
Supervisievraag

Ik wil graag een complexe casus  aan je 

voorleggen: het betreft een jongeman 

van 28 jaar die terminaal ziek is. Op ver-

zoek van zijn ouders ben ik in de afge-

lopen weken twee keer op huisbezoek 

geweest.

Hij werd anderhalf jaar geleden ziek. 

Het bleek om een kwaadaardige tumor 

in de dunne darm te gaan. Het is be-

handeld, maar het kwam terug en is nu 

niet meer behandelbaar. Hij zal binnen 

redelijk afzienbare tijd sterven. Vanuit 

een reactie van het immuunsysteem 

zijn er secundaire ontstekingsreacties 

in zijn hersenen, waardoor hij uitval 

heeft. Hij kan haast niet meer zien of 

praten, heeft een rechtszijdige verlam-

ming, en voor de rest is er cognitief veel 

niet duidelijk. Het syndroom heet para-

neoplastisch syndroom.

Hij was net afgestudeerd, had een 

baan, een vriendin en is onlangs vader 

geworden. Hij heeft de bevalling in het 

ziekenhuis meegemaakt. Zijn ouders 

hebben hem er gebracht en hij lag er 

ziek bij. Hij is nu thuis, kan nog maar 

weinig, is erg opgezet door de predni-

son en heeft een zeer kwetsbare huid. 

Hij is bij zijn ouders die hem zeer lief-

devol verzorgen en 24-uurs zorg voor 

hem hebben geregeld. De logopediste 

had mijn bemoeienis geadviseerd, om-

dat ze dacht dat hij depressief was. 

Ik heb hem medio september kort ge-

zien, hij wilde niet lang contact met me; 

hij draaide wel even naar me toe met 

zijn gezicht toen ik vroeg of hij ‘normaal 

kon denken’. Hij antwoordde vrij fel be-

vestigend, maar wilde verder geen con-

tact. Zijn ouders gaven aan dat hij wel 

heel moe was.

Afgelopen donderdag had ik alleen 

een gesprek met zijn ouders. Hij was 

verder achteruit gegaan en wilde geen 

contact. Mijn indruk is dat hij de laat-

ste fase ingaat. Volgens mij kan hij veel 

meer begrijpen en uiten dan hij nu doet. 

De neuroloog geeft aan dat de MRI niet 

zo veel uitval te zien geeft, maar dat dit 

nog niets zegt over de klinische toe-

stand...tjsa. Ik heb de indruk dat hij wel 

goed bij bewustzijn is, maar een soort 

psychisch locked-in syndroom heeft, 

wellicht emotioneel een soort stupor 

vanwege de totale onmacht. Vanaf het 

begin van zijn ziekte heeft hij ontken-

nend gereageerd, terwijl hij wist dat 

hij binnen een jaar zou sterven. Zijn 

ouders typeren hem onder andere als 

‘trots’. Zij gaan nu na of hij überhaupt 

met iemand anders wil communiceren, 

en wat voor regie hij wil hebben, ook 

richting zijn sterven.

Hij praat wel met korte, vrij bazige 

woorden: “ff checken” en ‘ga weg” en 

zo nog wat. In de huiselijke situatie zegt 

hij soms ‘normale’ zinnen zoals: “Waar-

om zit je zo naar me te kijken?” Ook 

corrigeert hij zijn moeder als ze Engelse 

termen niet goed uitspreekt. Bij zijn 

moeder heeft hij soms wat tranen als 

ze wat polst over hoe hij zich voelt. Zijn 

ouders zijn bezorgd hierover: enerzijds 

zijn ze bang omdat hij zo vastzit en zo 

onbereikbaar is, en anderzijds denken 

ze dat als hij meer bij zijn emoties kan 

komen, hij het wellicht niet aankan. 

Ik denk dat er geen ingang is als hij 

aangeeft dat hij verder niet wil commu-

niceren. Maar als er een ingang is, dan 

zou ik degene die dan de communicatie 

met hem aangaat eventueel coachen. 

Heb jij, ook vanuit de EMDR-invalshoek, 

eventueel suggesties?

Antwoord
Wat een akelig verhaal zeg! He, bah. 

De diagnose van een dodelijke ziek-

te wordt beschouwd als een poten-

tieel trauma en is suspect voor de 

ontwikkeling van PTSS. Het locked 

in-achtig beeld dat je signaleert, zou 

in dat geval ook (deels) dissociatie 

kunnen zijn. Wat EMDR betreft zou 

je theoretisch gezien een deel van 

zijn lijden kunnen verlichten door 

het plaatje te targeten waarop te 

zien is dat hij de doodstijding (van 

de arts) krijgt. Een andere invals-

hoek is natuurlijk RDI, ofwel: wat 

heeft hij nodig om zich door de laat-

ste fase van zijn ziekteproces heen 

te slaan?

Maar eerst zou je hem moeten mo-

tiveren. Dat zou in principe kunnen 

lukken, want je hebt immers een 

perspectief voor hem: hij kan er al-

leen maar beter, met meer kwaliteit 

van leven, uitkomen.

En dan die ouders: hebben zij geen 

behoefte aan ondersteuning door 

akelige beelden van het proces 

(machteloosheid!) te desensitise-

ren? Kun je met hen een gesprek 

hierover aangaan? 

Reactie
De koers was ondersteuning van de ou-

ders en proberen de jongeman te mo-

tiveren voor behandeling. Het eerste is 

gelukt, maar het laatste helaas niet. Hij 

wees alle contact af. Het was en bleef 

de vraag wat zijn feitelijke bewustzijns-

toestand was, en hij is toch nog vrij snel 

en kort geleden plotseling overleden.

Deze casus heeft grote indruk op me 

gemaakt en zal altijd wel bij me blijven.

Antwoord
Logisch, met zo’n heftige casus. 

Heel veel sterkte!

 Ad de Jongh beantwoordt in deze rubriek weer uiteenlopende supervisievragen

EMDR bij een terminale patiënt
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Ik heb een patiënte met dwanggedach-

ten. De gedachten die zich opdringen 

hebben een gewelddadig karakter. Bij-

voorbeeld dat ze haar kat iets aan doet 

of dat ze haar kinderen neer steekt. 

Ze ziet er geen beelden bij (hoe ze 

het doet, of hoe het afloopt). Ze heeft 

inmiddels haar kinderen uit huis laten 

plaatsen en de kat weggedaan, omdat 

ze zichzelf niet vertrouwt en ze veel 

lijdt onder deze dwanggedachten. Is 

EMDR, en dan wellicht flashforward, 

geïndiceerd?

Antwoord
Ja, natuurlijk. Het is mijns inziens 

zeker het proberen waard. Je zou 

met een flashforward kunnen begin-

nen. Weet je hoe dat moet? In het 

nieuwe Praktijkboek EMDR - en ook 

in Vraagbaak EMDR - is daar tekst 

aan gewijd. Het gaat dus om een 

plaatje waarop te zien is dat ze haar 

kinderen doodsteekt. Vaak durven 

mensen met dwang die plaatjes niet 

te maken, omdat ze denken dat als 

ze dat toch doen, het waarschijnlij-

ker wordt dat het dan ook daadwer-

kelijk gebeurt. Je zal haar daarvoor 

dus moeten motiveren. Ook zal deze 

interventie deel moeten uitmaken 

van een meer omvattende, gepro-

tocolleerde cognitief gedragsthera-

peutische behandeling. Misschien 

is het goed om je gedurende de 

behandeling te laten superviseren 

door een van de EMDR-superviso-

ren op basis van videotapes. Het is 

nogal wat dat ze haar kinderen al 

het huis heeft uitgedaan uit angst 

dat ze zichzelf niet in de hand zal 

hebben… Houd je me op de hoogte? 

Reactie
Ik heb twee weken geleden een intake 

bij deze mevrouw gedaan, waarbij we 

het vooral over haar dwanggedachten, 

angsten en coping gehad hebben. Ik 

heb ook de werkwijze van EMDR uit-

gelegd. We hebben besproken dat ze 

wellicht last van de gedachten kan heb-

ben na de eerste of tweede sessie. Ook 

haar vangnet hebben we besproken 

(vriend, behandelaar, crisiscentrum). Ze 

was zeer gemotiveerd en wilde na 37 

jaar eindelijk van die gedachten af.

Echter, twee dagen na dit gesprek heeft 

ze een suïcidepoging gedaan en is ze 

op een open afdeling van onze kliniek 

beland. Volgens haar behandelaar heeft 

ze dit soort acties ook al eerder gedaan. 

Ze zag ook geen reden om de behande-

ling niet uit te voeren.

Vandaag stond dus de eerste sessie 

gepland. De behandelaar liet me ech-

ter weten dat deze patiënt vorige week 

een serieuze suïcidepoging heeft ge-

daan en nu op de gesloten afdeling zit. 

De psychiater van de afdeling vond het 

niet verstandig om de therapie door te 

laten gaan. Ik weet nu niet of dit alleen 

maar door mijn gesprek met deze pa-

tiënt kwam, maar het is wel opvallend 

dat het juist nu gebeurt.

Ik heb voorgesteld om haar eerst te 

laten stabiliseren en wellicht het Re-

source Development and Installation 

(RDI)-protocol uit te voeren. Wat vind jij 

ervan? Of denk je aan de hand van dit 

verhaal dat zij beter geen EMDR moet 

krijgen, aangezien ze onvoldoende be-

lastbaar is?

Antwoord
Ik denk dat de RDI haar in ieder ge-

val wat stabiliteit kan geven. Aan 

de andere kant geeft ze aan zeer 

gemotiveerd te zijn. En als je niets 

doet, wat is dan de optie of de prog-

nose? Als iedereen een behande-

ling tegenhoudt ‘omdat dat nu niet 

kan’ is dat ook niet bevorderlijk voor 

haar levenskwaliteit, omdat dit haar 

hoop ‘ooit beter te worden’ de bo-

dem inslaat. En die hoop zal ze nu 

wel nodig hebben.

Je moet ook echt even zien te ach-

terhalen wat er is gebeurd en wat 

haar precies tot deze suïcidepoging 

heeft aangezet. Of er een relatie is 

met jouw gesprek, of dat er iets an-

der in haar leven is gebeurd (veel 

aannemelijker). En dat laatste hoeft 

overigens ook niet per se verbonden 

te zijn met de bestaande dwang-

problematiek. Ook gezonde men-

sen kunnen door uitzichtloze om-

standigheden depressief worden… 

Daarna kun je met haar bespreken 

wat RDI inhoudt en er voor zorgen 

dat je daarover met haar echt com-

mitment hebt, voordat je start.

Reactie (6 maanden later)
De patiënt heb ik nooit meer gezien. 

Vanuit de kliniek liet ze me via haar be-

handelaar weten dat ze geen EMDR wil: 

ze durft het niet aan. Ze gaf destijds aan 

dat ze al zo lang met haar klachten leeft 

en dat ze denkt op deze manier verder 

te kunnen en moeten. Echter, vorig jaar 

heeft ze zich gesuïcideerd. Triest ver-

haal dus...

Een flashforward bij een mevrouw met 
geweldadige dwanggedachten?
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EMDR bij obsessieve compulsieve stoornis

Ik behandel een vrouw met langer be-

staande dwangklachten waarbij sprake 

is van rituelen rondom de angst haar 

huis - en daarmee vooral haar dierbaren 

- te besmetten vanuit haar werk: een 

ziekenhuis. Dit idee begon vijf jaar gele-

den toen ze een ongelukje op haar werk 

had en bang was aids te hebben. Ze is 

daar overigens nu niet meer zo bang 

voor. Ze weet dat het niet zo is, maar 

heeft nog wel allerlei rituelen die ze 

uitvoert als ze uit haar werk komt: deur 

niet aanraken, en jas niet ophangen op 

de plek die jaren geleden mogelijk ‘be-

smet’ is geraakt. 

Ik denk nu aan exposure in combinatie 

met EMDR, maar de vraag is wat het 

beste target is. Is dat het beeld van de 

‘besmetting’ van toen? Wat het naarste 

is dat kan gebeuren, zegt ze niet te we-

ten. Ze is alleen bang dat ze iets over-

brengt op de mensen die haar dierbaar 

zijn, ofschoon ze bijvoorbeeld niet bang 

is dat anderen dan dood gaan. Dat zou 

ook een keuze kunnen zijn: het beeld dat 

ze bijvoorbeeld haar vriend aanraakt.

Antwoord
Ja, begin daar waar het ontstaan van 

haar klachten ligt. Dat is blijkbaar 

een heftige gebeurtenis geweest. 

Hierdoor is ze op een of andere ma-

nier gaan denken en geloven dat ze 

besmet zou kunnen worden. Ze weet 

misschien wel dat het niet waar is, 

maar dat voelt nog steeds niet zo. Dit 

gevoelsmatige ‘bewijsmateriaal’ ont-

kracht je door de herinnering aan die 

gebeurtenis te desensitiseren. 

Interventies als exposure en respon-

spreventie zijn erop gericht de ang-

stige verwachtingen van de patiënt, 

die moeten worden geneutraliseerd 

door het uitvoeren van dwanghande-

lingen, op hun geldigheid te onderzoe-

ken met het doel gedragsverandering 

te bewerkstelligen. In veel gevallen is 

de patiënt er echter ofwel nauwelijks 

van te overtuigen dat er geen gevaar 

dreigt, ofwel niet bereid het ‘risico’ 

van gedragsverandering te nemen. 

In dergelijke gevallen kan EMDR een 

bijdrage leveren door het toepassen 

van een zogenoemde flashforward. 

Je weet hoe die gaat, hè? Kijk anders 

voor dit soort vragen in Vraagbaak 

EMDR. 

Meer concreet: je vraagt de patiënt 

een beeld op te roepen van de ge-

vreesde ramp (in het voorbeeld ‘het 

besmetten van een ander met het 

aidsvirus’). Doe dat zo scherp en con-

creet mogelijk, en neem ook de ‘worst 

nightmare’ die zij kan bedenken. Welk 

persoon heeft ze bijvoorbeeld voor 

ogen die zij besmet? Maar is dat wel 

de echte ramp? Gaat het er niet om 

wat er gebeurt als diegene besmet is 

(bijvoorbeeld het creperen, uitgemer-

geld raken, dood gaan, daarvan zelf 

de schuld krijgen, gevangenis)? Laat 

haar bijvoorbeeld daar een plaatje 

van oproepen. Let op: patiënten 

met OCS zijn bang om dit soort 

plaatjes in gedachten op te roe-

pen uit angst het daarna niet 

meer kwijt te zullen raken, 

of omdat ze denken dat 

het dan ook echt zo is. Je 

moet haar dus wellicht nog 

wel flink motiveren en gerust-

stellen. De verwachting is immers 

dat zodra de rampfantasieën (moge-

lijk zijn er meer) van hun emotionele 

lading zijn ontdaan, de gevoelsmatige 

geloofwaardigheid van de angstige 

verwachting sterk zal afnemen. De ex-

posure en responspreventie blijken in 

de praktijk dan in veel gevallen aan-

zienlijke minder moeilijk te verlopen. 

Hou je me op de hoogte van het ver-

dere verloop? 

Reactie
De dwang is behoorlijk hardnekkig en 

nog niet volledig verdwenen. We zijn 

bezig met het doorbreken van de laat-

ste vermijding. Bij deze patiënt was het 

lastig om bij haar gevoelens te komen. 

Ze bleef aanvankelijk wat meer in het ‘al 

wel weten’, maar nog niet echt anders 

voelen. Toch heeft EMDR een bijdrage 

geleverd. De beelden van de ‘besmettin-

gen’ van toen zijn van hun lading ontno-

men. Daarnaast hebben we een EMDR 

gedaan, gericht op haar flashforward 

van een neefje die op sterven ligt door-

dat zij hem besmet heeft, en tot slot een 

future template van het openen van de 

voordeur.
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EMDR bij een patiënt met fybromyalgie

Ik heb een patiënt met fybromyalgie. 

Ik heb haar traumatische ervaringen 

ten aanzien van seksueel misbruik in 

kaart gebracht. Zij werd tijdens een 

‘drugsvakantie’ als tiener gedrogeerd 

en misbruikt, later door haar eerste 

vriendje verkracht, en op latere leef-

tijd ook nog door haar zwager. Hij pe-

netreerde haar terwijl zij in het huis 

van haar zus op de bank sliep, waar-

door zij wakker werd. Deze situaties 

werden succesvol met EMDR behan-

deld, met als resultaat dat zij zich in 

haar eigen huis niet meer zo angstig 

voelde. Ze kwam meer tot rust. 

In de loop van dit traject kreeg zij 

echter flashbacks, maar zij kreeg het 

plaatje hiervan niet rond. Zij sprak hier 

later over met anderen en daar kwa-

men verhalen door los. Zij zou zo’n 

acht jaar geleden zijn gevonden in de 

portiek van haar flatgebouw waar zij 

naar buiten was gelopen, terwijl zij 

half naakt en ‘in trance’ was. Zij wist 

dat er in die bewuste periode in Gou-

da een groep jongens was uit het cri-

minele circuit, waar zij toen nog nauw 

mee in contact stond, dat meisjes bin-

nen hun kennissenkring opzocht om 

hen als groep te verkrachten. 

Mijn patiënt kon deze flashbacks niet 

tot een compleet verhaal krijgen, 

maar daar deinsde zij ook enorm voor 

terug: ze zou dat niet kunnen hante-

ren, als het waar zou zijn. Vanaf dat 

moment zijn de vermoeidheids- en 

pijnklachten toegenomen, zodanig 

dat zij nu amper meer kan bewegen 

van de pijn. Ze heeft een rolstoel. 

Haar bed staat in de woonkamer en 

ze mag bijvoorbeeld van haar fysio-

therapeut niet langer dan vijf minuten 

breien. Deze situatie is voor haar erg 

traumatiserend; ze voelt zich voort-

durend machteloos. Als haar dochter-

tje van vier wegloopt, kan zij haar niet 

achterna. Ze moet toezien hoe allerlei 

hulpverleners taken uitvoeren bij haar 

dochtertje die zij zo graag zelf zou 

doen. Ze moet toezien hoe zij haar 

aankleden, eten geven, met haar spe-

len en haar naar school brengen. Ze 

voelt zich een waardeloze, mislukte 

moeder. Ze probeert zoveel mogelijk 

zelf te doen, maar stuit steeds op 

enorme onmacht. Haar hele lichaam 

doet pijn en ze zit of ligt voornamelijk 

op bed.

Ik zou graag je advies willen hebben. 

Ik twijfel of ik er goed aan doe het 

pijnprotocol toe te passen bij deze 

casuïstiek. Ik ben er wél mee gestart 

maar de SUP werd 9 en bleef 9; maar 

goed, ik had ook maar een half uur. 

Omdat zij het niet aandurft het trau-

ma te laten behandelen (omdat zij 

slechts een paar flashbacks heeft en 

bang is voor wat er dan naar boven 

komt), dacht ik in ieder geval toch in 

te steken op het pijnprotocol. Zal ik 

verder gaan met het pijnprotocol, of 

zal ik het ‘slechte moeder zijn’ behan-

delen? Zij is voornamelijk heel boos 

en prikkelbaar vanwege de voortdu-

rende machteloosheid. 

Antwoord
De machteloosheid zou wel eens het 

gevolg kunnen zijn van het ‘plaatje 

niet rond kunnen krijgen’ en het 

niet zeker weten wat er precies is 

gebeurd voordat ze gedrogeerd (?) 

werd gevonden in dat portiek in 

Gouda. Ik zou EMDR-therapie toe-

passen op haar fantasiebeeld. Wat 

zou er zich met die Goudse jongens 

hebben kunnen voorgedaan? Wat 

zijn haar stoutste fantasieën hier-

over? Pak het meest dramatische 

schrikbeeld. Groepsverkrachting? 

Laat haar daar maar een plaatje van 

maken (over wat er in het ergste 

geval gebeurd zou kunnen zijn). Dit 

beeld dus eerst SUD 0 maken. Dan 

pas weer eens kijken wat je aan 

klachten overhoudt. Snap je wat ik 

bedoel?  

Reactie
De behandeling met EMDR loopt 

nogal spaak als het gaat om trauma-

verwerking, omdat zij tamelijk ver-

mijdend is. Ik ben een aantal keren 

bij haar thuis geweest omdat zij niet 

meer naar mij toe kan komen, van-

wege haar slechte mobiliteit. Ze kan 

amper bewegen en loopt zeer lang-

zaam met een rollater. In haar eigen 

huiskamer wil ze geen EMDR doen 

omdat ze ‘die ruimte niet wil besmet-

ten met akelige herinneringen’. Ze is 

dus nogal aan het vermijden om de 

confrontatie aan te gaan, en ze houdt 

mij steeds een worst voor: “Als ik een 

scootmobiel heb, kan ik weer naar jou 

toe komen.” Die scootmobiel heeft zij 

inmiddels, maar ze wil eerst nog de 

revalidatie opstarten. Vorige week 

heeft ze echter een intakegesprek 

gehad met de revalidatiearts, die haar 

niet wilde opnemen omdat hij de pijn 

uitsluitend psychisch duidde. Dus dat 

is goed nieuws, in die zin dat ik hoop 

dat zij nu meer gedreven raakt om 

naar mij toe te komen voor verdere 

behandeling met EMDR. Ze stond wel 

open voor de psychische invloeden 

op haar pijn, maar ze zocht als behan-

deling toch vooral naar fysiotherapie 

en revalidatie. Ik ga er nu op aanstu-

ren dat zij voor behandeling naar mij 

toe moet komen; ze heeft een scoot-

mobiel, revalidatie gaat niet door, ze 

erkent psychische invloeden. Dus ja… 

wordt vervolgd. 

Reactie (6 maanden later)
Ik heb met haar inmiddels een aantal 
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sessies gewerkt aan de ervaring van 

de groepsverkrachting. Op zichzelf 

ging dat goed en waren we goed be-

zig, maar ze is toch weer afgehaakt. 

Ze wil heel graag verder met de be-

handeling, ze vindt EMDR effectief, 

maar haar lichamelijke beperkingen 

en pijnklachten brachten haar tot een 

andere keuze. Op dit moment zit zij 

vanwege de ernst van de fibromyalgie 

in een revalidatietraject op een plek 

waar, binnen het multidisciplinaire 

team ook een psycholoog werkzaam 

is. Zij krijgt een ‘hier-en-nu-aanpak’ 

met het oog op verbetering van haar 

mobiliteit en dat vergt veel van haar, 

waardoor ze het, volgens haar, niet 

met haar EMDR- behandeling kan 

combineren. Dus voorlopig ligt het 

nu alweer maanden stil. Ik vind dit 

reuze jammer omdat er zo duidelijk 

sprake is van psychosomatiek. Maar 

ik begrijp haar keuze met het oog op 

haar zorg voor haar dochtertje ‘in het 

hier-en-nu’, waardoor zij natuurlijk 

het liefst weer snel mobiel wil zijn. In 

die zin is het voor haar logischer om 

zich eerst op die revalidatie te rich-

ten. Gezien de belasting van dit be-

handelprogramma is een combinatie 

inderdaad niet goed mogelijk. Mocht 

ze weer van start gaan, en ik heb iets 

te melden, dan hoor je van mij.

Ik heb een man van middelbare leef-

tijd met slaapproblemen in behande-

ling. Uit de gesprekken blijkt dat er 

zich in zijn kindertijd meerdere situ-

aties ’s nachts hebben voorgedaan, 

waardoor hij de nacht nu met gevaar 

associeert. De eerste gebeurtenis was 

het afgaan van een nachtelijk alarm in 

de zaak van zijn vader waarboven het 

gezin woonde, en de tweede gebeur-

tenis was een zwaar ongeval mid-

den in de nacht waarbij de vader een 

been verloor. Ik besloot deze beide 

gebeurtenissen met EMDR te behan-

delen. De eerste zitting verliep rede-

lijk volgens protocol, maar tijdens de 

tweede zitting kwamen er ineens as-

sociaties omhoog in de richting van 

seksueel misbruik door zijn vader. Hij 

had hier eerder geen herinneringen 

aan en hij wist niet wat hij er mee 

moest. Hij was er behoorlijk van in de 

war. Hij wilde graag van mij weten of 

hij de herinneringen aan het seksueel 

misbruik van zijn vader had verdron-

gen en of deze herinneringen door de 

EMDR naar boven waren gekomen. 

Aangezien ik het ook niet wist, heb 

ik aangegeven dat hij het eerst maar 

eens moest laten bezinken. Ik had de 

hoop dat het hem in de dagen erna 

wel duidelijk zou worden, of er wel 

of niet iets was gebeurd. Toen ik de 

patiënt daarna weer zag, bleek dat 

de associaties hem niet koud had-

den gelaten en dat hij nog steeds in 

vertwijfeling was. Is het nu wel of niet 

echt gebeurd? Ik weet nu niet wat ik 

ermee moet of wat ik hem moet ad-

viseren.

Antwoord van Hellen Horns-
veld en Steven Meijer
Deze zogeheten ‘hervonden herin-

neringen’ vormen een lastige kwes-

tie. Net zo lastig als herinneringen 

van voor het derde levensjaar. Mijn 

ervaring is dat patiënten er inder-

daad enorm mee kunnen zitten of 

het nu wel of niet echt is gebeurd, 

en dat ze zich afvragen of de EMDR-

behandeling daar een antwoord op 

kan geven. Er is ook wel eens ge-

vraagd of de VEN daar richtlijnen 

voor heeft, maar die zijn er niet. Het 

is een belangrijk en gevoelig onder-

werp. 

In de EMDR-opleiding zeggen we 

erover dat als mensen zoiets in hun 

hoofd hebben en ze dit als akelig of 

traumatisch ervaren, dat we deze 

representaties dan behandelen om 

het in hun hoofd weer rustig te 

krijgen. We bespreken dan dat het 

onmogelijk is om via EMDR (of the-

rapie in het algemeen) aan waar-

heidsvinding te doen. De regel is: 

wanneer tijdens een EMDR-sessie, 

ervaringen of beelden opkomen 

van ‘gebeurtenissen’ waar je geen 

herinnering van had, dan moet je 

concluderen dat het hier niet om 

herinneringen gaat, zelfs wanneer 

deze beelden een enorm sterk ge-

voel oproepen en een schijnbaar 

waarheidsgehalte hebben. Dit geldt 

overigens niet voor details van een 

werkelijke gebeurtenis: tijdens de 

EMDR-therapie kunnen soms de-

tails naar boven komen die de pa-

tiënt was kwijtgeraakt. De patiënt 

twijfelt dan doorgaans niet over de 

echtheid van de details. 

Aan de patiënt leg je uit dat er vele 

manieren zijn waarop een inbeel-

ding in het hoofd terecht kan komen. 

Vooral kinderen zijn gevoelig voor 

allerlei indrukken en verhalen; ze 

maken nog weinig onderscheid tus-

sen fantasie en werkelijkheid. We 

weten de laatste jaren steeds beter 

hoe onbetrouwbaar ons geheugen 

is. Stel je voor dat een patiënt bij-

voorbeeld op 6-jarige leeftijd is be-

tast door een oom. Ze vond dit naar 

Hervonden herinneringen
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en schaamtevol en heeft hier nooit 

over gepraat. Op 10-jarige leeftijd 

echter zag zij op televisie een ver-

krachting waardoor zij moest zij 

denken aan dat nare voorval met 

haar oom. Later in therapie is die 

betasting door haar oom een van de 

EMDR-targets. Het is nu zeer goed 

denkbaar dat in die associatiereeks 

ook die verkrachting van de televi-

sie naar boven komt. Ten onrechte 

worden deze aan elkaar verbonden 

en leemtes worden opgevuld, waar-

door de suggestie ontstaat - of door 

de therapeut wordt gewekt - dat er 

mogelijk pijnlijk seksueel misbruik 

heeft plaatsgevonden. Inbeeldin-

gen kunnen wel degelijk leiden tot 

klachten, denk maar eens aan men-

sen met PTSS die klachten hebben 

met targetbeelden over wat er had 

kunnen gebeuren (als die ontplof-

fing tien meter verderop was ge-

weest). Dat zijn ook geconstrueerde 

beelden, waarbij EMDR niettemin 

zeer zinvol is, maar het zijn geen 

herinneringen! Hetzelfde geldt voor 

de zogeheten flashforwards: ramp-

fantasieën over wat er zou kunnen 

gaan gebeuren (bijvoorbeeld neer-

storten met een vliegtuig). EMDR-

therapie is zinvol bij deze gecon-

strueerde beelden omdat de patiënt 

tijdens de therapie gaat beseffen 

dat het ‘maar reconstructies’ zijn: 

de ontploffing was niet tien me-

ter verderop en het neerstortende 

vliegtuig is ‘slechts een plaatje’.

Onderzoek van Elke Geraerts sug-

gereert dat herinneringen die in 

therapie naar boven komen, vrijwel 

zonder uitzondering niet waar blij-

ken. Zo vertel ik het ook aan mijn 

patiënten. Akelige gebeurtenis-

sen worden niet zomaar vergeten. 

Hooguit wil je er niet aan denken of 

aan herinnerd worden, maar waar-

gebeurde herinneringen komen niet 

opeens naar boven. Het gebeurt 

wel dat mensen het altijd al gewe-

ten hebben, maar het hebben weg-

gedrukt. Ze twijfelen dan niet als 

ze er plotseling toch weer mee ge-

confronteerd worden. Wanneer het 

als een nare verassing naar boven 

komt, kun je er beter van uitgaan 

dat het niet is gebeurd. 

Bij een patiënt van mij, die met 

dezelfde vraag rondliep als jouw 

patiënt, 

werkte dit op-

vallend goed. Mijn 

opvatting dat het 

er niet zo veel toe 

doet, stelde haar 

niet gerust. Toen ik 

tijdens de daarop-

volgende sessie zei 

dat de herinnering 

hoogstwaarschijn-

lijk niet op wer-

kelijkheid berust, 

stelde dit haar wel 

gerust. 

Denken dat het 

misschien toch 

echt is gebeurd 

leidt tot verwar-

ring, en de herin-

neringen lijken dan 

ook steeds naarder 

te worden tijdens 

de EMDR, in plaats 

van steeds minder 

naar. Het is alsof de 

twijfel over de echt-

heid de naarheid 

in stand houdt. Bij 

twijfel is het thera-

peutisch doel ook 

onduidelijk: moet 

het plaatje minder 

naar worden om-

dat het ‘slechts een 

plaatje’ is en niet 

waar gebeurd, of moet het plaatje 

minder naar worden omdat de pati-

ent de werkelijk gebeurtenissen on-

der ogen kan zien? Kortom: als een 

herinnering bovenkomt tijdens the-

rapie en als de patiënt twijfelt, kan 

je patiënt er het beste van uitgaan 

dat het niet is gebeurd.
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Behandeling van complex trauma

Ik zie sinds kort een bijna 60-jarige homoseksuele man die 

tussen zijn zesde en zestiende zeer frequent seksueel is 

misbruikt en mishandeld door verschillende fraters en me-

debewoners van een klooster. Hij heeft al ruim veertig jaar 

last van nachtmerries en staat doorgaans tussen 2 en 3 uur 

‘s nachts op omdat hij niet meer kan slapen en niet durft te 

slapen. Hij durfde het pas enkele jaren geleden aan om hier-

over naar buiten te treden en hulp te zoeken bij een spe-

cialistisch traumacentrum. Hier is de diagnose complexe 

PTSS gesteld (zonder dissociatieve stoornis). Hij kreeg een 

stabiliserend traject aangeboden, voordat een traumabe-

handeling van start zou gaan. Uiteindelijk kreeg hij te horen 

dat een behandeling jarenlang zou duren en dat hij hiervoor 

meerdere malen per week naar het centrum zou moeten 

reizen. Omdat de gesprekken hem niet hielpen, is hij ermee 

gestopt. Nu komt hij bij mij met de vraag of ik hem van zijn 

nachtmerries af kan helpen.

Hoe langer ik met EMDR werk, hoe beter ik het aandurf om 

direct met EMDR te starten in de behandeling. Deze man 

heeft een redelijk stabiele relatie en een stabiele werkplek 

waar hij van kan genieten. Hij gebruikt geen middelen of 

psychofarmaca en is niet intentioneel suïcidaal, al heeft hij 

wel al jaren een passieve suïcidewens. Hij geeft verder aan 

zich niet te schamen voor zijn verleden en geaardheid. Wel 

is hij bekend met hartproblemen en migraine, en in het ver-

leden had hij een paracetamolverslaving. Ik hoor van hem 

dat zijn migraine is toegenomen sinds de intakegesprekken. 

Ik heb al drie targets geselecteerd op basis van zijn nacht-

merries. Ik overweeg nu om direct te starten met EMDR, 

gezien zijn hoge lijdensdruk en het feit dat ik anders bang 

ben dat ik blijf stabiliseren en nooit zal weten hoe hij rea-

geert op EMDR. Ik wil echter niet onzorgvuldig te werk gaan, 

daarom wil ik mijn plan eerst toetsen bij een expert voordat 

ik van start ga. Ik ga hem daarnaast verwijzen naar een psy-

chiater voor medicatie-advies.

Antwoord
Ik zie regelmatig patiënten die onder het mom van ‘te 

complex’ lang behandeld worden met vormen van sta-

bilisatie, zonder dat een evidence based behandeling of 

Illustratie: Luca van Vliet
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een vorm van stepped-care, wordt besproken, aangebo-

den of uitgevoerd. Als ‘behandelaar’ communiceer je op 

die manier naar de patiënt dat het leed en de klachten 

blijkbaar onbehandelbaar zijn. Daar word je als patiënt 

niet minder depressief van. Dubbel triest. Maar goed dat 

jij het wel doet.

Mijn antwoord zal inmiddels wel duidelijk zijn: doen! 

In de Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren kun je veel 

voorbeelden vinden van geslaagde gevallen waarin een 

therapeut koos voor een trauma-focused behandeling bij 

patiënten die op jonge leeftijd chronisch trauma hadden 

meegemaakt. Maar wat is de reden voor aanvullende me-

dicatie, juist nu? Als je het trauma adequaat behandelt, 

dan is dat toch niet meer nodig? Of bedoel je pijnmedica-

tie voor de migraine? 

Reactie
Aan de hand van zijn nachtmerries hebben wij een top drie 

opgesteld van zijn ergste nachtmerries. We zijn direct ge-

start met de behandeling zonder toepassing van andere in-

terventies, zoals RDI of ‘De veilige plek’. In slechts vier ses-

sies is mijn patiënt, zonder medicatie, volledig verlost van 

zijn nachtmerries!

In het eerste targetbeeld ziet hij zichzelf in bad liggen, ter-

wijl hij een frater oraal moet bevredigen. De NC is ‘Ik ben 

walgelijk’, de SUD is 9 en de PC is ‘Ik ben de moeite waard’ 

(bij aanvang 3). De SUD daalt naar 0 in 45 minuten. 

Aan het begin van de vervolgsessie blijkt dat de nachtmer-

ries van de eerste herinnering in de drie dagen na de eerste 

sessie niet meer zijn teruggekomen. Enkele dagen daarna 

heeft hij voor het eerst in veertig jaar zes uur doorgeslapen, 

zonder nachtmerries. Hij kan nu voor het eerst een bad ne-

men zonder dat er allerlei nare herinneringen naar boven 

komen. Ook de migraineklachten zijn minder dan de afgelo-

pen weken. Daarnaast voelt hij zich rustiger als hij thuis is. 

Het tweede targetbeeld is het plaatje waarop te zien is dat 

hij door een oudere jongen verkracht wordt, terwijl drie an-

deren toekijken en een frater zichzelf bevredigt. Die kijkt 

toe zonder in te grijpen. De NC is ‘Ik ben vuil’ en de SUD is 

10. De meeste lading zit op het toekijken en niet ingrijpen 

van de frater. Tijdens de desensitisatie dringt een suïcide-

poging (zijn polsen doorsnijden), die op deze gebeurtenis 

volgde, zich opnieuw aan hem op. Hierbij laat ik het proces 

bewust doorlopen. De SUD daalt uiteindelijk naar 3-4. 

Aan het begin van de derde sessie zijn de nachtmerries in-

middels minder intens en minder vaag geworden. Er drin-

gen zich wel andere herinneringen aan hem op in de nacht-

merries. De SUD van het targetbeeld waarmee we in de 

vorige zitting waren begonnen daalt binnen dertig minuten 

naar 0. Daarna installeren we een PC en sluiten met ‘Ik ben 

de moeite waard!’ positief af. 

Tijdens de vierde sessie blijkt dat hij weinig nachtmerries 

meer heeft gehad. Hij voelt zich beter uitgerust, ondanks 

het feit dat hij maar 4-5 uur per nacht slaapt. Hij blijft ’s 

nachts opstaan, ook nu hij minder nachtmerries heeft. Het 

lijkt dus wel een patroon te zijn geworden. De nachtmerrie 

die zich in de week daarvoor nog wel aan hem opdrong, is 

het opgesloten worden in een kist en het verplicht moeten 

eten van zijn eigen braaksel, nadat hij had geweigerd om 

makreel te eten. Dat is ook het targetbeeld voor de EMDR-

therapie. We nemen het plaatje waarop te zien is dat hij 

zit opgesloten in de kist, terwijl hij huilt. De NC is ‘Ik ben 

waardeloos’. De SUD die in het begin nog 6 is, daalt binnen 

dertig minuten naar 0, waarbij opvalt dat hij langzamerhand 

steeds meer in het hier-en-nu kan blijven. 

Aan het begin van de vijfde sessie blijkt dat hij de twee 

weken daarvoor geen nachtmerries meer heeft gehad. Hij 

heeft een brief ontvangen van een oud-medebewoner die 

tevens is misbruikt en hem nu om hulp vraagt. Hij merkte 

dat hij even uit zijn doen was, nadat hij de brief had gelezen. 

Maar het zorgde er in ieder geval niet voor dat hij nieuwe 

nachtmerries kreeg. Bovendien merkt hij dat hij in het alge-

meen beter uitgerust is, beter functioneert in zijn werk en 

opgewekter is. Ook heeft hij geen doodsgedachtes meer. In 

een follow-up zitting vijf weken daarna geeft hij aan dat hij 

geen nachtmerries meer heeft gehad en tevreden is over 

het resultaat. 

Reactie (6 maanden later)
Mijn patiënt heeft nog steeds geen nachtmerries. Hij heeft 

nog wel problemen met doorslapen, maar daar heeft hij al 

veertig jaar last van. Ik stuurde hem onlangs een email met 

de vraag hoe het met hem gaat. 

Hij schreef me: 

“Bedankt voor je mailtje...aardig van je om aan me te den-

ken..Ik heb nu alles een beetje langs me gelegd en denk 

er zo min mogelijk aan. Op mijn werk gaat het heel goed, 

merk alleen dat ik de laatste weken prikkelbaar ben. Men-

sen waar ik veel om geef, zijn dan de dupe. Dit zit me niet 

zo lekker, maar ja, ik ben ook maar een mens. En mijn me-

demens mag ook wel eens merken als ik niet lekker in mijn 

vel zit... Heb dit altijd weten te verbergen en vind het nu niet 

meer zo nodig dit te verbergen. Misschien dat ik nu volwas-

sen aan het worden ben.

Ik merk nu dat ik sterker in mijn schoenen sta en dat ik 

voor mezelf opkom. Ik ben na de behandeling van jou echt 

sterker geworden. Ik heb soms wel op het punt gestaan je 

te bellen als ik het moeilijk had, maar dan dacht ik ‘Ik moet 

er zelf ook uit zien te komen’, en dat lukt me.”
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