niet van gehoord heeft: wat houdt de 
behandeling in? 
“VSDT is een potentiële therapie voor traumabehande-
ling, waarbij je nare herinneringen en clusters van nare 
herinneringen tegelijkertijd kan bewerken. De procedure 
bestaat uit meerdere stappen; één daarvan is dat je een 
cirkel in de lucht tekent voor de patiënt en dat je in die 
cirkel verschillende punten selecteert die samenhangen 
met een traumatische ervaring en een leuke ervaring. Je 
bent heel actief bezig om de herinnering te activeren en 
mensen kunnen ook wel een beetje schrikken omdat je 
af en toe hard Whoosh! zegt. Sommigen noemen het dan 
ook de Whoosh-therapie.” 

Je vond in jouw studies dat VSDT het bij stu-
denten beter deed dan EMDR of niks doen. Hoe 
verklaar je dat?
“Een van de verklaringen is dat er bij VSDT veel arousal 
wordt opgewekt. We weten dat dit goed werkt bij het ver-
minderen van de emotionaliteit van nare herinneringen. 
Contra-conditionering zou ook een rol kunnen spelen, 
omdat we iets negatiefs aan iets positiefs koppelen. Ver-
der kan het ook een massale werkgeheugenbelasting zijn. 
Wat de Speakmans, de ontwikkelaars van deze behande-
ling, zelf denken is dat de kijkrichting er iets mee te maken 
heeft. Zij merkten dat als iemand het over het trauma had, 
hij of zij de hele tijd naar een bepaald punt keek; zo kwa-
men ze überhaupt op het hele idee voor VSDT. Ook het 
verrassingseffect zou tenslotte een rol kunnen spelen.”

Je wil graag de elementen uit het VSDT-protocol 
gaan testen. Met welk element wil je beginnen? 
“Ik heb er een paar die ik wil testen. Natuurlijk de 
Whoosh!, is die nu zo belangrijk? Verder zou ik het contra-
conditioneringsaspect, de kijkrichting en het knipperen 
en zuchten willen onderzoeken. We zijn druk bezig met 
het opzetten van dat onderzoek.”

Waarschijnlijk wil je in de toekomst ook cursus-
sen of trainingen over de VSDT aanbieden. Kan 
dat al, of is er eerst verder onderzoek nodig?
“Dat is altijd een spanningsveld. Als goede wetenschapper 
wil je natuurlijk het liefst dat er al een aantal RCT’s zijn ge-
weest, die de effectiviteit hebben aangetoond. Anderzijds, 
er zijn nu soms mensen die er zelf al mee aan de slag gaan 
en dat is natuurlijk eigenlijk ook niet zo bevorderlijk. Je wil 
dat behandelaren evidence-based behandelen en ze heb-
ben ook de verantwoordelijkheid als therapeut om patiënten 
niet zomaar aan allerlei dingen bloot te stellen. Ik ben een 
voorstander van goed opleiden en don’t try this at home, 
dus het is wel lastig om daar een middenweg in te vinden in 
het geval van zo’n potentieel effectieve methode als VSDT.”

Je hebt promotieonderzoek gedaan tijdens je 
opleiding als klinisch psycholoog. Kortom, je 
bent een echte scientist-practicioner. Welk 
advies heb jij voor therapeuten die ook onder-
zoek zouden willen doen? 
“Doen! Ik denk dat het haalbaarder is als je meerdere klei-
nere onderzoeken doet, dan heb je ook behapbare pro-
jecten. En ik denk ook vooral dat je moet doen wat je heel 
erg leuk vindt. Dus als je iets heel interessant vindt of je 
denkt ‘Hè, hoe zit dat nou?’, dan kun je veel voldoening 
uit onderzoek halen. Als ik dat zo zeg, dan voel ik dat ook 
echt zo. Ik doe al mijn werk met veel passie en liefde.”   
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De screening van pleegouders is in Australië niet be-
paald streng. Pleegouders krijgen ook nog eens een fik-
se vergoeding. In de behandeling van die pleegkinderen 
kom ik dan ook de vreemdste mensen tegen. 
Collega Doortje consulteerde mij over het vierjarig jon-
getje Paul. Die zou volgens haar gebaat zijn bij EMDR. 
Hij was een jaar geleden uit huis geplaatst omdat zijn 
moeder hem mishandelde. Zijn opa en oma namen hem 
in huis, maar in een gevecht sloeg opa hem zo hard 
tegen een glazen salontafel dat die door de klap van 
Pauls schedel in tweeën brak. Dus ook daar haalde de 
kinderbescherming Paul weg. 
Herstellend van een schedelbasisfractuur werd Paul 
vervolgens naar een pleeggezin gebracht waar hij het 
naar zijn zin had. Hij miste alleen zijn zusje, voor wie 
hij altijd had gezorgd. Hij voelde zich schuldig omdat 
hij vond dat hij haar in de steek liet. Zij bleef namelijk 
bij opa en oma wonen: de wondere wereld van Child 

Protection in Australië. 
Paul werd steeds agressiever en zijn pleegouders kon-
den hem niet meer aan. In vier maanden tijd verbleef 
hij vervolgens bij vijf verschillende pleeggezinnen en 
nergens was hij te hanteren.
Paul had gezegd dat hij graag minder boos wilde zijn, 
dus wilde collega Doortje een EMDR-poging wagen. We 
nodigden hem samen met zijn pleegmoeder uit. Met 
een gezicht als een donderwolk kwam Paul de therapie-
kamer binnen. In de gang hoorde ik zijn pleegmoeder 
nog tegen hem roepen: “We gaan alleen maar naar de 
oogarts”. Ik begroette hen terwijl ik mijn EMDR lichtbalk 
installeerde. “Oogarts?”, vroeg ik verbaasd. “Ja toch?” 
antwoordde de pleegmoeder. “De voogd zei tegen mij 
dat Paul naar de oogarts moest.” Doortje en ik keken el-
kaar vragend aan, waarna Doortje hen uitlegde dat het 
hier om traumaverwerking ging. Toen Paul dat hoorde 
gingen de hakken in het zand en zei hij niets meer. 
Nu maak ik dat vaker mee, en ik laat de keuze aan het 
kind. Rustig legde ik hem uit wat het idee was en ik 
maakte hem duidelijk dat hij de baas was; hij mocht 
kiezen of hij het wilde doen of niet. “NEEHEE” gilde hij, 
terwijl de lego door de kamer vloog. “Prima”, zei ik. 

“Wat kan jij goed zeggen wat je wilt!” 
Doortje en ik praatten in Pauls bijzijn nog wat door over 
wat EMDR hem zou kunnen opleveren en hoe het werk-
te met de lichtbalk. Hij luisterde stiekem mee, tot de 
pleegmoeder hem begon te pushen. Ze vond EMDR ei-
genlijk wel een goed idee en drong er bij Paul op aan de 
behandeling wel te ondergaan. Zijn moeder was toch 
een gestoord mens, zei ze tegen hem. EMDR zou ervoor 
zorgen dat hij niet meer aan haar hoefde te denken. 
Zijzelf zorgde toch veel beter voor hem? En als hij het 
deed, zou ze hem meenemen naar McDonalds, en zo 
erg was het toch niet? 
Vlug greep ik in en legde ik uit dat het wél erg en moei-
lijk was voor Paul; dat we vandaag geen EMDR meer 
zouden doen en dat hij alleen hoefde terug te komen 
als hij dat zelf wilde. Toen ze vertrokken vroeg de pleeg-
moeder tot onze verbazing of Paul dan wel de ogentest 
moest doen.
Verwonderd bleven we achter en Doortje belde meteen 
Pauls voogd. Die vertelde dat ze voor onze ontmoeting 
drie kwartier met de pleegmoeder had gesproken en 
dat ze haar de bedoeling had uitgelegd. Vreemd, heel 
vreemd. De volgende dag werd de situatie nog vreem-
der. De pleegmoeder belde Doortje op om vol trots te 
vertellen: “Ik heb gisteravond een paar keer met een 
zaklamp in Pauls ogen geschenen zodat hij aan het licht 
kan wennen. Over een paar dagen zal hij vast wel zover 
zijn hoor!”
Hoe was het mogelijk dat deze vrouw was goedge-
keurd als pleegmoeder! De voogd besloot gelukkig om 
hem daar na het weekend ook weg te halen. Een paar 
weken later belde Doortje mij op. 
Paul had gevraagd om een afspraak met de oogarts. 

Arianne Struik , EMDR-supervisor, woont en werkt sinds 2014 in 

Australië en is directeur van het Institute for Chronically Traumatized 

Children (ICTC) in Scarborough (Perth, West-Australië), een instituut 

dat gespecialiseerd is in de behandeling van getraumatiseerde 

kinderen en hun families. 

Tekst: Arianne Struik
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De oogarts
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Nature or Grace
Een jong meisje met rood haar kijkt door een open raam naar de wereld… we 
horen de stem van de moeder van de O’Briens: “The nuns taught us there are 
two ways through life…” Meisje heeft jong geitje in haar armen… “The way 
of nature…” Stralende hemel… “And the way of grace…” Zonnebloemen… 
“You have to choose which one you’ll follow…” Meisje kijkt naar koeien in de 
veilige armen van haar vader… moeder O’Brien met rood haar… ze schom-
melt… speelt met haar zoons en hond… “Grace doesn’t try to please itself… 
nature only wants to please itself… they taught us that no one who loves the 
way of grace ever comes to a bad end…” Een waterval… een boom… het 
paradijs… “I will be true to You… whatever comes…” – als de rechtschapen 
Job… De postbode brengt haar een brief… we zien de helletocht van rouw…

De Vlam... neonkleuren, bewegend in duizelingwekkende vaart. De fl uister-
stem van Jack: “How did you come to me... in what shape… what disguise…?” 
We zijn in het hier-en-nu, in een wereldstad… Jack in zijn huis… in bed, uit 
bed… vrouw op de rand van het bed… geen contact… ze kleden zich aan… 
een huis van glas, geen details, niets waar je je aan kan binden… hij steekt 
een kaarsje aan… “I see the child that I was…” We zien ook zijn fi jngevoelige 
broertje (wiens naam we in de fi lm niet horen)… “True, kind… he died when 
he was 19…” Jack als architect in zijn wereld van spiegelende skycrapers… “I 
just feel like I’m bumping into walls…” Spelend met zijn broertje… “How did I 
loose you... wandered… forgot you…?” Jack wandelt in een hete, onherberg-
zame wereld… fl uisterstem van zijn boertje: “Find me…” 
De Vlam... we zien de helse pijnen van moeder O’Brien… ze fl uistert: “Lord… 
why?... where wère You?...”Het antwoord is een ruim twintig minuten du-
rend beeldverslag van de schepping van ons heelal: “Where were yoù!?” We 
zien immense natuurkrachten bepaald door onverbiddelijke natuurwetten… 
“did You know?... who are we to You?... answer me…” We zien het ontstaan 
van leven… een dino is genadig naar een verloren dinobaby, het ontstaan 
van empathie… we zien de ouders van Jack, verliefd, net getrouwd… zwan-
gerschap, de dikke buik… de onschuldige beginjaren, alles wit… een baby-
voetje… de eerste stapjes… liefde en geduld van moeder… harmonie… de 
kinderen worden ouder… morele systemen ontwikkelen zich… het verraad 
van Jack aan zijn broertje en de verzoening… Vader, gespeeld door een dwin-
gende Brad Pitt, blijkt een man van regels, discipline, kritisch, vooral naar 
Jack… ongehoorzaamheid leidt tot agressie… een witte clown plaagt Jack 
en valt in een bak met water… klein kind op een lage, houten zolder met een 
veel te lange man met een boek, die naar boven wijst… vader O’Brien leert 
Jack dat zijn moeder naïef is: “It takes fi erce will to get ahead in this world… if 
you’re good, people take advantage of you…” Jonge Jack fl uistert: “Father… 
mother… always you wrestle inside me…” 

Een Vlam. Fluisterende stem-
men. Het immense. Tree of 
Life is een gesprek van regis-
seur Terence Malick met God. 
Een zeer persoonlijk gesprek. 
Deze mysterieuze regisseur 
die nooit interviews geeft, 
geeft wel een intiem, poëtisch 
verslag van een grote tragedie 
in zijn leven: de zelfmoord 
van zijn jongere broer. Geen 
narratieve structuur die ons 
wakker houdt. Nee, een reis 
in zijn episodisch geheugen. A 
la recherche du temps perdu. 
De waarheid ligt in details. 
We zien persoonlijke beelden 
waarvoor we een sleutel in 
onze eigen geest dienen te 
vinden. Persoonlijke beelden 
van Jack, de oudste zoon van 
het gezin O’Brien, alter ego 
van Malick, gespeeld door 
de getroebleerde Sean Penn. 
Eind-veertiger. Een lost soul, 
verdreven uit het paradijs. 
Depressief en afgesloten van 
menselijk contact. Zijn broer 
en moeder wekken hem. Jack 
heeft hun stemmen gehoord 
en fl uistert: “Brother… mo-
ther… it was they who led 
me to Your door…” Geluid van 
vogels en zee… religieuze mu-
ziek van John Tavener… Jack 
moet op weg. 

Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt

Tree of Life: 
trauma en rouw
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Rouw en trauma
In DSM-5 is voor het eerst persisterende complexe 

rouwstoornis opgenomen (weliswaar nog niet volwaar-
dig). In zijn inaugurele rede in 2016 spreekt Paul Boelen 
over de nauwe relatie tussen complexe rouw en trau-
ma. Hij stelt vast dat met name mensen die een partner 
of kind verliezen onder omstandigheden die potentieel 
traumatiserend zijn, een verhoogde kans hebben op 
complexe rouw. In zijn promotieonderzoek heeft Boe-
len een theoretisch model voor complexe rouw ontwik-
keld dat is gebaseerd op modellen voor PTSS. Hij on-
derscheidt hierin drie mechanismen die ten grondslag 
liggen aan complexe rouw, namelijk onvoldoende inte-
gratie van het verlies in het autobiografisch geheugen, 
negatieve en disfunctionele cognities en vermijding van 
rouw en betekenisvolle bezigheden. Boelen postuleert 
dat de interactie tussen deze drie mechanismen bepa-
lend is voor het ontstaan van complexe rouw. 

Deze drie mechanismen zijn duidelijk herkenbaar in de 
crisis van Jack. Wat Malick echter ook laat zien is de 
relatie tussen deze complexe/traumatische rouw en 
de moeizame ontwikkeling van de waardensystemen 
in het gezin O’Brien. Een belangrijke wetenschapper 
op het gebied van het ontstaan van morele systemen 
is de cognitief-linguïst George Lakoff. Moreel-zijn gaat 
volgens Lakoff fundamenteel over wel-zijn. Pain and 

pleasure. Als een ervaring van wel-zijn regelmatig sa-
mengaat met een andere ervaring X, is er een redelijke 
kans dat er een metafoor in het brein ontstaat in de 
vorm van moreel-zijn is X (ervaring bedorven voedsel, 
moreel-zijn is zuiver-zijn). Gewoon door op te groeien 
in een gezin en later op school leren kinderen vanzelf 
een uitgebreid moreel systeem op basis van concrete 

(embodied) ervaringen die gaan over zorg, gehoor-
zaamheid, discipline, schoonheid. Gewoon op basis van 
hoe het voelt. Ons brein doet het werk. Het energie-
efficiënte brein ordent deze brei van morele metaforen 
tot twee morele mental models: strict-father en nurtu-

rant-parents. Eigenlijk twee complexe narratives. Twee 
onbewuste prototypes van familieleven op basis van 
twee centrale metaforen: respectievelijk moreel-zijn is 
gehoorzaam-zijn-aan-autoriteit en moreel-zijn is zorg-
hebben. In het eerste waardensysteem gaat het over 
een slechte wereld waar een vader nodig is om het ge-
zin te beschermen. Kinderen worden slecht geboren en 
moeten gehoorzamen, discipline leren anders worden 
het losers. Vader weet wat goed en slecht is. Dus zijn 
er strikte categorieën en hiërarchieën. We leven in een 
wereld van oorzaak en gevolg die gedomineerd kan en 
moet worden. The tree of knowledge of good and evil. 
In het tweede waardensysteem zijn er twee ouders 
met gelijke verantwoordelijkheden in hun zorg voor 
hun kinderen die aanleren te zorgen voor anderen in 
een complexe wereld van systemische oorzaken. Em-
pathie en samenwerking. The tree of life. De modellen 
leiden tot een specifieke manier van denken en voelen 
die als so true aanvoelt. Ze vormen onze verhalen, ons 
autobiografisch geheugen. Het maakt ons tot wie we 
zijn. De meesten van ons zijn zogenaamde biconceptu-
als: op verschillende terreinen wordt of het ene of het 
andere systeem gebruikt. Kunnen we kiezen? Nature 

or grace? Volgens the nuns wel. Ze krijgen enige steun 
van Lakoff die stelt: “My goal as a scientist is to make 
the cognitive unconscious as conscious as possible, to 
make reflexive decisions reflective…” 

De apotheose
De weg is afgelegd. Jack heeft gevoeld hoe het was de 
oudste zoon te zijn in het gezin O’Brien. Hij begrijpt hoe 
hij de wereld heeft leren begrijpen en waarderen. Jack 
is klaar voor de apotheose. In een andere wereld waar 
we steeds al flarden van hebben gezien. Welke wereld? 
Een wereld van vrouwen, van moeders. Een masker 
dwarrelt naar beneden. Het zijn moeders die baren, het 
zijn moeders die geven… en teruggeven… Mater do-

lorosa… een tedere dans van de moeder van Jack als 
jonge moeder met twee andere, jonge vrouwen … “I 
give him to You…” Handen die bewegen … “I give You 
my son…” Handen gaan open… veld zonnebloemen… 
“Amen”, zingt het koor…  Jack is weer in zijn wereld. 
Hij kijkt anders. Maar je moet goed kijken. Hij kijkt naar 
de skycrapers van spiegelend glas... een brug… over 
een breed stromende rivier… de Vlam… geluiden van 
leven… 

Gravure 'Verdwijning uit het Paradijs' van Gustave Dore
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Supervisievraag

Hardnekkig zelfverwijt
Beantwoord door: Ad de Jongh

Vraag
De vrouw die ik behandel voelt zich enorm schuldig over 
wat er is gebeurd. Ze zou zo graag van haar broertjes en 
zusjes willen weten waarom zij niets deden. Waarom gre-
pen zij niet tijdens het gesprek met de kinderbescherming 
en deden zij wat vader hen opdroeg? De SUD daalde van 
10 naar 7, bleef vervolgens steken op 7 en kwamen uit-
eindelijk op 5. Dit gebeurde in één sessie. Ik heb ook in-

terweaves gedaan, omdat het proces bleef cirkelen rond 
de vraag of haar broertjes, zusjes en moeder haar zouden 
vergeven. Op de vraag wat ze tegen een ander die in de-
zelfde schoenen zou staan zou zeggen, gaf ze onder an-
dere het antwoord: ‘Ik ben niet verantwoordelijk, ik was 
een kind’. Maar ze denkt toch dat de SUD niet verder kan 
dalen totdat ze met haar broertjes en zusjes gesproken 
heeft. Dat wil ze pas doen als ze een eigen plek heeft om 
hen te ontvangen. Ze zit nu ondergedoken. Mijn vraag is 
of het wel haalbaar is om verdere vooruitgang te bereiken 
aangezien ze nog in een onveilige situatie zit.

Antwoord
Ik begrijp het misschien niet helemaal, maar hoezo 
zit ze in een onveilige omgeving? Is ze bang vanwege 
haar trauma of wordt ze fysiek bedreigd als jij haar 
aan het behandelen bent? Als het laatste niet het ge-
val is, moet de targetherinnering gewoon SUD=0 kun-
nen worden. Er zijn grofweg twee manieren om bij dit 
type problemen met zelfverwijt de SUD te verminde-
ren. De ene is via cognitive interweaves er een ander 
perspectief in te brengen, en dat te integreren, zoals 
jij dat hebt geprobeerd. De andere manier is 'gewoon' 
het plaatje desensitiseren en op de herinnering blij-
ven 'beuken'. En dat doe je met een zeer hoge werkge-
heugenbelasting. Dat laatste zou je de volgende keer 
kunnen doen. Ik weet niet wat je al gedaan hebt? De 
‘Werkgeheugenknaller’, heb je die al ingezet, bijvoor-
beeld? Doe deze maar eens. En doe dat dan tien keer 
achter elkaar in een superhoog tempo. 

Reactie
Dan lijkt het me inderdaad tijd voor de werkgeheugen-
knaller. We hebben nu alleen oogbewegingen gedaan in 
een hoog tempo, dus daar kunnen we extra taken aan 
toevoegen. Patiënt geeft aan op een geheim adres te wo-
nen, omdat ze op de vlucht is voor haar vader. Gisteren 
hebben we een sessie gehad waarin ze tijdens EMDR 
opnieuw bleef hangen in de vraag of haar broertjes en 
zusjes haar iets kwalijk nemen. We hebben EMDR stilge-
zet -niet toen ze in volle emotie zat maar bij back to tar-
get- en ik heb haar cognitief uitgedaagd door interweaves 
te gebruiken. Ze heeft geen bewijzen voor de opvatting 
dat haar moeder, broertjes en zusjes het haar kwalijk 
nemen. Wel bewijzen daartegen, namelijk dat ze haar 
daarna nooit slecht behandeld hebben, ze veel contact 
hebben en behulpzaam zijn. Vervolgens werd ze emotio-
neel toen ik haar vroeg of zij het haar oudere zus kwalijk 
zou nemen, als die gedwongen had moeten getuigen en 
zijzelf een van de broertjes of zusjes was. Ze wist direct te 
zeggen dat ze het haar zus niet kwalijk zou nemen, maar 
medelijden zou hebben. Ze was immers nog maar een 
kind. Ze wil nu komend weekend met haar oudere broer 
afspreken om het met hem te bespreken.

Antwoord
Prima. En heb je de EMD-knaller al gebruikt? 

Reactie
Ja, ik heb haar vandaag weer gezien en de EMD-knaller 
heeft gewerkt! Het plaatje is eindelijk naar SUD 0. Verder 
lukt het haar om het meer in perspectief te zien. Het is voor 
haar waardevol geweest om vanuit de derde persoon naar 
zichzelf te kijken en zich af te vragen wat ze een ander zou 
zeggen of adviseren. Ook het gesprek met haar broer heeft 
geholpen. Die zei dat niemand haar van iets beschuldigt, 
en dat zij zich verantwoordelijk voelde en ter bescherming 
van de anderen toen die rol op zich nam. Ze heeft geen last 
meer van flashbacks overdag, wel ’s nachts nog, dus daar 

Een vrouw met PTSS als gevolg van mishandeling door haar vader heeft als meest beladen 
herinnering dat ze als kind van haar vader aan de kinderbescherming moest getuigen 
dat moeder hen mishandelde. Zij heeft dit onder druk van haar vader gedaan, terwijl haar 
broertjes en zusjes erbij zaten. Ze voelt zich enorm schuldig. De SUD daalt niet goed. 
De therapeut denkt dat dit komt omdat ze nog niet veilig is.
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gaan we mee verder. Er zijn nog herinneringen ten aanzien 
van een opsluiting. Mooi om te zien hoe ze zich heeft kun-
nen openstellen voor EMDR en ervaart dat het effect heeft. 
Ze gaf aan dat ze vooraf tamelijk sceptisch was.

Antwoord
Prima. Ga zo door!

Reactie
Vandaag heb ik mijn patiënt weer gezien. Twee afspra-
ken konden niet doorgaan omdat ze zich nog niet hele-
maal veilig voelde. Nu is er weer meer rust. We hebben 
een start gemaakt met een andere herinnering, waarin 
ze opgesloten werd bij een vrouw die aan zwarte magie 
deed en ze gedwongen werd een kip te slachten. Het 
targetbeeld hierbij is dat ze zichzelf die kip ziet slachten 
met een SUD van 10. EMDR volgens standaardprotocol 
met extra afleiding (oogbewegingen + ingewikkelde taps) 
leidde tot een afname van de SUD tot 8. Ik zal het laten 
weten als de behandeling stagneert, voor nu denk ik dat 
ik hiermee verder kan.

Antwoord
Leg nog even uit wat deze kip met de mishandeling 
te maken heeft. Welke klachten ben je nu met deze 
targetherinnering  aan het behandelen? Toch wel 
enigszins vreemd. Een gewoon machteloosheids-
plaatje dat in een zitting maar twee punten naar be-
neden gaat. Dat moet sneller kunnen. Even voor de 
zekerheid. Zie je wel emoties? En beoordeelt ze wel 
ook echt hoeveel spanning ze nu heeft als ze van een 
afstand naar dit plaatje kijkt?

Reactie
Wat die kip betreft, we hebben voorafgaand aan de zit-
ting een selectie gemaakt van de herinneringen waarvan 
zij het meeste last had. De herinnering aan het gesprek 
met de kinderbescherming met bijbehorende schuld-
gevoelens drong zich het vaakst aan haar op en gaf de 
hoogste SUD. Nadat deze herinnering neutraal was, gaf 
de herinnering aan de kip de hoogste SUD. Patiënt moest 
in opdracht van haar vader naar deze vrouw voor zwarte 
magie, omdat ze in zijn ogen rebelleerde. We hadden voor 
deze herinnering niet zoveel tijd, maar we besloten wel 
een start te maken, zodat we de volgende sessie direct 
door zouden kunnen. Eerst hadden we dubbele sessies 
staan, maar dit was een enkele. Ik zag wel emoties, en 
een hoge SUD. Bij het positief afsluiten gaf ze ook aan dat 
ze nu het onderscheid kan zien tussen toen en nu en ze 
snapt dat het cijfer over het plaatje gaat, dus niet over hoe 
naar het is dat het is gebeurd.

Antwoord
Prima. Zorg wel dat je je tijd goed gebruikt. Dwing 
jezelf altijd binnen vijf minuten te starten met EMDR. 
Als het langer duurt is er vaak sprake van vermij-
dingsgedrag en kan een sessie verzanden in een ge-
sprek waardoor er aan het einde daarvan onvoldoen-
de tijd over is voor de traumaverwerking zelf. 

Reactie 
Bedankt voor de tip. Vandaag ging het snel! We zijn vlot 
begonnen en de SUD is in een half uur gezakt van 9 naar 
0. Ze bleek nog extra afleiding nodig te hebben, dus naast 
oogbewegingen en taps heb ik haar nu ook terug laten 
tellen van 100 met stappen van 2. Toen veranderde het 
beeld met spartelende poten van de kip naar een stil-
staand beeld en was het niet meer naar of spannend om 
naar te kijken. Ze ging opgelucht en rustig weg.

Antwoord
Wow! Is de behandeling nu afgesloten?

Reactie
Deze week heb ik haar weer gezien en het gaat een stuk 
beter met haar! Ze vertelde blij dat ze voor het eerst 
sinds lange tijd weer uitgeslapen had. Ze stond voor-
heen op met ‘slechte dingen’, maar nu heeft ze geen 
last meer van nare herinneringen. Ze heeft dus geen 
flashbacks of nare dromen meer gehad. Verder zei ze 
ook dat ze voorheen opzag tegen de sessies, en nu niet 
kon bedenken waar we het over zouden moeten heb-
ben… We zijn alle herinneringen nog eens nagelopen, 
maar deze zijn niet beladen meer. We hebben de be-
langrijkste targets behandeld, waarmee ook de lading 
van de andere herinneringen is gezakt. EMDR is dus af-
gerond en waarschijnlijk kunnen we op korte termijn de 
behandeling afsluiten.

Nawoord vier maanden later
Ik heb patiënt hierna nog drie keer gezien. Ze straalde 
en lachte. Ze heeft geen slaapproblemen meer, haar 
energieniveau is toegenomen en op de PTSS-klachten-
schaal komen geen PTSS-klachten meer naar voren. Ze 
voelt zich nu sterk genoeg om moeilijke situaties in het 
heden aan te kunnen en ziet de toekomst positief te-
gemoet. 

Referentie

Leenders, M. & De Jongh,A. (2017). De EMD-Knaller! EMDR Magazine, 5 (15), 

40-42.

https://psychotrauma.nl/wp-content/uploads/2015/07/De-EMDR-Knaller-

Leeders-De-Jongh-2017.pdf

EMDR Magazine 18 |  56



Om een diepgewortelde angst te overwinnen moet je 
een metamorfose ondergaan, schrijft Haruki Murakami 
in zijn laatste roman De moord op Commendatore. Dat 
herkent denk ik iedere therapeut. In dat licht zou je 
EMDR als een snelweg naar verandering kunnen zien. Je 
helpt mensen anders tegen hun angsten aan te kijken 
door een vast patroon van associaties te doorbreken, 
waardoor die angsten minder greep op ze hebben. 

Dát behalve EMDR ook de zogenoemde Visual Schema Dis-

placement Therapy (VSDT) herinneringen kan desensitise-
ren is onlangs aangetoond door Suzy Matthijssen en Ad de 
Jongh in een experimentele studie bij studenten.  
VSDT werkt als volgt: je vraagt de patiënt te focussen op het 
plaatje van het ergste deel van  trauma of angst, vervolgens 
maak je als therapeut een cirkel-beweging in de ruimte die 
de patiënt met de ogen volgt. De therapeut vraagt: “Op welk 
punt van de cirkel krijg je het naarste gevoel en op welk punt 
het minst naar?” Als therapeut beweeg je snel je vingers 
van het meest pijnlijke punt naar het minst pijnlijke terwijl 
je ‘Woosh!’ roept en daarna ‘knipper knipper’: een instructie 
voor de patiënt om met de ogen te knipperen. Dat doe je 
een paar maal. Wat komt er op? Vervolgens herhaal je de 
snelle beweging tot de SUD 0 is. En dat is het. Althans, zo 
doe ik het. Als Suzy en Ad hun onderzoek hebben gepubli-
ceerd kun je lezen hoe hun protocol er precies uit ziet.
De VSDT is als Visual Coding ontwikkeld door het Engelse 
televisie-echtpaar Speakman. Op YouTube kun je zien hoe 
ze werken. De resultaten zijn, om het voorzichtig uit te druk-
ken, verbluffend. Of dat nu komt door zelfsuggestie, door de 
ontspannen en creatieve sfeer die zo’n experimentele werk-
wijze oproept, of door een of ander neurobiologisch proces 
(massieve belasting werkgeheugen); geen idee. Maar dat 
veel mensen zich er verrassend goed door geholpen voelen 
staat vast.

Noodweer
Ik paste de methode voor het eerst toe bij iemand die 30 jaar 
geleden een boottocht had meegemaakt waarbij de passagiers 
door een plotseling opstekende storm van boord gespoeld 
dreigden te worden, wetende dat er te weinig reddingssloepen 
aan boord waren en onvoldoende reddingsvesten. 

“Je hebt toch niets in mijn water gedaan?”, vroeg de patiën-
te na afl oop. Als ze zich nu verbeeldde in het noodweer op 
die boot te zitten, riep dat helemaal geen angst meer op. “Ik 
zit er wel, maar kan rustig om me heen kijken. Ik voel geen 
spanning meer.” VSDT heeft geen procedure voor het instal-
leren van een future template, wel heeft ze een aanstaande 
tocht gevisualiseerd met hetzelfde gevoel als na afronding 
van de VSDT. Nadien maakte ze daadwerkelijk in Thailand 
een boottocht, waarbij ze in zwaar weer belandde. De pa-
niek bleef uit; ze kon goed in het hier en nu blijven. 
Iemand anders die ik met VSDT behandelde, had binnen 
twee weken haar vader en haar geliefde hond verloren en 
kon het verdriet hierover moeilijk aan. In eerste instantie 
wilde ik haar met EMDR behandelen, omdat ik in dit geval 
VSDT wat te frivool vond. Dat verliep moeizaam, de SUD ging 
niet naar 0. Dan toch maar VSDT. Ze vond het een geweldige 
ervaring. En weg waren alle akelige door schuldgevoel ver-
oorzaakte emoties. 

Hoofd leeg
Iemand die last had van podiumangst vond VSDT heel goed 
werken. Maar die koos een tweede keer toch voor EMDR, 
omdat er bij hem dan meer associaties naar boven kwamen, 
waardoor hij meer inzicht kreeg in zijn problemen. Met de 
‘Woosh!’ was de angst in één keer weggevaagd, zei hij. Fijn, 
maar het gaf geen inzicht. Bij een ander met een seksueel 
trauma werkte EMDR beter dan VSDT, omdat het deze pati-
ente niet lukte om binnen de cirkel een plek aan te wijzen 
waarbij het ervaren trauma meer of minder sterk werd erva-
ren. Ook bij een patiënte die leed onder een akelige pester-
varing was de VSDT effectief. Ook zij had bij mij eerder EMDR 
gehad en kon het goed vergelijken. Ze voelde zich door bei-
de methodes even goed geholpen, maar gaf wel aan dat het 
bij VSDT sneller ging en dat haar hoofd er ‘leeg’ van werd. 
Daar moest ze even aan wennen. Iemand die doodsangsten 
uitstond voor een auditie had zoveel baat bij VSDT, dat hij 
én de auditie won én klaar was met de behandeling. Ook 
een writer’s block verdween met deze methode als sneeuw 
voor de zon. Het is nu nog wachten op de resultaten naar de 
effectiviteit van VSDT bij patiënten met PTSS.

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

Whooosh; eerste
ervaringen met VSDT

Column

Tekst: Carien Karsten
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Casusconceptualisatie
Evert, een 34-jarige man, wordt voor behandeling aan-
gemeld in verband met tandartsangst. Hij vermijdt de 
afgelopen twaalf jaar tandheelkundige behandeling. Hij 
schaamt zich voor zijn gebit en ontwijkt regelmatig so-
ciale gelegenheden. Er zijn daarnaast ook klachten op 
het gebied van de stemming en de nachtrust, waarvoor 
enige maanden geleden al een traject is gestart bij een 
andere psycholoog (basis-GGZ). Evert bekleedt een lei-
dinggevende functie bij een succesvolle multinational.
De stimuli die de tandartsangst het meest oproepen zijn 
volgens hem het meest gelegen in de strenge blik en 
veroordelende woorden van de tandarts. Als antwoord 
op de UCS-vraag in het protocol van de casusconcep-
tualisatie linksom vertelt Evert bang te zijn het niet 
goed te doen. Dat zijn de momenten dat hij zich ont-
zettend schaamt. Als antwoord op de vraag wanneer 
deze angst is begonnen, vertelt hij dat op zijn zestiende 
een strenge kaakchirurg hem veroordelend toespreekt 
(target 1). Wanneer er twee jaar later bij een contro-
leafspraak door de tandarts wordt vastgesteld dat er 
tandheelkundige ingrepen noodzakelijk zijn, zogezegd 
vanwege zijn luiheid en gebrekkig onderhoud (target 2), 
vermijdt Evert twaalf jaar lang de tandarts.

In het kader van de casusconceptualisatie veronder-
stel ik dat de angstklachten zijn ontstaan als gevolg 
van beschadigende gebeurtenissen die zich in de tand-
heelkundige context hebben voorgedaan en dat het 
ontstaan en de dynamiek van deze klachten het best 

te begrijpen zijn door de gebeurtenissen op een tijdlijn 
weer te geven. Na het grafi sch in kaart in kaart breng-
en van de achtereenvolgende herinneringen starten 
we met het desensitiseren van het eerste gezamenlijk 
gekozen target: het beeld dat Evert in de tandartsstoel 
ligt en de kaakchirurg met strenge blik en woorden al 
zuchtend begint aan een pijnlijke behandeling, terwijl 
hij er helemaal niks meer aan kan veranderen (NC = ‘Ik 
ben machteloos’ met SUD = 10). 

Kern niet gevonden
Hoewel de SUD snel daalt, heb ik het gevoel dat we de 
kern van het probleem nog niet hebben gevonden. Ik 
zie ondanks de hoge SUD namelijk geen grote uiterlijke 
spanningsopbouw bij het target en slechts beperkte as-
sociaties na de setjes. Ik voel echter wel degelijk een 
spanning in de behandelruimte. Ik heb het idee dat er 
meer aan de hand is en besluit, in plaats van te starten 
met het desensitiseren van target 2, terug te gaan in 
het protocol. Ik vraag of er wellicht toch nog andere 
herinneringen zijn aan de gebeurtenissen die cruciaal 
zijn om de klachten afdoende te kunnen begrijpen en 
behandelen. Ik leg daarbij uit dat tandartsangst soms 
slechts een symptoom is van een dieper gelegen pro-
bleem. We besluiten hier de tweede sessie op terug te 
komen.

Controleverlies
Wanneer ik Evert in deze sessie vraag wat hem zo ver 
heeft gebracht in zijn werk, benoemt hij zijn  

Tandartsangst bij 
de wortel aangepakt

Casus

Tekst: Davy Melissen

Tandartsangst is met 800.000 gevallen momenteel de meest voorkomende fobie in Nederland (bron: 

www.tandarts.nl). Twee jaar geleden werd ik benaderd door een innovatieve, op preventie gerichte 

tandartspraktijk in Tilburg. Doel was om met de juiste behandeling eraan bij te dragen dat patienten 

van deze populatie voortaan structureel en zelfstandig, met minimale angst en spanning naar de tand-

arts durven te gaan. Per patiënt wordt er maximaal vijf uur -en bij uitzondering tien uur- behandeling 

door de zorgverzekeraar vergoed. Deze casusbeschrijving geeft weer hoe je als behandelaar mede 

vanwege terughoudendheid van de patiënt, misleid kan worden en op problemen kan stuiten ten 

aanzien van de casusconceptualisatie. En hoe dit uiteindelijk in goede banen kan worden geleid.
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doorzettingskracht en zijn perfectionisme. Ik suggereer 
dat deze laatste eigenschap vaak ook een donkere kant 
heeft en bevraag hem naar de oorsprong hiervan, zeker 
nadat hij direct emotioneel reageert op mijn bewust 
suggestieve vraag over wat er erg is aan een strenge, 
norse tandarts die gewoon zijn werk probeert te doen. 
Hij stelt dat dit hem het gevoel geeft dat hij het niet 
goed doet en niet goed genoeg is, maar hij vertelt daar-
bij nu ook dat hij bang is dat hij de regie dan niet heeft 
en de controle verliest (een nieuwe UCS). 

Als ik Evert vraag wanneer deze angst voor controle-
verlies is begonnen, barst hij in tranen uit. Hij vertelt me 
emotioneel dat er iets is wat hij nog nooit aan iemand 
heeft durven te vertellen; noch aan zijn familie of zijn 
partner en ook niet aan de behandelend psycholoog. Ik 
nodig hem uit en spreek mijn bewondering uit voor zijn 
moed. Hij vertelt tot aan zijn puberteit jarenlang sek-
sueel misbruikt te zijn door een familielid. Het is hem 
nooit gelukt dit te stoppen. De behandeling bij de tand-
arts doet hem sterk terugdenken aan dit jarenlange 
misbruik, doordat hij tijdens deze behandeling in een 
stoel ligt, geen kant op kan en er twee mensen onge-
wild intiem dichtbij komen en met materialen in zijn 
mond bezig gaan. Uiteraard bespreek ik mijn grenzen 
aan de behandeling door te adviseren de casus verder 
op te pakken met zijn psycholoog. Ik moet mijn enthou-
siasme nou eenmaal bedwingen en me richten op ons 
primaire doel, de reductie van de tandartsangst in de 
beperkt hiervoor te declareren uren.

De behandeling
Ik denk nu echter ook de oorsprong te begrijpen van de 
actuele, specifieke tandartsangst. Het is daarom dat ik 
toch voorstel te werken aan het target van de meest 

nare herinnering van het misbruik. Dit omdat ik hier-
mee denk de ernstigste klachten van Evert te kunnen 
reduceren, alsmede natuurlijk de angst voor behande-
ling bij de tandarts. De patiënt stemt in en we komen al 
snel tot een duidelijk target van het misbruik (SUD: 10 
bij de NC =’Ik ben machteloos’). In twee sessies zakt 
de SUD naar 0 en lijkt hij de schaamte te boven te zijn, 
door er met anderen over te willen gaan praten. Er lijkt 
een last van zijn schouders te vallen. Cognitive inter-

weaves gericht op wat hij destijds werkelijk aan fysieke 
weerstand had in kunnen brengen tegen de veel ster-
kere dader en interweaves over zijn logische naïveteit 
en onervarenheid op seksueel vlak geven hem meer in-
zicht over hoe weinig hij werkelijk had kunnen doen. Na 
deze sessie vertelt hij zijn partner en zijn beste vriend 
na al die jaren wat er destijds is gebeurd. Later durft hij 
zelfs zijn ouders te vertellen wat hem is overkomen.

Ik leer hem aan ter verdere ondersteuning middels (on-
dermeer) een Resource Development and Installation 

zich in het dagelijks leven meerdere keren per dag te 
focussen op een gebeurtenis in zijn leven die voor hem 
het meest bewijst dat hij een doorzetter is en wel dege-
lijk voor zichzelf op kan komen. Om goed te ontspannen 
koppelen we deze gebeurtenis aan een goed uitgevoer-
de buikademhaling en voor hem bijpassende muziek. 
We spreken af dat ik aan het einde van de behandeling 
tweemaal meega naar de afspraak met de tandarts. Hem 
maak ik vooraf onze gezamenlijk gemaakte gepersonali-
seerde coachingtips kenbaar. Dit versterkt als bijkomstig 
effect voor hem ook het gevoel regie en controle te heb-
ben en vermindert de angst om veroordeeld te worden. 

De eindrekening
Na een volledig doorlopen flashforward, waarin de 
tandarts hem beticht van luiheid en zonder overleg 
of aankondiging begint met een pijnlijke behandeling 
zonder verdoving terwijl de assistente hem vastpakt, 
voelt Evert zich klaar voor de daadwerkelijke tandheel-
kundige behandeling. Tijdens deze behandeling krijgt 
hij de buzzers en wordt hij meermalen op de aspecten 
van de aangeleerde RDI-oefening gewezen. Hij heeft de 

"Ik moet mijn enthousiasme 
bedwingen en me richten 
op ons primaire doel"
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voor hem belangrijke bijpassende muziek in een van 
zijn oren. Evert ervaart al snel dat hij niet streng veroor-
deeld wordt en veel regie en controle heeft. Zo krijgt hij 
veel uitleg, mag hij zelf bepalen wanneer de behande-
ling begint en vinden er op zijn aangeven pauzes plaats. 
De behandeling wordt een succes. Hij laat de tandheel-
kundige ingrepen met groeiend vertrouwen en rust toe 
en wil direct een vervolgafspraak maken. Evert ziet zijn 
grote doel eindelijk concreet en haalbaar worden. Hij 
kan weer trots op zichzelf zijn, weer vrijuit lachen en 
maximaal zichzelf zijn, ook in contact met anderen.

Bij de laatste sessie komt Evert trots binnen met het 
verhaal dat hij na al die jaren contact heeft gezocht 
met de dader om hem de eindrekening symbolisch te 
overhandigen. Dat deze persoon de rekening daags 
erna betaalt is voor hem het ultieme bewijs van er-
kenning. 

Davy Melissen is GZ-Psycholoog en EMDR Europe Practitioner. 

Hij is werkzaam bij Tandarts Praktijk Tilburg en als GIOP bij het Top 

Referent Trauma Centrum (TRTC) van de GGZ Eindhoven.

De redactie verwelkomt 
bijdragen van leden!
Je kunt een bijdrage van 700 of 1400 woorden mailen naar het VEN secretariaat. 

Met uitzondering van casuïstiekbespreking wordt verwacht dat je enige wetenschappelijke 

onderbouwing in het artikel verwerkt. Het Magazine verschijnt 3 keer per jaar.

Foto: De Beeldenbrigade
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Eerste resultaten van 
de VEN ledenenquête

In het kader van het speerpunt ‘ledenbinding’ hebben 
we onlangs een enquête onder de leden gehouden. 
Deze enquête is gestuurd naar iedereen die op 1 juli 
2018 lid was van de VEN. In de periode van 29 sep-
tember tot 23 oktober stond de enquête online. In deze 
periode is die door maar liefst 1400 leden ingevuld. Dat 
is 32% van alle VEN-leden! Dank aan alle leden die deze 
moeite hebben genomen. Hierdoor hebben we een 
enorme hoeveelheid gegevens, wensen en opmerkin-
gen verzameld, die ons helpen om richting te geven aan 
de koers van de VEN. Een aantal opvallende zaken:

• de VEN krijgt mooie cijfers van de leden: een 8,6 voor 
het delen van relevante informatie en gemiddeld een 
7,8 bij de vraag of men het VEN-lidmaatschap aan 
anderen zou aanbevelen. Ook vindt 85% van de res-
pondenten dat de VEN voldoende en relevante activi-
teiten organiseert voor de leden. De website en Mijn-
VEN scoren opvallend laag als informatiebron. Het 
bestuur deelt deze zorg en heeft al ingezet op een 
verbeterslag. De meeste informatie halen de leden uit 
het EMDR Magazine (90%) en de VEN-mails (51%);

• het EMDR-congres wordt door 60% van de respon-
denten wel eens bezocht en 25% bezoekt dan ook 
de preconference workshops. Andere workshops 
worden door 55% bezocht en bijna 38% is aanwezig 
op netwerkavonden. Het congres en de workshops 
worden het hoogst gewaardeerd;

• aan de andere kant: veel leden weten niet precies 
hoe de structuur van de VEN is, en ook niet waar ze 
terecht kunnen met vragen. Slechts 20% van de res-
pondenten geeft aan dat zij de commissies voldoen-
de zichtbaar en aanspreekbaar vinden. Ook is 37% 
niet bekend met de Special Interest Groups, de SIG’s. 
Ongeveer de helft kent de bestuursleden niet of geeft 
aan dat de afstand te groot is, waardoor zij hen niet 
snel zullen benaderen. Dit kan te maken hebben met 
de snelle groei van de afgelopen jaren, maar op dit 
punt is nog veel winst te behalen;

• van alle respondenten is ruim een derde (420 leden) 
practitioner, supervisor of trainer. Van de andere le-
den is 55% nog bezig in het traject om practitioner te 
worden (530 leden). Van degenen die nog bezig zijn in 
het traject verwacht 42% dat ze dit binnen een jaar 
kunnen afronden. Wat opvalt in de reacties en toe-
lichtingen is dat:

 a) het traject niet voor iedereen duidelijk is, en het 
  overzicht regelmatig ontbreekt; 
 b) het soms lastig is om een supervisor in de eigen 
  regio te vinden; 
 c) het traject als pittig wordt ervaren wanneer je ook 
  met een andere opleiding of registratie bezig bent;
• samenwerking met andere wetenschappelijke ver-

enigingen wordt zeer breed toegejuicht; maar liefst 
84% ziet een dergelijke samenwerking zitten;

• de uitsmijter: ongeveer 50 leden hebben aangegeven 
dat zij een meer actieve rol willen gaan spelen binnen 
de vereniging, en hebben daadwerkelijk hun contact-
gegevens ingevuld. Daar zijn we heel blij mee! Deze 
mensen gaan we in de komende maanden benade-
ren om te bespreken wanneer en hoe zij hun bijdrage 
zouden kunnen en willen leveren.

Een mooi eerste resultaat naar aanleiding van de en-
quête is dat het bestuur heeft besloten om leden binnen 
het opleidingstraject naar EMDR-practitioner meer tijd 
te geven om te starten met de EMDR-vervolgtraining. Er 
zal daarnaast goed gekeken gaan worden naar het be-
schikbare aantal supervisoren per regio. Ook wordt de 
website de komende tijd stapsgewijs verbeterd, zodat 
relevante informatie beter te vinden zal zijn.

Tekst: Nicole Timmermans; directeur VEN
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Inmiddels hebben al meer dan 2700 leden ingelogd in MIJN VEN (https://mijnven.emdr.nl/).
Veel informatie die te vinden was op het besloten ledengedeelte van de EMDR website, is de afgelopen maanden ver-
plaatst naar MIJN VEN. Hieronder een inhoudelijke overzicht van de betekenis van de iconen.

 MIJN LIDMAATSCHAP
 • Wijzigen van adres (email), telefoonnummer, wachtwoord
 • Contributiefacturen vanaf 2018 zijn te downloaden
 • Mogelijkheid om profi elfoto toevoegen

 PE-ONLINE
 • Directe toegang tot dossier PE-online
 • Meer info over registratie en/of  herregistratie practitioner

 VEN ALGEMEEN
 • Informatie en stukken ALV
 • Informatie over organisatie, commissies, SIGs, vertrouwenspersoon
 • Interne vacatures 

 EMDR MAGAZINE
 • Alle EMDR magazines zijn terug te lezen in PDF-format.

 FORMULIEREN
 • Alle supervisiebeoordelingsformulieren
 • Declaratieformulier voor leden in bestuur/commissies/SIGs

 TOOLS
 • Protocollen 2018 (ook in Duits, Engels, Frans, Spaans, Turks)
 • Richtlijnen en klikjes
 • Pictogrammen

Mocht je vragen hebben of verbeterpunten, dan kun je uiteraard het secretariaat mailen.

Hartelijke 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
33546 Mw. F. Wildschut AMSTERDAM floor.wildschut@gmail.com Practitioner K&J en Volw
32569 Mw. A.M. Zuur ZEIST marjanzuur@gmail.com Practitioner K&J 
32711 Mw. K.I.M. Anbergen PEIZE kim_anbergen@hotmail.com Practitioner K&J
32125 Mw. N. Ruland AMERSFOORT n.ruland@gmail.com Practitioner K&J
32942 Dhr. J.M. Roeden HARDENBERG j.roeden@baalderborggroep.nl Practitioner K&J en Volw
32992 Mw. A.J.C. Paarlberg NIJMEGEN paarlberg@online.nl Practitioner Volw
33419 Mw. S.A.M. Botting-Bos EELDE sam.bos83@gmail.com Practitioner Volw
33225 Mw. I. Vrieling EDE iris.vrieling@planet.nl Practitioner Volw
33845 Dhr. J.W. Drost AMERSFOORT drost.jwd@gmail.com Practitioner K&J en Volw
31966 Mw. B. Kouwenhoven AMSTERDAM brenda_kouwenhoven@hotmail.com Practitioner Volw
31467 Mw. R.M. Korste HILVERSUM r.m.korste@gmail.com Practitioner Volw
33853 Mw. C. Braat AMSTELVEEN info@cebraat.nl Practitioner Volw
32841 Mw. J. Piekstra GRONINGEN jantien_piekstra@hotmail.com Practitioner Volw
33690 Dhr. R. Faltin LEEUWARDEN info@doe-psy.nl Practitioner Volw
32549 Mw. J.E.S. van der Hoeven AMERSFOORT jvanderhoeven99@hotmail.com Practitioner K&J
34128 Mw. M. Wartena GRONINGEN mwartena@pepgroningen.nl Practitioner Volw
33885 Mw. S.A. Ashcroft AMSTELVEEN s.ashcroft@upcmail.nl Practitioner Volw
33098 Mw. L.A.S. Vermeer-Rinkema GRONINGEN jl.vermeer@home.nl Practitioner Volw
31998 Mw. L.C.J. Prins AMERSFOORT info@praktijkpsychologieprins.nl Practitioner Volw
32677 Mw. T.A. Albersen AMSTELVEEN astrid.albersen@gmail.com Practitioner Volw
34979 Mw.  A.P.M. van Steen-van Sprundel ROOSENDAAL ankevansprundel@gmail.com Practitioner K&J
34636 Mw. A.C. Mol DEN HAAG amol@intermetzo.nl Practitioner K&J
33345 Mw. D. van Riel-van der Star DEN HAAG debbyvanriel@ziggo.nl Practitioner K&J en Volw
33512 Mw. S. Koelewijn-Gehrke DELFT psychotherapiekoelewijn@gmail.com Practitioner Volw
33098 Mw.  L.A.S. Vermeer-Rinkema PEIZE jl.vermeer@home.nl Practitioner Volw
33240 Mw. N. Borst SLEEN nettieborst@kpnmail.nl Practitioner Volw
31503 Mw. T.Drescher AMSTERDAM tamardrescher@hotmail.com Practitioner Volw
35303 Mw. C. Lisman BILTHOVEN carmen@deautismespecialist.nl Practitioner Volw
33250 Mw. P. van Moorsel LEIDEN pauline.van.moorsel@ziggo.nl Practitioner K&J
34876 Mw. M. Verhoeven-Peters WIJCHEN maritpeters1@gmail.com Practitioner Volw
34662 Mw. S. Eussen UTRECHT saeussen@hotmail.com Practitioner K&J
34459 Mw. E. Sprokkereef DEN HAAG emilysprokkereef@gmail.com Practitioner K&J
33677 Mw. D. Rump GRONINGEN dorienrump@gmail.com Practitioner K&J
34782 Mw. M. Verhaar LEIDEN marloesverhaar@hotmail.com Practitioner Volw
33916 Mw. M. Bruynzeel HAARLEM mary.bruynzeel@online.nl Practitioner Volw
33459 Mw. M. de Jong GRONINGEN marjolijndejong7@gmail.com Practitioner Volw en K&J
33176 Mw. J. Peekel ENSCHEDE joycepeekel@gmail.com Practitioner Volw
33659 Mw. S. Kruisinga HEERENVEEN suzanne.kruisinga@ggzfriesland.nl Practitioner Volw
34915 Mw. M.M. Ogg-Groenendaal BLADEL marloesogggroenendaal@hotmail.com Practitioner Volw
35145 Dhr. O.M. van der Schoot UTRECHT ovdschoot@gmail.com Practitioner Volw
34079 Mw. A. Vinck BEEK-UBBERGEN anjavinck@hotmail.com Practitioner K&J
32478 Mw. G.J.M. de Gaaij-Mengelers MIDDELBURG truusdegaaij@hetnet.nl Practitioner K&J
30930 Mw. C.A.M. Frijters NOORDWOLDE karin.frijters@home.nl Practitioner K&J en Volw
33434 Mw. A. Smid FOLLEGA asmid@freeler.nl Practitioner Volw en K&J
35011 Mw. J.M.M. Werkman DELFT jmmwerkman@gmail.com Practitioner Volw
34712 Mw. F.M.P. van Dijk VINKEVEEN vandijkpsychologenpraktijk@gmail.com Practitioner Volw
34380 Mw. S. Ben Chamach UTRECHT suzanbc@hotmail.com Practitioner Volw
32136 Mw. I. Westerlaken OOSTERWIJK i_westerlaken@hotmail.com Practitioner Volw en K&J
34689 Mw. R. Klinkenberg NOORDWIJK roos@kinderpraktijkblossom.nl Practitioner K&J
33635 Mw. M.C.A. van Oosteren DEN DOLDER marieke.vanoosteren@kpnmail.nl Practitioner K&J
34369 Mw. S.M.D. Kolk DELFT saskiakolk@yahoo.com Practitioner Volw
31514 Mw. H.B.R. Titre-Vroom PIJNACKER e.titre@titel.nl Practitioner K&J
34226 Mw. C.H. Haar ASSEN k.haar@accare.nl Practitioner K&J en Volw
35045 Mw. E.H.M. Oirbons-Erckens NIJMEGEN ehm.erckens@hetnet.nl Practitioner Volw

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
32278 Mw. S. van Haren DIEPENVEEN info@supervisie-sietskevanharen.nl Supervisor Volw
30383 Mw. L.J.J. Vet GRONINGEN leonieke.vet@home.nl Supervisor K&J en Volw
31234 Mw. C.M.H. van Zon AMSTELVEEN karenvanzon@xs4all.nl Supervisor K&J en Volw
31981 Mw. J.W.C. van der Wall SNEEK info@kien.nu Supervisor K&J en Volw
30890 Mw. L.J.M. Reuvekamp ZWOLLE ljm.reuvekamp@hetnet.nl Supervisor Volw en K&J
32970 Mw. N.E.F. Schlattmann BREUKELEN nschlattmann@hotmail.com Supervisor K&J
31699 Mw. P. Waaijman VOGELENZANG pwaaijman@gmail.com Supervisor Volw

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren

Verenigingsnieuws
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door de VEN geaccrediteerd

15-02-2019
EMDR bij preverbaal trauma
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

15-02-2019
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

22-02-2019
PSYTREC Nascholingsdag 
PSYCHO TRAUMA EXPERTISE CENTRUM 
(PSYTREC) afdeling PSYTREC 
OPLEIDINGEN
opleidingen@psytrec.com

01-03-2019
Hervonden herinneringen aan trauma 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

07-03-2019
Supervisiedag update EMDR 
(standaard) protocollen 2018 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

08-03-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

08-03-2019
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

08-03-2019
Toepassingsmogelijkheden van 
EMDR bij mensen met een 
verstandelijke beperking  
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

14-03-2019
Behandeling van traumagerelateerde 
dissociatie 
Uitgeverij Mens!
info@uitgeverijmens.nl

20-03-2019
Stabilisatieprogramma voor 
traumabehandeling
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl

21-03-2019
Imaginatie en Rescripting met 
kinderen, jeugdigen en volwassenen  
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl

25-03-2019
Trauma Focused Cognitive Behavioral 
Therapy (TF-CBT)  
RINO Amsterdam
info@rino.nl

28-03-2019
Opfriscursus EMDR Basistraining  
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

29-03-2019
EMDR bij ouderen 
GERION VUmc
i.theuwissen@vumc.nl

29-03-2019
Verdiepingscursus traumadiagnos-
tiek en EMDR-therapie bij mensen 
met een verstandelijke beperking  
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

07-06-2019
PSYTREC Nascholingsdag  
PSYCHO TRAUMA EXPERTISE CENTRUM 
(PSYTREC) afdeling PSYTREC 
OPLEIDINGEN
opleidingen@psytrec.com

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

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

21-12-2018
Workshop EMDR bij SOLK
Van Rood Training & Supervisie
yrvanrood@planet.nl

07-01-2019 NIEUW
Vierdaagse cursus (Imaginaire) 
Exposure behandeling bij PTSS
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

11-01-2019
EMDR bij mensen met autisme: 
durf het aan!
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

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

25-01-2019
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

25-01-2019
EMDR therapie voor trauma-
gerelateerde klachten bij mensen 
met een laag IQ of autisme.
King nascholing
info@kingnascholing.nl

29-01-2019
Protocol Woede, Wrok en Wraak 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

01-02-2019
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo
info@buvoo.nl

01-02-2019
Slapende Honden Behandelmethode 
voor chronisch getraumatiseerde 
kinderen
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

01-02-2019
Vervolgcursus gedragstherapie: 
enkelvoudig en complex trauma 
(50 uur) 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

01-02-2019
Train-de-trainer Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen 
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

08-02-2019
Lesgeven aan getraumatiseerde 
kinderen - Workshop voor trainers
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

09-02-2019
Update Vervolgtraining EMDR
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

Agenda Vereniging EMDR Nederland



EMDR
VEN

CONGRES 2019

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 april 2019 organiseert de Vereniging EMDR Nederland opnieuw 
een inspirerend congres met als thema EMDR voor het leven. In het thema behandelen we de 
verschillende levensfases  van pre-verbaal trauma, bevallingstrauma naar kinderen, jongeren  
volwassenen en ouderen. Tijdens het congres nemen we je mee door de levensloop en de 
toepassing van EMDR daarbij. Kortom, het wordt een inspirerende, levendige dag waarmee je 
je leven weer verder kunt!

Marja Vink.


