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En zo zijn we ineens aan het einde van 2019 beland.
Ik blik terug op een jaar waarin binnen de vereniging veel 
werk is verzet. Zo was het congres in april een hoog-
tepunt met een recordaantal deelnemers en een hoge 
waardering. Daarnaast heeft een nieuwe groep EMDR 
Practitioners zich geschoold in het supervisorschap en 
staan zij in de startblokken om te gaan superviseren. 
Verder hebben we de opleidingscommissie opgesplitst 
in vier commissies, te weten een supervisorencommis-
sie, een registratiecommissie, een accreditatiecommis-
sie en de opleidingscommissie zelf. Het is mooi om te 
zien hoeveel leden zich aangemeld hebben om hieraan 
een steentje bij te dragen. Welkom nieuwe commissie-
leden! Tot slot hebben we dit najaar een oproep gedaan 
om deel te nemen aan het nieuwe ledenpanel. Via dit 
ledenpanel willen we de leden bij belangrijke onderwer-
pen binnen de vereniging betrekken. Hier zijn veel en-
thousiaste reacties op gekomen. Als je je nog niet hebt 
aangemeld, maar je wel graag jouw stem wil laten ho-
ren, stuur dan een mail naar het secretariaat. 

Praktijk en wetenschap
Elk jaar houdt het bestuur een brainstormsessie. Dit 
jaar discussieerden we over de verhouding tussen de 
klinische praktijk en de wetenschap. Hoe mooi zou het 
zijn als deze twee vanzelfsprekend samenvallen, name-
lijk dat we in onze behandelkamer doen wat het beste 
werkt. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Want wat 
doe je als ‘de bewezen aanpak’ onvoldoende effect 
heeft? Of als bepaalde factoren een klachtvermindering 
in de weg staan? Als therapeut heb je zowel kennis no-
dig van de evidence based practice als therapeutische 
vaardigheden en creativiteit om deze kennis toe te pas-
sen. De discussie over wetenschap en praktijk is soms 
ingewikkeld, met vele standpunten en argumenten. 
Daarom is het belangrijk dat we over dit onderwerp met 
elkaar in gesprek blijven. Verderop in dit EMDR Magazine 
kun je meer lezen over deze discussie.

Samenwerking
De samenwerking met de Vereniging voor Gedrags- en 
Cognitieve therapieën (VGCt) en de Vereniging voor 
Schematherapie (VSt) krijgt steeds meer vorm. Op dit 
moment zijn twee werkgroepen actief. Een van deze 
werkgroepen heeft als doel om de registratie- en accre-
ditatieregels van de drie verenigingen beter op elkaar 
af te stemmen. Je hebt misschien al gemerkt dat je als 
VEN-lid korting krijgt op de congressen van de VGCt en 

de VSt. Dat geldt ook 
andersom. De andere 
werkgroep bekijkt 
hoe we de effectivi-
teit van cognitieve ge-
dragstherapie, sche-
matherapie en EMDR 
nog meer bekendheid 
kunnen geven. We hebben een presentatie gehouden 
voor de medisch adviseurs van een aantal zorgverzeke-
raars. Zij wilden graag meer weten over de behandeling 
van PTSS en persoonlijkheidsstoornissen. In de presen-
tatie hebben we de effectiviteit en het belang van de drie 
therapieën én de kwaliteitsborging door de verenigingen 
over het voetlicht gebracht. Deze informatie is door de 
zorgverzekeraars goed ontvangen en de bijeenkomst zal 
een vervolg krijgen.

Internationale samenwerking
We zijn verdrietig over het overlijden van onze ‘EMDR-
moeder’ Francine Shapiro, zonder wie EMDR niet had 
bestaan. Om haar gedachtengoed te bewaken, is er 
een internationale groep therapeuten en onderzoekers 
samengesteld. Zij doen dit onder de naam Council of 

scholars. Ik ben ontzettend trots dat maar liefst drie Ne-
derlandse collega’s hieraan deelnemen: Carlijn de Roos, 
Ad de Jongh en Suzy Matthijssen. Heel veel succes met 
jullie nieuwe missie! 
Wat we ook een missie mogen noemen, is dat een groep 
prominente leden en trainers zich hard maakt voor meer 
bekendheid van de werkgeheugentheorie in Europa en 
de rest van de wereld. Deze theorie, die in Nederland zo 
ingeburgerd is, blijken veel therapeuten in het buiten-
land niet te kennen. Daar is dus letterlijk nog een wereld 
te winnen.

Congres
De inschrijving voor het 13e EMDR congres in 2020 is 
bijna geopend. Het congres vindt plaats op 3 en 4 april 
in de Flint in Amersfoort. Je kunt je op deze dagen laten 
inspireren en bijscholen in de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van EMDR. Ik kijk er naar uit om velen van jul-
lie dan weer te zien. 

Fijne feestdagen toegewenst en een heel gezond en 
gelukkig 2020!

Annemieke Driessen, voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van de voorzitter
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Interview

De directeur van EMDRIA, Michael Bowers, consta-
teerde eind 2018 in zijn startnotitie voor dit project dat 
de ontwikkeling van EMDR op een kruispunt is beland. 
Enerzijds is er voldoende bewijs dat EMDR even ef-
fectief is in het behandelen van trauma-gerelateerde 
klachten als andere richtlijnbehandelingen. Anderzijds 
is het op veel plekken, en zeker in de Verenigde Staten, 
(nog) niet gelukt om EMDR-therapie zowel in de GGZ-
praktijk, als de opleidingen voor behandelaars geïmple-
menteerd te krijgen, laat staan op de research-agen-
da’s van de universiteiten te zetten. In andere landen 
daarentegen zijn politici en beleidsmakers al veel meer 
bereid om EMDR-therapie en -onderzoek te faciliteren. 
Er is veel winst te behalen wanneer de kennis mondiaal 
gebundeld wordt en de lacunes in evidence worden ge-
identificeerd opdat er een gezamenlijke onderzoeksa-
genda kan worden opgesteld. Daarnaast zal de council 
een impuls moeten geven aan het verder ontwikkelen 
van wereldwijde consensus over de behandelprotocol-
len en standaarden voor opleiding, training en supervi-
sie van behandelaren.

Voor het interview treffen we elkaar ‘s morgens vroeg, 
het enige moment dat in de volle agenda’s te vinden 
was, op de Ernst Sillem Hoeve – het onofficiële EMDR-
schoolgebouw.

Wat is jullie opgevallen tijdens de council-  
bijeenkomsten?
Suzy: “We zijn natuurlijk nog maar net begonnen met 
het traject en anderhalve dag bij elkaar geweest. Maar 
je merkt dat het allemaal heel betrokken en enthou-
siaste mensen zijn, die een gemeenschappelijk doel 
hebben: het gedachtengoed van EMDR zo goed moge-
lijk behouden, de kwaliteit bevorderen en goed disse-
mineren over de wereld. Daar is veel voor nodig en je 
merkt dat mensen bereid zijn hier veel aan te doen. We 
hebben nu bijvoorbeeld al nader richting gegeven aan 
bepaalde doelen en zijn daar ook al direct actief mee 
aan de slag gegaan.”

Carlijn: “Er zijn vier verschillende werkgroepen opge-
richt, die zich respectievelijk richten op de definitie van 
EMDR, de behandelprotocollen, de training/supervisie 
en op EMDR-research. In de werkgroep definitie 

Council of 
scholars
Tekst: Gusta Boland    Foto's: Siobhan Quinn

De toekomst van EMDR-therapie: op mondiaal niveau samen de schouders eronder

“Wij geloven in Nederland dat 
de basis ligt bij de wetenschap, 
zoals Shapiro dat zelf ook 
altijd heeft gedaan”

In september van dit jaar vond de eerste ontmoeting plaats van de Council of scholars, een groep van 

voortrekkers in de ontwikkeling van EMDR, afkomstig uit de hele wereld. EMDRIA (EMDR International 

Association) heeft het initiatief genomen en faciliteert de council voor een groot deel. Afgevaardigden 

uit verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan, Australië, India, Turkije, Mexico en 

diverse Europese landen waren aanwezig. Nederland is met drie op de 35 aanwezigen ruim vertegen-

woordigd door Ad de Jongh, Carlijn de Roos en Suzy Matthijssen. Het plan is om de komende twee à 

drie jaar elk jaar bij elkaar te komen, om praktische redenen gekoppeld aan het EMDRIA congres.
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wordt naar aanleiding van de brede toepassing van 
EMDR besproken: wat is nu eigenlijk EMDR? De werk-
groep protocollen richt zich op de inhoudelijke ontwik-
keling van de behandelprotocollen. De Amerikaanse 
psychologe Marilyn Luber heeft hierover verschillende 
boeken geschreven met meer dan 130 protocollen ge-
richt op allerlei stoornissen. Hierin worden de intake en 
casusconceptualisatie met betrekking tot een specifie-
ke stoornis beschreven, bijvoorbeeld hoe je relevante 
targets identificeert bij patiënten met een psychose, 
patiënten met pijn etc. Daarna wordt vrijwel altijd het 
standaardprotocol op de herinneringen toegepast. We 
zouden in die gevallen dus eigenlijk eerder van verschil-
lende casusconceptualisaties moeten spreken en niet 
van verschillende protocollen.”
Ad: “Daarnaast worden er nieuwe protocollen ontwik-
keld zoals de Flash, en dan rijst de vraag: is dat nog 
wel EMDR? En hoe kun je distinctie aanbrengen tussen 
CGT en EMDR? Een derde werkgroep richt zich op het 

formuleren van standaarden voor training en supervi-
sie van EMDR-therapeuten. Wij hebben in Nederland 
als toelatingscriterium een academische vooropleiding. 
Sommige landen laten ook licensed social workers (VS) 
en nurses (UK) toe. Ook de inhoud van de supervisie 
verschilt. In veel landen is het nog ouderwets praten 
over je behandelingen, veelal houdt dit in: ‘alles gaat 
goed en ik heb veel geleerd’. Wij werken in Nederland 
met videosupervisie en hanteren daarbij een compe-
tentiegericht model, wat betekent dat je moet laten 
zien dat je het echt kunt. Dit model is na enige discus-
sie wel overgenomen door EMDR Europe, maar nog 
niet alle landen doen het ook echt.
Suzy: “De vierde werkgroep richt zich op onderzoek. 
Ad, Carlijn en ik zitten alle drie in die werkgroep. Ik 
vond het mooi om te merken dat we wel onze eigen 
stokpaardjes hebben - zo zouden Ad en ik bijvoorbeeld 
meer over complexe PTSS willen doen - maar we heb-
ben toch met elkaar kunnen besluiten: wat is nu het 

Eerste ontmoeting van de Council of scholars, met afgevaardigden uit diverse landen.
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belang voor EMDR wereldwijd, wat hebben we nu echt 
nodig? Het ging in samenspraak, iedereen kon zijn of 
haar eigen stokpaardje opzijzetten.”
Ad: “Het voorzitterschap van Michael Bowers, de nieu-
we algemeen directeur van EMDRIA, heeft daar een be-
langrijke rol in gespeeld. Die kan zo mooi formuleren 
en goed de kern uit de discussie halen, zodat iedereen 
denkt: ‘o ja, dat is een prachtig idee’.”

Op welke terreinen zijn jullie vooral actief 
geweest?
Suzy: “Wij zitten alle drie in de research group. Wij gelo-
ven in Nederland dat de basis ligt bij de wetenschap, zo-
als Shapiro dat zelf ook altijd heeft gedaan. In die groep 
hebben we gekeken waar nu onze eerste noodzakelijke 
speerpunten liggen. Waar moeten we nog meer onder-
zoek naar doen? We hebben onderzoeksgebieden ge-
definieerd die de prioriteit hebben: early intervention, 
EMDR bij kinderen, bij combat-related PTSD, bij depres-
sie en bij pijn. Ook moeten we ons in de toekomst gaan 
richten op het in kaart brengen van kosteneffectiviteit. 
Dat is voor beleidsmakers een belangrijk aspect, en we 
willen van elkaar gaan leren: hoe doe je dat soort on-
derzoek, want dat is wel een vak op zich.”
Carlijn: “Voor de eerste vijf gebieden is al veel eviden-
tie, maar (net) niet voldoende om het als aanbeveling 
in de richtlijnen te krijgen. We bespraken daarom in de 
council welk type onderzoek daarvoor noodzakelijk is.”
Ad: “We hebben vastgesteld dat die richtlijnen ook 
behoorlijk gepolitiseerd zijn. In de commissies die de 
richtlijnen opstellen zitten vaak geen EMDR-experts, 
maar vooral hoogleraren met een CGT-achtergrond, 
terwijl ze toch allemaal dezelfde literatuur raadple-
gen. Bijvoorbeeld de American Psychiatric Association 
(APA) noemt in hun richtlijnen EMDR nog steeds niet als 
voorkeursbehandeling bij PTSS. Dit komt ook doordat 
ze de randomized controlled trials naar EMDR bij PTSS 
die zijn verschenen na 2012 niet meer geïncludeerd 
hebben.”

In Nederland is binnen het basisprotocol ook 
experimenteel onderzoek gedaan naar de 
werkgeheugenbelasting, maar andere onder-
delen van het protocol zijn nog nauwelijks 
onderzocht, is het daar ook over gegaan?
Ad: “Nee, het standaardprotocol, niet de theoretische 
onderbouwing, is als uitgangspunt genomen. We we-
ten dat dit protocol werkt, als geheel. De prioriteit voor 
nu ligt vooral op het verder aantonen van de werk-

zaamheid van EMDR bij verschillende stoornissen.”
Suzy: “Natuurlijk is het hartstikke mooi als je daar on-
derdelen van kan onderzoeken, maar ze houden zich 
niet overal in de wereld zoveel bezig met experimen-
tele studies als in Nederland. We hebben hier echt een 
mooie experimentele onderzoekstraditie. Maar mon-
diaal is de prioriteit om EMDR waar het aantoonbaar 
werkzaam is in de richtlijnen te krijgen.”

Wat hebben jullie zelf vooral ingebracht 
tijdens deze dagen?
Carlijn: “We kregen van tevoren allemaal taken. Zo heb 
ik gepresenteerd hoe de VEN in Nederland onderzoek 
naar de effectiviteit van EMDR gestimuleerd heeft. Onze 
boodschap is dat de vereniging verantwoordelijk is voor 
het scheppen van een vruchtbaar onderzoeksklimaat. 
Het helpt dan als er onderzoekers in het bestuur zitten, 
of in ieder geval mensen die er affiniteit mee hebben. 
We hebben op ons congres de research-pitches, waar-
door iedereen direct op de hoogte is van het lopende 
onderzoek, het ‘Evidence beest’ als wetenschapsprijs 
en we bieden gratis wetenschappelijke pre-conference 
workshops bijvoorbeeld over single-casedesigns. Daar-
mee leren de leden hoe je vanuit de klinische praktijk 
toch op een wetenschappelijke manier een casus kunt 
volgen en resultaten kunt presenteren. In veel landen 
zitten vooral clinici in de besturen, die hun handen nog 
vol hebben aan het van de grond krijgen van EMDR. Ik 
heb ook een discussie voorgezeten over de vraag: waar 
moeten we ons op richten met onderzoek? Het pro-
gramma was mooi opgezet waarbij iedereen eerst over 
een onderwerp kon meedenken, en daarna konden de 
werkgroepen de ideeën in een plan omzetten.”
Ad: “Ik heb een presentatie gehouden over het type 
criteria dat je kunt gebruiken om de stand van het 
onderzoek te beoordelen. Bij de internationaal gefor-
muleerde GRADE-criteria staan single-case studies 
onderaan en de randomized controlled trials en meta-
analyses bovenaan. Zo kunnen we ons afvragen: hoe 
staan we ervoor met bijvoorbeeld EMDR bij pijn en bij 
depressie? Dat geldt ook voor de bestaande protocol-
len. Welke protocollen zijn al wetenschappelijk op hun 
werkzaamheid onderzocht? Bijvoorbeeld bij eetstoor-
nissen en bij pijn bestaan verschillende protocollen die 
los van elkaar zijn ontwikkeld. Het is niet zinvol om die 
allemaal te gaan onderzoeken. We kunnen beter eerst 
een integratief protocol ontwikkelen door de protocol-
len samen te voegen.” 
Suzy: “Ik had de taak van ‘respondent voor onderzoek’: 
ik mocht alles wat over onderzoek gezegd werd en   
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de geformuleerde ideeën van de research group pre-
senteren. Van tevoren kon ik dus wat minder voorbe-
reiden; ik moest vooral tijdens de bijeenkomsten goed 
opletten.”

Hoe gaan jullie nu verder?
Carlijn: “We gaan met de research-werkgroep om te be-
ginnen een position paper schrijven over de stand van 
zaken in het onderzoek op de verschillende geselec-
teerde gebieden en wat nog nodig is om van EMDR een 
richtlijnbehandeling te maken, dus wat qua onderzoek 
nu prioriteit heeft.” 
Ad: “Het is per land ook heel verschillend hoeveel geld 
er is voor onderzoek. Wij hebben in Nederland natuur-
lijk een grote vereniging met goede financiële middelen 
en er vindt ook veel onderzoek plaats. De omstandig-
heden zijn hier dus relatief gunstig. In de werkgroep 
research willen we standaarden neerzetten; dat als er 
geld is, dat er dan onderzoek wordt opgezet waarvan 
wij als Council zeggen: daar moet je geld aan geven, 
daarmee kan je het verschil maken. Dus niet alleen aan 
allerlei kleine onderzoekjes, daarmee sla je geen deuk 
in een pakje boter.”
Carlijn: “Heel leuk is dat de discussie over onderzoek 

internationale samenwerking stimuleert. Bij depres-
sie is dat al het geval geweest: welke centra in welke 
landen zijn in de behandeling van EMDR bij depressie 
gespecialiseerd en klaar voor onderzoek? Samen krijg 
je eerder grote onderzoekspopulaties bij elkaar en de 
resultaten zijn dan meer generaliseerbaar.” 
Ad: “Nieuwe initiatieven ontstaan ook omdat je met el-
kaar borrelt, grapjes maakt en informeel contact hebt, 
dat is toch echt iets anders dan lange skypesessies.”
Suzy: “Ja, zo heb ik al meteen een project opgezet met 
Chris Lee, een onderzoeker uit Australië. Dat was er an-
ders echt niet van gekomen.”
Carlijn: “De sfeer is heel open. Iedereen betrekt elkaar 
en zo komt het beste in iedereen naar boven.” 

“Nieuwe initiatieven ontstaan 
ook omdat je met elkaar 
borrelt, grapjes maakt en 
informeel contact hebt, dat 
is toch echt iets anders dan 
lange skypesessies”
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Humanitarian Assistance Programs Nederland (HAP-NL)
krijgt een nieuwe naam; Trauma Aid NL. Ook heeft er een 
bestuurswissel plaatsgevonden. Voor wie niet bekend is
met HAP-NL: het is opgericht in 2009 door onder anderen 
Sjef Berendsen en Hans-Jaap Oppenheim. Erkende EMDR-
trainers leiden lokale hulpverleners op (bijvoorbeeld in Su-
riname, Uganda en Botswana) en vervolgens geven pro-
fessionele supervisoren vervolg aan de projecten.
Veel Europese zusterverenigingen zijn ons voorgegaan en 
hebben de naam al gewijzigd. Trauma Aid staat veel dui-
delijker voor wat we doen. Het doel van Trauma Aid NL is
namelijk effectieve traumabehandeling (met name EMDR) 
mogelijk maken, en de kennis over goede traumabehande-
ling toegankelijk maken in gebieden waar dat hard nodig is. 

Wie is wie in het nieuwe bestuur:
Judith Koopmans, voorzitter 
“Ik heb zelf ervaren (tijdens projecten voor Artsen Zonder 
Grenzen in Ethiopië en in Kashmir) dat EMDR nauwelijks
tot niet wordt gebruikt. Kennis hierover wordt ook nau-
welijks overgedragen door internationale hulporganisa-
ties. Uiteraard vond en vind ik dit een groot gemis, gezien 
de vele mogelijkheden om EMDR in te zetten. Zoekend
naar informatie hierover, stuitte ik op de HAP. Toen Sjef 
(Berendsen) mij vroeg vorm te geven aan een nieuw be-
stuur was er dan ook geen enkele twijfel. Via Trauma Aid
NL en het netwerk van de VEN hopen we de kennis over
de mogelijkheden van EMDR ook bij andere organisaties
op de kaart te kunnen zetten, met als doel zoveel moge-
lijk mensen te bereiken.”
Judith is gz-psycholoog bij Psytrec en praktijkhouder in Utrecht

Kim Bemelmans, penningmeester
“Nu mijn kinderen ouder zijn en ik langzamerhand meer
tijd krijg, leek het me goed mij meer te gaan inzetten voor
organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling
van EMDR. Met name omdat ik dagelijks in mijn werk de 
kracht en effectiviteit van deze therapievorm zie, wil ik
mijn tijd hierin investeren. Ik wil dat de komende jaren
zowel binnen de VEN gaan doen, als binnen Trauma Aid
NL. Ik hoop deze laatste organisatie nieuw leven in te kun-
nen blazen, zodat er jaarlijks projecten kunnen worden 
gestart en voortgezet.”
Kim is gz-psycholoog, EMDR practitioner en werkzaam in haar eigen

praktijk (regio Utrecht) en bij Psytrec

Hanneke Snetselaar, bestuurslid
“Psychotrauma en global mental health zijn altijd de rode 
draad in mijn werkveld geweest. Van mijn werk met jeug-
dige slachtoffers van seksueel misbruik in Zuid-Afrika 
tot getraumatiseerde Syrische oorlogsslachtoffers met
Artsen zonder Grenzen. Telkens weer werd mij duidelijk
hoeveel mensen overal ter wereld dagelijks kampen met
de gevolgen van psychotrauma en hoe mager het aanbod
aan traumagerichte behandeling buiten onze grenzen is,
juist in de landen waar die nood het hoogst is. Met Trauma
Aid NL willen we die kloof verkleinen; structureel en pro-
fessioneel. Met EMDR als krachtig middel.”
Hanneke is gz-psycholoog bij ARQ Centrum 45 en praktijkhouder in

Utrecht

Antoine van Sint Fiet, bestuurslid
“Recent heb ik twee jaar in het buitenland (India, Turkije, 
Irak en Syrië) gewerkt in verschillende projecten met Art-
sen zonder Grenzen. Vorig jaar gaf ik in opdracht van War
Trauma Foundation/UNHCR een training aan lokale artsen 
en psychologen in Sudan om mental health care te bie-
den in vluchtelingenkampen. Door deze ervaringen heb
ik van dichtbij kunnen zien hoe belangrijk het is om psy-
chologische zorg te bieden waar het het meest nodig is. 
In Nederland hebben we veel kennis en kunde qua EMDR. 
Daarmee dragen we mijns inziens een verantwoordelijk-
heid dit ook te delen met hulpverleners in de wereld die
weliswaar minder middelen voorhanden hebben, maar
dit juist goed kunnen gebruiken.”
Antoine is gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en

werkzaam bij Arq Centrum '45

Oproep
Binnenkort lanceren we een nieuwe website. Ook komt 
er een inzamelingsactie op het EMDR-congres in april. We
hebben jullie – degenen die EMDR een warm hart toedra-
gen – hard nodig voor onze missie. Heb je zelf ideeën of 
zou je geld willen inzamelen voor Trauma Aid – NL? Neem
dan contact met ons op via: trauma-aidnl@outlook.com.
Wil je een donatie doen, of andere mensen wijzen op de
mogelijkheid te doneren? Dat kan op rekeningnummer:
NL78 TRIO 0390354570.

HAP-NL wordt Trauma Aid NL
EMDR wereldwijd

Tekst: Judith Koopmans, Kim Bemelmans, Hanneke Snetselaar en Antoine van Sint Fiet
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Het verbinden van 
klinische expertise en 
wetenschap binnen 
de VEN

In zekere zin schuilt in elke therapeut een wetenschap-
per. We hebben immers allemaal een universitaire stu-
die afgerond en hebben daarmee een wetenschappelij-
ke achtergrond. Echter, die wetenschappelijke identiteit 
wordt niet door iedereen binnen de vereniging even 
sterk gevoeld. En dat hoeft ook niet. Sommigen van ons 
voelen zich 100 procent clinicus, anderen 100 procent 
onderzoeker en dan zijn er nog vele varianten daar tus-
senin. De VEN is een vereniging voor al deze leden en 
als bestuur willen we graag dat er voor iedereen een 
plek is om aangemoedigd te worden, geïnspireerd te 
blijven en beter te worden in het vak. Uitgangspunt is 
dat zowel praktijk als onderzoek nodig zijn voor die be-
weging. 

De wisselwerking tussen onderzoek en praktijk
Hoe gaan we om met toepassingen van EMDR waar 
(nog) geen wetenschappelijke evidentie voor is, maar 
die in de klinische praktijk wel worden toegepast om-
dat ze tot verbetering lijken te leiden? En wat doe je als 
clinicus als je op vragen in de behandeling stuit waar 
(nog) geen eenduidige visie over is gevormd of waarvan 
de wetenschappelijke evidentie tegenstrijdig is? 
Opvallend genoeg is EMDR-therapie ontstaan uit een 
idee zonder theoretisch kader. Zonder enige weten-
schappelijke onderbouwing begon Francine Shapiro te 

behandelen en te ontwikkelen. Tegelijkertijd hamerde zij 
er vanaf het begin op dat ‘research, research, research’ 
essentieel is. En inderdaad: zonder wetenschappelijk 
onderzoek was EMDR-therapie in geen enkele richtlijn 
verschenen en hadden we wellicht nooit gehoord van 
deze toch wel wonderlijke behandeling. Het is de wis-
selwerking tussen klinisch werk en wetenschappelijk 
onderzoek die EMDR heeft gevoed en groot gemaakt. 
We zullen deze wisselwerking nog lange tijd nodig heb-
ben, want die ontmoeting tussen wetenschap en prak-
tijk leidt tot verdere ontwikkeling van ons vak. Niet in de 
laatste plaats is de ontmoeting belangrijk omdat EMDR-
therapie op veel verschillende behandelgebieden (nog) 
onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd, terwijl 
er tegelijkertijd juist een groot vertrouwen bestaat in 
een brede toepassing ervan.

We merken dat clinici behoefte hebben aan het aan-
scherpen van hun therapeutische vaardigheden om be-
handelingen in goede banen te leiden. De vereniging 
heeft als taak aan deze behoefte tegemoet te komen. 
Anderzijds hebben we de verantwoordelijkheid om bij 
activiteiten van de vereniging het wetenschappelijke 
kader in het vizier te houden. Een voorbeeld waar dit 
kan wringen is het accrediteren van trainingen en work-
shops. Zo zijn er voor sommige toepassingsgebieden 

Tekst: Suzy Matthijssen, Annemieke Driessen, Rik Knipschild, Iva Bicanic, Tilly Koolstra en 
 Sjef Berendsen

De VEN is een vereniging voor therapeuten die bedreven zijn in het uitoefenen van 
EMDR binnen verschillende domeinen van de hulpverlening. De VEN is ook een 
vereniging met een sterke wetenschappelijke identiteit. Dit zorgt soms voor dilemma’s. 
Discussiëren over dit belangrijke onderwerp is nodig en dat doen we dan ook in het bestuur; 
het bepaalt in grote mate het beleid van de vereniging. In deze bijdrage geven we een weergave 
van de resultaten van een gesprek dat we in het bestuur voerden, over hoe we de verbinding 
tussen klinische expertise en wetenschap binnen de vereniging verder kunnen versterken.

Bestuur 
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tegenstrijdige bewijzen voor de effectiviteit van EMDR. 
Voor andere bestaat er soms weinig tot geen evidentie, 
terwijl deze klinisch wel relevant zijn. Hoe hiermee om 
te gaan? 

Het beoordelen van de kwaliteit van weten-
schappelijke ondersteuning
We hebben binnen het bestuur gesproken over de 
introductie van een systeem waarmee nieuwe of 
bestaande interventies een niveau van wetenschap-
pelijke bewijsvoering krijgen toegekend. Op die ma-
nier kan de lezer of luisteraar snel inzicht krijgen in 
de kwaliteit van de onderbouwing van de gepresen-
teerde interventie: is die er überhaupt en zo ja, hoe 
sterk is deze evidentie? In het Engels wordt dit grading 

of the quality of evidence genoemd. Ook voor het al 
dan niet toekennen van accreditaties kan zo’n sys-
teem ondersteunend zijn. Daarbij helpt een dergelijk 
systeem bij het in beeld brengen van interventies die 
nog weinig zijn onderzocht op hun effectiviteit en kan 
het nieuw onderzoek stimuleren. Door te blijven on-
derzoeken komen we steeds een stap verder in het 
begrijpen wat de werkzame elementen zijn van onze 
behandeling, waardoor we de behandelmethode kun-
nen optimaliseren. Anderzijds kunnen we zo ook meer 
toepassingsgebieden identificeren. 

Een veel gehoord argument van clinici is dat sommige 
zaken of therapie-elementen niet te onderzoeken zijn. 
Echter, onderzoek is bijna altijd mogelijk zolang pa-
tiënten iets kunnen rapporteren, of wanneer we iets 
op gestructureerde wijze kunnen observeren. We wil-
len clinici dan ook aanmoedigen om, wanneer je het 
gevoel hebt dat iets werkt, de proef op de som te ne-
men en er een (kleinschalige) studie naar op te (laten) 
zetten. Wij ondersteunen je hierbij graag. Als je vragen 
hebt over het opzetten van onderzoek, zoek dan con-
tact met de wetenschapscommissie van de VEN via 
vereniging@emdr.nl. Als bestuur hopen we dat er nog 
meer verbinding tot stand komt tussen de clinici en 
de onderzoekers die onze vereniging rijk is. Ook als je 
wil reageren op dit stuk, kun je dat per mail doen aan                        
vereniging@emdr.nl 

“In zekere zin schuilt in elke 
therapeut een wetenschapper, 
maar niet ieder VEN-lid voelt 
dat even sterk. En dat hoeft 
ook niet”
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Single-Case Methods 
in Clinical Psychology 
A Practical Guide 

Afgezien van het vele werk is met de resultaten van 
een RCT alleen iets te zeggen of een behandeling werkt 
op groepsniveau. Een manier om op individueel niveau 
onderzoek te doen is door gebruik te maken van Sin-

gle Case Experimental Designs. Dit kan al met een be-
perkt aantal patiënten. Het is een vorm van onderzoek 
die de laatste tijd internationaal in opmars is. Ook de 
VEN heeft de afgelopen jaren aandacht besteed aan 
dit design. Bijvoorbeeld tijdens de toepassingsgerichte 
workshop van Johan Vlaeyen en Bart Michiels begin dit 
jaar in Utrecht, waarbij VEN-leden ook eigen casuïstiek 
konden inbrengen. 
Een onderzoek volgens het Single Case Experimental 

Design is doorgaans opgedeeld in drie fasen: de base-

line periode, waarin wel wordt gemeten maar waarin 
nog geen behandeling plaats vindt; de behandelfase 
en de follow-up fase. Een belangrijk kenmerk is verder 
dat het altijd gaat om meerdere metingen van de uit-
komstvariabele door de tijd heen. Daarmee verschilt 
dit design dus van de simpele voor-na meting. Het ver-
zamelen van zoveel metingen per persoon is belang-
rijk, omdat dat de betrouwbaarheid van de resultaten 
vergroot. Stel, je vindt dat depressieve klachten bij een 
patiënt gelijk zijn gebleven na je depressie-behande-
ling, waarbij je alleen voor en na hebt gemeten. Moet 
je dan concluderen dat de behandeling niet succesvol 

Tekst: Leonieke Kranenburg en Yanda van Rood

Hoe weten we of een behandeling werkt? De gouden standaard om dit te onderzoeken is een 

Randomised Controlled Trial (RCT), waarin de ene groep geen behandeling dan wel de standaard 

behandeling krijgt, en de andere groep de nieuwe, experimentele behandeling. Echter, het opzetten 

en uitvoeren van een RCT kost veel tijd en is niet iets wat je naast je werk als behandelaar zomaar 

doet. Dat kan ook anders: de single case experimental designs zijn in opmars. Dat maakt zelf 

onderzoek doen in de eigen praktijk of binnen de instelling mogelijk. Een bespreking van het boek 

Single-Case Methods in Clinical Psychology - A Practical Guide, geschreven door wijlen Stephen 

Morley, is daarom op zijn plaats.

Research 
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was? Nee, want het zou immers kunnen zijn dat net op 
het moment van de nameting een dierbare van de pa-
tiënt is overleden, waardoor de depressiescores op dat 
moment (weer) zijn toegenomen. 

Verschillende uitkomstmaten
Naast de verschillende fasen worden ook verschillende 
uitkomstmaten onderscheiden. De eerste van de twee 
belangrijkste uitkomstmaten zijn de gestandaardiseerde 
maten. Vaak zijn dit bestaande vragenlijsten. De tweede 
categorie uitkomstmaten zijn de individu-specifieke metin-
gen van probleemgedrag (bijvoorbeeld haartrekken) of van 
klachten (bijvoorbeeld pijn). De gestandaardiseerde maten 
worden vaak alleen aan het begin en aan het einde van een 
behandeling afgenomen, terwijl het bij de individu-specifie-
ke uitkomstmaten vaak om dagelijkse metingen gaat.

Gestandaardiseerde maten
Gestandaardiseerde maten geven inzicht in hoe jouw pa-
tiënt zich verhoudt tot de rest van de populatie. Met ande-
re woorden: je wil weten hoeveel de score van je patiënt 
op een bepaalde gestandaardiseerde vragenlijst dient te 
dalen, wil je kunnen spreken van betrouwbare verbete-
ring. Dit wordt de reliable change index genoemd. Voor 
het berekenen van deze index heb je het gemiddelde, de 
standaarddeviatie en de betrouwbaarheid (Cronbach´s ) 
van je vragenlijst nodig. Morley legt in zijn boek duidelijk 
uit hoe je met deze gegevens de reliable change index 
kunt berekenen. 

Naast betrouwbaar, wil je natuurlijk ook dat je resultaten 
klinisch relevant zijn. Om hierover iets te kunnen zeggen 
moet je bepalen waar de cut-off score ligt die de gezonde 
niet-klinische groep van de klinische groep onderscheidt. 
Hoe, of misschien beter gezegd hoe streng je die cut-off 
score bepaalt heeft te maken met de mate waarin de 
normaalverdelingen van de scores op de vragenlijst van 
respectievelijk ‘de niet-klinische groep’ (de gezonde po-
pulatie) en ‘de klinische groep’ (de groep met een stoor-
nis) overlappen. Dit betekent dat als je voor een studie 
met een single case experimental design een gestan-
daardiseerde maat wil kiezen, je het liefst een vragenlijst 
gebruikt die normen heeft die gebaseerd zijn op zowel 
klinische als niet-klinische groepen. 

Individuele uitkomstmaten 
Individuele uitkomstmaten zijn bedoeld om het individu-
ele therapeutische doel dat wordt nagestreefd te meten. 
Een op de casus toegesneden uitkomstmaat kan worden 
opgesteld door bepaalde items uit een bestaande vragen-
lijst te nemen of, wanneer er geen valide en betrouwbare 
maat beschikbaar is, een op het individu afgestemde uit-
komstmaat te ontwerpen. Dit heet dan een gepersonali-
seerde vragenlijst. De gepersonaliseerde vragenlijst is zo 
opgesteld dat het de problemen van antwoordtendentie 
(altijd ‘ja’ antwoorden bijvoorbeeld) en response bias (al-
tijd het midden/neutraal kiezen) voorkomt. De methode 
is simpel en doeltreffend en staat in detail beschreven in 
Morley’s boek. Individuele uitkomstmaten kunnen ook de 
vorm hebben van directe observatie. Een punt van aan-
dacht bij directe observaties is de betrouwbaarheid. Zorg 
daarom voor meerdere observatoren en een duidelijke 
omschrijving van het te observeren gedrag en hoe dit ge-
codeerd moet worden. 

Het ontwerp van het studiedesign
Na een bespreking van de verschillende uitkomstmaten 
gaat Morley in hoofdstuk 4 in op het ontwerp van single 

case experimental designs. Er worden verschillende de-
signs besproken. In dit artikel beperken we ons tot het 
AB, ABAB en MBD design. Het AB (interrupted time series 

design) wordt pre-experimenteel genoemd omdat er niet 
gerandomiseerd wordt. Het design bestaat uit voormetin-
gen (baseline; A) en metingen tijdens de behandeling (B). 
Het ABAB design (reversal design) herhaalt het AB design. 
Het begint met een voormeting (A), gevolgd door een be-
handeling (B), gevolgd door een periode van geen behan-
deling (A) en nog een periode van behandeling (B). In deze 
opzet wordt het effect van de behandeling (AB) gerepli-
ceerd en daarmee is het in tegenstelling tot het AB design 
wel een experimentele opzet. Een punt van aandacht is 
dat niet alle interventies zich lenen voor dit design. Als het 
effect van de interventie blijvend is, zoals bij EMDR-thera-
pie doorgaans het geval is, dan verwacht je geen terugval 
als je stopt met de interventie (tweede A). 

Het multiple baseline design
Het multiple baseline design kent twee varianten. In 
de eerste variant, het multiple baseline within-subject 

across-settings design, wordt het effect van een interven-
tie bij één persoon op verschillende uitkomstmaten nage-
gaan. Bijvoorbeeld het effect van een revalidatiebehande-
ling op zelfzorg (individuele uitkomstmaten kunnen dan 
zijn: scheren, wassen, tandenpoetsen bijvoorbeeld). In de 
tweede variant, het multiple baseline between subjects 

design, wordt het effect van een interventie op een 

“Managers and trialists may be 
happy for treatments to work 
on average; patients expect 
doctors to do better than that”
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variabele onderzocht en gerepliceerd bij verschillende 
personen (zie figuur). Hoe meer replicaties hoe sterker de 
resultaten. Meestal wordt het onderzoek bij 5 tot 10 per-
sonen uitgevoerd. De baselinemetingen starten voor alle 
personen op hetzelfde moment, maar vervolgens start 
elke persoon op een ander moment met de behandeling. 
Zo heeft iedere persoon een verschillende baselinelengte. 
Het toeval bepaalt op welk moment de behandeling start. 
Door tenminste 20 momenten te nemen waarop de be-
handeling zou kunnen starten, is de kans dat iemand op 
een bepaald moment start met de behandeling < 0,05. Als 
de behandeling effect heeft dan is de kans dat je toevallig 
dit effect vond ook < 0,05. Bij een minimale baselinelengte 
van 3 dagen en 20 verschillende dagen waarop de behan-
deling kan starten, kan de behandeling voor een wille-
keurige deelnemer op zijn vroegst na 3 dagen starten en 
op zijn laatst na 22 dagen. De multiple baseline between 

subjects design leent zich goed voor onderzoek naar het 
effect van EMDR-therapie omdat de personen die deelne-
men aan de studie allemaal hetzelfde probleem hebben 
waarvoor zij dezelfde interventie (EMDR-therapie) krijgen 

aangeboden. 
Nog een laatste opmerking over de designs. De lengte van 
de baseline is erg belangrijk. Het is veel gemakkelijker om 
effect aan te tonen als de scores op een bepaalde klacht 
stabiel zijn tijdens de baselinefase. De uitdaging ligt er dan 
ook in, een klacht te kiezen waarop de scores bij aanvang 
stabiel (slecht) zijn, maar waarbij wel - en bij voorkeur snel 
- verbetering te verwachten  valt als er op geïntervenieerd 
wordt. Onderzoek naar het effect van EMDR-therapie bij 
PTSS bij verschillende doelgroepen leent zich dus uitste-
kend voor een multiple baseline design.  

Dit was het eerste deel van een tweeluik over het 
boek over experimentele designs. In het volgende 
EMDR Magazine volgt het tweede en laatste deel.

Referentie

Morley, S. (2018). Single-Case Methods in Clinical Psychology. A practical 

guide. Edited by Ciara Masterson and Chris J. Main. Routledge London and 

New York.

Figuur: Multiple baseline design between subjects
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Het gaat goed met Olga. Zij is een actrice van eind vijf-
tig met ouders van Poolse afkomst. Ze kwam een tijdje 
geleden bij mij vanwege angst- en burn-outklachten. 
Ze dronk te veel, en leed onder gevoelens van minder-
waardigheid en jaloezie. Nu komt ze stralend binnen. 
Haar huid glanst en haar ogen staan helder. Enthousi-
ast vertelt ze dat ze geen druppel alcohol meer drinkt 
en zich heeft toegelegd op het brouwen van non-alco-
holisch gemberbier.

Ik vraag of ze nog iets wil bespreken in deze afsluiten-
de bijeenkomst. ‘Jawel’, zegt ze, ‘ik heb nog wel iets, 
maar ik durf het eigenlijk niet te zeggen.’ Ik kijk haar 
vragend aan. ‘Als ik het zeg, voel ik me als het vrouw-
tje van de visser’, legt ze uit. ‘Ken je dat sprookje van 
Poesjkin?’ ‘Nee’, zeg ik. Ze begint te vertellen over een 
visser die met zijn vrouw in een pot bij zee woont. Ze 
zijn arm, maar blijven in leven dankzij de vissen die 
de man vangt. Op een dag heeft hij een goudvis in zijn 
net. De vis smeekt om weer losgelaten te worden. De 
visser geeft hem zijn vrijheid terug. In ruil daarvoor 
mag de visser vragen wat hij wil en zullen al zijn wen-
sen worden vervuld. De visser hoeft niets, hij is tevre-
den met zijn bestaan. Die avond vertelt hij zijn vrouw 
over de goudvis. Ga terug, en vraag om een huis, zegt 
zij. 

Ik herken het sprookje van kabouter Piggelmee en wist 
niet dat er ook een variant van Poesjkin was. Geani-
meerd vertelt Olga verder over de vissersvrouw die 
haar man telkens terugstuurt naar de goudvis omdat 
ze almaar meer wil. Een mooi huis, een grote burcht 
met paarden en ridders - nooit is het genoeg voor de 
vrouw. Meer wil ze, steeds meer. Iedere keer dat de 
visser terugkeert naar zee om iets nog groters en nog 
mooiers te vragen, is de lucht donkerder en de zee 
dreigender. Tot het moment dat de visser terugkeert 
en alles weer bij het oude is, en de visser met zijn 
vrouw weer in een pot aan zee wonen.

‘Wat betekent het sprookje voor jou?’ vraag ik Olga. 
‘Dat alles weer net zo wordt als vroeger als ik je nu 

vraag om me te helpen met iets dat me nog dwars zit.’ 
‘En dat is?’ Ach, ja, ze wil graag verlost zijn van die in-
nerlijke rem die ze voelt als ze op het toneel staat, op-
dat ze nog vrijer kan spelen. In dit soort gevallen vraag 
ik doorgaans om een situatie aan te geven waarin dat 
gevoel van de innerlijke rem het sterkst aanwezig is. 
Als therapeut wil je dan de situatie desensitiseren 
waarin zich het negatieve gevoel voordoet. 

Het sprookje zet me op een ander spoor. Ik vraag aan 
welk dier die innerlijke rem doet denken. Olga denkt 
even na. ‘Hmm, het is harig, en zit als een brok in mijn 
keel.’
‘Een harige spin?’ 
‘Nee, het is een bolletje.’
‘Een egel misschien?’
‘Nee, het is meer een mol die gangen graaft en mols-
hopen maakt. Die hopen blokkeren me.’
‘En met welk dier associeer je je vrije, losse en onge-
remde kant?’ 
‘Dat is makkelijk, een kleurige vlinder.’

Ik vraag haar om zich te concentreren op de bevrij-
dende vlinder. Als ze zich op die manier - zoals dat bij 
Visual Schema Displacement (VSDT) gebeurt - een cir-
kel voorstelt, op welk punt van de cirkel zit die vlinder 
dan? En de mol, als innerlijke rem, waar zit die op de 
cirkel? Na drie keer met mijn vingers voor haar ogen 
zwiepen van de plek op de cirkel waarop de mol zit 
naar het vlinderpunt, is de benauwdheid voor belem-
merende molshopen verdwenen. Ze voelt zich licht als 
een vlinder. 

Een paar maanden later bericht ze me dat ze ook moei-
lijke producties met plezier speelt en een rustig ge-
voel van zelfvertrouwen ervaart. De gemoedstoestand 
voelt als een warm badje. ‘Vlinder zorgt voor extra op-
winding, en de mol – die ben ik eigenlijk vergeten.’

Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner. 

Haar specialisatie is stress- en burn-outklachten.

Van mol 
naar vlinder

Column

Tekst: Carien Karsten
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EMDR Congres 2020

Tekst: Trudy de Vos

Arianne Struik zal op het EMDR-congres 2020 vertellen hoe zij EMDR toepast bij getraumatiseerde 
gezinnen in Australië. Wie nu denkt ‘Daar heb ik niets aan, want ik werk in Nederland’, vergist zich. 
Ariannes verhaal gaat over hoe je EMDR kunt toepassen binnen beperkte mogelijkheden. Wat kun 
je wél en vooral ook níet doen als je maar een paar sessies hebt? Hoe bereid je je voor? Hoe werk je 
samen met andere behandelaars? In dit interview licht ze alvast een tipje van de sluier op.

Arianne Struik over EMDR met weinig middelen:
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Keynote-speaker EMDR-congres
‘De wereld rond met EMDR’ is het thema van het 
EMDR-congres dat op 3 en 4 april 2020 in De Flint 
in Amersfoort wordt georganiseerd. Arianne Struik 
is één van de keynote-speakers. Ze werkte meer 
dan twintig jaar als ontwikkelingspsycholoog en 
systeemtherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie 
in Nederland, voordat ze naar Australië emigreerde. 
Veel mensen kennen haar van het boek ‘Slapen-
de Honden? Wakker maken!’, en de bijbehorende 
methode om met getraumatiseerde kinderen te 
werken. In Australië biedt ze EMDR-therapie aan 
getraumatiseerde kinderen en volwassenen. Daar-
naast is ze EMDR Supervisor en geeft ze workshops 
en lezingen in binnen- en buitenland.
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Vijf vragen aan...

Kim Tijchon
Tekst: Deana de Zwart   Foto: Nienke Hofstede

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

(1977) is orthopedagoog en gz-psycholoog. Kim heeft jarenlang in een grote GGZ-instelling 

gewerkt, veelal met kinderen en jeugdigen. In 2014 heeft Kim de overstap gemaakt naar een 

eigen praktijk: Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon in Echt.

Estafette interview 

Hoe ben je ertoe gekomen een eigen praktijk 
te beginnen?
“Ik heb ruim tien jaar lang in de tweede lijn in een gro-
te instelling gewerkt, en kon me niet vinden in de op-
komst en uitwerking van het hoofdbehandelaarschap. 
Ik ben daarom overgestapt naar een kleinere praktijk in 
de Basis GGZ, en ben daarnaast gestart met een eigen 
praktijk in Echt, een plaats waar nog weinig vrijgeves-
tigde zorg geboden werd. De eigen praktijk liep zo goed 
en gaf zoveel vrijheid en zelfstandigheid, dat ik me daar 
na een half jaar volledig op gericht heb. In eerste in-
stantie ben ik gestart met behandelingen aan zowel 
kinderen en jeugdigen als volwassenen in de Basis GGZ. 
De combinatie spreekt me erg aan en het werken met 
kinderen en jeugdigen heeft mijn passie, ook vanwe-
ge de complexiteit en het systemisch werken. Helaas 
heeft de transitie van de jeugdzorg naar de gemeentes 
in 2015 veel impact gehad op het werken met kinderen 
en jeugdigen. Met name de enorme hoeveelheid admi-
nistratief werk door de verschillende richtlijnen van ge-
meentes kostte me niet alleen mijn vrije dagen, maar 
op een gegeven moment ook mijn nachtrust. Met pijn 
in het hart heb ik begin dit jaar het besluit genomen 
geen contracten met gemeentes meer aan te gaan. 
Daarbij heb ik ook een statement willen maken richting 
de politiek, want ik maak me grote zorgen over de hulp 
aan kinderen en jeugdigen.” 

En hoe heeft dat uitgepakt?
“Van de gemeentes zelf kwam geen reactie. Het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin gaf aan het jammer te vin-
den en ik zie bij hen een worsteling met erg complexe 
problematiek. Huisartsen hebben boos en teleurgesteld 
gereageerd, wat ik ook wel begrijp: zij voelen zich in de 
steek gelaten en houden zelf een zorgplicht. Ik heb te-
vergeefs geprobeerd aandacht te vragen voor het pro-
bleem via de media.
Ik vind dat Nederland zijn jeugd in de steek laat door de 
zorg niet goed te organiseren. Ik vind het juist belangrijk 
dat we investeren in onze jeugd; zij zijn immers onze toe-
komst. Als we zorgen voor een sterke en stabiele jeugd 
verdienen we dat later samen in de maatschappij terug. 
We kunnen daarin een voorbeeld nemen aan Scandina-
vische landen. In een mooie inspirerende documentaire 
van Michael Moore, Where to invade next, gaat hij op 
zoek naar goede oplossingen voor sociaal-economische 
vraagstukken in Amerika. In deze documentaire is het 
schoolsysteem van Finland te zien, een van de beste 
ter wereld. Alle scholen zijn er gelijk en je mag er geen 
school stichten of schoolgeld vragen. Finse kinderen 
presteren beter door minder naar school te gaan en zich 
breder te ontwikkelen. Ze krijgen er minder les, minder 
huiswerk en meer vrije tijd, en de kortere lessen worden 
gegeven door universitair opgeleide docenten die veel 
vrijheid hebben in het vormgeven van de lessen. Er is 
veel aandacht voor sporten, spelen, boswandelingen,  

17  | EMDR Magazine 21



EMDR Magazine 21 |  18



muziek maken, zingen en contacten met familie en an-
deren, waardoor kinderen zich niet alleen cognitief ont-
wikkelen. Ze hechten er belang aan dat het brein tijd 
krijgt om te ontspannen, en de resultaten zijn ernaar. 
Ik vind dat we in Nederland teveel gericht zijn op een 
eenzijdige, verbale ontwikkeling van kinderen. Ik zie dat 
ook terug bij intelligentieonderzoeken in de praktijk: kin-
deren zijn onhandig en er is een discrepantie tussen ver-
bale en performale intelligentie ten nadele van de per-
formale intelligentie. Er zou mijns inziens meer aandacht 
moeten zijn voor non-verbale ontwikkeling, in de vorm 
van sport en handvaardigheid, zodat kinderen niet alleen 
in hun hoofd zitten maar ook sensorisch kunnen ervaren 
en hun lijf leren kennen.” 

In het vorige EMDR Magazine stelde Trudy de Vos 
jou de volgende vraag: "In dit magazine lezen 
we natuurlijk veel over uitzonderlijke gevallen, 
maar hoe ziet EMDR in de Basis GGZ eruit?"
“In de Basis GGZ krijg ik meestal te maken met gezonde 
mensen die iets naars meegemaakt hebben. Maar ook 
met complexere vraagstukken, van mensen die niet zo-
zeer lijdensdruk ervaren van hun persoonlijkheidspro-
blematiek, maar een andere vraag met betrekking tot 
behandeling hebben. Indien mogelijk worden deze men-
sen ook behandeld, waarbij ik samen met de patiënt de 
doelstelling scherp formuleer. Of het betreft mensen die 
een volledige SGGZ-behandeling niet in één keer aandur-
ven en die de voorkeur geven aan een kleinere praktijk, 
waarbij we dan elke keer één wortel van de ‘trauma-
boom’ behandelen. Zo had ik een tijd geleden een jonge 
vrouw in behandeling die jarenlang tevergeefs behan-
deld is voor automutilatie, borderline-problematiek, su-
icidaliteit en het aangaan van ‘foute’ relaties, en waar bij 
het maken van de casusconceptualisatie en haar levens-
lijn bleek dat ze in haar puberteit herhaaldelijk verkracht 
was. Dit heeft ze nooit eerder besproken, maar toen ik 
doorvroeg op haar omschrijving van ‘een zogenaamde 
ontmaagding’, zoals ze het zelf omschreef, bleek er een 
wereld van seksueel misbruik achter te schuilen, waar-
van we de gevolgen vervolgens met EMDR stap voor 
stap goed hebben kunnen behandelen.  
Het maken van een goede casusconceptualisatie blijkt 
telkens weer heel zinvol, ook bij ogenschijnlijk enkelvou-
dige problemen. Toen ik een paar jaar geleden met mijn 
eigen praktijk begon kwam er een man bij mij die last 
had van hoofdpijn, slaapproblemen en herbelevingen na-
dat zijn kleinzoon onder zijn ogen bijna dodelijk veronge-
lukt was door een aanrijding. Ondanks dat zijn kleinzoon 
goed hersteld is, bleef deze man klachten houden. Door 
het maken van een casusconceptualisatie bleek dat de 

klachten te maken hadden met een eerdere gebeurte-
nis: zijn vrouw was enkele jaren daarvoor overleden bij 
een verkeersongeluk dat op eenzelfde wijze plaatsvond. 
Dus ook in de Basis GGZ is het van belang een goede 
casusconceptualisatie te maken. 
Tijdens de EMDR-procedure gebruik ik ook kennis uit de 
schematherapie bij de cognitieve interweaves. Zo heb ik 
een mevrouw in behandeling gehad vanwege een vre-
selijk pestverleden, waarbij ik gebruik heb gemaakt van 
haar ‘gezonde volwassene’ uit de schematherapie en 
deze tijdens een interweave naast het gepeste meisje 
heb gezet. Ze heeft toen zelf kunnen zeggen: ‘Je bent 
goed zoals je bent’ en ‘Je komt hier doorheen’. Dit heeft 
haar geholpen in haar proces. Uiteindelijk was ze zo ‘los’ 
van haar pestverleden dat ze bij de geboorte van haar 
eerste zoon deze zelfs gedeeltelijk de naam van haar 
pester -Paula- heeft kunnen geven zonder bijgedachten, 
puur omdat ze het een mooie naam vond: Paul. Ze reali-
seerde zich dat pas achteraf.” 

De kerstdagen komen eraan… Heb je voor de 
lezers van EM nog een inspirerende (lees)tip 
voor bij de kerstboom?
“Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten waar we 
vandaan komen zodat we gedragingen en dynamieken 
beter kunnen begrijpen. We zijn onderdeel van een gro-
ter systeem. In dat kader is Het geluk van Limburg een 
aanrader, omdat daarin wordt beschreven hoe het gro-
tere systeem van invloed is op individuele levens en wat 
de geschiedenis betekent voor de Limburger van nu. Het 
is literaire non-fictie, dat leest als een trein. Daarnaast 
verheug ik me al jaren op de kerstpuzzel van de AIVD 
die net voor de kerst uitkomt. Aanvankelijk bedoeld om 
de medewerkers scherp te houden en sinds 2011 ook 
beschikbaar voor een groter publiek.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Karin Bosma van Praktijk voor de Mijnstreek. Mijn vraag 
aan haar is: Wat merk jij in je werk van de historie van 
de grond waarop je werkt? Zie je nog iets terug van de 
geschiedenis van Limburg, en met name de mijnbouw, 
bij de problematiek in jouw praktijk?” 

“Nederland laat zijn 
jeugd in de steek door 
de jeugdzorg niet goed 
te organiseren”
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Aan de hand van de metafoor van een burcht legt Ad de 
Jongh uit hoe een trauma opgesloten kan zitten - niet 
alleen in PTSS, maar ook in andere trauma-gerelateerde 
fenomenen als emotie-regulatieproblemen, zelfver-
wondend gedrag, middelenmisbruik, doodsgedachten, 
eetproblemen, etc. Als er sprake is van traumatische 
herinneringen is het van belang dit eerst te behandelen 

en daarbij alert te zijn op vermijdingsgedrag door de 
patiënt, legt hij uit. Vermijdings- en vertragingstactieken 
maken deel uit van trauma-gerelateerd gedrag. Door 
vermijding kan het zijn dat de patiënt het trauma on-
voldoende activeert om EMDR succesvol te laten zijn. 
Zowel activatie (zorgen dat het trauma in het werkge-
heugen zit) als desensitisatie (zorgen voor voldoende 

Workshop EMDR 2.0

Workshopping

Tekst: Deana de Zwart    Foto's: Kliekes

De workshop EMDR 2.0 geeft een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen omtrent 
EMDR-therapie, achtergrondkennis over de werkgeheugentheorie en het belang van voldoende 
arousal. Er wordt informatie gegeven over het activeren van de traumatische herinnering of het 
traumanetwerk, het verhogen van de werkgeheugenbelasting en het werken met modaliteit-specifieke 
werkgeheugenbelasting. Ook wordt de Flash en de EMD-knaller besproken en geoefend. De workshop 
wordt gegeven door Ad de Jongh en Suzy Matthijssen.
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afleiding) is essentieel voor het succesvol zijn van de 
EMDR-procedure. Die twee elementen lopen als een 
rode draad door deze workshop.

Activering van het trauma-netwerk
In de ochtend passeren veel voorbeelden de revue over 
activering van het trauma-netwerk. Niet alleen het trau-
maverhaal, de targetselectie en het kiezen van een SUD-
verhogende NC blijken belangrijk, maar ook het gebruik 
van angstwekkende triggers. De variëteit aan triggers 
die de verschillende zintuigen prikkelen is enorm en alle 
deelnemers aan de workshop schrijven druk mee om 
hun toolkit aan te vullen met de aangedragen voorbeel-
den van plaatjes, geluiden, geuren, websites, houdingen, 
etc. Overigens moet duidelijk zijn dat het gaat om acti-
vering van het trauma, waarbij her-traumatisering voor-
komen wordt en desensitisatie direct op de activering 
volgt. Als er al veel arousal is, is activering niet nodig, 
voegt Suzy Matthijssen toe.  
Tussendoor wordt ook de methode ‘blind to therapist’ 

(B2T) uitgelegd, zoals deze gebruikt kan worden bij ge-
voelens van schuld en schaamte, bijvoorbeeld na seksu-
eel misbruik. En hoe een flashforward ingezet wordt als 
een patiënt teveel angst heeft voor het therapieproces 
zelf, alvorens tot EMDR over te gaan. 

Werkgeheugenbelasting
Vervolgens wordt de werking van EMDR in het kader van 
de werkgeheugentheorie toegelicht aan de hand van 
wetenschappelijke onderzoeken. Het is belangrijk om de 
belasting van het werkgeheugen bij de patiënt zo nauw-
keurig mogelijk af te stemmen op basis van je waarne-
mingen als therapeut. Hoe bewegen de ogen mee en 
zie je emoties door de werkgeheugenbelasting heen ko-
men? Pas daar de belasting op aan. Een en ander leidt 
tot een aangepaste instructie, waarbij een competitie 
ontstaat tussen de patiënt die zijn trauma maximaal ac-
tiveert en de therapeut die maximale afleiding biedt. Het 
advies is om zoveel mogelijk modaliteit-specifieke werk-
geheugenbelasting toe te passen. Er worden verschil-
lende werkgeheugentaken besproken die de belasting 
voor de patiënt vergroten, zowel door de intensiteit te 
verhogen als door combinaties toe te passen. Zo kun je 
bij gebruikmaking van de lichtbalk de lampjes op wisse-
lende kleuren zetten en de kleuren vervolgens ook laten 
benoemen. Maar ook blijkt welke nadelen er aan het ge-
bruik van de lichtbalk kleven bij het optimaal aanbieden 
van werkgeheugenbelasting, zoals een te grote afstand 
tot de cliënt of een minder nauwkeurige afstemming van 
de snelheid van de oogbewegingen. Dus als de SUD niet 
daalt, stop dan direct met het gebruik van de balk en 

stap over op andere technieken of voer de snelheid 
op en voeg taken toe.  
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Overige technieken
In de workshop EMDR 2.0 komen ook de Flash, disruption 

by surprise en de EMD-knaller aan bod. Het zijn technie-
ken die de nare herinneringen van de patiënt destabilise-
ren of die de patiënt een gevoel van controle geven. Ook 
is er aandacht voor de mental video check als een future 

template 2.0. De technieken worden live gedemonstreerd 
en vervolgens is er gelegenheid om met elkaar te oefenen. 
En inmiddels is EMDR 3.0 al in ontwikkeling, waarbij acti-
veren en desensitiseren tegelijkertijd plaatsvindt. We kun-
nen dus uitkijken naar een vervolg op deze workshop…

Mijn eigen werkwijze na de gevolgde workshop
Sinds de workshop gebruik ik mijn lichtbalk veel selectie-
ver. Ik merk dat ik veel EMDR-therapieën staand uitvoer 
om de V-step toe te kunnen voegen, zonodig meer mid-
delen inzet om het trauma te activeren en alerter ben 
dat de herinnering ook echt in het werkgeheugen zit. De 
afstemming van de werkgeheugenbelasting is nauwkeu-
riger. En met een sneller resultaat. Ook de dynamiek van 
de nieuwe werkwijze bevalt me goed. Het oefenen tijdens 
de workshop heeft de drempel voor toepassing in de the-
rapiekamer verlaagd. 

Conclusie
EMDR 2.0 is een aanvulling op de EMDR-procedure zoals 
we deze kennen, die ingezet kan worden als de SUD niet 
of onvoldoende daalt. Waar bij EMDR 1.0 associaties ge-
volgd worden en de patiënt net voldoende afl eiding krijgt 
om te kunnen volgen, krijgt de patiënt bij 2.0 zoveel af-
leiding dat hij het net niet kan volgen en wordt steeds 
teruggegaan naar het targetbeeld en bepalen van de SUD, 
in plaats van het volgen van de associaties. Het blijkt een 
zeer dynamische en creatieve werkwijze, waarbij de soms 
hilarische opdrachten zorgen voor wat licht en lucht in de 
sessie. De humor tijdens de sessie heeft overigens ook 
een positief effect op de SUD, door de counterconditione-
ring waarbij de patiënt moet lachen terwijl ook gevraagd 
is aan iets naars te denken. In de workshop worden veel 
fragmenten getoond met verbluffende resultaten en er 
wordt uitgebreid geoefend op elkaar.  

Wil je deze workshop ook volgen? Opgeven kan via:
https://psycho-trauma.nl/workshops/eendaagse-cursus-
emdr-2-0

Ad de Jongh is gz-psycholoog en als bijzonder hoogleraar angst- en 
gedragsstoornissen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daar-
naast is hij honorary professor aan de Salford University in Manchester, de 
University of Worcester, en Queen’s University in Belfast. Ook is hij hoofd 
van de afdeling wetenschappelijk onderzoek van de PTSS-kliniek PSYTREC 
in Bilthoven. 

Suzy Matthijssen is klinisch psycholoog-psychotherapeut, onderzoeker, 
cognitief gedragstherapeut, psychotraumatherapeut NtVP, NRGD-geregi-
streerd Pro Justitia rapporteur, EFT-therapeut en EMDR-supervisor in 
opleiding, schrijft Pro Justitia rapportages en is docente bij de RINO groep 
Utrecht. Ze is als onderzoeker aan Altrecht en de Universiteit Utrecht 
verbonden.

“Komende week zet ik 
bij die muzikale patiënt 
We will rock you aan”

Wat neem je mee van de workshop EMDR 
2.0? Reacties van deelnemers
Simone “Zo voorzichtig hoef je niet te zijn. Je kunt 
mensen best behoorlijk belasten om zo snel mogelijk 
resultaat te krijgen. En humor gebruiken, dat ook.”
Carien “Het is een inspirerende dag, met veel leuke 
contacten met collega’s. Wat ik ook belangrijk vind is 
hoe je een aantal dingen toepast, bijvoorbeeld met be-
trekking tot back to target. Daar is er een belangrijk ver-
schil met EMDR 1.0, waarbij je veel meer meegaat met 
de associatie-keten, terwijl je bij 2.0 veel meer focust 
op het naarste deel van het plaatje. Ik ben benieuwd of 
het in de praktijk ook effectiever blijkt dan 1.0.”
Bas “In stagnerende behandeling moet ik het werkge-
heugen meer belasten.”
Judith “Ik neem veel creativiteit mee en dat ik, mocht 
ik vastlopen, vooral na moet denken over werkgeheu-
genbelasting. En of de SUD door de patiënt wel ervaren 
wordt als een SUD in het hier en nu, in plaats van toen. 
We hebben ook heel veel lol vandaag en het is heel 
actief. Dat maakt het heel leuk om 2.0 toe te passen.”
Ferry “Heel veel van het protocol hoef ik niet uit te 
voeren.”
Nanda “Dat je je echt bewust moet zijn dat je de herin-
nering oplaadt door gebruik te maken van allerlei trig-

gers en modaliteiten. En dat je ervoor moet zorgen dat 
de werkgeheugenbelasting genoeg moet zijn en liever 
teveel dan te weinig. Wanneer de SUD blijft hangen 
denk ik dat deze toolbox handig is. Ik vraag me wel 
af of het gedeelte van de reprocessing voldoende aan 
bod komt als je zoveel afl eiding biedt. Mogelijk werkt 
2.0 vooral goed als de reprocessing al met exposure 
aan bod is gekomen, zoals bij PSYTREC. Dus ik blijf bij 
1.0, tenzij het proces blijft ‘hangen’, dan ga ik 2.0 toe-
passen!”
Anneke “Doorpakken en de patiënt voldoende belasten.”
Roos “Ik durf creatiever te zijn en snap beter wat ik doe 
en waarom. We hebben veel oefeningen gedaan met 
allerlei gekkigheid, en ik denk dat ik komende week 
met een muzikale patiënt We will rock you aanzet.”
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“Het gaat op seksueel gebied al lang slecht tussen ons”, 
zei ze, terwijl haar man nadrukkelijk de andere kant op 
keek. “Voor mij is er niks aan, omdat hij al vijfentwin-
tig jaar te snel klaar komt.” “Wat is te snel?” vroeg ik 
aan hem, in een poging hem bij het gesprek te betrek-
ken. “Eén minuut ongeveer”, zei hij. Ze lachte, ”Dat lijkt 
me een wat optimistische schatting! Je haalt de dertig 
seconden nog niet eens. Vroeger was het al gebeurd 
voordat je je broek überhaupt uit had. Speedy Gonzales 
is er niets bij.”

Ze keek mij indringend aan en zei: “Ik ben nog nooit ge-
penetreerd. Ik heb alles eraan gedaan om het beter te 
krijgen. Ik heb mijn schaamlippen zelfs laten verkleinen 
om te zorgen dat hij de ingang makkelijker kan vinden. 
We zijn bij andere seksuologen geweest die zeiden dat 
ik teveel druk uitoefende, alsof het aan mij ligt! Hij kreeg 
oefeningen mee voor zijn bekkenbodem en hij moest 
aan zijn scrotum trekken. Ik heb je die oefeningen nooit 
zien doen”, sprak ze verwijtend tegen haar man. “Hoe 
weet jij dat nou?”, zei hij. “Jij kunt toch niet weten wat 
ik doe als je zelf naar hangmat yoga bent? Misschien 
trek ik mijn bekkenbodem wel op tot aan mijn huig. En 
nee, ik ga niet aan mijn ballen trekken of Paroxetine 
slikken. Er zijn grenzen!”

Ik nam aan dat ze bij een van mijn oudere collega’s 
moesten zijn geweest, want aan het scrotum trekken 
is nogal achterhaald. Ik vroeg me af hoe je er nou toch 
vijfentwintig jaar lang zo’n ellendig seksleven op na kon 
houden. “Is er iets wat wel fijn is?”, vroeg ik. “Relationeel 
gaat het best”, antwoordde zij. Hij knikte aarzelend.
Ik legde uit hoe ze elkaars gedragingen in negatieve zin 
versterkten. “We hoeven geen uitleg meer”, onderbrak 
ze me. “Dat komt onze neus uit. Hij wil EMDR, dat heeft 
uw collega geadviseerd.”

Ik legde uit dat ik wel EMDR wilde doen, maar dat ik 
twijfelde aan de effectiviteit van de behandeling als er 
verder niets zou veranderen tussen hen. Uiteindelijk 
stelde ik voor bij beiden EMDR te doen. Ze was ver-

ontwaardigd. “Ik kom toch niet te snel klaar? Sterker 
nog, ik kom al vijfentwintig jaar niet klaar.” Uiteindelijk 
vond ze het een goed idee om met EMDR zijn eeuwige 
gekluns tijdens de seks van haar netvlies te krijgen. Hij 
antwoordde dat hij haar gejank als hij weer te snel was, 
liever niet steeds wilde herbeleven. Een belediging 
meer of minder in elkaars bijzijn leek hen niet te deren. 
We startten de EMDR-behandeling met hem. We hoef-
den niet lang te zoeken naar het target. Hij zag hoe zij 
hem uitschold en hoe ze bitter huilde als hij weer eens 
snel klaar kwam. Tijdens de zitting riep hij: “Ik wil dit 
nooit, maar dan ook nooit meer, ze castreert me!”

Een week na de EMDR-sessie kreeg ik de volgende 
mail. “Geachte mevrouw de Groot, sinds mijn man bij u 
is geweest voor EMDR, wil hij niets meer van me weten. 
Het ligt ineens allemaal aan mij. U had het over plaat-
jes die spanning of lading gaven. Had u wel het goede 
plaatje te pakken? Ik heb daar zelf nogal veel twijfels 
over. Weet u wel hoe hij de zaak kan besodemieteren? 
U leek mij aanvankelijk zo kundig. Hij wil nu een proef-
scheiding en woont zelfs al in een ander huis. Het heeft 
ons niets verder gebracht en we willen de behandeling 
stoppen. Met vriendelijke groet.”
Een half jaar later ontving ik een mail van hem. “Beste 
Jacqueline. Dank voor alles. We zijn uit elkaar. Het is een 
opluchting. Ik heb een andere vriendin. Ik ben nog al-
tijd een snelle jongen maar het kan mijn vriendin niets 
schelen. Ik ben van de hel in de hemel gekomen. Eigen-
lijk was het al lang klaar tussen ons. Met dank.”

Het was een droevige casus. Het is fijner als je beide 
partijen tevreden kunt stellen, maar de uitkomst van 
deze behandeling was misschien zo slecht nog niet. En 
zo was ik ook eens lekker snel klaar.

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Column

Speedy 
Gonzales
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Er was een life event 
voor nodig om zijn 
ogen te openen dat 
er iets aan de hand 
was. Het was drie 
jaar na zijn laatste 
uitzending; hij was 
jong, getrouwd en 
er was een baby 
op komst. Maar 
zijn vrouw maakte 
kenbaar dat ze niet 

meer met hem kon leven. Ze was zelfs bang voor hem ge-
worden. Zelf herkent hij van die tijd dat hij altijd aan stond. 
Klaar om te vechten. “Ik werd onbereikbaar voor mijn om-
geving. Ze zagen in mij een militair, de krijger, geen papa 
of partner meer.”

Teken van zwakte
Wouter meldde zich bij de Militaire GGZ waar een psychi-

ater na één gesprek een depressie vaststelde en medica-
tie voorschreef. Wouter: “De legercultuur zorgt ervoor dat 
praten over psychische problemen vermeden wordt. Al-
les wat naar zwakte kan wijzen, wordt ontkend. Alleen de 
commandant waar ik verantwoording aan moest afl eg-
gen wist van mijn depressieve klachten. Terwijl iedereen 
wist in wat voor extreme omstandigheden ik had gezeten 
tijdens de uitzendingen, vroeg niemand ernaar. Het is een 
gebrek aan kennis over PTSS en hoe deze aan te pakken 
is.”

Zelf vermeed Wouter ook om naar de psycholoog te gaan. 
“Ik nam aan dat ik dan niet meer inzetbaar zou zijn. Dat 
geloof ik nu niet meer. Je kunt van traumaklachten afko-
men en juist op die manier je militaire beroep goed uit-
oefenen. Als je eenmaal weet wat je aan wil pakken met 
EMDR, dan zal het je leven heel snel beteren. Niet alleen 
voor jezelf, maar ook voor je omgeving.”

Nu ziet Wouter in dat het juist de militaire vorming is, die 
ervoor zorgde dat zijn klachten zo lang hebben        

Ervaringsdeskundige 
wil leger trauma-
bewuster maken

Interview

Tekst: Nadia Thiel

De collectieve schaamte op psychische problemen voorbij
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kunnen bestaan. “In de opleiding voor de luchtmobiele 
brigade maken ze je stuk om je daarna weer op te bou-
wen. Hier leer je je gevoelens uit te schakelen en mentaal 
onbreekbaar te worden. Zo heb ik geleerd om mijn gevoe-
lens uit te schakelen en wanneer die weer opspeelden, 
besteedde ik er geen aandacht aan. Zo was me dat ge-
leerd en tijdens mijn werk als militair is dit ook heel nuttig 
geweest. Geen idee dat ik het in mijn andere rollen in het 
leven weer opnieuw moest leren.”

Behandelervaring
In 2013 besloot Wouter in behandeling te gaan bij het 
traumacentrum van de GGZ Drenthe. Samen met andere 
veteranen kwam hij in een behandelgroep terecht. Hier 
leerde hij voor het eerst wat een PTSS inhoudt, maar zijn 
klachten waren inmiddels verder toegenomen. Dagelijks 
leed hij onder intrusies en ook had hij dissociatieve mo-
menten. “Het meeste leed ik onder een enorme span-
ning die ik continu bij me droeg. Het zorgde ervoor dat ik 
steeds meer situaties ging vermijden. Een drukke plaats 
als de supermarkt kon mij al teveel zijn. Toch zette ik door. 
Dat is ook de militair in mij die zegt dat ik koste wat het 
kost niet mag opgeven.

”In de behandelgroep leerde ik voor het eerst om stil te 
staan bij mijn gevoelens. Als iemand de groep uitstapte 
omdat het hem even te veel werd dan vond ik dat een 
teken van zwakte. Je laat je mannen toch niet in de steek, 
dacht ik dan. Later werd mij duidelijk dat het goed kan zijn 
om even pas op de plaats te maken. Gevoelens zijn er om 
gehoord te worden. Ze willen je iets duidelijk maken. Toen 
ik dat eenmaal doorhad, was het voor mij tijd om de regie 
terug te nemen. Deze klachten, de voortdurende span-
ning, de nachtmerries, de intrusies, ik wilde ze aanpakken 
tot ze mijn leven niet meer zouden beheersen.”

Wouter startte met EMDR. Maar hoe kies je je targets als 
het grootste lijden wordt veroorzaakt door een voortdu-
rende spanning die als een rode draad door alle uitzen-
dingen heenloopt? Wouter: “Ik heb in samenwerking met 
mijn psycholoog twaalf verschillende situaties geselec-
teerd die voor mij het meeste lading gaven in het heden. 
Door me in te leven in die situaties, nam het gevoel van 
veiligheid in het hier en nu een diepe duik. Vaak waren het 
niet de gevaarlijke elementen, als een vuurgevecht of het 
zien van gesneuvelden, die daar voor zorgden. Het gevoel 
van onveiligheid zat hem vooral in momenten van onze-
kerheid, die er altijd waren.” Wouter legt uit dat er tijdens 
zijn uitzendingen nooit een moment van rust was in de 
speciale eenheid waar hij in diende. “Wij waren getraind 

om ieder moment onverwachte extremiteiten te kunnen 
opvangen. Ik ben me nu pas bewust dat ik die lading nog 
altijd bij me droeg en hoe gemakkelijk die getriggerd kon 
worden.”

Herstel
De EMDR-behandeling verliep vlotjes. Iedere sessie kon 
er een herinnering naar SUD=0 worden gebracht. Wou-
ter was erg enthousiast over de behandeling. “Ik kwam 
gemakkelijk in het gevoel van onveiligheid terug: zodra 
ik er maar aan dacht. Maar door de afl eidende taak ont-
stond er iets heel anders in mijn brein.” Hij kan het niet 
goed uitleggen, maar de EMDR-behandeling  gaf Wouter 
een duidelijke ervaring dat er iets aan het herstellen was. 
Hij is nog verbaasd over hoe relatief eenvoudig het leek 
te gaan. Wat er ook in me opkwam, het maakte niet uit. 
Maar het werkte. Ik kon eindelijk onderscheid maken tus-
sen ‘daar en toen’ en ‘hier en nu’.

”Mijn grote hoop was dat ik dat abstracte gevoel van altijd 
maar spanning van mij af kon schudden. De EMDR heeft 
me daarbij geholpen en heeft daarmee een enorme bij-
drage geleverd aan mijn verwerkingsproces. De scherpe 
randen van de herinneringen zijn ervan af. Nu kan ik weer 
bij mijn emoties komen, hier is het immers weer veilig 
genoeg voor.”

Wouter hoopt dat hij de cultuur-issues van het leger kan 
beïnvloeden met zijn positieve behandelervaringen. “Door 
mijn werk als ervaringsdeskundige hoop ik een bijdrage 
te leveren aan een nieuwe cultuur binnen defensie. Als je 
de nieuwe generatie militairen schoolt in PTSS en daarbij 
uitlegt hoe EMDR een effectieve bijdrage aan herstel kan 
leveren, dan kun je ze iets heel waardevols meegeven. 
Wouter gelooft dat EMDR zelfs kan meehelpen bij een re-

set na een heftige oefening of incident. Waarom wachten 
tot je klachten verergeren als je de koe ook bij de horens 
kunt vatten?” 

“Ik wil de nieuwe generatie 
militairen scholen in PTSS en 
daarbij uitleggen hoe EMDR 
een effectieve bijdrage aan 
herstel kan leveren”
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Client’s perspective

Nooit te laat: 
de verlossing uit het hellegat
Van een echte bevrijding zoals in Holland was geen spra-
ke in Tjideng. Neen! Geen binnenrollende Canadezen, 
juichende menigten, meisjes die dansend hun bevrijders 
om de hals vlogen. In Tjideng werd kampcommandant 
kapitein Sonei door de geallieerden gevangengenomen 
voordat deze gelynched kon worden door de vrouwen 
om hem daarna in de beerput op te hangen. Het was 
meer een wisseling van de wacht. Er stonden nu Gurga's 
op wacht, de poort was open en de Japanse soldaten 
stonden ons ter beschikking. De ‘repatriëring’ liet op zich 
wachten.

Eenmaal in Holland - voor mij een volstrekt vreemd land 
- bleek het kamp niet over; zoals mijn oudste broer het 
eens formuleerde: “We kwamen vanuit de ene mep-cul-
tuur in de andere”. De overspannen en diep getrauma-
tiseerde moeder was agressief, sloeg er lustig op los en 
vernederde ons dagelijks met verbaal geweld.

Mijn jongste zus en ik waren haar geliefde doelwit als zon-
debok, zwart schaap en kop van Jut. De reden was steeds 
dat onze leerprestaties niet conform de verwachtingen in 
vergelijking met onze ‘gelijken’ in Holland waren. 

Mijn moeizaam maar glansrijk behaalde MULO en HBS 
diploma heb ik nooit als succes kunnen voelen, door het 
geregeld misprijzende degraderen. De dagelijkse verne-
deringen bleven nooit uit: “Net je vader, die presteerde 
nooit iets”. Máár Mulo: Máár HBS, a-culturele Bêta-tjes, 
Bêta-bokjes of nog lang geen gymnasium. Daarom voel-
de ik me pas bevrijd toen ik in militaire dienst ging en 
daar gewaardeerd werd als ‘wachtmeester koppie kop-
pie’.  Eindelijk man onder de mannen. Een verademing!
Alle successen, ook later in mijn academische carrière, 
bleken eigenwaarde en zelfvertrouwen nooit versterkt 
te hebben. Jarenlang ben ik in therapie geweest. On-
danks dat bleef ik midden in de nacht huilend ontwaken 
op een nat kussen, volstrekt uitgeblust. Voor en na het 
slapen werd ik steeds lastiggevallen door opwellende 
kwellende gedachten (intrusies) aan vernederingen, de 
herbelevingen en de weerleggingen van valse aantijgin-
gen door mijn moeder en broer. Tevergeefs. Steeds weer 
herkauwde ik dezelfde gebeurtenissen.

Mislukt voelde ik me, alsof mijn uiteengereten hart hol 
was of met een bot mes bij vol verstand uit de borst 
werd gesneden; verscheurd en doordrenkt met gif.

Na jarenlange therapieën 
werd EMDR voorgesteld. Met 
verbazing en verwondering 
kijk ik terug op de behande-
ling. Ik ben nu 83 en gedach-
tenvrij! Verlost van de con-
stante discussies van opstaan 
tot slapen gaan. De EMDR-
sessies – zes in getal – waren 
niet alleen een ware bevrij-
ding. Het was een verlossing!

Tekst en illustratie: Micky (83 jaar)

De rubriek Client’s perspective is voor 

mooie, aangrijpende,interessante of 

enthousiaste uitingen van cliënten. Het 

kan gaan om een omschrijving van hoe 

iemand de EMDR-sessie heeft beleefd, 

of om een kunstige uiting. Wil je iets 

van jouw cliënt(e) in deze rubriek zien? 

Neem dan contact op met Femke van 

de Linde (lindepraktijk@gmail.com).
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Martina is een vijftienjarig meisje, dat enkele jaren gele-
den met haar ouders en broertje vanuit Spanje naar Ne-
derland verhuist. Zij start op de middelbare school en 
functioneert ogenschijnlijk goed. In de derde klas van 
de middelbare school geeft zij op school openheid over 
de thuissituatie: drie jaar lang is zij seksueel misbruikt 
door vader. Er volgt een traject waarbij Veilig Thuis be-
trokken is. Martina gaat bij een vertrouwd gezin in het 
netwerk wonen. 

Sinds Martina openheid heeft gegeven over wat haar 
is overkomen, gaat het veel minder goed op school, 
ervaart ze veel concentratieproblemen en is er sprake 
van veelvuldig verzuim. Enige tijd na haar verhuizing 
krijgt ze een ernstig fi etsongeluk, waarbij ze haar rug 
breekt en ze lange tijd moet revalideren. Op advies van 
school wordt zij verwezen naar de polikliniek van een 
kinder- en jeugdpsychiatrische instelling in Alkmaar 
voor verdere diagnostiek en behandeling. 

Diagnostiek en indicatiestelling
Na een intake bij de polikliniek wordt specialistische 
diagnostiek verricht met behulp van de Clinician Ad-

ministred PTSD Scale for Children and Adolescents In-

terview (CAPS-CA), waarna de diagnoses PTSS wordt 
vastgesteld. Martina heeft onder andere last van her-
belevingen, nachtmerries, vermijding van gedachten 
en gevoelens, schuld- en schaamtegevoelens, een 
ernstig loyaliteitsconfl ict ten opzichte van vader, moe-
der en haar broertje, met daarnaast allerlei negatieve 
kernopvattingen over zichzelf en anderen. Het is inmid-
dels einde van het derde schooljaar en Martina werkt 
hard om over te gaan naar haar examenjaar, ondanks 
al haar lichamelijke en psychische klachten. Zij ervaart 
veel stress en piekert veel over haar toekomst. Het net-
werk en Martina zelf maken zich zorgen over de com-
binatie van haar examenjaar en een, gezien de ernst en 
complexiteit van de trauma’s, vermoedelijk langdurige 
traumabehandeling. Martina ontleent een groot deel 
van haar zelfbeeld en houvast aan haar functioneren 

Casus

Tekst: Sanneke Koekkoek en Elvira Rentinck

Intensieve en kortdurende poliklinische traumabehandeling - met veel EMDR 2.0 
technieken - van een 15-jarige adolescente met PTSS als gevolg van seksueel 
misbruik door haar vader.
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op school. Zij geeft aan weinig vertrouwen te hebben in 
een wekelijkse traumabehandeling. Ze vreest namelijk 
dat dit invloed gaat hebben op haar schoolgang en ziet 
op tegen de mogelijk lange duur van een dergelijk tra-
ject. Er wordt voorgesteld dat ze meedoet aan de pilot 
Expose yourself, een intensieve en kortdurende polikli-
nische traumabehandeling. Martina vindt het vooruit-
zicht van een zesdaagse traumabehandeling overzich-
telijk en besluit er voor te gaan. 

Intensieve ambulante traumabehandeling
Aan de pilot ging een werkbezoek van de behande-
laars vooraf aan het Psychotrauma Expertise Centrum 
(PSYTREC) in Bilthoven in februari 2019. Dit gaf een 
nieuwe kijk op het vormgeven en uitvoeren van trau-
mabehandeling en inspireerde om een intensieve trau-
mabehandeling voor jongeren op te zetten. In dit geval 
in een ambulante setting, waarbij jongeren thuis ver-
blijven. Het programma is gebaseerd op de theorie die 

ten grondslag ligt aan EMDR 2.0, ofwel EMDR-therapie 
aangepast aan het wetenschappelijk onderzoek dat 
gebaseerd is op de werkgeheugentheorie. Belangrijk 
uitgangspunt van EMDR 2.0 is (1) de traumatische her-
innering zo goed mogelijk te activeren en deze vervol-
gens (2) te desensitiseren met een diversiteit aan werk-
geheugenbelastende taken (oogbewegingen en tappen, 
vaak in combinatie met elkaar). Binnen het programma 
Expose yourself wordt één traumatische ervaring per 
dag behandeld (zie de twee kaders op pagina 30 en 31). 

De behandeling van Martina
Er worden zes traumaherinneringen geselecteerd, die 
allen betrekking hebben op het seksueel misbruik door 
vader. De behandeling wordt met Martina voorbereid, 
met haar moeder en het netwerkgezin waar zij woont, 
zodat zij ten tijde van haar behandeling optimaal on-
dersteund kan worden. Haar moeder is gedurende de 
behandeldagen grotendeels aanwezig in de wacht-   
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kamer en tijdens het sporten. Vader is inmiddels een 
behandeling gestart bij de Forensische GGZ en de in-
steek van zowel vader als Martina is dat er op termijn 
gezinsgesprekken zouden kunnen plaatsvinden. Hij is 
in deze fase van haar behandeling niet actief betrok-
ken, maar er is met toestemming van beide kanten een 
korte lijn met zijn behandelaar. 

Eerste exposure-sessie
Bij aanvang van de eerste sessie imaginaire exposure 
van Martina worden haar angstige verwachtingen ten 
aanzien van het aangaan van de sessie in kaart ge-
bracht. Zij geeft aan: “Als ik deze traumatische herinne-
ring vertel, dan ga ik dissociëren en kunnen jullie alles 
met me doen en word ik opnieuw misbruikt”, met een 
geloofwaardigheid van 80%, en “Als ik al mijn gevoelens 
toelaat, krijg ik een paniekaanval en stoppen jullie de 
behandeling”, met een geloofwaardigheid van 90%. 

Tijdens deze eerste sessie wordt de ervaring behandeld 
waarvan zij de meeste herbelevingen heeft. De thera-
peut vraagt haar om gedurende haar verhaal steeds de-
zelfde houding aan te nemen als zij destijds had. Tevens 
wordt het licht in de kamer uitgedaan en de gordijnen 
gaan dicht. Dit zijn angstopwekkende prikkels voor 
Martina, wat maakt dat het angstnetwerk beter geac-
tiveerd wordt. Het lukt haar om de ervaring tijdens de 
sessie volledig te activeren en zij ervaart zeer veel emo-
tie. Ze kan na afl oop van deze eerste exposure-sessie 

bevestigen dat haar angstige verwachtingen niet zijn 
uitgekomen en de geloofwaardigheid van beide ver-
wachtingen is gedaald naar respectievelijk 30% en 40%.

Eerste EMDR-sessie
Voor de sessie EMDR 2.0 zijn aan de hand van de ima-
ginaire exposure in overleg met Martina drie targets 
geselecteerd. Er wordt gestart met het target met de 
hoogste SUD, met werkgeheugenbelasting in de vorm 
van oogbewegingen, buzzers en koptelefoon. Op enig 
moment wordt het spellen van woorden toegevoegd. 
Martina ervaart aanvankelijk veel machteloosheid en 
angst. Wanneer deze gevoelens minder worden, komt 
er boosheid in haar op en wordt er overgegaan op bok-
sen als werkgeheugen belastende taak. Er wordt haar 
gevraagd zich te concentreren op de boosheid die zij 
voelt in haar lijf en te doen en zeggen wat er in haar lijf 
opkomt. Hier volgt een voorbeeld: 

“Wat voel je nu in je lijf?”

“Boosheid.”

“Wat zou je lijf willen doen of zeggen?”

“Ik zou hem willen zeggen dat hij van me af moet blij-

ven.”

“Doe dat maar hardop en ga er maar bij boksen.”

Martina begint dan rustig te boksen. Na 20-30 secon-
den wordt haar gevraagd wat er in haar opkomt. De 
boosheid neemt toe waarbij Martina enige tijd vol 

Feedback na pilot
Expose yourself is een intensieve en kortdurende poliklinische traumabehandeling voor jongeren vanaf twaalf 
jaar. Na een eerste pilot is het programma met behulp van feedback van de jongeren en hun ouders aangepast 
en bestaat het nu uit een sessie imaginaire exposure (IE) van 90 minuten met als doel: de traumatische herin-
nering inclusief alle angstige gevoelens volledig te activeren. Na een korte ‘break’ van 15 minuten volgt direct de 
EMDR 2.0-sessie van 90 minuten, waarbij alles gericht is op de (voor deze patiënt) maximale en meest passende 
werkgeheugenbelasting om zo effi ciënt mogelijk de SUD’s van alle targets binnen de ervaring van die dag naar 
0 te brengen. In de EMDR-sessie wordt gebruik gemaakt van een scala aan werkgeheugenbelastende taken. Er 
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van boksen als werkgeheugenbelasting, ingezet op het moment dat gezonde 
woede wordt gevoeld in het lichaam. Jongeren geven aan dat zij de combinatie van IE en EMDR 2.0 goed vinden. 
Ze zeggen dat de IE hen helpt om de vermijding echt te doorbreken en te ervaren dat ze het aan kunnen en hun 
angstige verwachtingen niet uitkomen waardoor ze vertrouwen en motivatie voelen om de behandeling aan te 
gaan en af te maken. Zoals een jongere zei ‘Ik deed iets, waarvan mijn hersenen zeiden nee, nee, ik wil liever 

vermijden’. Als ik het dan toch deed, dan voelde dat ook goed.’ Naar aanleiding van de feedback van de jongeren 
besloten we de twee behandelsessies elkaar snel te laten opvolgen want, zeggen zij: ‘dan zit ik er nog goed in’. 
Het werken met verschillende behandelaren ervaren de jongeren als positief: ‘Jullie doen aan de ene kant alle-

maal hetzelfde, maar stellen soms net andere vragen tijdens de EMDR waardoor ik uiteindelijk echt ging voelen 

en geloven dat het niet mijn schuld was’. Tevens gaf een jongere terug dat ze het effect van de behandeling aan 
zichzelf toeschrijft in plaats van de behandelaar, doordat ze verschillende behandelaren had.
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kracht aan het boksen is en scheldt en schreeuwt, ge-
richt tegen vader. Na enkele sets geeft zij aan dat ze 
geen boosheid meer voelt, maar vooral verdriet en on-
begrip. Er wordt weer overgestapt naar de startpositie 
met oogbewegingen, buzzers en koptelefoon, waarbij 
cognitieve interweaves worden ingezet. Hier volgt een 
voorbeeld: 

“Wat zou je als Martina van nu willen doen voor de Mar-

tina van toen?”

“Ik zou hem wegtrekken en haar naar mama brengen.” 

“Stel je maar voor dat je dit doet.”

Set

“Wat gebeurt er?”

“Mama zingt een liedje en houdt haar stevig vast.”

“Wat komt er in je op?”

“Rust, ontspanning.”

De SUD daalt in 45 minuten naar 0. De overige twee tar-
gets gaan in de resterende tijd eveneens naar 0. Mar-
tina voelt zich trots en sterk dat zij op haar eerste be-
handeldag het ernstigste trauma zo snel doorgewerkt 
heeft. 

Resultaat van Martina’s behandeling 
Op eenzelfde manier, steeds met behulp van imaginaire 
exposure gevolgd door EMDR 2.0 met vooral boksen 
als werkgeheugenbelasting, worden ook de overige vijf 
traumatische herinneringen in de behandeldagen naar 
SUD = 0 gebracht. Martina voldoet daarna niet meer 
aan de kenmerken van PTSS. Ze heeft de behandeling 
als intensief en vermoeiend, maar zeer effectief erva-
ren. Ze is trots op zichzelf, voelt zich erg krachtig en er-
vaart controle over zichzelf en haar gevoel. Zij zou jon-
geren het advies geven te kiezen voor een kortdurend 
en intensief traject, wanneer ze deze keuze hebben. “Ik 
dacht dat ik hier nooit overheen zou komen, maar aan 
het einde van dag één wist ik dat het ging lukken.” 

Conclusie
Inmiddels hebben wij meer dan tien jongeren middels 
deze poliklinische intensieve traumabehandeling be-
handeld. Vanaf januari 2020 wordt het een behandel-
programma van één week met vier behandeldagen en 
op woensdag een rustdag. Op de behandeldagen wor-
den in totaal vier kerntraumatische herinneringen be-
handeld die de meeste klachten geven. De komende 
periode worden ook exposure in vivo-sessies toege-
voegd om te beoordelen of deze in het programma op-

genomen gaan worden. Indien na deze behandelweek 
blijkt dat er nog sprake is van PTSS en er andere A-crite-
rium traumatische ervaringen zijn die de klachten aan-
sturen, kunnen ze nogmaals een behandelweek volgen. 
Voor overige niet A-criterium, maar wel beschadigende 
ervaringen, zoals pesten, kan een reguliere EMDR-ver-
volgbehandeling geïndiceerd worden, waarbij het ad-
vies is om dit te behandelen met EMDR 2.0 technie-
ken en kortdurend door bijvoorbeeld twee sessies van 
anderhalf uur. Zo kunnen jongeren spoedig hun leven 
weer oppakken. Voor een deel van de jongeren is na 
de intensieve traumabehandeling een specialistische 
psychotherapie (schematherapie, mentaliseren bevor-
derende therapie) geïndiceerd, waar zij waarschijnlijk 
veel beter van kunnen profi teren nu de PTSS-klachten 
behandeld zijn en de vermijding doorbroken is. 
De feedback van de jongeren die het behandelprogram-
ma hebben doorlopen is unaniem: ‘het is zwaar, maar 
ik zou het iedereen aanraden!’ En ouders? Zij zeggen 
een ander kind thuis te hebben. Rustiger, energieker en 
vrolijker. Het nieuwe behandelprogramma zal vanaf vol-
gend jaar op effectiviteit onderzocht worden, waarbij 
er gekeken wordt of er mogelijkheden zijn om een RCT 
op te zetten in samenwerking met andere kinder- en 
jeugdpsychiatrische instellingen.  

Sanneke Koekkoek is EMDR practitioner en GZ-psycholoog in opleiding 

tot specialist bij GGZ Noord-Holland Noord, divisie Triversum Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie.

Elvira Rentinck is supervisor cognitieve gedragstherapie, in opleiding tot 

EMDR practitioner en GZ-psycholoog bij  GGZ Noord-Holland Noord, divisie 

Triversum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

   
Inhoud behandelprogramma 
Expose yourself
Afhankelijk van de casusconceptualisatie, waarin het 
aantal te behandelen traumatische herinneringen is 
vastgelegd, wordt het aantal behandeldagen vastge-
steld met maximaal drie behandeldagen per week 
gedurende maximaal twee weken. Iedere dag is één 
behandelaar verantwoordelijk voor zowel de imagi-
naire exposure als voor de EMDR 2.0. Na de EMDR-
sessie volgt een korte overdracht met de jongere en 
het netwerk waarin het verloop van de behandel-
ochtend wordt besproken. Daarna volgt een pauze 
van 45 minuten gevolgd door een uur sporten onder 
begeleiding van een psychomotorisch therapeut. Op 
indicatie worden exposure in vivo-oefeningen afge-
sproken die aan de hand van huiswerkopdrachten 
met hulp van het netwerk worden uitgevoerd. Een 
systeemtherapeut heeft met het netwerk op vier 
behandeldagen een gesprek van een uur.
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Boekrecensie

Tekst: Jackie June ter Heide

Ergens tijdens het lezen van dit boek werd ik opnieuw verliefd op mijn vak. Wat is het 

toch mooi en bijzonder om in vertrouwen genomen te worden door patiënten over hun 

ervaringen en de lessen die ze daaruit hebben getrokken. En heel fi jn ook dat je, bij het 

lezen van dit boek, niet onmiddellijk iets met die verhalen hoeft – dat je er gewoon eens 

over kunt lezen en van kunt leren.
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Het voorbereidingsverhaal traumaverwerking is een in-umaverwerki
terventie om traumaverwerking mogelijk te maken. Het ing mogelijk te m
doel is zo snel mogelijk te kunnen starten met EMDR bijkunnen starten met E
chronisch getraumatiseerde kinderen. Om verwarring erde kinderen. Om verw
te voorkomen is de eerdere naam traumaverwerkings-erdere naam traumaverwerki
verhaal aangepast: deze naam leidde tot veel verwar-deze naam leidde tot veel verwa
ring met andere verhalen die worden gebruikt tijdensverhalen die worden gebruikt tijdens
een traumabehandeling.andelin
Mirjam Pijpers en Caroline Dierkx vertellen gepassis en Caroline Dierkx vertellen gepassio-
neerd over deze stabiliserende interventie. Ze zijn er-deze stabiliserende interventie. Ze zijn er-
varen behandelaars van chronisch getraumatiseerdehandelaars van chronisch 
kinderen.n.

Wanneer is het nodig om een voorbereidings-nneer is het nodig om een v
verhaal te maken?rhaal
Mirjam: “Het komt nogal eens voor dat kinderen blok-Mirjam: “Het komt nogal eens voor d

en tijdens de EMDR-behandeling. Soms kunnen of keren tijdens de EMDR-behandeling
willen ze niet praten over de traumatische gebeurte-willen ze niet praten over de traum
nissen. Tijdens EMDR-therapie kan het voorkomen datnissen. Tijdens EMDR-therapie kan h
het kind de shift van de negatieve cognitie naar de po-ve cot

sitieve cognitie niet maakt, ook cognitievecogn interweaves

helpen dan niet. Als zo’n blokkade vooraf duidelijk is of de v
wanneer je als therapeut vermoedt dat er een blokkadeoedt d
zal ontstaan, biedt het voorbereidingsverhaal trauma-ereiding
verwerking uitkomst.”
Caroline: “De blokkades tijdens de EMDR komen met ens de EM
name voor bij kinderen die zichzelf de schuld geven van ichzelf de sc
het trauma. Het is belangrijk om daar al voor de start ijk om daar al 
van de traumabehandeling alert op te zijn. Ook zien weg alert op te zijn.
vaker stagnatie van EMDR-therapie bij kinderen die ge-R-therapie bij kind
traumatiseerd zijn door hun ouders, bijvoorbeeld door r hun ouders, bijvoor

mishandeling of geweld. Vaak is dan ook het zelfbeeldak is d
van het kind aangetast en geven ze zichzelf vervolgens geven
de schuld van de gebeurtenissen.”enisse

Mirjam: “De kinderen waarmee wij werken hebben veel en heb
verschillende ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. en me
Vaak zijn ze uithuisgeplaatst en wonen ze in een pleeg-en ze i
gezin. In de dossiers van deze kinderen staan termenderen 
als emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld. Maarhuisel
waarom kon deze moeder niet meer voor haar kindet mee
zorgen? Dat staat vaak nergens beschreven. Kinderen ens be
maken in hun hoofd een eigen verhaal waarin ze ge-eigen v

Voorbereidingsverhaalsv
traumaverwerkingki

Interview

Tekst: Brenda Servaas en Elseline Scherpenisse

Chronisch getraumatiseerde kinderen die in hun gezin kindermishandeling hebben meegemaakt zijn 
soms moeilijk te motiveren voor traumabehandeling. Ze zijn vaak loyaal aan hun ouders of willen hen 
niet overstuur maken. Ze weten niet of ze over de nare gebeurtenissen mogen praten, voelen zich 
schuldig en schamen zich. Deze barrières kunnen worden opgeruimd door met hun ouders een voor-
bereidingsverhaal traumaverwerking (VVT) te maken. In dit verhaal beschrijven de ouders hun visie op 
wat er gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk waren.
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neigd zijn zichzelf de schuld te geven. Samen met ou-
ders gaan we op zoek naar het verhaal van het kind. 
Met het schrijven van het verhaal geef je kind en ouder 
weer een gezamenlijke taal over hun geschiedenis.”

Stokpoppetjes
Het voorbereidingsverhaal traumaverwerking is een 
verhaal voor het kind waarin zijn eigen geschiedenis 
kort en bondig op een rij wordt gezet. In het verhaal 
staat beschreven wie er verantwoordelijk waren voor 
alle beslissingen. In kindertaal wordt uitleg gegeven 
over de problematiek van de ouders. Het verhaal is ge-
middeld 10 tot 12 pagina’s lang, met op iedere pagina 
slechts een aantal regels tekst. Per bladzijde wordt een 
ondersteunende tekening met stokpoppetjes gemaakt 
om de kern van die bladzijde weer te geven. Belang-
rijk is dat deze tekening neutraal is, zodat er niet te 
veel wordt ingevuld voor het kind. In het VVT worden 
de emoties en de belevingen van het kind bewust niet 
verwerkt. Het doel is immers niet om de spanning te 
laten oplopen en er volgt dus ook geen afleidende sti-
mulus. Het verhaal beschrijft de gebeurtenissen in het 
leven van het kind, zodat daarna traumaverwerking met 
EMDR-therapie mogelijk wordt. 

Hoe werken jullie samen met ouders?
Mirjam: “Vooraf bedenk je als therapeut op basis van 
het dossier welke blokkades je bij het kind verwacht 
en bepaal je welke elementen vooral belangrijk zijn. 
Je verplaatst je in het kind. Hoe heeft het kind dit er-
varen en hoe zou het over zichzelf zijn gaan denken 
na deze gebeurtenissen? In het verhaal wordt de me-
ning van biologische ouders verwerkt. Daarom wordt 
er eerst een aantal gesprekken met ouders gevoerd. 
Van de ouders heeft het kind vooral erkenning nodig, 
dat hij of zij geen schuld heeft aan de traumatische 
gebeurtenissen. Bijna alle ouders kunnen deze erken-
ning geven. Onze ervaring leert dat dit eerste niveau 
van erkenning voor heel veel kinderen al voldoende is. 
Het laatste niveau zou zijn: én het is niet jouw schuld, 
én ik heb er spijt van, én het had niet mogen gebeuren. 
Het bereiken van dit niveau is lang niet voor alle ouders 
haalbaar.”
Caroline: “Ouders zijn onmisbaar bij het tot stand ko-
men van het verhaal. De therapeut gaat niet op zoek 
naar de waarheid, maar geeft ruimte voor de verschil-
lende visies van de ouders. Daardoor kan het kind van-
uit meerdere perspectieven naar de traumatische ge-
beurtenissen kijken.”

Voorlezen maakt krachtiger
Het verhaal wordt door de therapeut voorgelezen aan 
het kind. Hier zijn de ouders en andere belangrijke vol-
wassenen zoals gezinsvoogd en pleegouders bij aan-
wezig. De ervaring van Mirjam en Caroline leert dat 
kinderen dit van tevoren vaak spannend vinden, maar 
dat het uiteindelijk als prettig wordt ervaren. Mirjam: 
“Al deze mensen zijn er voor het kind en hebben kennis 
van de geschiedenis van het kind. Hierdoor wordt de 
boodschap van het verhaal nog krachtiger.”
Mirjam en Caroline zien kinderen vaak tijdens het voorle-
zen al ontspannen. Mirjam: “Over het waarom van de in-
grijpende gebeurtenissen is vaak niet gesproken met het 
kind. Waarom moest het kind uit huis? Waarom gebruikte

“Ouders zijn onmisbaar 
bij het tot stand komen 
van het verhaal"

Slapende honden
Het voorbereidingsverhaal voor traumaverwerking 
is een onderdeel van de Slapende Honden metho-
diek. In de laatste versie van het boek Slapende 

honden, wakker maken! (Arianne Struik, 2016) is 
een hoofdstuk volledig aan het VVT gewijd. Mirjam 
en Caroline geven samen de workshop ‘voorbe-
reidingsverhaal traumaverwerking’ in Amersfoort. 
Meer informatie hierover is de vinden op de website 
www.ariannestruik.com
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papa drugs? Kinderen maken hierdoor eigen verhalen in 
hun hoofd die vaak groter zijn dan de werkelijkheid.”
Caroline: “Traumaverwerking is natuurlijk daarna nog 
nodig, dat is ook het doel van het VVT. Maar met het 
voorlezen van het verhaal doet het kind een belangrijke 
corrigerende ervaring op. Bijvoorbeeld als tijdens de 
sessie zijn moeder en vader samen in de kamer blijven 
zitten zonder ruzie. Terwijl er op dat moment over in-
gewikkelde dingen wordt verteld. Na het delen van het 
verhaal geven ouders ook toestemming aan het kind 
om te starten met verwerking. De erkenning die ze ge-
ven, maakt dat het kind voelt dat het alles mag en kan 
vertellen tijdens de traumabehandeling.”

Wat zijn redenen om VVT niet in te zetten?
Mirjam en Caroline zijn daar stellig in. 
Caroline: “In de eerste plaats is VVT simpelweg niet no-
dig als kinderen over hun trauma’s kunnen praten en 
willen starten met behandeling. Het is dan zaak om de 
richtlijnen te volgen en zo snel mogelijk te starten met 
een eerste-keuze behandeling zoals EMDR.’
Mirjam: “Het komt regelmatig voor dat een kind geen 
contact heeft met één van zijn ouders. Die ouder is af-
wezig of uit beeld, gedetineerd, opgenomen of woont 
in het buitenland. Een VVT kan niet geschreven zonder 
betrokkenheid van de biologische ouders, omdat we 
weten hoe krachtig de ontschuldiging door de eigen 
ouders van het kind is. Daar kan uitleg van een hulpver-
lener niet tegenop.”

Afronding van de interventie
In principe stopt de interventie VVT direct nadat het 
verhaal is voorgelezen. Er kan hierna gestart worden 

met EMDR-therapie of een andere therapie gericht op 
traumaverwerking. Het is handig als de EMDR-thera-
peut bij het voorlezen van het verhaal aanwezig is ge-
weest, zodat er tijdens de sessie kan worden verwezen 
naar het verhaal indien nodig. Het is goed om bij de eer-
ste sessie terug te komen op de toestemming die door 
ouders is gegeven om te mogen praten. Wanneer een 
kind toch moeite heeft om te vertellen of vast blijft han-
gen in een negatieve gedachtengang kan ook gebruik 
gemaakt worden van de erkenning en ontschuldiging 
die door ouders is gegeven. 
Mirjam: “Dan kan de therapeut tijdens de EMDR een 
cognitive interweave invoegen over de toestemming 
die ouders hebben gegeven. De therapeut kan zeggen 
tegen het kind: ‘Weet je nog het verhaal, papa was er-
bij, mama was erbij. In dat verhaal vertelden papa en 
mama dat het oké is. Je mag met een EMDR-therapeut 
praten over al die moeilijke dingen die er zijn geweest.’ 
Deze toestemming heeft meer invloed dan die van de 
therapeut. Dat is een belangrijke kracht van het VVT.” 
Mirjam en Caroline hoeven niet lang na te denken over 
de vraag waarom ze het VVT zo belangrijk vinden. “An-
ders zouden we niets doen. We zouden zeggen dat het 
kind niet aan EMDR toe is. Of dat de situatie niet sta-
biel genoeg is of het kind niet gemotiveerd. Nu is er 
ook voor deze kinderen een alternatief, een middel om 
wel tot traumaverwerking te komen. Hierdoor kunnen 
de traumagerelateerde klachten van deze beschadigde 
kinderen verminderen.” 

Mirjam Pijpers (gz-psycholoog i.o. tot klinisch psy-
choloog, gedragstherapeut en EMDR practitioner) 
en Caroline Dierkx (gz-psycholoog en EMDR prac-
titioner) hebben beiden jarenlange ervaring met 
traumabehandeling in de kinder- en jeugdpsychi-
atrie en Infant Mental Health. Mirjam is momen-
teel bezig met de opleiding tot klinisch psycholoog 
binnen het algemeen ziekenhuis. Caroline is op dit 
moment werkzaam in de jeugdzorg bij het Psycho-
traumacentrum Sterk Huis. Mirjam en Caroline zijn 
tevens trainer in de methodiek slapende honden.

“Het kind krijgt erkenning 
voor zijn nare gevoelens en 
traumatisering en wordt 
ontschuldigd door ouders”
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Net als in Nederland is er in Australië de laatste jaren veel 
aandacht voor seksueel misbruik binnen scholen, instituten, 
overheidsorganisaties en de kerk. Een Royal Commission heeft 
op grote schaal slachtoffers van seksueel misbruik binnen ker-
ken, scholen en internaten geïnterviewd en een rapport met 
aanbevelingen uitgebracht. Het taboe op seksueel misbruik is 
doorbroken en het valt me op hoeveel mannen nu ook openlijk 
vertellen over hun ervaringen. Zo vertelde de achtenvijftigjari-
ge Paul die als jongen misbruikt werd door de pastoor me, hoe 
belangrijk het voor hem is dat er nu een landelijk onderzoek is 
ingesteld. Zijn hele leven heeft hij over zijn verleden gezwegen 
en zich gevoegd naar alles en iedereen. Nu hij volgende week 
door de Royal Commission wordt gehoord, voelt hij zich enorm 
gesterkt om voor zichzelf op te komen. 
Dit brengt me terug naar een kleine Aboriginal community 

met vijfhonderd inwoners waar zwijgen over misbruik nog 
steeds gangbaar is. Het was regenseizoen, dus drukkend heet 
en benauwd. Er waren op verzoek van de dorpsoudste zeven 
kinderen aangemeld voor een EMDR-behandeling, nadat ze 
twee jaar eerder waren misbruikt door een jonge man uit het 
dorp. Bij het bestuderen van hun dossiers stuitte ik op vermoe-
dens van meer misbruikervaringen: door een oudere man in 
het dorp, door kinderen onderling en op school. Bij die inci-
denten waren andere kinderen betrokken dan de zeven die 
voor EMDR waren aangemeld. Mijn lijstje met kinderen over 
wie ik me zorgen maakte, groeide uit tot zo’n zeventien. Al die 
andere kinderen hadden ontkend dat er ooit iets met hen ge-
beurd was. De kinderen die het seksueel misbruik wel onthuld 
hadden, bleken te zijn getreiterd en in het dorp was een vete 
ontstaan tegen hun families. De vermoedelijke dader, een ou-
dere man, bleek wegens gebrek aan bewijs te zijn vrijgelaten. 
Met ontbloot bovenlijf reed hij triomfantelijk door het dorp en 
deelde bier, marihuana en geld uit aan kinderen. ’s Avonds hing 
hij rond bij een voetbalveldje waar hij naar de meisjes keek, 
die zich door hem geïntimideerd voelden. Zijn dochter woonde 
met drie jonge kinderen bij hem in huis, zijn zoon werkte op 
school in de kleuterklas en zijn dochter stond in de dorpswin-
kel. Hoe veilig was de situatie in het dorp nu? 
Eén van de moeders van mijn patiënten wilde zich ook laten 
behandelen met EMDR. Tijdens de behandeling vertelde ze over 
haar familiegeschiedenis. In Australië zijn in de periode 1910 

tot 1970 ongeveer 100.000 Aboriginal kinderen door de over-
heid bij hun familie weggehaald om ze een betere toekomst te 
geven in blanke Australische gezinnen of internaten. Deze kin-
deren worden de Stolen Generations genoemd. Helaas pakte 
het niet zo uit als bedoeld en worstelen veel van hen en hun 
nageslacht met de gevolgen. In het dorp was in die tijd een mis-
siepost gesticht met grote slaapzalen voor jongens en meisjes. 
Op zevenjarige leeftijd was haar moeder met haar twee zussen 
weggehaald bij haar ouders om daar te worden heropgevoed. 
Ze trouwden met mannen die ook op de missiepost waren op-
gegroeid, kregen kinderen en kleinkinderen, nu de drie belang-
rijkste families in het dorp. Een aantal van de kinderen op mijn 
zorgenlijstje bleek zelfs familie. De moeder van een andere pa-
tiënt bleek zelf ook te zijn misbruikt door haar ooms. Haar vader 
had haar op zijn sterfbed verteld dat hijzelf en zijn broers waren 
misbruikt door de missionarissen in het dorp. Er vielen voor mij 
steeds meer puzzelstukjes op zijn plek.
Bij mijn afrondende gesprek met de dorpsoudste vertelde zij 
dat zij als jonge vrouw op de school bij de missiepost werkte. 
Toen een kind bij haar haar hart uitstortte over het seksueel 
misbruik dat ze had ondergaan, ontdekte de dorpsoudste dat 
het misbruik op grote schaal had plaatsgevonden. Alle leden 
van de missiepost misbruikten kinderen. En die kinderen wa-
ren de opa’s en oma’s van nu. Een deel van hen was zelf ook 
weer dader geworden, ze noemde er zo vijftien. Drie genera-
ties seksueel misbruik op grote schaal. De kinderen die ik had 
behandeld, waren dus maar het topje van de ijsberg. Beduusd 
verliet ik het kantoor van de dorpsoudste, na een lange tien 
dagen keihard werken in de hitte. 
Voor mijn vertrek trok een collega me mee om nog even de 
bezienswaardigheid van het dorp te bekijken. Voor ik het 
wist stond ik in een prachtig klein oud kerkje. Met alle EMDR-
verhalen nog in mijn hoofd, afgepeigerd na tien dagen hard 
werken, realiseerde ik me hoeveel leed hier op deze plek was 
veroorzaakt, ingeklemd tussen een groep toeristen die gretig 
fotografeerde, terwijl hun gids vertelde over de fantastische 
geschiedenis van deze bijzondere plek.

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

Column

Onzichtbaar 
leed
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Staat NIKA voor de eerste letters van Nina en 
Karine? Of is dat toeval?
“De eerste letters van onze voornamen betekenen ge-
combineerd ook ‘overwinnen’ in het Grieks. Zo ontstond
de naam NIKA”, vertelt een lachende Nina. Zij vervolgt:
“We hebben elkaar leren kennen bij Altra. Ik was daar 
verantwoordelijk voor een groep jonge kinderen die uit-
huisgeplaatst waren. Ruim vijftien jaar geleden gebeurde
dat nog, baby’s en zeer jonge kinderen werden in een
residentiële opvang geplaatst. Karine werkte met jonge
moeders. Allebei wisten we het zeker: we moeten iets
doen met de ouders van deze kwetsbare kinderen. De
video-interactiebegeleidingsmethode bestond in die tijd
al wel, maar we hadden het idee dat dit niet genoeg
was. Samen volgden wij een cursus van Diane Benoit uit 
Canada (Benoit e.a., 2001; Benoit, 2010). We zaten daar
en wisten: hier gaat het om. We hoorden haar vertellen
hoe het trauma van de ouder via atypisch oudergedrag 
invloed heeft op de relatie met het kind. Alleen sensitivi-
teit van de ouder vergroten is niet genoeg. Het atypische,
verwarrende gedrag van de ouder moet veranderen,
om daadwerkelijk de interactie met het kind te kunnen
verbeteren. Na die cursus vielen alle puzzelstukjes voor
ons op zijn plek. De intergenerationele patronen moeten
doorbroken worden. Karine en ik zijn toen samen begon-
nen met het ontwikkelen van een kortdurende interven-
tie op atypisch opvoedgedrag.”

Wat is NIKA nu precies?
Karine: “NIKA is er voor ouders met kinderen tussen 0 en 
12 jaar; ongeveer tot de leeftijd waarop de gehechtheids-
behoefte van het kind verandert. We werken met NIKA
bij gezinnen waar sprake is van een opeenstapeling van
stressfactoren. De  ouders hebben altijd bagage, vaak 
trauma in hun eigen jeugd of huidig trauma door huiselijk
geweld. Al deze factoren werken in op het mentaliserend 
vermogen van de ouder en dat heeft weer effect op het 
kind en op de relatie tussen ouder en kind. Wat we pro-
beren met NIKA is de ouder begrijpen. Wat gaat er mis in
de ouder-kind interactie? Hoe komt het dat er een mis-

match is en wat is het effect op het kind? Het gedrag van
het kind houdt onbedoeld het gedrag van de ouder weer
in stand. Zo zitten ouder en kind gevangen in een cirkel
van stress en onbegrip.”
Nina: “De NIKA is een gehechtheidsinterventie waarbij het
doel in de eerste plaats is om het verstorende oudergedrag 

Schadelijk oudergedrag
aanpakken met NIKA
en EMDR

Interview

Tekst: Elseline Scherpenisse    Foto: Edward van Gijn

Getraumatiseerde ouders laten soms gedrag zien dat voor hun kinderen onbegrijpelijk is. Ze staren 
voor zich uit, reageren onvoorspelbaar en zijn soms zelfs agressief naar hun eigen kind. Onbedoeld 
beïnvloeden zij de relatie met hun kind op een negatieve manier. Ze brengen hun kind ongewild 
schade toe en veroorzaken vervolgens traumasymptomen bij hun eigen kinderen. Zo ontstaat inter-
generationele overdracht van trauma. Nina Draaisma en Karine Zuidgeest ontwikkelden de Neder-
landse Interventie Kortdurend op Atypisch opvoedgedrag (NIKA), om dit schadelijke oudergedrag 
aan te pakken en de cirkel van geweld te doorbreken.

“We hoorden van kinderrechters 
dat zij een enorm tekort zien 
aan traumabehandelaars die 
werken met uithuisgeplaatste 
kinderen en hun ouders”
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te stoppen. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten 
van de sensitiviteit van ouders. De NIKA ouderbegeleiding 
ondersteunt ouders in het volhouden van de verande-
ringen. Vooral bij gezinnen met chronische stress is het 
belangrijk dat de vaardigheden niet alleen worden aange-
leerd, maar ook worden onderhouden. Welke interventie 
je ook doet, je moet iets doen met de stressoren in het 
leven van het gezin zoals financiële problemen, huisves-
ting en armoede. De NIKA ouderbegeleider kan het gezin 
hiermee ondersteunen.”

Op de website van het NJI staat: Tijdens gemiddeld 
vijf sessies wordt, met behulp van video feedback,
psycho-educatie en huiswerkopdrachten,     
verstorend en beangstigend opvoedgedrag van 
de ouders afgeleerd en sensitief opvoedgedrag 
aangeleerd.
Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn... in 
(gemiddeld) vijf sessies! Hoe kan het dat NIKA zo 
snel effect heeft?
Karine: “Uit onderzoek blijkt dat meer dan vijf sessies 
weinig zin heeft (Benoit e.a., 2001). Onze ervaring is dat 
goede diagnostiek belangrijk is. Wat gebeurt er nu precies 

tussen ouder en kind? Het is van essentieel belang om dat 
goed te begrijpen. Bij de ouders nemen we een deel van 
het adult attachment interview af met vragen over de ei-
gen jeugd. Tijdens dit interview zie je vaak al het begin van 
bewustwording bij ouders. Daarnaast vragen we ouders 
naar hun ideeën over het kind via vragen uit het working 

model of the child interview. Vervolgens maken we een 
video-opname van de ouder-kind interactie die we sco-
ren met een meetinstrument voor atypisch oudergedrag. 
De video kijken we samen met de ouders terug. Aan de 
hand van dit beeldmateriaal proberen we het patroon in 
de relatie te begrijpen en te zien wat er doorbroken moet 
worden.”
Nina: “We maken het heel concreet en specifiek als we 
met de ouder in gesprek gaan. Het moet de ouder even 
pijn doen, zodat ze zich beseffen: nu snap ik wat ik doe in 
het contact met mijn kind. We filmen altijd een stressvol 
moment. Het terugkijken van de film zet het reflectief ver-
mogen van de ouder aan. Je zet de film op pauze precies 
op het moment dat de gehechtheidsbehoefte van het 
kind actief is. Dan vragen we: ‘Wat voelt je kind hier?’. Te 
zien is dan bijvoorbeeld dat het kind van slag is. Dan vraag 
je de ouder vervolgens: ‘Wat heeft je kind nu van jou 
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nodig?’. Tijdens het kijken naar de opname kunnen ze 
meestal wel bedenken dat het kind steun nodig heeft. 
Vervolgens zien ze hoe ze zelf reageren op het kind, 
bijvoorbeeld met boos of afwijzend gedrag. We leggen 
dan het verband met hoe zij zelf als kind werden afge-
wezen als ze van slag waren. Dan leggen we uit: ‘Als 
jouw kind nu van slag is, komt dat nare gevoel van 
toen weer terug en roept het irritatie op: wie was er 
voor mij toen ik iemand nodig had? Als er zicht is op 
het intergenerationele patroon, kan de ouder besef-
fen wat er anders moet. Dan kunnen ze het kind leren 
‘lezen’ en hun eigen gedrag vervolgens gaan verande-
ren.’

Toch lijken me vijf sessies wel heel weinig… 
Nina: “Het protocol zit strak in elkaar en heeft een logi-
sche opbouw. Ik dacht in het begin ook: hoe is het moge-
lijk, hoe kan het nu zoveel beter gaat tussen hen? Maar 
ook bij het kind zie je dat er wat verandert, dat het ineens 
wel ontspannen reageert op de ouder.”

Het gedrag verandert dus. Maar de onderlig-
gende ideeën die de ouder heeft over het kind, 
veranderen die ook? 
Karine: “Je wil zicht krijgen op de mentale representaties 
die ten grondslag liggen aan het atypische oudergedrag. 
Bijvoorbeeld bij een moeder die heel vijandig wordt als 
het kind wegkijkt, die ziet dan opnieuw de afwijzende va-
der die zij vroeger zelf had. Je legt patronen bloot, waar-
door ouders gemotiveerd raken voor een eigen behande-
ling. Soms krijgen ouders EMDR-therapie op de trauma’s 
die getriggerd worden in de ouder-kind relatie.” 
Nina: “Een moeder die ik behandelde reageerde steeds 
agressief als het kind haar aanraakte. Als het naar haar 
toe kwam raakte deze moeder benauwd of ze ontplofte. 
Toen zette ik EMDR in voor moeder op een herinnering 
aan een gebeurtenis die zij had meegemaakt, waarbij 
sprake was van geweld. Daarna kon zij haar kind weer 
knuffelen. De EMDR-behandeling deed ik gewoon met het 
standaardprotocol; alleen op de triggers die in relatie met 
het kind zorgden voor een mismatch. We beperken ons 

Versimpelde weergave verklaringsmodel intergenerationele overdracht gehechtheid-  en traumaproblematiek en interventie mogelijkheden 
(Draaisma & Zuidgeest, 2019)
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tot die gebeurtenissen die heftige emoties triggeren in de 
ouder-kind relatie. Deze moeder had ook problematiek 
met haar zelfbeeld en andere zaken, die niet in de jeugd-
hulpverlening behandeld hoeven te worden.”
Karine: “Veel ouders die geweld hebben meegemaakt 
zeggen niet meteen: ik heb traumabehandeling nodig. 
Door NIKA komt er bewustzijn bij deze ouders. EMDR bij 
de ouder is dan een vorm van ouderbegeleiding.”

Er lijkt geen beperking te zijn voor de toepas-
baarheid van de NIKA bij ernstig getraumati-
seerde ouders of ouders met forse psychiatrie. 
Klopt dat?
Karine: “Dat klopt. Onze ervaring is dat de meeste ou-
ders met wie wij werken, profiteren van NIKA. Soms lukt 
het niet. En soms lukt het nog niet voldoende, maar zie 
je wel vooruitgang. Het moeten wel EMDR practitioners 
zijn die deze ouders behandelen. Er moeten dus ook in 
de jeugdhulpverlening mensen zijn die dit kunnen, zoals 
in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang.”  
Nina: “We weten al lang dat adverse childhood events, 
ook wel ACE’s genoemd, een grote impact hebben op het 
stress-systeem van de ouder. Yaël Meijer legt dat mooi uit 
in haar boek (Meijer, 2018). Ouders zitten vast in een cirkel 
van stress en trauma, waarbij relatief kleine stressvolle 
gebeurtenissen kunnen leiden tot heftige reacties. Er is 
bij deze ouders een zeer grote kans dat zij schadelijk ou-
dergedrag vertonen waardoor het kind vervolgens weer 
ontregelt. Dan ontstaan er daarna traumaklachten bij het 
kind. Uit literatuur blijkt dat ouderlijke psychopathologie 
een negatief effect heeft op de traumabehandeling van 
het kind (Martin e.a., 2019). Het is dus ontzettend belang-
rijk om te kijken naar de psychopathologie bij de ouder. 
Vaak moeten eerst de verstoorde patronen in de relatie 
tussen ouder en kind worden aangepakt voordat je de 
traumabehandeling van het kind doet.”

Jullie eigen ervaringen zijn heel positief. Maar is 
er al onderzoek gedaan naar de lange-termijn-
effecten van NIKA?
Karine: “Nee, want de meetinstrumenten zijn nog niet in 
Nederland gevalideerd. In Canada wordt daar nu onder-
zoek naar gedaan. Het is een lang traject, we zijn al vier 
jaar bezig met de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit 
Leiden. We hebben recent een subsidieaanvraag gedaan 
voor onderzoek naar EMDR-therapie bij preverbaal trau-
ma in combinatie met NIKA.”

Welke boodschap willen jullie de lezers van 
EMDR Magazine meegeven?
Karine: “We willen graag dat de lezers beseffen dat de vol-

wassen patiënten die zij in behandeling hebben ook ou-
ders zijn. En dat zij mogelijk ook schadelijk oudergedrag 
laten zien in de relatie met hun kind. Als de therapeut dit 
durft te zien en het kan bespreken met deze ouders, kan 
veel leed voorkomen worden.”
Nina: “We zien dat er te weinig traumabehandeling wordt 
gedaan bij ouders van wie de kinderen uit huis zijn ge-
plaatst. Die doelgroep zou veel meer kunnen profiteren 
van traumagerichte behandeling. We hoorden van kinder-
rechters dat zij een enorm tekort zien aan traumabehan-
delaars die werken met uithuisgeplaatste kinderen en 
hun ouders. In de vrouwenopvang verblijven kinderen die 
iedere nacht dromen over papa die mama heeft geslagen. 
Het duurt soms meer dan een half jaar voordat deze kin-
deren behandeling krijgen met EMDR. Terwijl iemand die 
een inbraak heeft meegemaakt, soms twee weken later 
al een EMDR-therapeut bezoekt. Die verschillen vinden 
wij schrijnend om te zien. Onze missie is dan ook dat er 
meer traumabehandeling voor deze kwetsbare kinderen 
én hun ouders komt. We willen daarom ook graag de vol-
gende oproep doen. Met behulp van een subsidie van het 
landelijke actieplan Geweld hoort nergens thuis zijn we 
bezig met het opzetten van een netwerk van behandela-
ren die gehechtheidsinterventies én traumabehandeling 
bieden aan gezinnen die blootgesteld zijn aan structureel 
huiselijk geweld. Voor veel vrouwenopvang-locaties zijn 
we nog op zoek naar behandelaren. Heb je interesse om 
expertise op te doen en uit te wisselen of zou je voor een 
opvanglocatie willen werken in Noord Holland of Flevo-
land, dan horen we het graag.” 

Meer informatie? Stuur een mail naar: 

traumanetwerkGHNT@blijfgroep.nl
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"Uit onderzoek blijkt dat meer 
dan vijf sessies weinig zin heeft”

41  | EMDR Magazine 21



Research

Tekst: Matthijs oude Lohuis en Hellen Hornsveld

EMDR verbeteren 
met modaliteit-
specifi eke werk-
geheugenbelasting?

De werkgeheugentheorie als verklaring voor de effecten van oogbewegingen heeft de 

effectiviteit van EMDR enorm vooruitgeholpen. Maar kan het nog beter? Is visuele werk-

geheugenbelasting beter, of juist een auditieve taak? Of hangt dit af van de aard van de 

traumatische herinnering? We bespreken een aantal recente studies op het gebied van 

deze modaliteit-specifi eke werkgeheugenbelasting.



In 2008 verscheen in het Journal of EMDR Practice and 
Research een artikel van twee jonge Canadese onder-
zoekers – Raymond Gunter en Glen Bodner - waarin zij 
in drie achtereenvolgende experimenten vrij overtui-
gend aantoonden dat niet het bilaterale karakter van de 
oogbewegingen cruciaal was in het verminderen van de 
emotionaliteit en de helderheid van herinneringen. Dat 
was het feit dat het werkgeheugen werd belast met een 
tweede, van het trauma afleidende taak. Zo bleken verti-
cale oogbewegingen niet minder effectief als horizonta-
le en deden complexe (meer belastende) taken het beter 
dan simpele taken. 

De tot dan toe meest gebruikelijke verklaring voor de 
effecten van EMDR was de theorie van de verhoogde 
interhemisferische connectiviteit die stelt dat oogbe-
wegingen positieve, adaptieve associaties oproepen 
doordat het verschillende hersengebieden met elkaar in 
verbinding brengt. Dus ook bij het installeren van positief 
materiaal, zoals bij de veilige plek en de RDI-procedure, 
werden oogbewegingen standaard toegepast. Gunter 
and Bodner toonden aan dat ook positieve emotionele 
herinneringen minder positief werden na het gelijktijdig 
toepassen van een werkgeheugen-belastende taak, een 
bevinding die later nog vaker werd gerepliceerd. De af-
name van positieve emotionaliteit na oogbewegingen 
kon ook beter verklaard worden met de werkgeheugen-
theorie (die overigens al sinds 1974 bestond) dan met de 
theorie van verhoogde interhemisferische connectiviteit.  

Het artikel van Gunter & Bodner bracht een hoop nieuw 
onderzoek op gang. Ook de klinische implicaties waren 
groot. Opvallend was hoe snel in Nederland het doen 
en laten van EMDR-therapeuten veranderde: de kop-
telefoon met bilaterale klikjes werd verbannen omdat 
het luisteren naar klikjes te weinig belastend voor het 
werkgeheugen bleek. Oogbewegingen – weliswaar nog 
steeds bilateraal, maar behoorlijk belastend – werden 
weer standaard. De oogbewegingen werden afgeschaft 
bij het versterken van positief materiaal (positief afslui-
ten, veilige plek en RDI) en juist weer doelbewust ingezet 
bij het verzwakken van dysfunctioneel positief materi-
aal (voor de werkgeheugentheorie zie het overzicht van 
Hornsveld, Ten Broeke & De Jongh, 2018).

Het is een logische gedachte dat de werkzaamheid van 
EMDR-therapie mogelijk verder kan worden verbeterd 
door het werkgeheugen modaliteit-specifiek te belas-
ten, bijvoorbeeld door luisteropdrachten te introduceren 
bij meer auditieve herinneringen en een visuele taak toe 
te passen bij meer visuele herinneringen (zie kader op 

pagina 44). Dit sluit ook aan bij hoe het werkgeheugen 
functioneert, namelijk dat er naast een soort regelkamer 
(central executive), verantwoordelijk voor het overgrote 
deel van de werkgeheugentaken, ook subsystemen zijn 
die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk de verwer-
king van visueel ruimtelijke taken (visuospatial sketch-

pad) en geluid (phonological loop). Belasting binnen het-
zelfde subsysteem zou daarom tot een meer effectieve 
competitie binnen het werkgeheugen kunnen leiden. 
Ondanks de elegantie van dit idee, zijn de resultaten van 
onderzoek hiernaar nog weinig indrukwekkend. Een aan-
tal keren is niets gevonden. Een enkele keer een klein, 
positief effect. Toch is het waardevol om dit goed uit te 
zoeken; de resultaten kunnen immers belangrijke klini-
sche implicaties hebben. Daarom bespreken we enkele 
recente studies op het gebied van modaliteit-specifiek 
belasten. 

Reactietijden
Een eerste stap is te onderzoeken of het werkgeheugen 
per modaliteit kan worden belast. De werkgeheugen-
belasting wordt meestal gemeten door gelijktijdig een 
reactietaak uit te voeren – zo snel mogelijk reageren op 
piepjes bijvoorbeeld. Werkgeheugenbelasting, zoals bij 
EMDR-therapie in de vorm van horizontale oogbewegin-
gen, resulteert in een vertraging van reactietijden. Een 
recente studie (Van Veen, Kang en van Schie, 2019) laat 
zien dat dit inderdaad het geval is. De reactietijden van 
40 proefpersonen waren stukken langzamer tijdens het 
maken van horizontale oogbewegingen, vergeleken met 
drie controle-condities waarin proefpersonen ofwel naar 
een stille hand keken, ofwel nergens specifiek naar ke-
ken, of de ogen dicht hadden.

Vervolgens hebben Matthijssen, Van Schie en Van den 
Hout (2019) onderzocht of een visuele taak inderdaad  
selectief concurreert met visuele herinneringen en min-
der met auditieve herinneringen. Dus als je een visuele 
herinnering ophaalt, ben je dan vooral trager in een vi-
suele reactietaak? Of maakt het niet uit en ben je in het 
algemeen afgeleid? Om de werkgeheugenbelasting per 
zintuig te meten, testten de onderzoekers de proefperso-
nen zowel op een auditieve als een visuele reactietaak. 

"Het lijkt niet uit te maken 
welke taak wordt uitgevoerd, 
zolang deze maar belastend is"
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Bij de auditieve taak reageerden ze zo snel mogelijk op 
piepjes (zoals hierboven) en voor de visuele taak op een 
cirkel op een scherm. De 96 proefpersonen werd daar-
naast gevraagd om twee emotionele herinneringen op 
te halen, één voornamelijk visueel, de ander voorname-
lijk auditief. Dit waren levendige, aversieve herinnerin-
gen die een emotionele lading hadden van 60 of meer op 
een schaal van 100. Elke proefpersoon werd tijdens de 
twee reactietaken gevraagd óf de auditieve herinnering 
in gedachten te nemen, óf de visuele. De hypothese van 
de onderzoekers was dat het effect op reactietijden af-
hangt van de zintuiglijke kenmerken van de herinnering 
waar gelijktijdig aan wordt gedacht. Dit bleek inderdaad 
het geval te zijn, maar de onderzoekers vonden ook een 
sterk algemeen effect: beide taken vertragen de reactie-
tijden tijdens het ophalen van beide herinneringen, los 
van of er een match was in modaliteit. Toch maakte het 
daarbovenop nog uit welke modaliteit de herinnering 
heeft. Een auditieve herinnering verhoogt de reactietijd 
voor een auditieve taak meer dan een visuele herinne-
ring en vice versa.

Voorbij reactietijden
Deze onderzoeken richtten zich puur op reactietijden 
en daarmee de werking van het werkgeheugen. Ze laten 
zien dat visuele en auditieve taken in het algemeen be-
lastend zijn, en dat de effectieve belasting daar bovenop 
nog kan afhangen van de primaire modaliteit van de her-
innering. Veel relevanter is de vraag of dit ook echt con-
sequenties heeft voor het effect van EMDR-therapie. Is 
deze geoptimaliseerde werkgeheugenbelasting effectie-
ver? Twee onderzoeken, gepubliceerd in het tijdschrift 
Cognition and Emotion onderzochten deze hypothese. 

Allereerst lieten Mertens en collega’s (2019) in twee stu-
dies met respectievelijk 36 en 60 proefpersonen emoti-
onele (‘nare’) plaatjes zien en geluiden horen. De eerste 
groep bestond uit psychologie-studenten met mogelijk 
kennis van EMDR en/of het werkgeheugen. Voor de 
tweede groep werden mensen met voorkennis uitgeslo-
ten. Met het aanbieden van nare plaatjes en nare ge-
luiden werd geprobeerd om zogeheten unisensorische 
herinneringen te creëren. Na een tijdje moesten de ge-
luids- en beeldherinneringen één voor één worden op-
gehaald in drie mogelijke condities: gelijktijdig met een 
auditieve taak, met een visuele taak, of zonder taak. 
De belangrijkste bevinding was dat modaliteit-specifi ek 
belasten nauwelijks iets oplevert. In het eerste expe-
riment was er namelijk een klein effect, maar in het 
tweede experiment werd niets gevonden. Daarnaast 
is de interpretatie van de resultaten van deze studie 
lastig aangezien de controleconditie ongeveer dezelfde 
afname in emotionaliteit liet zien. Zonder een robuust 
effect van werkgeheugenbelasting an sich is het twij-
felachtig of een modaliteit-specifi ek effect iets zegt. 
Wel gaven proefpersonen aan het moeilijker te vinden 
om visuele herinneringen vast te houden tijdens een 
visuele taak dan tijdens een auditieve taak, maar zoals 
eerder werd gesteld: dit was dus niet zichtbaar in een 
afname van emotionaliteit.
Ook Suzy Matthijssen en haar collega’s deden onder-
zoek naar de effecten van modaliteit-specifi ek be-
lasten, maar dan bij patiënten. In een eerdere studie 
(2017) werd geen modaliteit-specifi ek effect gevonden 
bij traumatische herinneringen van PTSS-patiënten (zie 
ook het interview met Suzy Matthijssen in EM#18). Het 
was voor het eerst dat in een klinische studie gevraagd 
werd naar auditieve aspecten van een herinnering, en 

Herinneringen en modaliteiten
Vaak zijn herinneringen voor een groot deel visueel van aard, zoals ook blijkt uit ons taalgebruik: ‘Ik zie het nog 
zó voor me’ en ‘Het staat op mijn netvlies geschreven’. Het EMDR-protocol is sterk gericht op het visuele en in de 
meeste gevallen voldoet dit. De metafoor van het stilstaande plaatje wordt dan gebruikt om de gehele herinnering 
te activeren, inclusief eventuele niet-visuele aspecten. Soms staan echter auditieve eigenschappen van de herin-
nering op de voorgrond: ‘Ik kan het geluid van die sirenes nog horen’ of zijn lichamelijke sensaties dominant: ‘Ik 
voel nog hoe hij aan mijn haren trok’. Ook smaak- en geursensaties kunnen de last bepalen: in EM#14 beschreven 
Matty Geurink en Suzy Matthijssen een patiënt met intrusies van een ‘lijkgeur’. Het kan dus geen kwaad om soms 
wat explicieter te vragen naar niet-visuele sensorische aspecten van een herinnering (geheugenrepresentatie). 
Niet alleen in de fase van scherpstellen is het EMDR-protocol erg gericht op de visuele aspecten van de herinne-
ring. Ook in de desensitisatiefase is visuele afl eiding, door middel van de handbewegingen voor de ogen van de 
patiënt, de standaard. De laatste jaren worden daar steeds vaker extra afl eiding aan toegevoegd in de vorm van 
tappen, woorden benoemen of de buzzers…. NB: de oorspronkelijke Engelse term image is al wat breder dan het 
Nederlandse ‘beeld’ of ‘plaatje’.
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dat kon worden vastgesteld dat de emotionaliteit van 
overwegend auditieve herinneringen ook kon worden 
verminderd met werkgeheugenbelasting. Het specifi ek 
auditief belasten van het werkgeheugen had echter 
geen meerwaarde.

Onderzoek onder mensen met psychose
In een vervolgstudie (2019) onderzocht Suzy Matthijs-
sen of het zin heeft herinneringen aan auditieve hal-
lucinaties bij patiënten met een psychotische stoornis 
modaliteit-specifi ek te belasten. Deze patiënten heb-
ben in het algemeen meer last van auditieve halluci-
naties dan van visuele, terwijl zij ook vaak echt last 
zeggen te hebben van nare herinneringen aan deze 
auditieve hallucinaties. Bijvoorbeeld aan een stem die 
zegt: ‘Jij moet dood’. Hier kan EMDR-therapie met audi-

tieve werkgeheugenbelasting dus extra waardevol zijn. 
Niet per se om de hallucinaties te verhelpen, maar om 
de negatieve lading van de herinneringen eraan te ver-
minderen. In deze studie deden 36 patiënten mee. Het 
overgrote deel (87.9%) hiervan was gediagnosticeerd 
met een psychotische stoornis; alle nare herinnering 
werden door de patiënt als meer dan 50% auditief be-
stempeld. De patiënt nam de herinnering in gedachten 
en met een protocol dat aangepast was op de auditieve 
modaliteit (waarbij de nadruk niet lag op het ‘plaatje’ 
maar op ‘het geluid’) werden achtereenvolgens drie 
werkgeheugenbelastingstaken uitgevoerd, ieder twee-
maal vijf minuten. De visuele werkgeheugenbelasting 
bestond uit het volgen van de lichtbalk en de auditieve 
werkgeheugenbelasting uit het hardop terugtellen van 
1000 naar 1. Beide taken werden als even taxerend 
ingeschat aangezien ze allebei reacties vertraagden 
met ca. 100 ms in de eerdergenoemde reactietaak. De 
controletaak bestond uit kijken naar de lichtbalk zon-
der oogbewegingen. Voor en na elke taak werd de SUD 
gemeten op een schaal van 0 tot en met 10. 

De auteurs gaven aan dat de SUD-waarden sterk af-
namen tijdens de behandeling. Klinisch gezien goed 
nieuws, maar voor het onderzoek betekende dit dat 
meerdere proefpersonen SUD-waarden van 0 bereik-
ten voordat het experiment was afgelopen; deze data 
konden niet worden meegenomen in de analyse, omdat 
proefpersonen niet alle condities hadden doorlopen. 
Voor de overige proefpersonen nam de SUD duidelijk 
af door de werkgeheugenbelasting, maar deze afname 
was gelijk voor de visuele en de auditieve belasting. Er 
lijkt dus geen meerwaarde te zijn om auditief te be-
lasten bij deze patiëntengroep met auditieve herinne-
ringen. De resultaten geven eerder ondersteuning aan 
de hypothese dat er sprake is van een algemeen effect 
van werkgeheugenbelasting, zonder specifi eke bijdra-
ge van de modaliteit waarin die belasting plaatsvindt. 
Wel wordt in de discussie genoemd dat er bij de stu-
die veel ruis ontstond in het aanbieden van de condi-
ties, omdat deze met een standaard snelheid moesten 
worden aangeboden en dit voor veel patiënten moeilijk 
was. Hierdoor zijn de resultaten van de actieve condi-
ties mogelijk beïnvloed.

Conclusie
Alles samengenomen lijkt het erop dat het werkge-
heugen wel per modaliteit kan worden belast, maar 
dat dit niet effectiever is dan werkgeheugenbelasting 
in het algemeen of dat de effecten hiervan klein zijn. 
Dit betekent dat het niet uit lijkt te maken welke taak 
wordt uitgevoerd, zolang deze maar belastend is. Ech-
ter, anderzijds weten we wel dat taken uitvoeren in de-
zelfde modaliteit als het plaatje (dus geluid ophalen en 
ondertussen duale taak met geluid doen) méér belas-
tend is dan een taak uitvoeren in een andere modaliteit 
dan het plaatje. En we weten in ieder geval; hoe meer 
belasting, hoe groter het effect. Voor de clinicus bete-
kent dit dat er ruimte is om na te denken over de vorm 
en mate van werkgeheugenbelasting. Als een patiënt 
moeite heeft met een bepaalde werkgeheugentaak kan 
worden overgeschakeld naar een andere modaliteit. 
En met hoe meer zintuigen het werkgeheugen wordt 
belast, hoe sterker het totaaleffect lijkt. Wel is het zo 
dat tast, smaak en geur in bovenstaande onderzoeken 
nog niet zijn meegenomen. Mogelijk dat het voor deze 
modaliteiten anders ligt en dat het bijvoorbeeld wel zin 
heeft om een geurherinnering specifi ek te desensitise-
ren met concurrerende geursensaties. Voor de clinicus 
sowieso handig om modaliteit-specifi ek belasten als 
extra optie achter de hand te houden als de standaard 
werkgeheugenbelasting onvoldoende lijkt te werken. 

"Mogelijk is de effectiviteit van 
EMDR niet zozeer te verbeteren 
door modaliteit-specifi ek te 
belasten, maar door herinne-
ringen wat vaker modaliteit-
specifi ek te activeren"
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Misschien is nog wel de belangrijkste les van dit on-
derzoek dat herinneringen meer omvatten dan plaat-
jes. Mogelijk is de effectiviteit van EMDR niet zozeer te 
verbeteren door modaliteit-specifi ek te belasten, maar 
door herinneringen wat vaker modaliteit-specifi ek te 
activeren.  
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Research

Tekst: Kevin van Schie

Oogbewegingen 
zorgen niet voor
pseudoherinneringen

Goed wetenschappelijk onderzoek is belangrijk. Naar goed wetenschappelijk 

gebruik zijn de uitkomsten van een goed onderzoek daarom repliceerbaar: één ei is 

ook hier géén ei. Dan kan het gebeuren dat het herhalen van een onderzoek leidt tot 

een tegenovergestelde conclusie. In dat geval biedt een derde onderzoek soelaas. 

De voorlopige stand is 2-1 voor de stelling dat het maken van oogbewegingen geen 

pseudoherinneringen veroorzaakt.

Het maken van oogbewegingen in EMDR zorgt ervoor 
dat herinneringen afnemen in levendigheid en emo-
tionele lading. Dat is vanuit therapeutisch oogpunt 
een wenselijk effect, want er wordt verondersteld 
dat deze afname uiteindelijk (mede-)verantwoorde-
lijk is voor een vermindering van PTSS-symptomen. 
Maar in de verandering van de herinnering schuilt 
mogelijk een gevaar, namelijk dat wanneer een her-
innering vager wordt, het moeilijker wordt om on-
derscheid te maken tussen wat er daadwerkelijk 
gebeurd is en (suggestieve) informatie over de herin-
nering die iemand later (onbewust) tot zich neemt. 
Als die informatie onjuist is, ontstaat daarmee een 
pseudoherinnering. Dit is een herinnering die deels 
of zelfs volledig in strijd is met de realiteit, maar door 
het individu volledig als echt ervaren wordt. Dat kan 
grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer on-
schuldige personen op basis van pseudoherinnerin-
gen valselijk beschuldigd worden.

Of het maken van oogbewegingen zorgt voor het 
ontstaan van pseudoherinneringen is eerder onder-
zocht door Houben, Otgaar, Roelofs en Merkelbach 

(2018). In hun onderzoek lieten zij 82 studenten een 
video zien van een heftig auto-ongeluk. Alle deelne-
mers haalden daarna op wat ze gezien hadden; de 
helft maakte gelijktijdig horizontale oogbewegin-
gen, de andere helft focuste de ogen op een niet-
bewegend punt. Beide groepen lazen vervolgens 
een grotendeels correcte ooggetuigenverklaring 
met daarin ook wat onjuiste informatie over het 
ongeluk (bijvoorbeeld: een man in een zwarte jas 
rende naar het wrak. In de video was dit een blau-
we jas). Tot slot beantwoordden alle deelnemers 
vragen over de fi lm. In lijn met de verwachtingen 
bleek dat deelnemers die oogbewegingen maakten, 
vaker dachten dat ze de onjuiste informatie in de 
fi lm hadden gezien. Zij hadden dus meer pseudo-
herinneringen.

Betrouwbaarheid
Dit onderzoek heeft veel stof doen opwaaien; zie 
het kritische commentaar van Lee, de Jongh en Hase 
(2019) en de repliek van Houben, Otgaar, Roelofs en 
Merckelbach daarop (2019). Desondanks was het 
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slechts één onderzoek dat laat zien dat oogbewe-
gingen zorgen voor meer pseudoherinneringen. Eén 
onderzoek zet nog geen zoden aan de dijk en vereist 
om die reden herhaling. Herhaalonderzoek is belang-
rijk omdat het de betrouwbaarheid en generaliseer-
baarheid van onderzoeksbevindingen vergroot en 
er daarmee voor zorgt dat de wetenschap zichzelf 
(waar nodig) corrigeert. Ons herhaalonderzoek had 
dezelfde onderzoeksopzet, stimulusmateriaal en 
procedures als het originele onderzoek, maar inclu-
deerde 206 deelnemers (2.5 keer meer dan de studie 
van Houben et al., 2018). Wij vonden dat het maken 
van oogbewegingen niet zorgde voor meer pseudo-
herinneringen.

Hoe kan het dat twee identieke onderzoeken tegen-
strijdige resultaten vinden? Een eerste (enigszins on-
bevredigende, maar statistisch plausibele) verklaring 
is dat dit puur toeval is. Mogelijk heeft de twijfelach-
tige betrouwbaarheid van de fi lmvragen hier ook een 
rol gespeeld. Verschillen in de deelnemersgroepen 
tussen beide onderzoeken kan een andere verkla-
ring zijn, maar omdat het telkens om studenten ging, 
is dat niet heel aannemelijk. Het is ook mogelijk dat 
proefl eiders deelnemers onbewust en in lijn met hun 
eigen verwachtingen beïnvloed hebben. Uiteraard is 
dit allemaal speculatief. 

Om vast te stellen of het maken van oogbewegingen 
systematisch (en dus onafhankelijk van bovenge-
noemde factoren) zorgt voor pseudoherinneringen, 
moeten meerdere labs dit soort herhaalonderzoe-
ken uitvoeren (bij voorkeur met gestandaardiseerde 
en betrouwbare instrumenten). De eerste stappen 
daarin zijn al gemaakt. Na publicatie van ons her-
haalonderzoek kwamen wij erachter dat gelijktijdig 
(en volledig onafhankelijk van ons) een tweede her-
haalonderzoek uitgevoerd is in een ander lab (Cal-

villo & Emami, 2019). De resultaten van dit tweede 
herhaalonderzoek (met 120 deelnemers) zijn in lijn 
met de resultaten van ons herhaalonderzoek.

Waarschijnlijker
Kortom, twee herhaalonderzoeken laten zien dat 
het maken van oogbewegingen niet zorgt voor pseu-
doherinneringen, terwijl het originele onderzoek dit 
effect wel liet zien. Hoe interpreteer je dit? Beide 
herhaalonderzoeken hadden aanzienlijk meer deel-
nemers dan het originele onderzoek (2.5 keer en 1.5 
keer meer). Een grotere steekproef betekent een 
betrouwbaarder effect. Het is dus waarschijnlijker 
dat oogbewegingen niet voor pseudoherinneringen 
zorgen, dan dat ze dat wel doen. Dit betekent ove-
rigens niet dat EMDR nu gevrijwaard is van geheu-
genverstoringen in het algemeen. Het ophalen van 
een herinnering (zoals ook gedaan wordt in EMDR) 
is namelijk inherent een reconstructief proces; iets 
herinneren is een poging om de meegemaakte ge-
beurtenis opnieuw ‘op te bouwen’ in plaats van sim-
pelweg ‘af te spelen’. In tegenstelling tot wat vaak 
gedacht wordt, is een herinnering dus niet hetzelfde 
als een scherpe foto die je erbij pakt als je aan de 
gebeurtenis denkt. Het is eerder een oude, bescha-
digde foto die blootgesteld is aan te veel licht; de 
lege plekken vul je in op basis van je eigen kennis 
en verwachtingen. En precies bij dat laatste kan het 
soms misgaan.
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"Een herinnering is een oude, 
beschadigde foto die bloot-
gesteld is aan te veel licht; 
de lege plekken vul je in op 
basis van je eigen kennis en 
verwachtingen"
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Beantwoord door: Ad de Jongh

Supervisievraag

EMD-knaller bij een 
patiënt met conversie-
klachten en ernstige 
dissociatie

Momenteel werken we aan wat we dachten dat het al-
lerergste en tevens laatste beeld was van de herinnerin-
gen aan jarenlang misbruik op volwassen leeftijd door 
een collega. Die had zich opgeworpen om haar van haar 
seksuele stoornissen af te helpen. Ze ging tijdens het mis-
bruik al snel dissociëren en heeft zelfs een hele tijd ge-
dacht dat hij dan ophield. Totdat ze eenmaal zichzelf had 
gedwongen erbij te blijven en ontdekte dat hij haar dan 
misbruikte. Het bijzondere aan deze laatste verkrachting 
was dat hij haar tijdens de verkrachting per se erbij wilde 
houden door te zorgen dat ze niet zou dissociëren. Dat 
deed hij door haar te slaan, aan de haren te trekken en 
in het gezicht te spugen. Waarom hij dit deed, weten we 
niet. Het is niet uitgesloten dat het hem opwond haar te 
vernederen en die opwinding bleef uit als zij erbij lag als 
een zoutzak.
Tijdens eerdere behandelingen was dit beeld nog niet op 
tafel en gaf ze aan geen herinneringen te hebben van tij-
dens de dissociatie. Maar van deze gebeurtenis erkent ze 
ondanks verlies van volledige motorische uitval wel herin-
nering te hebben. Ze heeft er herbelevingen van en iedere 
nacht nachtmerries. Het targetbeeld heeft als belangrijk-
ste kenmerken dat hij zwaar op haar ligt, haar slaat, in 
haar gezicht spuugt en als ergste zijn geur. Inmiddels op 
dit beeld een viertal sessies gedaan waarbij ik aanvanke-
lijk qua werkgeheugenbelasting uitkwam bij een combi-

natie van V-stap, wisselende oogbewegingen, de surprise-
klap en er doorheen praten. Dit bleek nog niet voldoende, 
de dissociatie treedt snel en acuut op als zijn geur naar 
bovenkomt of door mij benoemd wordt. Een complicatie 
is het vallen, omdat ze vanaf het moment van intrede van 
de dissociatie een draaiende val maakt met enkele pas-
sen waardoor ik haar onvoldoende kan begeleiden. Zit-
tend in haar stoel neigt ze zo met stoel en al om te vallen.

In een supervisiesessie kwamen we uit op de gedachte 
dat ik met alle werkgeheugenbelasting eigenlijk hetzelfde 
doe als de dader, namelijk haar uit de dissociatie proberen 
te houden. Dat terwijl dissociëren in een dergelijke situ-
atie eerder een gezonde reactie lijkt omdat je ‘dit toch 
niet bewust wil meemaken’. Dit heb ik met de patiënt be-
sproken en zij erkende dat het niet mogen dissociëren 
haar eerder in een strijd met mij bracht dan terug bij de 
dader. Zodoende heb ik de strategie wat gewijzigd en geef 
ik haar expliciet toestemming te dissociëren, en als het 
gebeurt bekrachtig ik het. Ik ga dan maar wel door met 
werkgeheugenbelasting (buzzers of tappen op de enkels). 
Als ze de geur benoemt laat ik haar ruiken aan sterke 
geuren (tea tree oil of schoonmaakazijn). In deze sessie is 
de dissociatie nog eenmaal opgetreden. Ze viel toen weg, 
wederom in foetushouding waarbij ik de buzzers op haar 
enkels heb gehouden tot ze weer bijkwam. Bij het 

Ik heb een 38-jarige vrouw die tijdens de EMDR therapie een sterke neiging heeft om weg 
te vallen. Het betreft een vorm van dissociatie waarbij eerst haar ogen op half zeven gaan 
staan, waarna ze volledig slap door haar benen zakt en vervolgens valt. Ze kan zichzelf niet 
opvangen. De praktijk is dat ik haar in haar val moet opvangen om te zorgen dat ze nergens 
tegenaan valt of een harde klap maakt. Driemaal lag ze tijdens de dissociatie in foetushouding 
en maakte ze schokkende bewegingen. De behandeling betreft een vervolg op een kortdurend 
traject van intensieve traumabehandeling.
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evalueren van deze aanpak gaf zij aan dat het gebruik van 
de geuren voor haar niet logisch voorkwam omdat ze juist 
meende zijn geur te moeten kunnen verdragen.
Wat betreft de risico’s van het vallen en het in mijn ogen 
onwenselijke gegeven dat ik haar tijdens het vallen moet 
tegenhouden door haar hand te pakken, heb ik haar een 
voorstel gedaan. Zij gaat op haar rug op de grond liggen 
en ik op mijn knieën ernaast met als werkgeheugenbe-
lasting variabele oogbewegingen en buzzers. Zij stemde 
daarmee in, hoewel ze zich wel kwetsbaar voelde met 
mij zo dichtbij; aanvankelijk had zij moeite zich te concen-
treren op het beeld. Opmerkelijk is dat ze meende alert 
te zijn, terwijl ze wel meermaals dissocieerde. Tijdens de 
dissociatie kon zij de buzzers in haar handen houden.
De SUD daalde tot vorige sessie niet, maar deze keer gaf 
ze aan dat de SUD tussen vorige sessie en de vorige ses-
sie was gezakt van 8 naar 6. Tegelijk drong zich echter 
een nieuwe herinnering op van een zestal verkrachtingen 
door de man in twee dagen tijd. Deze gebeurtenis komt 
nu ook in de nachtmerries steeds terug. Nu gaan de beide 
herinneringen door elkaar lopen. Los van het feit dat de 
SUD onvoldoende daalt, baart het mij zorgen dat de con-
ditie van de patiënt afneemt door de voortdurende nacht-
merries. Ook ben ik ongerust over de impact van de EMDR 
en het feit dat ze na de sessie naar huis moet fi etsen of 
autorijden. Ze heeft een sterke drang om de behandeling 
snel en effectief te doen. Ze wil van haar klachten af en 
een normaal leven. Ze wil na iedere keer dat ze na enkele 
minuten (maximaal 5 minuten) bijkomt uit de dissociatie 
snel de EMDR weer vervolgen, maar daarna treedt de dis-
sociatie vrijwel direct weer op. Zodoende ben ik ervan 
overtuigd dat ze eerst weer met beide benen stevig op de 
grond moet staan en dat ik dan pas weer verder ga. 
Relevant in de anamnese is, dat zij ook in haar jeugd is 
misbruikt. De dissociaties zouden al zijn opgetreden vanaf 
haar 13e jaar, dus ruim voor het misbruik dat we nu aan 
het verwerken zijn. Mijn vraag is wat ik kan doen om ge-
geven de dissociatie (met name op de geur van de man) 
de SUD te doen dalen?

Antwoord
Dit is een hele interessante en uitdagende casus. Je 
hebt al heel veel zinvolle dingen gedaan, waaronder 
pogingen om herinneringen te activeren en (met veel 
werkgeheugenbelasting) te desensitiseren. Het lijkt te 
gaan om een patiënt met conversiestoornis met uit-
valsverschijnselen van lichaamsdelen, die sterk lijken 
op een neurologische aandoening, en spanningsaan-
vallen waarbij de spieren verslappen. Ook kan de pa-
tiënt vallen waarna het lichaam schokkende bewegin-
gen maakt zoals bij een epileptische aanval gebeurt, 

gedrag dat vaak met de term PNEAs (Psychogene 
Niet-Epileptische Aanvallen) wordt aangeduid. 
Het is in dit geval niet onlogisch om te veronderstel-
len dat deze aanvallen samenhangen met activatie 
van herinneringen aan het misbruik. Als die herinne-
ringen verwerkt zouden kunnen worden, zouden de 
somatische manifestaties daarvan (bijvoorbeeld de 
conversie en de dissociaties) verminderen. Het contact 
met jou als man is mogelijk een extra trigger die de 
herinneringen aan het misbruik activeert en initieert 
de conversie-aanvallen. 
Je bent al goed op weg met een traumagerichte be-
handeling. Mijn ervaring is dat je in dit soort gevallen 
het beste deze behandelaanpak kunt volhouden op 
het target waar je eerder succesvol in bent geweest, 
en dat je je niet laat afl eiden door andere gebeurte-
nissen die de behandeling compliceren, zoals het op-
komen van andere herinneringen en onvoorspelbaar 
potentieel complicerend gedrag van de patiënt. Een 
positieve omstandigheid in dit geval is de enorme 
motivatie van de patiënt om door te gaan. 
Meer concreet zou mijn behandeltip nu zijn je EMDR 
te richten op de herinnering(en) aan die nare ver-
krachting door haar collega door: (1) de herinnering 
slechts heel kort te activeren, (2) een methode te ge-
bruiken om de kans op dissociatie te verkleinen en (3) 
de werkgeheugenbelasting verder te maximaliseren. 
De techniek die dit allemaal combineert is de werkge-
heugenknaller, ofwel EMD-knaller (zie het kader voor 
de stappen).
Ik zou je aanraden dit patroon minstens een kwartier 
lang te blijven herhalen met als doel de herinnering 
als het ware stuk te beuken. Dan even rust nemen om 
de SUD te checken en daarna weer doorgaan. Ik ben 
heel benieuwd wat het effect daarvan zal zijn.

Reactie
Ze gaat akkoord met de EMD-knaller met ingewikkelde 
taps. We lopen de hele procedure van tevoren door. Tij-
dens het toepassen van de EMD-knaller blijft ze tijdens 
de eerste twee rondes van een kwartier redelijk erbij. Het 
lukt haar echter niet goed om haar hoofd helemaal leeg 
te maken door de herinnering in de emmer te stoppen. Ik 
besluit om de mate van aanwezigheid van het beeld van 
haar gezicht te lezen en het tempo erin te houden. Haar 
hoofd voelt dan vol, chaotisch, alles loopt door elkaar. Ik 
motiveer haar steeds om door te zetten.
Tijdens de derde ronde raakt haar hoofd zo vol dat ze 
steeds op de rand van dissociatie zit. Haar ogen zakken 
weg en haar lichaam bevriest. Ze is gedurende 10 tot 20 
seconden niet bereikbaar en komt dan met enkele kor-
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te schokjes weer bij. Ik motiveer haar zodra ze bijkomt 
het tappen te hervatten en dan gaan we door. In deze 
ronde komt plots verdriet naar boven dat enkele minuten 
aanhoudt. Ik ben blij omdat dat dit voor het eerst is in 
de behandeling dat het verdriet zo naar boven komt. Ik 
stimuleer haar het toe te laten. In de vierde ronde is de 
emotie weer meer ingehouden, klaagt ze over moeheid, 
niet meer te kunnen. Ik motiveer haar toch vol te houden; 
dat lukt redelijk, ze is dan wat minder op de rand van dis-
sociatie. Na dit geknal wil ze meteen in beweging om niet 
weg te zakken; de meubels weer op hun plek zetten en 
verder met haar drukke programma waarvan ze nu kan 
erkennen dat ze dat doet omdat ze bang is dat de dagen 
anders net zo beheerst zullen worden door herinneringen 
en herbelevingen als de nachten. Tussen de rondes en 
aan het eind kon ze niet aangeven hoe hoog de SUD was; 
het hoofd te vol en niet kunnen focussen op het beeld.
Een dag later liet ze weten de sessie als pittig ervaren 
te hebben en moe te zijn ervan. De avond na de sessie 
had ze nog superveel beelden achter elkaar en een hele 
zware nacht, maar deze dag een prima dag zonder beel-
den. Gevraagd naar de SUD, kan ze daar nog steeds geen 
cijfer aan geven.

Antwoord
Ik denk dat dit geen slecht resultaat is. Er is van al-
les gebeurd, maar wat nog niet helemaal op orde is, 
is haar neiging om te dissociëren. Ze moet dus beter 
binnen de window of tolerance blijven. Daarom zou 
ik je adviseren de V-step te gebruiken als werkgeheu-
genbelastende taak. Kun je haar nog in beweging krij-
gen? Bijvoorbeeld door haar toch te motiveren voor de 
V-step, maar vergeet in dat geval dan niet eerst haar 
angst voor vallen te behandelen.

Reactie
Ik had voor de vakantie met haar jouw advies besproken 

om toch te V-stap te gebruiken en eerst de angst voor het 
vallen te behandelen. Ze ging daar niet mee akkoord. Ze 
meende dat het vorige keer goed gegaan was en ze gaf 
aan niet elke sessie een nieuwe aanpak te willen. Ze bleek 
niet te weten dat ze wel degelijk 10-20 seconden weg 
was geweest door dissociatie. Ze wilde in geen geval de 
V-stap; ook al gezien de hoge temperatuur van 28ºC in de 
kamer. Ze ging wel akkoord met de EMD-knaller. Het tar-
get was dat hij zwaar op haar lag en haar in haar gezicht 
spuugt. Domein: machteloosheid. SUD: 5. We doen drie 
rondes met de EMD-knaller. Aan het einde van de tweede 
ronde en in de derde ronde raakt zij geregeld buiten haar 
window of tolerance. Ze kan echter alle keren daarna de 
draad weer snel oppakken. De SUD daalt naar 1. 
De score op het klinisch interview psychotrauma (KIP) 
bleek te zijn gedaald van 31 naar 13. De 13 zit vooral nog 
in de nachtmerries en de hyperalertheid. Vervolgens heeft 
ze een ruime time out genomen in de vakantieperiode. De 
score op herbelevingen overdag en vermijden was sterk 
gedaald. Ze was daarover zelf "best tevreden!!!”. Kortom, 
ze geeft aan dat het relatief goed gaat en haar grootste 
probleem op dit moment haar onzekerheid en gebrek aan 
zelfvertrouwen is. Daar wil ze nu wel aan werken, niet 
meer aan het misbruik door haar collega. Ik heb beslo-
ten daarmee in te stemmen. We vervolgen nu ‘rechtsom’. 
Naar mijn idee heb ik genoeg argumenten ter tafel ge-
bracht om toch de trauma’s te processen. Helaas tever-
geefs. Neemt niet weg dat ik al doende weer het nodige 
bijgeleerd heb voor wat te doen als de SUD niet daalt.

Antwoord
Wow! Ik vind dat je tot het gaatje bent gegaan en een 
stevige portie durf hebt vertoond om op het trauma 
te blijven focussen en je bijvoorbeeld niet te laten af-
leiden door de dissociaties van de patiënt. Zo heb je 
bij deze beschadigde patiënt in een relatief korte tijd 
veel bereikt. 

De EMD-knaller
1. De herinnering op een plek in de ruimte laten neerleggen, bijvoorbeeld in een prullenbak (dus het hoofd is leeg).
2. Ogen laten sluiten.
3. Ingewikkelde taps op eigen bovenbenen laten maken, maar in dit geval zou ik de V-step gebruiken (dit kan even-
 tueel gecombineerd worden door de patiënt licht door de knieën te laten zakken terwijl zij de V-Step maakt).
4. Het herinneringsbeeld laten ophalen vanuit de plek in de ruimte en de patiënt laten focussen op het meest nare 
 aspect van de herinnering.
7. Wanneer de herinnering goed is geactiveerd vragen de ogen te openen. 
8. Een directe, snelle set met oogbewegingen, en tegelijkertijd hardop ‘Tik-Tak-Tik-Tak’ laten zeggen (in dit geval 
 niet langer dan 10 seconden).
9. SUD checken en dan weer snel terug naar 1.
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Beantwoord door: Merlijn van Eijk

Supervisievraag

Jong, diabeet 
en depressief 
Mag ik je iets voorleggen over een jongen die ik behandel? Ik noem hem Ivar, hij is 17 jaar 

oud. Hij is met spoed verwezen door de huisarts omdat hij compleet stagneerde. Hij gaat 

sinds kort niet meer naar school, ligt in zijn bed, krast zichzelf soms in zijn armen, wil geen 

vrienden meer zien. Ouders zijn radeloos. Bij het eerste contact met Ivar werd me duidelijk 

dat zijn chronische ziekte, juvenile diabetes mellitus (type 1), ervoor zorgt dat er veel machte-

loze ruzies waren tussen hem en zijn ouders. En het heeft hem voortdurend de overtuiging 

gegeven dat-ie het niet goed doet. Met het krassen in zijn huid straft hij zichzelf om het feit 

dat hij niet deugt.

Hij komt uit een gezin met vier kinderen en is de oudste 
zoon. Op zijn vijfde jaar werd hij gediagnosticeerd met 
diabetes waarvoor hij per dag vier keer insuline moet 
injecteren. Hij moet goed op zijn eten letten, kan bij een 
hypoglycemie fl auwvallen en zelfs in coma raken en kan 
in een hyperglycemie impulsief en geïrriteerd reageren 
en op lichamelijk niveau orgaanschade krijgen. Het is 
echt een rotziekte. Zijn ouders en hij zitten daardoor 
bovendien veel te dicht op elkaar. Ik begreep dat onder-
zoek laat zien dat jongeren met deze ziekte ongeveer 
drie keer zo vaak te maken krijgen met angst- en stem-
mingsstoornissen. 
De reden waarom hij met spoed werd ingestuurd - het 
luxerend moment - betreft het volgende. Hij had een 3 
gehaald voor een toets waarvoor hij keihard had geleerd. 
Achteraf was hij diabetisch niet goed ingesteld en heeft 
hij die toets tijdens een enorme hy-

perglycemie (dat is dus zo’n hoge 
bloedsuikerwaarde) gemaakt. 
Er kwam thuis een ruzie uit 
voort, omdat zijn moeder 
ontdekte dat Ivar zich op-
zettelijk bleek te onthou-
den van insuline. Ik weet 
uit de literatuur dat 37 % 

van de meisjes met diabetes dat (soms) doet, omdat ze 
daar lekker van afvallen, terwijl ze daar fysiek natuurlijk 
een enorme klap van krijgen. Ik wist niet dat jongens 
zich soms ook van de nodige insuline onthouden om af 
te vallen, maar Ivar deed dat dus ook.  
Deze keer leidde die hyperglycemie tot een ziekenhuis-
opname. Hij heeft sindsdien nachtmerries waarin hij 
dood gaat en hij durft nu dus ook haast niet meer uit 
zijn kamer te komen. Wil je met me meedenken? Ik heb 
een heleboel vragen. Eerst deze: ik heb net de vervolg-
cursus afgerond en ik denk dat ik hier zowel Linksom als 
Rechtsom zou kunnen 
zoeken. Ben je het 
daarmee eens? Zal 
ik Linksom begin-
nen?
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Antwoord 
Pjoe, dit is inderdaad een casus waarin je verschil-
lende zoekstrategieën kunt toepassen, nog los van 
de systemische interventies die je zult moeten doen. 
Ik weet nog niets van zijn anamnese behalve zijn 
ziekte en ik weet ook niet of hij al angstig was voor 
hij die opname moest ondergaan. Misschien hoef je 
niet Linksom. Als hij eerder niet angstig was zou ik 
je aanraden om rechtstreeks te zoeken. Als hij niet 
al bekend is met angsten, maar wel geplaagd wordt 
door die nachtmerries, dan zou ik de beelden in zijn 
nachtmerries als targetbeeld nemen. 

Reactie
Oké dat was een goede tip. Ik stond al klaar voor een 
angstanamnese, maar ik begreep van Ivar en ook van 
zijn moeder, dat hij in wezen een vrij stevige jongen is. 
Hij kan wel sombere momenten hebben, maar angstig 
was hij eigenlijk vrijwel nooit. Dat kwam pas na die op-
name. Ik heb hem voorgesteld om zijn nachtmerries als 
eerste met EMDR te behandelen. Maar toen ik dat voor-
stel deed, reageerde hij al afwerend. Hij zei dat hij wel 
van de nachtmerries af wilde komen, maar hij durfde de 
EMDR niet aan; hij is bang voor de confrontatie met dat 
beeld uit zijn nachtmerrie, bang voor een heftige reactie 
in zijn lichaam. Wat nu?

Antwoord
Als hij bang is voor de EMDR-procedure op zich, 
zou je natuurlijk ook aan hem kunnen voorstellen 
om EMDR gericht op zijn fl ashforward te doen wat 
betreft het ondergaan van EMDR-therapie. Stel het 
hem eens voor!

Reactie
Nou dat was een top tip! Deze stap durfde hij aan. We 
hebben dus een EMDR gedaan over het doen van EMDR. 
Het lijkt wel een Droste-effect! Het heeft hem (ons) in 
elk geval een stap verder geholpen, want hij is er nu van 
overtuigd dat EMDR hem verder kan helpen. Aanstaande 
maandag mag ik hem de EMDR-rechtstreeks aanbieden. 
Dan focussen we dus op de nachtmerriebeelden.

Antwoord
Klinkt goed. Hou me op de hoogte. We moeten het 
daarna namelijk ook nog over de Rechtsom-route 
(opvattingenroute) hebben.

Reactie
Tsjakka! Ik heb het gewoon voor elkaar dat hij beter 
slaapt! Niet te geloven! Hij vond het zelf ook behoorlijk 
raar. Hij kwam gisteren vertellen dat hij alle nachten na 
onze vorige sessie (die nachtmerriesessie) goed had 
geslapen. We konden daarna en daarom ook bedenken 
hoe zijn wereldje weer wat groter zou kunnen worden. 
Eerst weer een dagje naar buiten en weer een paar uur 
naar school. Ik heb met zijn toestemming zijn mentor 
gesproken. Die pakt het heel goed op en heeft een soort 
integratie-plannetje gemaakt. Maar nu moeten we nog 
verder. Ik ga nu Rechtsom toch?

Antwoord
Ja, dat zou een goede volgende stap zijn. Ik zou 
wel eerst gedegen aandacht besteden aan uitleg 
en psycho-educatie. Ivar weet zelf waarschijnlijk 
niet waarom hij het idee heeft dat hij vindt dat 
hij niet deugt. Misschien voelt-ie wel dat het met 
zijn diabetes te maken heeft en misschien ligt het 
zijns inziens nog aan andere ervaringen, maar ik 
ken weinig jongeren die voor deze gevoelens al 
woorden hebben, laat staan voor de oorzaken van 
deze gevoelens. Dus leg het hem maar uit: “Met die 
overtuiging ben je niet geboren hè?” Ik zou de tijd 
nemen om over daarover te praten. Veel jongeren 
staan op een plek op de aarde waar Google Maps 
nog helemaal wit is, snap je? 

Reactie
Ben ik weer. Ik dacht na de vervolgcursus: dat verdui-
delijken doe ik wel in een halve sessie, maar ik merkte 
dat dat niet zo snel gaat. Hij leek per sessie meer be-
sef te krijgen van zijn onschuld. Die metafoor waarin 
je de krachtige kant van je patiënt in de bioscoopzaal 
zet, naast jou als therapeut, terwijl hij kijkt naar zijn 
fi lm, ‘hebbende het probleem’, dat heb ik ook met hem 
doorgenomen. Maar ik merk dat het hem helpt om dat 
per sessie opnieuw te bespreken. Het zorgt er voor 
dat hij zich een beetje begint te verontschuldigen. Het 
zijn mooie ontwikkelingen. Nu nog een vraag over de 
Rechtsom-zoektocht: ik heb de metafoor van de soep-
blikken aan hem voorgelegd: elk blik is een nare erva-
ring waarin een kleine negatieve conclusie over hem-
zelf, en dat maakt in het geheel een 
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negatieve kernovertuiging. Ik heb die zuil met blikken 
ook getekend en we gaan dus nu met het onderste blik 
aan de slag toch?

Antwoord
Met de onderste?  Hoezo met de onderste?

Reactie
Het is toch zo dat je met het meest fundamentele bewijs 
moet beginnen? Dat is toch de onderste van de soep-
blikken? De onderste is toch de eerste ervaring die de 
eerste ’sensitiseerder van het probleem is? Zo heb ik het 
volgens mij geleerd. 

Antwoord
Owww... ik denk dat je een paar metaforen door el-
kaar haalt. Ik denk dat je nu oude zoekstrategieën 
(Fobieprotocol) en nieuwe, zoals Rechtsom (Opvat-
tingenroute) en misschien ook Linksom (Tijdlijn-
route) door elkaar vlecht. Even voor de goede orde: 
als je Rechtsom zoekt (dat doe jij nu met Ivar) dan 
vraag je je met hem af, welke ervaringen er in zijn 
leven zijn die het meest krachtig bewijzen dat hij 
niet goed genoeg is. Dat gaat dus niet over ‘tijd’, 
snap je? Als dat meest krachtige bewijs er vorige 
maand of vorig jaar was, dan is dat de ervaring die 
je het eerst behandelt. Dus dat heeft niets te maken 
met de eerste ervaring (of: soepblik). Als je Linksom 
zoekt (Tijdlijnroute) dan vraag je je af welke erva-
ringen (op de x-as) het meest hebben gezorgd voor 

de verergering van de angstklachten en dan geeft 
de y-as de ernst van de angstklachten weer, en de 
grafi ek dus de ernst van deze klachten in het beloop 
van de tijd weer. En als je zoekt naar veroorzakers 
van fobieën dan kun je inderdaad zoeken via de 
zoekstrategie:  ‘the fi rst, the worst, the most recent’. 
In dat geval kies je vaak als eerste voor de ervaring 
die ‘sensitiseerde’, ofwel de gebeurtenis waarna 
de fobische angsten zich ontwikkelen. Kortom, bij 
Rechtsom gaat het dus niet om het onderste soep-
blik, maar om de ervaring die het krachtigst bewijs 
materiaal vormt. Maar laat je vooral niet verwarren 
door deze metaforen. Die zijn er om je te helpen, niet 
om je te verwarren.

Reactie
Oké, hier moest ik even over nadenken. We hebben het 
in de intervisiegroep besproken en toen werd het me 
duidelijk. Ivar heeft ongeveer vijf herinneringen aan ge-
beurtenissen die bewijzen dat de dysfunctionele kernop-
vatting ‘ik deug niet’ waar is. Ik heb er inmiddels drie 
van behandeld met EMDR en twee daarvan hebben met 
een diabetes-incident te maken. Ik heb ook contact op-
genomen met een klinisch psycholoog die werkt in het 
ziekenhuis en heb nog een methode geleerd van haar. Ze 
nodigt het gezin uit met het kind met diabetes en zet in 
haar kamer een extra lege stoel neer. Ze ‘trekt’ de diabe-
tes zogenaamd uit haar cliënt, zet die diabetes in de lege 
stoel en vraagt dan aan de ouders om naar hun kind te 
kijken en te vragen wat er in hen opkwam als ze keken 
naar hun zoon. Ik heb dat na de EMDR-behandelingen 
ook gedaan. De ouders van Ivar keken hem aan en zei-
den: “Ja, maar hem vertrouw ik wel. Hij is onze mooie 
oudste zoon. Hij is waar we trots op zijn. Met hem is 
niets mis. Het is de diabetes waar we soms huiverig van 
worden.” Voor Ivar was dit hét bewijs dat alle nare ruzies 
niet te maken hadden met hem als persoon maar met de 
diabetes in hem, waar de ouders zorgen over hadden. Je 
had er bij moeten zijn. Ik was niet de enige die de tranen 
in de ogen kreeg.

Reactie (vervolg)
Hoi, ik mail je nog even om te zeggen hoe het met Ivar 
gaat. Hij gaat weer naar school. Eindexamenjaar. Zijn 
mentor heeft er alle vertrouwen in. Hij slaapt goed en 
heeft geen nachtmerries meer, maar bovenal begint hij 
te geloven dat-ie best een aardige knul is. Hij heeft via 
de Bas van der Goor Foundation twee andere jongens 
en twee meisjes ontmoet met diabetes en ze hebben 
samen een rap opgenomen die inmiddels op YouTube 
staat. Dank voor je supervisie! 
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Max Verstappen en ik zijn topsporters. Eigenlijk bén ik het niet, 
maar wás ik het. Ik was twaalf jaar toen ik kampioen van Nederland 
werd met tafeltennissen, zowel in het enkel- als dubbelspel. Overi-
gens was ik ook nog kampioen van de Benelux met een team, maar 
dat mag u net zo goed vergeten. Als je kampioen wordt in een fase 
van je leven waarin je normaal gesproken alleen maar kan fantase-
ren over kampioen worden, kan dit tot chronische beschadigingen 
van het zelfbeeld leiden. Positieve beschadigingen weliswaar, maar 
daar hoeft een mens niet minder om te lijden. 
Bij mij heeft het er voor gezorgd dat ik een uitzonderlijk talent 
meen te hebben voor alle sporten, ik ben immers een topsporter. 
Nog steeds! En dat terwijl er feitelijk gezien na mijn twaalfde niet 
veel spectaculairs meer op sportgebied heeft plaatsgevonden. Toe-
gegeven, ik ben een niet onverdienstelijke tennisser. Ik ben er laat 
mee begonnen en bij mijn eerste clubkampioenschappen werd ik 
zowaar, volstrekt vanuit het niets, tweede. Het tennissen werd erg 
door mijn moeder aangemoedigd. Zij is zelf ooit tweede van Am-
sterdam geworden. Later bleek dat het met dubbel was, maar toch. 
Nog later bleek dat er maar zeven paren meededen en zij en haar 
partner door een gunstige loting in de eerste ronde een bye hadden 
gekregen. In de halve finales kregen ze een behoorlijk pak rammel, 
maar één van de tegenstandsters ging, met de overwinning in zicht, 
door haar enkel en moest opgeven. In de finale werden ze kansloos 
met tweemaal 6-0 afgemaakt. Tijdens mijn studie heb ik een keer 
een wedstrijd tegen een medestudent getennist. Hij had me van 
te voren verteld dat hij een redelijke speler is, niet echt heel goed, 
terwijl ik mezelf, conform mijn positief beschadigde zelfbeeld, als 
een uitstekende tennisser beschouwde. Zijn eerste service ben ik 
nooit vergeten. Ik hoorde een knal, er kwam iets fluitends voorbij 
en er steeg een lucht van verschroeid rubber omhoog van de plek 
naast mij waar de bal de grond moet hebben geraakt. Later legde 
hij me uit dat het hem niet was gelukt om proftennisser te worden: 
“Ik stond niet eens bij de beste 500 van de wereld”. 

Ook met schaatsen ben ik laat begonnen. Ik kreeg het maar niet 
onder de knie, tot ik op mijn 16e ineens de slag te pakken kreeg, en 
hoe! Vergeleken met anderen zag mijn techniek er werkelijk prach-
tig uit. Op een doordeweekse dag toen ik vrijwel alleen de Ronde 
Hoep aan het schaatsen was, ging het keihard. Wat een sportta-
lent. Terwijl het ijs onder me door snelde, vroeg ik me af hoe mijn 
snelheid zich zou verhouden tot de schaatsers die ik op tv zag. Op 
dat moment hoorde ik achter me iemand met rustige slagen snel 
naderbij komen. Ik werd gepasseerd door een stokoude man op 
Friese doorlopers met een pijp in zijn mond. Hij knikte bemoedi-
gend naar me en binnen no-time zag ik in de verte alleen nog een 
stipje. Ontluisterend.
Wielrennen dan. Tijdens mijn studie schafte ik een racefiets aan en 
ging er al snel mee op fietsvakantie. De eerste keer zelfs in mijn 

eentje, naar Frankrijk, naar de Alpen. Al gauw had ik in de gaten dat 
ik tot dat selecte groepje Hollanders behoor dat gek genoeg over 
een uitzonderlijk klimtalent blijkt te beschikken. Logisch voor een 
sportheld. Twee incidenten hebben me echter een knauw gegeven. 
Ik fietste op mijn witte Rons Saiku met 24 versnellingen een Alpen-
berg op. Halverwege was er een bankje met een mooi uitzicht over 
het dal, waar ik dankbaar op ging zitten. Ik was toch wel enigszins 
moe. Terwijl ik nog aan het uithijgen was kwam er ineens een oude 
vrouw op zo’n ouderwetse Franse fiets met drie versnellingen aan. 
Ik kon me niet herinneren dat ik haar onderweg had ingehaald. Met 
haar tandeloze mond vertelde ze me dat haar geiten waren ont-
snapt en of ik ze misschien gezien had. Dat had ik niet en meteen 
trok de vrouw weer verder, onvermoeid de berg op, roepend naar 
haar geiten. Ik had dit nog maar net verwerkt toen ik een paar da-
gen later de Michelin-kaart niet goed bleek te hebben bestudeerd. 
Ik had net in een meertje gezwommen dat zich op 130 meter hoog-
te bevond toen ik erachter kwam dat de volgende camping in een 
dal lag dat alleen te bereiken bleek via de Col de la Croix Morant. 
Deze col lag op een hoogte van 1401 meter. Ik heb er anderhalf uur 
over gedaan en ben tijdens die klim drie keer afgestapt, tweemaal 
om te braken. Doodgaan, heb ik toen geleerd, moet echt minder 
erg zijn. Jaren later keek ik toevallig naar de Tour de France toen 
ik de commentator hoorde zeggen dat de renners zo dadelijk de 
weg naar de Col de la Croix Morant op zouden draaien. Spoedig zal 
duidelijk worden dat deze Col een echte killer is. Een col die de Alpe 
d’Huzes tot een miezerig Nederlands heuveltje zal degraderen. Ik 
zag al voor me hoe één voor één de renners af moesten haken 
uit het peloton, alleen de allerbesten zouden overblijven, met het 
snot voor de neus. De realiteit bleek anders. Met z’n drieën naast 
elkaar, gezellig keuvelend, en sommigen flink armgebaren makend 
alsof ze moppen aan het vertellen waren, fietsten ze naar de col in 
twintig minuten. Het heeft ze geen noemenswaardige inspanning 
gekost. Hoe kan dat? Ik ben toch een sportsporter? Toch?

Ik weet voldoende van EMDR om te beseffen dat mijn tafeltennis-
kampioenschap als positieve target aangepakt zou kunnen worden 
om mijn disfunctionele overtuiging tot realistischer proporties te-
rug te brengen. Maar die herinnering is me zo dierbaar!
Deze winter op heb ik op tv curling eens goed bestudeerd. Lijkt me 
eigenlijk echt een sport voor mij. Het zou me niet verbazen als ik 
er wel eens heel erg goed in zou kunnen zijn. U hoort nog van me.

Column

Sportheld
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Antonio Damasio 
Ook de neurowetenschapper Damasio tracht in zijn meest recente boek The 

strange order of things een oplossing te vinden voor the cycle of violence. Want 
de mens is volgens Damasio weliswaar groots in zijn culturele verworvenheden 
als geneeskunde, wetenschap, religie, kunst en rechtsstaat, maar desondanks 
heersen woede en geweld. Hoe kunnen mensen zowel dr. Jekyll als mr. Hyde 

zijn? Damasio’s biologische verklaring gaat uit van homeostasis: de onweer-
staanbare drang van het leven tot overleven en tot overwinnen (enduring and 

prevailing). Enduring is survival. Prevailing is de aandrift tot fl ourishing. Een 
energetisch effi ciëntere manier van leven. Homeostasis als uitverkoren zoon 
van de evolutie en vervolgens een sturende kracht in diezelfde evolutie. Dit 
homeostatisch imperatief leidde zo’n 4 miljard jaar terug tot sociaal gedrag bij 
bacteriën. Zelfs tot een primitief moreel systeem. Een voorafschaduwing van 
onze cultuur, maar dan onbewust en non-intentioneel. Chemisch. 

Cultuur
Cicero schonk ons het woord cultuur: het cultiveren van de geest als een stuk 
grond, opdat groei en bloei mogelijk zijn. Menselijke cultuur vraagt volgens Da-
masio om hersenen die zintuiglijke informatie kunnen representeren, mapping. 
Zowel van de buiten- als de binnenwereld. Door integratie van representaties 
ontstonden images. Een nieuwe wereld zag het licht – zeshonderd miljoen jaar 
geleden. Niet alleen kon de kwaliteit van homeostasis in het lichaam worden ‘ge-
monitord’ en hierop gereageerd, later ontstond ook de mogelijkheid de kwaliteit 
van homeostasis bewust te ervaren, te voelen. Gevoelens als expressie van de 
mate van enduring and prevailing. Hun valence (pain-pleasure) werd ons motief. 
De nieuwe wereld van affect stroomde uit drie bronnen: de spontane, homeo-
statische gevoelens van onze vitale levensprocessen, de emotieve responsen 
op onze zintuigen, de zogenaamde qualia, (bijvoorbeeld de smaak bitter en wal-
ging, wat een emotie is), en de emotieve responsen op onze drives, motivations 

and emotions, die automatisch en onbewust de kans op bepaald gedrag verho-
gen. Ons ontwaakte motief (ons lijden, als hongersnood en koude) maakte dat 
we creatieve oplossingen gingen zoeken door middel van de zich (ook via ima-

ges) ontwikkelende cognitieve vermogens. Cultuur ontplooide zich. De mens 
leerde zich van zijn aardse ketenen van genetisch vastgelegd gedrag bevrijden. 
De mens ademde vrijheid. Maar ontdekte ook dat hij niet kon ontsnappen aan 
het homeostatisch imperatief, zonder welke leven onmogelijk is. Het was de 
vrijheid van Sisyphos die de goden te slim af wilde zijn. De straf van de goden, 
ons noodlot, is dat zowel de automatische regulatie van ons milieu interieur als 
onze doelbewuste culturele ‘ontketening’, drinken uit dezelfde homeostatische 
bron, die van affect. Wij allen zijn dr. Jekyll en mr. Hyde. 

Januskop
Onze condition humaine heeft blijkbaar, net als de Romeinse god Janus, twee 
gezichten. Het ene gezicht is die van de natuurwetten, de levensregulatie, op 
straffe des doods. Bewogen door de onzichtbare handen van pain and plea-

Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt The Bridge 
Trauma en The cycle of violence

De wereld van Hans Rosenfeldt, de 
schrijver van de Zweeds-Deense 
Netfl ix-serie The Bridge, is geen 
vrolijke wereld. Something is rotten 
in the state of Danmark. Een rechts-
staat. Maar desondanks een wereld 
waarin menselijke relaties bescha-
digd raken door bedrog, obsessies 
en onverschilligheid. De gevolgen 
zijn vaak desastreus. Trauma. 
Wraak. Het is de wereld van Hamlet: 
“That one may smile, and smile, and 
be a villain.” 
In The Bridge voert de ooit bevlogen 
rechercheur Jens, onder het mom 
van maatschappelijke betrokken-
heid, een persoonlijke vendetta. 
Vijf jaar terug heeft zijn toenmalige 
collega en beste vriend Martin hem 
bedrogen met zijn vrouw - Martin’s 
tragic fl aw. Dit leidde indirect tot 
de dood van de vrouw en zoon 
van Jens. Seizoen een gaat over de 
geraffi neerde wraak van Jens met 
als doel Martin te laten voelen wat 
hij voelt. In seizoen twee draaien de 
rollen zich om. L'histoire se répète. 
Wraak als het vereffenen van ge-
voel, als billijkheidsprincipe.

Ook Saga, de scherpzinnige collega 
van Martin, is beschadigd. Gemal-
traiteerd  door een manipulatieve 
moeder met Münchhausen by 
proxy. Haar veertienjarige zusje, die 
zij uit de klauwen van deze moeder 
bevrijdde, pleegde zelfmoord. Als 
enige is Saga in de donkere wereld 
van The Bridge volstrekt eerlijk en 
betrouwbaar. De ironie is dat dit 
waarschijnlijk te maken heeft met 
het gegeven dat ze een stoornis 
heeft, het syndroom van Asperger. 
Maar ook zij bezwijkt uiteindelijk 
voor het verlangen naar wraak. Cet 
obscur objet du désir. 
Ook de overige personages in The 
Bridge ontkomen niet aan grotere
en kleinere trauma’s, waarbij 
gevoelsstromen elkaar raken als 
rivieren die samenkomen (confl u-
entie) en leiden tot onvoorspelbare 
krachten met nog minder te voor-
spellen gevolgen. Het was de droom 
van Francine Shapiro deze cycle 
of violence te doorbreken. Sharon 
en Arafat die elkaar EMDR geven 
(EM20).
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sure - enduring and prevailing. Freuds Eros en Thanatos 
(Todestrieb). Onze sociale impulsen en onze destructieve 
impulsen. De mens als toeschouwer. Janus’ andere ge-
zicht is zich bewust van onze strijd en tracht verlichting 
te brengen, tracht te (be)heersen. Hier zijn we actor. We 
zijn dus beiden: actor en toeschouwer. En daarom kunnen 
we ondanks onze inspanningen en goede zorgen door de 
schuld van een kille ander (als Jens) verliezen wat we zo 
liefhebben (de culturele ‘ontketening’ maakte ook wreed-
heid mogelijk); we kunnen voor tragische keuzen komen 
te staan als Saga die haar zusje wilde beschermen tegen 
een ontaarde moeder (moral injury); en onze biologie kan 
ons neigingen schenken waar we nooit voor gekozen zou-
den hebben - zoals Martin’s tragic flaw, die uiteindelijk zijn 
leven verwoest. De onvermijdelijke wereld van trauma. 

Breaking the cycle of violence
Wat is Damasio’s oplossing voor the cycle of violence? 
Damasio toont zich een man van de Verlichting die begre-
pen heeft dat de rede en onze toenemende kennis ons 
alleen kunnen redden in effectief samenspel met affect. 
Hij vraagt aandacht, in een wereld die hij beschrijft als zo-
wel spiritueel als moreel bankroet, voor klassieke morele 
deugden als eerlijkheid, vriendelijkheid en bescheidenheid. 
Waarden. Hij bepleit, zoals de cognitieve wetenschapper 
George Lakoff dat noemt, a New (embodied) Enlighten-

ment. Scholing, opvoeding, cultuur. Vergeleken met deze 
aardverschuiving lijkt de oplossing van Francine Shapiro 
via EMDR een stuk haalbaarder. En gelukkig komt dit effec-
tieve instrument voor steeds meer mensen beschikbaar. 
Het beeld van Sharon en Arafat die elkaar EMDR geven is 
hierbij inspirerend maar het legt tegelijkertijd de vinger op 
de zere plek. Hoeveel mensen herkennen hun woede, hun 
ressentiment, hun wraakgevoelens, als voortkomend uit 
trauma? Hoe velen erkennen dat behandeling misschien 
niet zo’n gekke optie is? Hier nekt zich iets belangrijks, na-
melijk dat de wetenschappelijk georiënteerde psychothe-
rapie het medisch ziektemodel als metafoor gebruikt. Dat 
leidt tot medische sociologie: je bent een patiënt en speelt 
de rol van zieke – of je wilt of niet. Freud beschreef in das 

Unbehagen der Kultur het gewone (niet-wetenschappe-
lijke) leven als wat mensen gewoon zijn te doen in hun 
streven naar geluk, ons zielenleven. In ons gewone leven 
zijn we pas patiënt als het niet anders kan. In ons gewone 
leven zijn we morele wezens tot het bittere eind. Er is ons 
onrecht aangedaan. Monty Python heeft dat goed begre-
pen: “What have the Romans ever done for us…?” 

Where the two meet…
Damasio’s biologische verklaring van the cycle of violence, 
leidt tot een tragisch mensbeeld. We bedoelen het goed 
maar er zijn krachten die sterker zijn dan wij. Er is geen 
oplossing. We worden in ons gewone leven geregeerd 
door valence, pain and pleasure. Er is wel hoop. Valence 
en cognitieve vermogens vermengen zich ook tot values, 
waarden. We kunnen leren onze doelgerichtheid te laten 
sturen door waarden. Een oplossing voorgestaan door 
vele religies maar ook door de niet-religieuze, Griekse filo-
soof Aristoteles. Een utopie, zullen velen zeggen. Shapiro 
stond een medisch-technische oplossing voor: EMDR, 
een uiterst effectieve techniek. Het doelbewust toepas-
sen van menselijke intelligentie om te (be)heersen, wordt 
door de oude Griekse filosofen technè genoemd. Wraak-
gevoelens zullen meestal echter worden ervaren als een 
moreel probleem en niet als een technisch probleem. 
Technè en waarden zijn twee verschillende vormen van 
kennis. Waarden gaan over unieke dingen en wetenschap 
over universele dingen. Wat ons therapeuten ontbeert in 
onze bijdrage in het doorbreken van the cycle of violence, 
is een concept over het verbinden van het gewone leven 
met technè. De mens tegelijkertijd actor èn toeschouwer, 
slachtoffer. Zo’n breed gedragen concept vraagt om ge-
zamenlijke inspanning van creatieve wetenschappers, 
effectieve therapeuten, kunstenaars in literatuur en film, 
en praktische filosofen. Zo’n concept kan ons leren hoe 
psychologische kennis het gewone, menselijke leven be-
ter niet voor de voeten kan lopen, maar zich intelligent 
leert voegen. Het kan ‘gewone’ mensen leren dat EMDR 
een reële optie is wanneer wraakgevoelens uit de hand 
dreigen te lopen. 
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Boekrecensie

Angst overwinnen
Geen zorgen meer, versla stress 
en voel je weer gelukkig
Tekst: Carien Karsten

Visual Schema 

Displacement Therapy

is onderzocht aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Conclusie: een korte behandeling van 

Conquering Anxiety, is nu in het Nederlands vertaald onder de titel ‘Angst overwinnen.’ Dat boek gaat 

gedachten die ten grondslag liggen aan de angst en weg gaat de angst.

De Speakmans zijn bekend geworden als succescoa-
ches op de Engelse tv. Nik begon zijn carrière als financi-
eel adviseur en Eva runde een fitnesscentrum (Heavenly 

Bodies Gym). Samen studeerden ze aan de Newcastle 
university, maar ze zijn geen geaccrediteerde psycho-
therapeuten. Ze staan in de traditie van het behavio-
risme en de gedragstherapie en noemen in dit verband 
Pavlov, Watson, Bandura en Skinner. Voor de coaching-
kant laten ze zich inspireren door ontwikkelingspsycho-
logen als Piaget en Vygotsky. Je herkent ook elementen 
van Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) in hun be-
nadering. De VSDT-methode lijkt bijvoorbeeld sterk op 
de techniek van het Swish-patroon van NLP, waarbij je 
beelden van ongewenst gedrag vervangt door beelden 
van gewenst gedrag.  

Waarneming-gedachte-gevoel
Simpel samengevat gaan de Speakmans uit van de vi-
sie dat gevoelens voortkomen uit gedachten, en dat ge-
dachten berusten op waarneming. Wil je gevoelens ver-
anderen, verander dan eerst de gedachte en eventueel 
ook de waarneming die daaraan ten grondslag ligt.
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Ter illustratie van dit 
gedachtengoed be-
ginnen ze hun boek 
Angst overwinnen 
met de beschrijving 
van het volgende 
experiment. Stel je 
voor: een kennis 
van je gaat op va-
kantie en vraagt je 
op zijn huisdieren te 

passen. Hij legt uit wat je voor zijn zes katten moeten 
doen. En o ja, achter in de tuin is nog een zilverrug go-
rilla. Die moet ook twee keer per dag gevoerd worden. De 
kennis laat je zien hoe de beveiliging werkt. Voordat je de 
zilverrug kunt voeren moet je eerst twee hekken passe-
ren. Je begint je al wat ongemakkelijk te voelen en denkt: 
ga ik dat wel redden om zo’n eng beest zeven dagen 
lang, twee keer per dag te voeden? Eenmaal thuis google 
je wat over de zilverrug gorilla en je schrikt je te pletter. 
Dat beest is groot en zwaar en bijt graag. Twee keer zo 
sterk als een leeuw! Maar ja, je hebt nu eenmaal beloofd 
dat je het beest zou voeden, dus dat moet dan maar. 

Met de dag voel je je angstiger. Je slaapt slecht, je ver-
liest je eetlust en wordt steeds prikkelbaarder. Je gaat 
naar de huisarts en zegt hoe angstig je je voelt. Over 
de zilverrug zeg je niets. De huisarts stelt de diagnose: 
gegeneraliseerde angststoornis. 
Na een week keert je kennis terug van vakantie. “Hoe ging 
het?” vraagt hij. Je vertelt dat je doodsangsten hebt uitge-
staan. Wat een gevaarlijk beest is die zilverrug! “Ga even 
mee”, zegt de kennis, en jullie lopen naar de kooi. “Heb je 
Pete nog gesproken?” vraagt de kennis. Verward kijk je de 
ander aan. Ondertussen zet Pete zijn gorillamasker af.
Wow. Zonder dat je het wist nam je deel aan een sociaal 
experiment met een man die een week lang als gorilla 
was verkleed. Nu je dat door hebt, is je angst in een klap 
weg. En komt ook niet meer terug. Je hoeft geen adem-
halingsoefeningen meer te doen - de angst is gewoon 
weg. Of, om het wat ingewikkelder te zeggen: het gecon-
ditioneerde angstschema dat een relatie legde tussen 
de zilverrug en je vecht-vlucht-verstarrespons is gewist. 

Schema’s
De boodschap is duidelijk: angst komt voort uit het sche-
ma van waaruit je de wereld bekijkt. Verander het sche-
ma en weg is de angst. Het gaat niet altijd zo makkelijk 
als in het geval van de zilverrug, maar het principe blijft 
hetzelfde: een schema dat je gedrag conditioneert, kun 
je ook weer deconditioneren.

De Speakmans noemen hun methode de Schema Con-
ditionerings Therapie (SCT). Richard Bandler en John 
Grinder hebben dat al eerder beschreven als de NLP-
techniek van het herkaderen. Maar in plaats van ‘kaders’ 
gebruiken de Speakmans de term ‘schema’.  
In hun boek laten ze met veel voorbeelden zien hoe je 
schema’s kunt herzien. Ben je ooit door een hond ge-
beten en nu bang voor honden? Hoeft niet. Het is niet 
de hond die schuldig, is maar de baas van de hond. Die 
heeft de hond niet goed afgericht. Je hoeft dus niet bang 
te zijn voor honden. En ook niet voor de baas trouwens, 
want die bijt niet. 
Wat voor honden geldt, geldt voor willekeurig wat: je 
angst komt niet door het object, maar door wat je een 
keer is overkomen in verband met dat object. Je bent 
misschien bang voor autorijden, omdat je een keer een 
ongeluk hebt gehad. Maar hoe vaak ging het wel goed? 
Je bent ook niet bang voor messen, omdat je je een keer 
gesneden hebt met een mes. Angst voor autorijden is 
dus ongegrond.
Het punt dat de Speakmans maken is dat je je angst niet 
buiten jezelf moet plaatsen. Als je je angstig voelt, komt 
dat door jezelf, door de gedachten die je hebt. Die kun 
je veranderen. Dat is wat je moet doen, en niet telkens 
je eigen angsten blijven voeden door bepaalde objecten 
te mijden. 

Draai de knop om
Met sommige schema’s worden we geboren, zoals de 
zuig- en grijprefl ex bij baby’s. Maar de meeste schema’s 
leren we aan via voorbeelden en interpretatie. Die sche-
ma’s kun je veranderen. 
Bang voor een paniekaanval? Zie het als beschermings-
reactie. Bang voor spinnen? Komt misschien omdat je 
moeder bang was voor spinnen. Flick off the switch! 
Niet waarneming veroorzaakt de angst, maar de manier 
waarop je die waarneming invult.  

Deze benadering passen de Speakmans toe op gegene-
raliseerde angststoornis, paniekstoornis, fobieën, sociale 
angst, obsessief-compulsieve stoornis en PTSS. Ze illus-
treren hun aanpak met veel case studies. Telkens blijkt 
dat patiënten met jarenlange angstklachten door een 
simpele deconditionering snel van hun klachten afko-
men. Soms in een uurtje, soms in een middag. Een oor-
logsveteraan die vastbesloten was om er een einde    

"Bang voor een paniekaanval? 
Zie het als beschermingsreactie"

Uitgeverij: SWP, 192 pagina’srij: SWP, 192 pa
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In memoriam

Astrid Rijkes

aan te maken, komt ’s ochtends voor een laatste-kans-
behandeling bij de Speakmans en loopt ’s middags mon-
ter te zwaaien naar de bewoners van hun dorp. 

Vijf stappen
Om angst aan te pakken op basis van de Speakman-me-
thode kun je hun stappenplan volgen. Het volgende kun 
je je patiënt voorleggen. 
1. Maak een tijdlijn en achterhaal welke negatieve ge-

beurtenis je angstschema heeft geconditioneerd. Zeg 
niet meteen: ik weet niet waar mijn trauma vandaan 
komt, maar: ik ben onzeker over de oorsprong, her-
inner het me nu niet, maar dat komt vast wel weer 
terug. (Als therapeut kun je de patiënt vragen “En, als 
je het wel zou weten, wat zou het dan kunnen zijn?”) 

2. Vraag je af hoe je een gebeurtenis interpreteert. Laat 
je je bijvoorbeeld nog steeds leiden door het inzicht 
van een zevenjarige? En wil je dat dat zo blijft? 

3. Verzamel tegenbewijs. Vraag je bij angst voor spinnen 
bijvoorbeeld af hoeveel giftige spinnensoorten er in 
Nederland zijn. Antwoord: geen. 

4. Objectiveer. Zie de gebeurtenis zoals die zich in de 
werkelijkheid heeft voorgedaan, ontdaan van emotio-
nele inkleuring.

5. Besluit een overwinnaar te zijn in plaats van een 
slachtoffer. Als slachtoffer ervaar je je machteloos, als 
overwinnaar heb je invloed. 

In het boek staat hierover een voorbeeld van een vrouw 
die claustrofobisch en angstig was geworden na de 
moord op haar zus. De vrouw beschrijft de moord alsof 
het om haar zelf ging: vastgebonden in de achterbak van 
de auto en gedumpt in een ondiep graf. Kritisch vraagt 
het echtpaar: waarom heb je jezelf tot slachtoffer ge-
maakt? Je concentreert je op het beleven van haar dood 
en vergeet je eigen leven te waarderen. 
Om de stap van slachtoffer naar overwinnaar te kunnen 
maken, zetten de Speakmans methoden van de positie-
ve psychologie in: een lijst met successen opstellen, een 
tijdlijn maken van positieve gebeurtenissen, dromen en 
ambities van vroeger en nu inventariseren, stilstaan bij 
de dingen waar je om kunt lachen, bedenken wat je zou 
doen als je zeker wist dat je niet kon falen, ontdekken 
welke positieve effecten je hebt ervaren van negatieve 
gebeurtenissen, of je verbeelden dat je je gedachten kan 
updaten, zoals je dat ook met je smartphone doet.

Ondanks de soms wat borstklopperige toon is Angst 

overwinnen een inspirerend boek voor iedereen die ang-
sten wil aanpakken. Of je dat nu met EMDR, VSDT, mind-
fulness, gedrags- of schematherapie doet, er is altijd wel 
een aanknopingspunt te vinden om een ingesleten ge-
dachtenpatroon te doorbreken. Het boek biedt genoeg 
voorbeelden om een aanpak over te nemen en toe te 
passen die bij je past. 

Helaas bereikte ons het trieste bericht dat Astrid Rijkes na een 
ziekbed van enkele jaren is overleden op 24 september jongst-
leden. Ze is 59 jaar geworden. Astrid heeft veel betekend voor 
de vereniging, onder andere vanwege haar enorme bijdrage 
binnen de SIG hoofdpijn. Zij stond bekend als een zeer positief 
en krachtig mens. 

Ze heeft tot aan het einde van haar leven contact gehouden 
met de vereniging en ons regelmatig geïnformeerd over haar 
ziekteproces. We zijn Astrid dankbaar voor haar inzet voor de 
VEN en wensen haar dierbaren veel sterkte bij het verwerken 
van haar overlijden.
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Verenigingsnieuws

De laatste hand is gelegd aan de Hand-

leiding invoer ledenlijst en het PDF-
document is in zijn geheel te lezen of 
te uploaden via Mijn VEN onder Mijn 
Lidmaatschap. 

Waarom een ledenlijst?
• Gratis service aan alle leden om hiermee cliënten te 

bereiken.
• Voor leden kan deze lijst van dienst zijn bij het door-

verwijzen naar een collega-therapeut vanwege een 
wachtlijst of vanwege een specifi eke expertise.

• Voor patiënten biedt de ledenlijst de mogelijkheid om 
zelf een door de VEN erkende therapeut in zijn/haar 
regio/provincie te vinden/contacteren. 

• Voor patiënten biedt de ledenlijst de mogelijkheid om 
uit te zoeken of een therapeut lid (aspirant lid of ge-
woon lid) is van de VEN. 

• Voor huisartsen (verwijzers) kan de ledenlijst een hulp-
middel zijn om te verwijzen naar een door de VEN er-
kende EMDR-therapeut.

Privacy
In de AVG-regeling is bepaald dat persoonlijke gegevens 
in de ledenlijst alleen gepubliceerd mogen worden na 
het geven van jouw persoonlijke toestemming. Daarom 
vragen wij jou om zelf jouw persoonlijke gegevens in te 
voeren via de ‘invoer ledenlijst’. Deze is te vinden in Mijn 
VEN: https://mijnven.emdr.nl/
Vul je deze informatie niet in, dan wordt deze ook niet 
gepubliceerd. 

Publicatie
De ledenlijst is openbaar en te vinden op de homepagina 
van de VEN, www.emdr.nl. Wees je ervan bewust wat 
je publiekelijk wil laten zien; je bent daarin vrij. Er zijn 
slechts enkele velden verplicht, te weten:
• Doelgroep: keuze uit Kind en Jeugd of Volwassenen.
 Indien de keuze is gericht op beide doelgroepen, of je 

wilt zowel vanuit je dienstverband als vanuit je eigen 
praktijk (vrijgevestigd) in de lijst worden opgenomen, 
dan is het nodig om het formulier 2 keer in te vullen. 

• Naam van (eigen) praktijk of je werkgever/instelling. 
Heb je meerdere praktijken, dan is het ook nodig om 
het formulier meerdere keren in te vullen. 

• Regio/provincie. 
• (BIG-) registratie. 

Handleiding
In de handleiding doorlopen we alle stappen voor het 
invoeren en wijzigen van jouw persoonlijke gegevens in 
Mijn VEN, ten behoeve van de publicatie van de ledenlijst 
op de website van de Vereniging EMDR Nederland: 
www.emdr.nl of direct via https://mijnven.emdr.nl/
Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan con-
tact met het secretariaatsbureau via vereniging@emdr.nl
Wij helpen jou graag.

Bericht van het secretariaat
Tekst: Desiree van Balen

Waar kan ik de Handleiding invoer ledenlijst instructie vinden in Mijn VEN?
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LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
35397 Mw. R. Thomissen ALKMAAR rinthomissen@gmail.com Practitioner K&J en Volw
35267 Dhr. B. Henkes LEIDEN b_henkes@hotmail.com Practitioner Volw
32900 Mw. J. van Dijk WEVERSHOOF judithvdijk@hotmail.com Practitioner Volw
34528 Dhr. A.F. van Assema PURMEREND  info@onnoism.nl Practitioner Volw
34100 Mw. G.S.A. Grundel WAALWIJK gsagrundel@gmail.com Practitioner Volw
33683 Mw. A.A.J. van Meer BERGEN OP ZOOM anouk_van_meer@hotmail.com Practitioner Volw en K&J
33781 Mw. D.C.J. de Bakker TILBURG d.vanhensberg@gmail.com Practitioner K&J
35381 Mw. T. Wallmüller EINDHOVEN t.wallmuller@hotmail.com Practitioner Volw en K&J
35251 Mw. A.L.M. Wetzels BREDA info@astridwetzels.nl Practitioner Volw
32127 Mw. H. Koppelaar AMSTERDAM h.koppelaar@oktamsterdam.nl Practitioner K&J
31849 Mw. S.A.T.J. van Remundt STEENWIJK svanremundt@home.nl Practitioner K&J
33488 Mw. H.A.W. van den Broek-Gruyters HELMOND hanneke@vandenbroekpsychologie.nl Practitioner Volw
35688 Dhr. E. Shalita AMSTERDAM erezshalita@gmail.com Practitioner Volw
34905 Mw. J. Plug HAARLEM johanna.plug@gmail.com Practitioner K&J
31726 Mw. N.M. Ridden GROENLO n.m.ridden@gmail.com Practitioner Volw
35070 Mw. S.J. van der Graaf ASSEN stephanieloman@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
35122 Mw. M.I. Meesters ROTTERDAM mayameesters@gmail.com Practitioner K&J
34118 Mw. M.J. Speelman-Kooijmans NOORDLAREN marleens78@hotmail.com Practitioner K&J en Volw
33662 Mw. M. Spuij DRIEBERGEN m.spuij@uu.nl Practitioner K&J en Volw
34267 Mw. M.F.M. Raaijmaakers ZEIST marjolein1802@yahoo.com Practitioner K&J en Volw
32664 Mw. M. Schreurs ZWOLLE marieke.schreurs@planet.nl Practitioner Volw
31083 Mw. P. Swinkels UTRECHT p.swinkels@yahoo.com Practitioner Volw
34168 Mw. M.E.F. Weijts DE BILT hilde@bureau-ruit.nl Practitioner K&J
34071 Mw. Balleur-van Rijn GORINCHEM anouk1234@gmail.com Practitioner K&J
35604 Mw. M.C.H. van Dal AMSTERDAM manonvdal@hotmail.com Practitioner K&J
34334 Mw. M. Lammers GOUDA mirjam.lammers1@gmail.com Practitioner Volw
34809 Mw. C.C. Bos ALKMAAR christelbos@kpnplanet.nl Practitioner Volw
35498 Dhr. E. Likic EINDHOVEN elikic@hotmail.com Practitioner K&J
35412 Mw. J.G. Waalkes EMMER jacolienwaalkes@hotmail.com Practitioner Volw
32636 Mw. M. van Dijk BRIELLE mariellevandijk0507@gmail.com Practitioner K&J
35046 Mw. N. ter Brake ZEIST nikkiterbrake@hotmail.com Practitioner K&J
34382 Mw. W. Weijts AMSTERDAM wweijts@yahoo.com Practitioner Volw
32710 Mw. G.C.M. van der Drift AMSTERDAM g.vd.drift@zonnet.nl Practitioner Volw
33241 Mw. J.M. Diepenhorst-van Ochten MEERKERK jacobiendiepenhorst@hetnet.nl Practitioner Volw
35433 Mw. E.E. Veldkamp AMSTERDAM eeveldkamp@gmail.com Practitioner K&J
33938 Mw. F.D. Frech DE GOORN femkefrech@hotmail.com Practitioner K&J
31388 Mw. I.A.M. Baas ALMERE huitemabaas@kpnmail.nl Practitioner K&J
35193 Mw. A.M.C. van Keulen ZALTBOMMEL annemariedijs@hotmail.com Practitioner Volw
34428 Mw. L.B. Paul DEN HAAG l.paul@parnassiagroep.nl Practitioner Volw
34375 Mw. P.G.W. Meijer DEN HAAG pieternel@praktijkinkt.nl Practitioner K&J en Volw
31330 Mw. C.A.A. Dierkx VUGHT c.dierkx@praktijk073.nl Practitoner K&J
34603 Mw. M. Juffermans LEIDEN m.juffermans@centrumkristal.nl Practitoner K&J
32591 Mw. M.H. Verhoeven NIJMEGEN mhlhverhoeven@gmail.com Practitioner Volw
34663 Mw. M.P. Ootjers ALKMAAR marliesootjers@hotmail.com Practitioner Volw
32651 Mw. D.A.M. Krol ELST d.krol@raadthuys.nl Practitioner Volw
35268 Mw. S.A.C. de Ridder NIJMEGEN Sabine_de_Ridder@hotmail.com Practitioner K&J
33069 Mw. H.A.S. van Mierloo DORDRECHT i.vanmierloo@kpnmail.nl Practitioner Volw
34998 Mw. A.M.M. Dekers-Jenniskens ARNHEM angeliquedekkers@gmail.com Practitioner Volw
35588 Mw. E.S. Griffioen DIEMEN edmee_griffioen@hotmail.com Practitioner K&J
35074 Mw. S.W.L. van Horsen REKKEN saskiavanhorsen@gmail.com Practitioner K&J en Volw
34830 Mw. K. Tijchon ECHT info@tijchon.nl Practitioner Volw en K&J
34423 Mw. J.A. Hulst-Geerlings HAARLEM jasmijngeerlings@gmail.com Practitioner Volw
34838 Mw. N. Lambregts-Rommelse NIJMEGEN n.rommelse@karakter.com Practitioner K&J
34999 Mw. A. van Dam AMSTERDAM anneliekevd@hotmail.com Practitioner Volw
35217 Mw. L.M. Vreede-de Wilde AMERSFOORT info@praktijkvreede.nl Practitioner Volw
33671 Mw. J.G. Wijands HUISSEN jgwijnands@gmail.com Practitioner Volw en K&J

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
30682 Mw. L. Coppens DEN HAAG info@leonycoppens.nl Supervisor K&J
31044 Mw. J.B.A. Bos AMSTERDAM jbabos@solcon.nl Supervisor Volw
31069 Dhr. H.J. Veerbeek SCHIEDAM hermanjveerbeek@gmail.com Supervisor Volw

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren

Verenigingsnieuws
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door de VEN geaccrediteerd

03-03-2020
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

06-03-2020
Traumaverwerkingsverhaal
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

06-03-2020
EMDR bij preverbaal trauma
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

06-03-2020
EMDR bij mensen met autisme: 
durf het aan!
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

10-03-2020
EMDR bij LVB en complex trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

12-03-2020
Schematherapie en EMDR: Combinatie 
Vervolgcursus gedragstherapie: enkel-
voudig en complex trauma (50 uur)
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

13-03-2020
Schematherapie en EMDR: Combinatie 
bij de behandeling van persoonlijkheids-
stoornissen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

25-03-2020
Stabilisatiecursus complexe PTSS
RINO Amsterdam
info@rino.nl

27-03-2020
EMDR en Systeemtherapie
King nascholing
info@kingnascholing.nl

30-03-2020 NIEUW
Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure 
behandeling bij PTSS, startdatum 4-11-17
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

30-03-2020
Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure 
behandeling bij PTSS
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

31-03-2020
Verdiepingscursus traumadiagnostiek 
en EMDR therapie bij mensen met een 
verstandelijke beperking
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

03-04-2020
Slapende Honden Behandelmethode voor 
chronisch getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

03-04-2020
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

06-04-2020
Slapende Honden Behandelmethode voor 
chronisch getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized Children
ariannestruik@hotmail.com

07-04-2020
Somatische dissociatie & chronische pijn 
met EMDR 
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

08-04-2020
Diagnostiek en behandeling van 
gecompliceerde rouw
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

10-04-2020
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-01-2020
Imaginaire Exposure voor EMDR 
therapeuten
Hornsveld Psychologen Praktijk
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com

13-01-2020
Evidence-Based behandelingen bij PTSS; 
Specialisatie voor de behandeling van 
psychotrauma
Cure & Care Development
curecare@curecare.nl

14-01-2020
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

15-01-2020
Train-de-trainer Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen  
traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

16-01-2020
(Imaginaire) Exposurebehandeling van 
(Complexe) PTSS
GGZ Oost Brabant
hml.eggenhuizen@ggzoostbrabant.nl

17-01-2020
Imaginatie en Rescripting met kinderen, 
jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

20-01-2020
WRITEjunior
UvA minds, Academisch Behandelcentrum
aanmeldingen@uvaminds.nl

24-01-2020
EMDR therapie voor traumagerelateerde 
klachten bij mensen met een laag IQ of 
autisme
King nascholing
info@kingnascholing.nl

27-01-2020
3-daagse cursus ‘behandeling van vroeg-
kinderlijk chronisch trauma en dissociatie’ 
De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie, 
diagnostiek en supervisie
mariette@debinnenkijk.nl

27-01-2020
WRITEjunior
UvA minds, Academisch Behandelcentrum
aanmeldingen@uvaminds.nl

31-01-2020
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo!
info@psy-zo.nl

07-02-2020
Toepassingsmogelijkheden van EMDR bij 
mensen met een verstandelijke beperking 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

12-02-2020
Stabilisatieprogramma voor 
traumabehandeling
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

20-02-2020
(Imaginaire) Exposurebehandeling van 
(Complexe) PTSS
GGZ Oost Brabant 
hml.eggenhuizen@ggzoostbrabant.nl

28-02-2020
Supervisiedag update EMDR (standaard) 
protocollen 2018
Psy-zo!
info@psy-zo.nl
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