
Onderzoekers van de Latin Ame-

rican & Caribbean Foundation for 

Psychological Trauma Research 

in Mexico-stad vonden een signi-

ficante klachtenreductie bij een 

groep getraumatiseerde kinderen 

die een integratieve EMDR-groeps-

behandeling kregen, die werd ge-

volgd door een aantal individuele 

EMDR-sessies.

Aan het onderzoek namen 34 kinde-

ren deel met verschillende trauma-

tische, interpersoonlijke ervaringen 

als verkrachting, seksueel misbruik, 

fysiek- en psychisch geweld of ver-

waarlozing. Zij verbleven een week in 

een kamp gericht op psychisch her-

stel, waar zij een vorm van verster-

kende behandeling kregen en daar-

naast het EMDR Integrative Group 

Treatment Protocol (IGTP) volgden. 

De kinderen maakten een tekening 

van de traumatische ervaring die ze 

met de ‘butter-fly-hug’ bij zichzelf de-

sensitiseerden. De 26 kinderen die na 

het volgen van de groepsbehandeling 

nog spanning rapporteerden ten aan-

zien van traumatische herinneringen, 

kregen vervolgens nog een tweetal 

individuele EMDR-sessies. De verster-

kende behandeling die vooraf ging aan 

de EMDR IGTP bestond uit verschillende 

activiteiten die de kracht van positieve 

geheugennetwerken stimuleerden, zo-

als kunst, mindfulness en het leren van 

emotieregulatie vaardigheden.

De onderzoekers concluderen op 

grond van voor- en nametingen met 

diverse vragenlijsten dat de gevolgde 

behandeling effectief en tijdbespa-

rend werkt. Ze noemen met name 

EMDR IGTP een krachtig alternatief 

voor de traditionele benaderingen. 

Daarnaast geven zij aan dat de volgor-

de van de interventies effectief bleek: 

na de EMDR IGTP daalde de SUD en 

steeg het zelfvertrouwen. Voor de 

meest getraumatiseerde kinderen 

waren daarna nog een of twee indivi-

duele sessies nodig om het behandel-

resultaat te optimaliseren, aldus de 

onderzoeker.

Zij bespreken echter niet de hiaten 

van deze wellicht veelbelovende 

combinatie van technieken in een 

relatief korte behandelperiode. Voor 

een groot deel van de kinderen was 

het volgen van de EMDR IGTP niet vol-

doende en waren er nog aanvullende 

individuele sessies nodig. Daarnaast 

is het, gezien de combinatie van de 

drie interventies en het ontbreken 

van een controlegroep, lastig te on-

derscheiden welke van de drie het 

meest werkzaam was. 

Verder onderzoek, waarbij een con-

trolegroep wordt geïncludeerd, is 

nodig om de effectiviteit van de com-

binatie van EMDR-IGTP en individuele 

EMDR vast te stellen voor kinderen 

die slachtoffer zijn van interpersoon-

lijk trauma.(DS)

Jarero, I., Roque-Lopez, S., & Gomez, J. (2013). 

The Provision of an EMDR-Based Multicompo-

nent Trauma Treatment With Child Victims of 

Severe Interpersonal Trauma. Journal of EMDR 

Practice and Research 7(1), 17-28.

Significante klachtenreductie na week 
behandelkamp voor getraumatiseerde 
kinderen
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Auteur Marloes Eidhof voerde voor 

haar afstuderen aan de Universiteit 

Utrecht een experiment uit, waarbij 

ze toetste of oogbewegingen alleen 

bij emotionele herinneringen leven-

digheid en emotionaliteit verminde-

ren, of dat dit effect ook optreedt bij 

emotioneel neutrale, levendige herin-

neringen. Alleen emotionele herinne-

ringen bleken te vervagen door oog-

bewegingen.

Wanneer een herinnering is opgehaald 

uit het geheugen, leidt volgens de werk-

geheugentheorie het aanbieden van oog-

bewegingen ertoe, dat deze herinnering 

minder levendig wordt (opgeslagen in 

het geheugen). Er is echter aanzienlijke 

evidentie uit zowel experimenteel on-

derzoek bij dieren als bij mensen voor de 

zogenoemde perseveratie-consolidatie-

hypothese. Deze stelt dat emotionele 

stimuli beter opgeslagen worden in het 

geheugen dan neutrale stimuli. Dit zou 

komen doordat uitsluitend bij emotio-

nele stimuli de stresshormonen adrena-

line en cortisol vrijkomen, die leiden tot 

noradrenerge activatie van de amygdala. 

Deze moduleert vervolgens geheugen-

processen in andere hersengebieden, zo-

als de hippocampus, waardoor de opslag 

in het lange termijn geheugen verbetert. 

Op basis van deze neurobiologische ken-

nis formuleert Eidhof een uitbreiding op 

de werkgeheugentheorie: de emotiona-

liteitstheorie. Volgens deze theorie zijn 

oogbewegingen bij emotionele levendige 

herinneringen wel effectief in het ver-

minderen van de levendigheid, maar niet 

bij emotioneel neutrale herinneringen. 

In het experiment kregen veertig studen-

ten ofwel de opdracht twee emotioneel 

negatieve, levendige herinneringen naar 

voren te halen (met en zonder oogbe-

wegingen), ofwel twee emotioneel neu-

trale, levendige herinneringen. De uit-

komst van het experiment ondersteunt 

de perseveratie-consolidatie-hypothese 

en de emotionaliteitstheorie. Volgens de 

auteur zou toekomstig onderzoek zich 

kunnen richten op het bestuderen van 

de noradrenerge processen tijdens oog-

bewegingen, dan wel op het onderzoe-

ken van de effecten van de toediening 

van adrenerge drugs of hormonen op het 

geheugen. (Matty G.)

Eidhof, M.B. (2012). The contribution of emoti-

ons to the effects of EMDR. Msc Thesis: Clinical 

and Health Psychology, Utrecht University. 

Supervisor: M.A. van den Hout.

Een single case study uitgevoerd in 

de Waag (centrum voor forensische 

psychiatrie) beschrijft een EMDR-

behandeling van een 56-jarige man, 

die een zedendelict pleegde en zelf 

seksueel misbruik in zijn kindertijd 

had meegemaakt, maar dit niet 

als negatief ervoer. Deze casusbe-

schrijving illustreert hoe EMDR een 

bijdrage kan leveren aan het ophef-

fen van cognitieve distorties en aan 

de betrokkenheid bij, en motivatie 

tot verdere behandeling. 

Veelal zijn plegers van seksueel ge-

weld zelf ook slachtoffer van seksueel 

misbruik geweest. Uit de literatuur 

blijkt dat cognitieve distortie (zoals 

blaming the victim) de voortgang in 

de dadertherapie kan belemmeren en 

een risicofactor is voor herhaling van 

het plegen van een zedendelict. Het 

doel van de behandeling in deze case-

study was dan ook het verschaffen van 

inzicht in, en erkenning voor de eigen 

slachtofferpositie door het meemaken 

van misbruik in de kindertijd. 

De therapeut beschrijft het verloop 

van de negen EMDR-sessies die heb-

ben plaatsgevonden gedurende acht 

maanden. Na afloop waren de cogni-

tieve distorties grotendeels opgelost 

en kwam er ruimte voor positieve 

zelfovertuigingen en het aangaan 

van betekenisvolle relaties met ande-

ren. Tevens zou de betrokkene na de 

EMDR-behandeling beter in staat zijn 

geweest te profiteren van de parallelle 

groepsbehandeling.

De therapeut ziet de behandeling van 

plegers van seksueel geweld met 

EMDR als aanvullend op cognitieve ge-

dragstherapie en groepsbehandeling. 

Zij pleit er voor EMDR in een vroeg sta-

dium van de behandeling toe te pas-

sen, zodat de behandelingen daarna 

meer resultaat kunnen hebben. (Mar-

jolein G.)

Ten Hoor, N.M. (2013). Treating Cognitive Distor-

tions with EMDR: A case study of a sex offender. 

International Journal of Forensic Mental Health, 

12(2), 139-148.

Behandeling van cognitieve distortie 
met EMDR bij een zedendelinquent

Alleen emotionele herinneringen 
vervagen door oogbewegingen
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Gevolgen pesten vaak onderschat
Vorig jaar pleegden twee jongeren 

zelfmoord, nadat zij gepest waren. 

Emeritus hoogleraar psychopatho-

logie van chronische traumatisering 

Onno van der Hart, psycholoog en 

pestdeskundige Bob van der Meer, 

en Renée Beer, programmamana-

ger bij het Traumacentrum Kind en 

Gezin van De Bascule, geven hun 

visie over de psychische gevolgen 

van pesten en de aanpak ervan.

Pesten kan volgens Onno van der Hart 

wel degelijk tot PTSS leiden, maar vol-

gens hem speelt ook vaak de thuissi-

tuatie een rol. Pesters kiezen als pis-

paaltjes doorgaans kinderen met een 

negatief zelfbeeld en weinig zelfver-

trouwen, en dat zijn vaker kinderen die 

thuis weinig liefde en steun krijgen.

Bob van der Meer pleit voor een actie-

ve aanpak van pesten op scholen. Van 

belang is de algemene norm tot stand 

te brengen, dat pesten altijd gemeld 

wordt bij leraren en ouders, zodat zij 

actie kunnen ondernemen. Wanneer 

het pesten niet stopt, moet naar zijn 

mening de pester als eerste aange-

pakt worden, en niet het slachtoffer.

De GGZ heeft volgens Renée Beer te 

weinig aandacht voor de psychische 

gevolgen van pesten. Dit komt onder 

andere doordat pestervaringen vaak 

niet voldoen aan het A-criterium van 

PTSS, hoewel er dan wel sprake is van 

klachten die gedeeltelijk of volledig 

voldoen aan de overige criteria van 

PTSS. Er zou beter gescreend moeten 

worden op PTSS-klachten na pesten. 

Wanneer er dan sprake blijkt van een 

gedeeltelijke of volledige PTSS als ge-

volg van pesten, zou EMDR of trauma-

gerichte cognitieve gedragstherapie 

toegepast moeten worden. (Matty G.)

Hovels, J. (2013), Behandeling van gepeste kinderen. 

Welke rol heeft de GGZ?. De Psychiater 3, 24-27.
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EMDR helpt mogelijk bij gedragsmatige 
verslavingen
Klinisch psycholoog Robert Miller on-

derzocht in Canada bij vier personen 

met ten minste twee gedragsmatige 

verslavingen (zoals een gokversla-

ving) het effect van het Feeling-State 

Addiction Protocol (FSAP). Dit is een 

EMDR-protocol voor gedragsmatige 

en middelengerelateerde verslavin-

gen dat zich richt op het verminderen 

van een positief gevoel bij problema-

tisch gedrag. Alle proefpersonen had-

den na de interventie hun probleem-

gedrag volledig onder controle.

De Feeling-State (FS) theorie voor ge-

dragsmatige verslaving stelt dat versla-

vingen ontstaan doordat positieve ge-

moedstoestanden gekoppeld raken aan 

bepaald gedrag door intens prettige er-

varingen. Tijdens een dergelijke ervaring 

vormt zich een Feeling-State, die later 

getriggerd kan worden, en dan een in-

tens verlangen naar het prettige gevoel 

van toen oproept, met een onweerstaan-

bare neiging tot bepaald gedrag. Volgens 

de Feeling-State theorie kan hoge arou-

sal door positieve emoties tijdens een 

positieve ervaring – net als hoge arousal 

door negatieve emoties tijdens een trau-

matische gebeurtenis - tot een proble-

matische geheugenrepresentatie leiden. 

Het target voor EMDR in het FSAP is dan 

ook de FS: het intens positieve gevoel 

met de bijbehorende fysieke sensaties 

en cognities. De patiënt roept dit gevoel 

op door de herinnering naar voren te ha-

len en zich voor te stellen dat hij zich aan 

het problematische gedrag overgeeft. Dit 

positieve gevoel wordt gescoord op de 

Positive Feeling Scale (0-10) en vervol-

gens gedesentiseerd tot PFS 0. 

Bij de proefpersonen verdween na EMDR 

het problematisch gedrag vanzelf, zon-

der enige gedragsmatige interventies. 

Dit ondersteunt de Feeling-State theorie. 

Vergeleken met CGT en het Minnesota-

twaalf-stappen-plan (ontstaan vanuit de 

twaalf stappen van de Anonieme Alco-

holisten) is behandeling met het FSAP 

relatief snel en eenvoudig. Onderzoek 

met meer proefpersonen is uiteraard ge-

wenst. (Matty G.)

Miller, R. (2012). Treatment of Behavioral Ad-

dictions Utilizing the Feeling-State Addiction 

Protocol: A Multi-ple Baseline Study. Journal of 

EMDR Practice and Research, 6(4), 159-169.

Auteurs Farrell en Keenan hebben 

van 2005 tot 2011 in Groot-Britannië 

en Ierland de ervaringen van 485 

deelnemers aan de EMDR-basistrai-

ningen in kaart gebracht. 

In Ierland en Groot-Brittannië voltooien 

slechts 10-12 procent  EMDR-basisop-

leiding deelnemers het hele traject tot 

geaccrediteerd EMDR-therapeut. In de 

studie bleken deelnemers die zich niet 

accrediteerden in een aantal opzichten 

te verschillen van deelnemers die zich 

wel accrediteerden: zij werkten veel 

vaker bij een instelling dan in een eigen 

praktijk, ook hadden zij niet of minder 

supervisie gevolgd bij een supervisor 

met ervaring in EMDR. Een deel had niet 

de vervolgopleiding EMDR gevolgd.

De meest genoemde redenen om al na 

de basiscursus te stoppen waren dat de 

vervolgcursus niet vergoed werd door 

de werkgever en het gebrek aan super-

visoren in de buurt. Opvallend was dat 

de meeste deelnemers aan de basisop-

leiding een cognitief gedragstherapeuti-

sche achtergrond hadden, maar dat de 

cognitieve gedragstherapeuten juist het 

minst vaak het volledige traject tot practi-

tioner voltooiden, vergeleken met thera-

peuten van een andere theoretische ach-

tergrond. Niet-geaccrediteerden pasten 

EMDR na de basisopleiding minder vaak 

toe en rapporteerden minder goede be-

handelresultaten met EMDR. 

Voor een goede evidence-based practice 

bij een psychologische behandeling zijn 

volgens Beidas en Kendall (2010) drie 

componenten van belang: een opleiding 

die een actieve leeromgeving biedt, een 

handleiding en supervisie. In het traject 

tot EMDR-practitioner zijn deze drie 

componenten aanwezig, maar de au-

teurs zien ruimte voor verbetering. Zij 

geven een opzet voor de cursusinhoud 

en suggereren om de EMDR-opleiding 

aan de universiteiten te organiseren, 

zodat onderzoek en praktijk dichter bij 

elkaar komen te liggen. (Matty G.)

Farrell, D., & Keenan, P. (2013). Participants’ 

Experiences of EMDR Training in the United 

Kingdom and Ireland. Journal of EMDR Practice 

and Research, 7(1), 2-16.

Deelnemers EMDR basiscursus 
onder de loep genomen

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl
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Experts over EMDR tijdens zwangerschap

Een nieuwe rubriek in het Journal of EMDR Practice and 
Research is de zogenaamde ‘case consultation’. Hierbij 
legt een therapeut een complexe casus aan een deskun-
dig panel voor. 

In het artikel beschrijft EMDR-therapeut Amy Robbins, een 
casus van een zwangere vrouw met PTSS ten gevolge van 
een tornado. Vanwege haar zwangerschap, vraagt zij of 
EMDR toegepast kan worden en met welke aspecten zij 
rekening moet houden. Drie experts geven hun visie: Carol 
Forgash, specialist op het gebied van complex trauma, be-
nadrukt dat zwangerschap geen ziekte is, maar een normale 
gezondheidstoestand voor veel vrouwen. Als de patiënt in 
goede gezondheid is en de zwangerschap stabiel, zou For-
gash EMDR toepassen. Zij adviseert om EMDR te richten op 
de traumatische herinneringen aan de recente gebeurtenis 
van de tornado. 
Andrew Leeds voegt daaraan toe dat er nog nauwelijks we-
tenschappelijk onderzoek is verricht naar eventuele risico’s 
van EMDR-behandeling tijdens de zwangerschap. Mogelijke 
positieve effecten zijn een toegenomen kwaliteit van leven 
voor de aankomende moeder en een verminderde blootstel-
ling aan stress voor de foetus. Leeds adviseert de therapeut 
om, samen met de patiënt, deze mogelijke positieve effecten 
en de onbekende eventuele risico’s tegen elkaar af te wegen. 
De derde expert is de Nederlandse promovenda en onder-
zoekster op het terrein van trauma en zwangerschap, Claire 
Stramrood. Ze deed onderzoek bij een kleine groep zwan-
gere vrouwen met PTSS ten gevolge van eerdere bevallingen 
en vertelt dat de door haar onderzochte EMDR-behandelin-
gen, tot positieve resultaten leidden. 
Zonder contra-indicaties, zouden de experts de keuze van 
de patiënt respecteren en EMDR toepassen. Door de ‘case 

consultation’ heeft de vraagsteller nu voldoende informatie, 
overwegingen en aandachtspunten gekregen om samen met 
de patiënt een zorgvuldige afweging te maken.(RdB)

Forgash, C., Leeds, A., Stramrood, C.A.I., & Robbins, A. (2013). Case Con-

sultation: Traumatized Pregnant Woman. Journal of EMDR Practice and 

Research, 7(3), 121-128.
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Hersenprocessen bij behandeling van 
PTSS zichtbaar gemaakt
Onderzoekers uit Italië en Zweden 

hebben een review geschreven 

over onderzoeksresultaten uit de 

periode van 1999 tot 2012 naar 

neurobiologische processen bij 

PTSS en succesvolle behandeling. 

Hersenactiviteit kan op twee manie-

ren zichtbaar worden gemaakt: via 

elektromagnetische technieken zoals 

EEG, of met neuro-imaging technie-

ken zoals (f)MRI, SPECT/CT of PET.  

EEG heeft een goede temporele re-

solutie, maar een matige ruimtelijke 

resolutie. Met een dergelijke techniek 

is het mogelijk hersenveranderin-

gen bijna real-time te volgen. (f)MRI, 

SPECT/CT of PET hebben daarentegen 

een goede ruimtelijke resolutie, maar 

een matige temporele resolutie. Hier-

mee kunnen de veranderingen veel 

preciezer in kaart gebracht worden, 

maar trager.

Er zijn verschillende neuro-imaging 

onderzoeken uitgevoerd naar de re-

latie tussen neurobiologische afwij-

kingen en PTSS, evenals het herstel 

hiervan door psychotherapeutische 

behandeling zoals EMDR. Patiënten 

kregen in de meeste van deze onder-

zoeken, zowel voor als na de behan-

deling, een script voorgelezen met 

elementen van de traumatische ge-

beurtenis erin verwerkt. Vervolgens 

namen zij plaats in de scan. De pati-

enten vertoonden vooraf verhoogde 

activiteit in het limbische gebied in 

de hersenen, maar na succesvolle be-

handeling niet meer. PTSS-patiënten 

bleken vooraf een kleiner volume 

van de hippocampus en een kleinere 

dichtheid van de grijze stof in het lim-

bische gebied te hebben. Bij patiën-

ten die goed reageerden op EMDR, 

groeide de hippocampus en nam de 

dichtheid van de grijze stof toe.

Recent kregen tien PTSS-patiënten 

een EEG tijdens hun EMDR-behande-

ling. Gedurende de sessie verschoof 

de maximale activiteit van de emo-

tionele limbische- naar de corticale 

cognitieve hersengebieden. Verder 

onderzoek moet uitwijzen of met 

neuro-imaging technieken therapie-

effecten, zoals bijvoorbeeld vermin-

derde emotionaliteit en een meer 

rationele benadering, kunnen worden 

aangetoond.  (Matty G.)

M. Pagani, G. Högberg, I. Fernandez, & Sira-

cusano, A. (2013). Correlates of EMDR therapy 

in functional and structural neuroimaging: a 

critical summary of recent findings. Journal of 

EMDR Practice and Research,7, 29-38.

Hersenfuncties na EMDR bij bipolaire 
patiënt veranderd
In Spanje hebben onderzoekers bij 

een bipolaire patiënte voor en na een 

succesvolle EMDR-behandeling de 

hersenfuncties gemeten. Patiënten 

met een bipolaire stoornis vertonen, 

in vergelijking met de normale popu-

latie, in alle fasen van hun aandoening 

dysfunctie in het zogenoemde Default 

Mode Netwerk (DMN). Bij de betref-

fende patiënte werd de dysfunctie 

voorafgaand aan de behandeling 

gevonden, maar na de behandeling 

bleek de DMN-functie grotendeels ge-

normaliseerd.

Het DMN omvat hersengebieden in de 

cortex die normaal gesproken actief 

zijn tijdens rust, maar die gedeactiveerd 

worden tijdens belastende aandachtvra-

gende taken. DNM vervult waarschijnlijk 

functies op het gebied van  zelfcontem-

platie. Hieronder vallen herinneren van 

gebeurtenissen, sociale en emotionele 

oordeelsvorming, toekomstplanning en 

theory of mind-taken. Deactivatie van 

het DMN tijdens situaties waarin de bui-

tenwereld om aandacht vraagt, blijkt on-

voldoende plaats te vinden bij patiënten 

met schizofrenie, depressie en een bipo-

laire stoornis.

De patiënte had subsyndromale hypo-

manische- en depressieve klachten en 

PTSS-klachten, maar ze voldeed niet aan 

de diagnose PTSS. Na veertien sessies 

EMDR van negentig minuten was er spra-

ke van een aanmerkelijke verbetering op 

alle klachtgebieden. Voorafgaand en na 

afloop van de EMDR-behandeling onder-

ging de patiënte een fMRI-scan, terwijl 

ze een werkgeheugentaak moest uitvoe-

ren. De uitslagen van haar fMRI werden 

vergeleken met die van dertig gezonde 

proefpersonen.

Volgens de auteurs suggereren de resul-

taten dat sommige afwijkingen in her-

senfuncties bij iemand met een bipolaire 

stoornis verdwijnen door een behande-

ling met EMDR. Echter, om met zekerheid 

te kunnen vaststellen dat EMDR leidt tot 

normalisatie van hersenfuncties, is gro-

ter, gecontroleerd en gerandomiseerd 

onderzoek nodig. (Matty G.)

Landin-Romero, R., Novo, P., Vicens, V., McKenna, P. 

J., Santed, A., Pomarol-Clotet, E., ... & Amann, B. L. 

(2013). EMDR Therapy Modulates the Default Mode 

Network in a Subsyndromal, Traumatized Bipolar 

Patient. Neuropsychobiology, 67(3), 181-184.
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