
EMDR Magazine
Dit is al weer het 

derde nummer van 

het EMDR Magazine, 

dit keer onder geza-

menlijke leiding van 

de nieuwe hoofdre-

dacteur Iva Bicanic 

en Ad de Jongh (ad 

interim) met Dafna 

Zwarts als beeldre-

dacteur. We krijgen 

positieve reacties van leden over het vernieuwde magazine 

met de professionelere opmaak, en we zijn blij met de inzet 

van het groeiende redactieteam om de inhoud en de lay-out 

van het blad verder te verbeteren. Begin 2014 zal de redactie 

een evaluatie onder de leden houden. 

Graag maken we jullie attent op de handige en overzichte-

lijke website www.emdrmagazine.nl waar je de samenvattin-

gen van wetenschappelijke artikelen kunt nalezen en de bij-

behorende pdf’s kunt vinden. Verder staan daar de rubrieken 

supervisievragen, interviews, nieuws over de SIG’s en overig 

verenigingsnieuws; alles is mooi gerubriceerd en via de zoek-

functie gemakkelijk toegankelijk. Een aanrader!

Vergoeding EMDR alleen voor PTSS
Het CVZ heeft in al haar wijsheid besloten dat EMDR alleen bij 

PTSS vergoed wordt. Verzekeraars hebben dit opgenomen in hun 

contractvoorwaarden. Het bestuur is zich bewust van het dilemma 

dat hierdoor in de klinische praktijk ontstaat. Daar wordt EMDR 

immers veel breder toegepast. In de eerste plaats als methode 

om negatieve geheugenrepresentaties te desensitiseren, en in de 

tweede plaats als methode om casuïstiek te conceptualiseren. Het 

probleem is dat, ondanks de brede toepassing en de successen 

in de praktijk, er voor de toepassing van EMDR bij overige stoor-

nissen vooralsnog onvoldoende empirische evidentie is. Te weinig 

gepubliceerde studies dus. Inmiddels is er wel veel gerandomi-

seerd en gecontroleerd onderzoek gaande naar de effectiviteit 

van EMDR bij deze brede toepassingen (zgn. RCT’s), onder andere 

bij stoornissen waarbij PTSS een comorbide stoornis is, zoals bij 

psychose en verslaving. We kijken uit naar de publicaties die deze 

belangrijke studies zullen opleveren. 

Op theoretische gronden zijn er vaak argumenten te geven waar-

om EMDR een goede kans van slagen heeft. Uit recent onderzoek 

blijkt dan ook dat herinneringen onderliggend aan tal van verschil-

lende stoornissen goed reageren op EMDR.1 En in onze casuscon-

ceptualisaties houden we daar ook expliciet rekening mee. We 

zetten met EMDR in op het desensitiseren van herinneringen bij 

juist die ziektebeelden, waarvan het logisch is dat als we de herin-

nering (met EMDR) beïnvloeden, ook de ernst van het ziektebeeld 

verandert. Voor de behandeling van psychische aandoeningen 

waarnaar wel RCT’s zijn gedaan (zoals tandartsfobie2), blijkt dit 

ook het geval te zijn.

Indien EMDR-behandelingen bij andere stoornissen volgens de 

voorgestelde verzekeringsvoorwaarden niet meer vergoed worden, 

beperkt dit de toepassing van EMDR bij patiënten die hier potenti-

eel baat bij kunnen hebben. Aan de ene kant is het nodig om in de 

praktijk nieuwe toepassingen uit te proberen voordat wetenschap-

pelijk onderzoek kan worden opgezet. Aan de andere kant moet 

het uitproberen van nieuwe toepassingen van EMDR wel zorgvuldig 

gebeuren en mag het in principe niet een evidence based behande-

ling vervangen. Het uitgangspunt is dat als er geen evidence based 

behandeling voorhanden is, of als deze onvoldoende effect heeft, 

de patiënt gebaat kan zijn bij innovatieve toepassing van bekende 

evidence based interventies, zoals EMDR. 

Regelmatig benaderen leden het bestuur met de vraag wat de 

VEN kan doen om de criteria voor vergoeding van EMDR bij PTSS 

te verruimen. Gezien bovenstaande argumenten blijft het bestuur 

van de VEN het belang benadrukken van het uitvoeren van kwali-

tatief goede RCT’s bij andere stoornissen dan PTSS. Verder zet de 

wetenschapscommissie VEN zich in om mee te denken over on-

derzoeksvoorstellen en heeft de VEN een ruimer subsidiebudget 

voor wetenschappelijk onderzoek vrijgemaakt. Ook zullen we we-

tenschapsdagen organiseren voor leden die zich met onderzoek 

willen bezig houden. Daarnaast zal het bestuur met verzekeraars 

overleggen en tegelijkertijd samenwerking zoeken met andere 

verenigingen en organisaties om de krachten te bundelen. Sug-

gesties voor de inzet van de VEN om criteria voor vergoeding te 

verruimen zijn van harte welkom en kunnen gemaild worden naar 

het secretariaat van de vereniging (vereniging@emdr.nl). 

Veel leesplezier namens het bestuur,

Carlijn de Roos

Voorzitter Vereniging EMDR Nederland
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