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Van 26-29 juni vindt in Edinburgh het 15e Europese EMDR congres plaats. Een bijzonder con-
gres vanwege de viering van 25 jaar EMDR! Het hoogtepunt van het congres is de keynote 
presentatie van Francine Shapiro. Zij zal voor het eerst in vijf jaar spreken op een Europees 

EMDR congres. Een van de andere keynote sprekers is Ad de Jongh over nieuwe ontwikkelin-
gen in de behandeling van fobieën. Het aanbod voor de deelnemers is met zeven parallelle 

sessies groot en divers. Daarnaast is het congres een geweldige kans om EMDR collega’s uit 
andere landen te ontmoeten en te dansen op traditionele Schotse ‘ceilidh’ muziek. Zie voor 

meer informatie www.emdr2014.com.
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EMDR Europe congres Edinburgh 
Het VEN congres op 12 april 2014 is achter de rug en 
het Europese congres in Edinburgh staat voor de deur. 
Het belooft een speciaal congres te worden, waar Fran-
cine Shapiro een van de keynote sprekers is. Inmiddels 
is het 25 jaar geleden dat EMDR door haar is ‘ontdekt.’
VEN-leden zijn vaak in grote getale aanwezig op de bui-
tenlandse congressen. We zien er dan ook naar uit om 
velen van jullie in Edinburgh te ontmoeten.

Krachten gebundeld
Zoals ik in mijn vorige voorwoord al schreef, zoekt het 
bestuur samenwerking met andere verenigingen en or-
ganisaties om de krachten te bundelen. Het bestuur is 
daarom  heel blij met de constructieve samenwerking 
tussen de vijftien psychologenverenigingen, die begin dit 
jaar is gestart (zie elders in dit nummer). Het was een 
historisch en plezierig moment toen we met alle partijen 
om de tafel zaten. Deze samenwerking vergroot de kans 
op het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van 
onze behandelingen zodat we hoogwaardige EMDR-zorg 
aan cliënten/patiënten kunnen blijven bieden. In de ko-
mende maanden wordt door een extern bureau onder-
zocht hoe deze samenwerking verder gestalte kan krij-
gen. We houden jullie op de hoogte.

Kinderfilm
Als alles volgens planning verloopt heeft de kinder-EMDR 
film het licht gezien op 12 april tijdens het VEN congres. 
Het idee om een voorlichtingsfilm voor kinderen en jon-
geren te maken bestond al langer. Het is geweldig dat dit 
nu gerealiseerd is. Nu kunnen kinderen en jongeren zelf 
op internet deze visuele informatie over EMDR vinden en 
zich een voorstelling maken van de behandeling en het 
effect ervan. Bij het schrijven van het filmscript zijn we 
ervan uitgegaan dat zowel eenmalig getraumatiseerde 
kinderen als chronisch getraumatiseerde kinderen zich 
erin zouden moeten herkennen. 

Dafna Zwarts, Femke van der Linde, Renee Beer en on-
dergetekende zaten vanuit de VEN in een commissie die 
samen met het productiebedrijf ‘de Haaien’ de vormge-
ving en uitvoering gestalte hebben gegeven. Er is geko-
zen voor een film in een modern en eigentijds animatie-
jasje met tussendoor opnamen van kinderen, jongeren 
of ouders die vertellen over hoe zij de EMDR-behande-
ling hebben beleefd. Hartelijk dank voor het mee helpen 
zoeken naar kinderen en ouders die bereid zijn om hun 
ervaringen te delen met een groot publiek. Zonder hen 
was de film niet tot stand gekomen. Reacties zijn wel-
kom via vereniging@emdr.nl.

Koppeling lidmaatschap en practitionerschap
Tijdens de ALV op 20 maart is het bestuursvoorstel aan-
genomen om de eisen voor het practitionerschap te 
verlagen en het lidmaatschap te koppelen aan de re-
gistratie EMDR Europe practitioner. De hoofdreden om 
tot verandering over te gaan is dat de tot nu toe gehan-
teerde structuur onvoldoende bleek aan te sluiten bij de 
behoefte van de leden, de praktijk en internationale ei-
sen. Aangezien we in deze spannende tijden onze leden 
niet onder druk willen zetten, is er een hele ruime marge 
voor de overgangsregeling genomen om de haalbaar-
heid te optimaliseren. Vanaf het moment dat de regeling 
beklonken is in de statuten, en dat is waarschijnlijk op 
de ALV 2015, is er voor de aspirant-leden nog zes jaar en 
voor de leden nog vijf jaar om aan de overgangsregeling 
te voldoen. Daarbij is ons streven om het aanbod en de 
toegankelijkheid van de benodigde scholing en supervi-
sie te vergroten en vooral ook LEUK te maken. Reacties 
en opmerkingen zijn welkom via vereniging@emdr.nl.  

Een goede zomer!

Carlijn de Roos

Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van 
de voorzitter
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In het radioprogramma Een Vandaag vertelde VEN-lid 
Debbie Been op 2 januari over de veranderingen in de 
GGZ. Het interview is na te luisteren via deze link: 
http://lnkd.in/daCs7NV
Bron: EenVandaag/ Radio1.nl

Het Algemeen Dagblad bracht op 3 februari een artikel 
over het Centrum Seksueel Geweld dat twee jaar gele-
den in Utrecht is opgericht. Iva Bicanic, de coördinator 
van het centrum en tevens hoofdredacteur van EMDR 
Magazine, vertelt hierin over de rol van EMDR en cogni-
tieve gedragstherapie als effectief bevonden methoden 
bij de behandeling van PTSS na verkrachting. 
Bron: Algemeen Dagblad (0302)

PTSS bij agenten was het onderwerp in de op 13 februari 
uitgezonden aflevering ‘Waakzaam dienstbaar en getrau-
matiseerd’ van het televisieprogramma Zembla. Helaas 
werd hierin niet gerefereerd aan EMDR. Wel is Zembla 
daar via Twitter op geattendeerd. De aflevering is terug 
te zien via deze link: 
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleverin-
gen/13-02-2014
Bron: Zembla.nl

Schrijver en militair verpleegkundige Niels Veldhuizen 
vertelde op 18 februari in het Televisieprogramma Eén 
op Eén over zijn missie in Uruzgan en zijn posttrauma-
tische stress stoornis. Dit was naar aanleiding van zijn 
begin dit jaar uitgekomen boek: ‘Oorlog in mijn kop’. 
De dag erna reageerde Defensieminister Hennis-Plas-
schaert in het nieuws met de mededeling dat PTSS geen 
taboe mag zijn in het leger. De aflevering is terug te zien 
via deze link: 
http://www.npo.nl/een-op-een/18-02-2014/KN_1655751
Bron: Eén op Eén / npo.nl

In Kind en Adolescent Praktijk (jaargang 13, nummer 1) 
benadrukken Liesbeth Mevissen en Annemiek Ros in 
een artikel over de EMDR-behandelingen van getrauma-
tiseerde kinderen hoe belangrijk het is ook hun getrau-
matiseerde ouders met EMDR te behandelen. 
Bron: Kind en Adolescent Praktijk

De Vriendenloterij heeft aan Fonds Slachtofferhulp 
835.000 euro toegekend voor de landelijke uitrol van het 
Centrum Seksueel Geweld in twaalf regio’s. Iva Bicanic, 
coördinator van het eerste centrum in Utrecht, nam de 
cheque in ontvangst tijdens het Goed Geld Gala. In het 
centrum werken medische, forensische en psychologi-
sche disciplines samen onder een dak. Twee centra, in 
Utrecht en Leiden, gaan participeren in een studie naar 
de effecten van vroegtijdige EMDR bij slachtoffers van 
een recente verkrachting. 
Bron: Fonds Slachtofferhulp

V.l.n.r. Michiel Verboven (Managing director VriendenLoterij), Imme Rog 

(Managing director VriendenLoterij), Iva Bicanic ( Coördinator Centrum 

Seksueel Geweld), Ineke Sybesma (Directeur Fonds Slachtofferhulp), en 

staatssecretaris Fred Teeve. 

Foto Roy Beusker.

Televisieprogramma Een Vandaag besteedde op 13 
maart aandacht aan de Centra Seksueel Geweld. In dit 
item deed een vrouw die met EMDR is behandeld haar 
verhaal. De aflevering is terug te zien via deze link: 
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/49839/meer_
centra_voor_slachtoffers_seksueel_geweld
Bron: Een Vandaag

EMDR in de media
Met dank aan Debbie Been
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Het zal niemand zijn ontgaan dat er een hoop gaande 
is binnen de GGZ. Dit artikel geeft een overzicht van de 
belangrijkste veranderingen, beschrijft wat dit betekent 
voor EMDR-behandelingen en welke stappen de VEN 
heeft ondernomen Achtereenvolgens komen aan de 
orde: het CVZ-rapport over vergoede GGZ-zorg, de her-
structurering van de GGZ naar Generalistische Basis GGZ 
(GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ), de nieuwe eisen 
met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap, de toe-
nemende invloed van zorgverzekeraars en de rol van de 
VEN. 

CVZ-rapport: beperking aanspraken op GGZ
In januari 2013 publiceerde het College voor Zorgverze-
keringen (CVZ) een inmiddels roemrucht conceptrapport 
over de Begrenzing van de GGZ en het gepast gebruik 
van de GGZ. Eén van de meest controversiële aspecten 
van de CVZ-plannen, betrof de serie voorstellen voor in-
perking van de vergoeding van GGZ-zorg. Zo werd in het 
concept voorgesteld om GGZ-zorg alleen nog te vergoe-
den als er sprake is van een DSM-stoornis. Bovendien 
werd voorgesteld de behandeling van een fiks aantal 
stoornissen niet langer als GGZ-zorg te vergoeden. Dit 
gold onder andere voor enkelvoudige fobieën, delier, 
genderidentiteitsstoornissen en een groot aantal seksu-
ele stoornissen. Daarnaast bevatte het conceptrapport 
een lijst van psychologische interventies die wel en niet 
voor vergoeding in aanmerking komen.
Dit conceptrapport lokte een stroom van kritische reac-
ties uit. Meer dan dertig organisaties produceerden met 
elkaar meer dan honderd pagina’s met reacties op het 
concept. Vanuit de psychologenwereld verscheen onder 
andere een kritische reactie van de NVGzP, de VGCt en 
het Convent van hoogleraren klinische psychologie, die 
mede onderschreven werd door de VEN en de NVVS.

 

Afkortingen
CVZ: College voor Zorgverzekeringen
POH-GGZ: Praktijkondersteuner  GGZ
ROM: Routine Outcome Monitoring

DIS: DBC Informatie Systeem
NZa: Nederlandse Zorgautoriteit

In het definitieve CVZ-rapport dat in juli 2013 verscheen, 
kwam het College tegemoet aan een aantal kritiekpun-
ten. Zo erkende het CVZ dat, behalve parafilieën, ook 
genderidentiteitsstoornissen en hyperseksualiteit in de 
GGZ behandeld moeten kunnen worden. Datzelfde geldt 
voor aanpassingsstoornissen als gevolg van seksueel 
misbruik of huiselijk geweld en voor seksuele disfunc-
ties die samenhangen met andere psychische stoornis-
sen of met het gebruik van psychofarmaca. Op hoofd-
lijnen hield het CVZ echter voet bij stuk: vergoede zorg 
beperken tot DSM-stoornissen, uitsluiting van een groot 
aantal stoornissen, en beperking van de vergoeding tot 
interventies die volgens het CVZ ‘voldoen aan de stand 
van de wetenschap en de praktijk’. Voor EMDR-behande-
lingen betekende dit dat deze alleen nog vergoed zou-
den worden  indien sprake is van een post-traumatische 
stressstoornis. 
Het advies van het CVZ is door Minister Schippers onver-
kort overgenomen. De gevolgen hiervan werden zicht-
baar in combinatie met een tweede belangrijke veran-
dering: de herstructurering van de GGZ. 

Herstructurering GGZ
De herstructurering van de GGZ is een uitvloeisel van 
het zogenaamde ‘Bestuurlijk akkoord GGZ’, dat de Mi-
nister in 2012 sloot met zorgverzekeraars, brancheorga-
nisaties, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties. 
De conclusie was dat er nu vaak onnodig zware (en dus 
dure) zorg wordt verleend. De oplossing: overheveling 
van een deel van de specialistische GGZ naar de nieuwe 
Basis GGZ, en overheveling van een deel van wat voor-
heen eerstelijnspsychologie was naar de huisarts en de 

De GGZ op z’n kop
Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Tekst: Herma Hagen
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POH (praktijkondersteuner) GGZ. 
De afgelopen maanden hebben wij de gevol-
gen van deze herstructurering allemaal aan 
den lijve ondervonden. De eerstelijnspsycho-
logie is opgeheven en vervangen door de Ba-
sis GGZ. Dat heeft een groot aantal veranderin-
gen met zich meegebracht, op allerlei niveaus. 
De belangrijkste: 
•	 De	 verwijzing	 naar	 de	 Basis	 GGZ	 is	 aan	

strenge regels gebonden. De belangrijkste 
daarvan is dat er sprake moet zijn van een 
(vermoeden van) een DSM-stoornis. Daar-
naast moeten de klachten passen bij het 
profiel van de Basis GGZ: niet te licht (want 
dan moet de huisarts of de POH-GGZ het doen), en 
niet te zwaar (want dan moet verwezen worden naar 
de specialistische GGZ).

•	 De	financiering	op	basis	van	afzonderlijke	consulten	
heeft plaatsgemaakt voor een financiering in de vorm 
van ‘integrale prestaties’. Op basis van de ernst van 
de klacht en een aantal andere kenmerken wordt ‘in-
geschaald’ op welk ‘product’ de patiënt recht heeft: 
‘kort’, ‘middel’, ‘intensief’ of ‘chronisch’. Aan elk pro-
duct hangt een vooraf vastgesteld prijskaartje. Dit 
staat los van de daadwerkelijke behandeling die je 
als psycholoog uitvoert. 

•	 De	verantwoording:	in	het	bestuurlijk	akkoord	is	afge-
sproken dat er werk gemaakt moet gaan worden van 
Routine Outcome Monitoring (ROM). Bovendien moe-
ten zorgverleners alle gegevens over hun behande-
lingen registreren bij DIS (DBC Informatie Systeem).

Bij de invoering van de Basis GGZ heeft vooral de NZa 
een belangrijke rol gespeeld. De beleidsregels van de 
NZa bepalen aan welke eisen een GGZ-aanbieder zich 
heeft te houden: welke zorg aangeboden mag worden, 
hoe deze vergoed wordt, aan welke eisen declaratie en 
registratie moeten voldoen, en wat de maximumtarie-
ven zijn die in rekening mogen worden gebracht. 

Hoofdbehandelaarschap
Een derde ingrijpende verandering betrof het hoofdbe-
handelaarschap in de GGZ. Tot 2012 was dit nauwelijks 
aan regels gebonden: elke BIG-geregistreerde profes-
sional kon alle behandelingen uitvoeren en declareren. 
Mede naar aanleiding van de zogenaamde Europsy-af-
faire, waarin met een verlengde arm-constructie werd 
gewerkt, zijn deze regels in de loop van 2013 ingrijpend 
aangescherpt. Dit gold met name voor de specialistische 
GGZ. 
Al in 2013 eisten veel zorgverzekeraars dat in de specia-
listische GGZ een psychiater, klinisch psycholoog of psy-

chotherapeut als hoofdbehandelaar bij een behandeling 
betrokken moest zijn, om voor vergoeding in aanmer-
king te komen. Begin 2013 verscheen een voorstel van 
de Inspectie om deze eis ook wettelijk vast te leggen. 
Net als het conceptrapport van het CVZ stuitte ook dit 
voorstel op veel verzet, met name van beroepsorganisa-
ties. Dit leidde uiteindelijk tot een compromis: tot 2016 
kunnen wettelijk gezien ook psychotherapeuten en gz-
psychologen als hoofdbehandelaar optreden in zowel de 
Basis GGZ als de specialistische GGZ. Ditzelfde geldt voor 
een aantal andere BIG-beroepsgroepen, zoals de arts-
verslavingszorg. Op aandringen van NIP en NVO werden 
hier later voor de Basis GGZ ook nog de K&J-psycholoog 
NIP en de orthopedagoog-generalist aan toegevoegd (al-
leen voor 2014).
Dit was althans de wettelijke regeling. In de praktijk stel-
len zorgverzekeraars vaak veel scherpere eisen. Dat 
brengt ons bij een andere verschuiving: de toenemende 
rol van de zorgverzekeraar. 

De veranderingen in de praktijk en de rol van 
de zorgverzekeraar
De veranderingen hebben tot veel onrust geleid onder 
zorgprofessionals. Deels heeft dit te maken met het 
tempo waarin de veranderingen zijn ingevoerd en met 
het gebrek aan heldere informatie en voorlichting. Er zijn 
veel vragen waar zelfs de NZa (Nederlandse Zorgauto-
riteit) het antwoord op schuldig moet blijven, en soms 
veranderen verzekeraars en de NZa van de ene op de 
andere week van standpunt. 
Een tweede bron van onrust vormen de gevolgen voor 
de praktijkvoering. Deze raken niet alleen ons als zorg-
verleners, maar ook de patiënten. Huisartsen blijken dik-
wijls niet ingesteld op de veranderingen, de POH-GGZ 
functioneert op veel plaatsen nog niet of nauwelijks, en 
het is zoeken wie wat mag doen. Bovendien voldoen 
verwijsbrieven niet aan de wettelijke vereisten, en wor-
den er nieuwe declaratie- en registratie-eisen gesteld, 

foto Dafna Zwarts
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maar de software daarvoor is nog niet beschikbaar; de-
clareren kan pas vanaf medio 2014.
Maar de belangrijkste bron van onrust vormen toch wel 
de verzekeraars. Binnen de wettelijke kaders mogen zij 
nadere eisen stellen bij het afsluiten van contracten. Van 
deze vrijheid maken zij gretig gebruik, en in mijn ogen 
vaak ook misbruik. Alle verzekeraars stellen andere 
voorwaarden, budgetplafonds, verdelingen over produc-
ten, etcetera. Zo ontstaat een oerwoud van regels en 
bepalingen, waar de individuele zorgverlener nauwelijks 
meer wijs uit wordt. Het omgaan hiermee vraagt een 
grote stressbestendigheid. Veel collega’s haken af. In 
plaats van bezig te zijn met patiënten, inhoud en kwali-
teit, gaat veel aandacht naar het binnen de lijntjes lopen, 
waarbij die lijntjes niet alleen per zorgverzekeraar ver-
schillen, maar vaak ook onduidelijk zijn.
Ook in GGZ-instellingen heerst onrust. Collega’s die bij 
instellingen werken, hoeven minder zelf te organiseren, 
maar merken wel steeds meer van de verandering op 
het gebied van het hoofdbehandelaarschap, de toene-
mende werkdruk, (dreigende) faillissementen en ontslag. 
De managers aldaar hebben er directer mee te maken. 
Mogelijk maakt dit ook dat collega’s die in instellingen 
werken zich minder druk maken over de ontwikkelingen 
en minder geneigd zijn om lid te worden van beroeps-
verenigingen en (meer nog:) daarin actief te participeren.

Einde nog niet in zicht
Met de veranderingen van de afgelopen maanden is het 
einde nog niet in zicht. In 2015 staat ons al weer een 
nieuwe ingrijpende maatregel te wachten: de overhe-
veling van de jeugdzorg en de jeugd-GGZ naar de ge-
meenten. Ondanks massaal protest van zorgverleners 
en brancheorganisaties heeft de Eerste Kamer op 18 
februari jl. groen licht gegeven voor deze mega-operatie. 
Dit betekent dat vanaf 2015,  in plaats van de zorgver-
zekeraars, nu de gemeenten als financier en ‘inkoper’ 
van zorg zullen gaan opereren. Welke verschuivingen dit 

met zich mee zal brengen, valt nog nauwelijks 
te overzien. In elk geval zullen zorgverleners te 
maken krijgen met twee verschillende financie-
ringsregimes. Bovendien valt te verwachten dat 
er grote lokale en regionale verschillen zullen 
ontstaan in de regelgeving rondom zorginkoop 
en financiering. 
Een tweede verandering die eraan zit te komen 
is de invoering van de DSM-5. Dit is natuurlijk pri-
mair een vakinhoudelijke verandering, maar ge-
zien de grote rol van de DSM bij de definitie van 
vergoede zorg, valt te verwachten dat de vervan-
ging van de DSM-IV door de DSM-5 opnieuw tot 
grote verschuivingen zal leiden. 

Wat deed de VEN?
De VEN heeft zich sinds haar oprichting altijd geconcen-
treerd op inhoud en kwaliteit. Dit leidde tot een grote en 
bloeiende vereniging met veel aandacht voor inhoude-
lijke verdieping, training en onderzoek. 
Gezien de ontwikkeling in de GGZ is het, naast de aan-
dacht voor de inhoud en kwaliteit van ons therapeutisch 
handelen, ook steeds meer nodig om naar buiten te kij-
ken, naar de context waarin we werken. Het afgelopen 
jaar hebben we daar als VEN al een voorzichtig begin 
mee gemaakt, bijvoorbeeld door ons aan te sluiten bij 
de NVGzP en de VGCt in onze reactie op het CVZ-rap-
port. Daarnaast hebben wij het initiatief genomen om 
in gesprek te gaan met verzekeraars over de plaats van 
EMDR in het behandelrepertoire. 
Vanouds zijn het vooral de beroepsverenigingen die zich 
bezighouden met het beleid op het gebied van inrichting 
en financiering van de GGZ: het NIP, de NVO, de LVE, de 
NVVP, de NVP en sinds vorig jaar ook de NVGzP. Steeds 
duidelijker wordt echter dat ook de wetenschappelijke 
verenigingen hierin een rol kunnen spelen. 
Een belangrijke stap op dit punt is de ‘Psychologentop’, 
die op 30 januari werd georganiseerd door de NVGzP en 
de VGCt. Hier kwamen vijftien verenigingen van psycho-
logen bijeen waaronder, naast de beroepsverenigingen 
en de VGCt, ook de volgende therapieverenigingen: de 
VEN samen met de NVVS, de NVRG, de VKJP, de NVGP, de 
VCgP, de NVPA en de NBTP. Het doel was om te bespre-
ken hoe we meer met één mond kunnen spreken, en zo 
meer invloed kunnen krijgen op het GGZ-beleid. Hopelijk 
leidt dit tot een bundeling van krachten, waar we ook als 
VEN profijt van kunnen hebben: door als grote weten-
schappelijke vereniging aan te sluiten bij een samenwer-
kingsverband van beroepsverenigingen, versterken we 
onze invloed.
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Hoe kunnen wij omgaan met het gegeven dat EMDR al-
leen voor PTSS wordt vergoed? Hierbij een drietal moge-
lijke invalshoeken voor de korte termijn en twee voor de 
lange termijn.

1. Comorbide PTSS? 
Bij veel van onze patiënten is er naast de primaire diag-
nose ook sprake is van comorbide PTSS. De PTSS is vaak 
een in stand houdende factor voor de primaire diagnose. 
Zo is er dan toch indicatie om te werken met EMDR.

2. Is EMDR een ‘techniek’ of een ‘therapie’? 
Deze discussie komt geregeld terug. We maken het 
ons moeilijk door te stellen dat EMDR een op zichzelf 
staande therapievorm is. Om die officieel te mogen toe-
passen, moeten we dan voor elk indicatiegebied met 
Randomized Controlled Trials (RCT’s) komen. Onze leden 
hebben veelal ook andere therapiemethoden in hun ar-
senaal. In het Handboek voor Geïntegreerde Cognitieve 

Gedragstherapie van Kees Korrelboom en Erik ten Broe-
ke (2004) is EMDR al in het kader van de CGt uitgelegd. 
In het geheel gereviseerde Handboek dat in april 2014 
zal verschijnen, is meer uitgewerkt hoe een interventie 
als EMDR past in het conceptuele kader van (G)CGt. Bin-
nen deze visie kan EMDR worden beschouwd als een 
techniek binnen de CGT. Dit is een geaccepteerde thera-
pievorm en daarmee is de interventie EMDR toegestaan.

3. Criteria voor PTSS oprekken?
Er gaan stemmen op om de criteria voor PTSS op te rek-
ken. Maar het lijkt niet verstandig om de criteria voor 
PTSS in de praktijk op te rekken, zodat we meer mensen 
die daar niet geheel aan voldoen, toch kunnen behande-
len. Dit is mijns inziens geen integer gedrag en daarmee 
plaatsen we ons als EMDR-therapeuten in een verkeerd 
daglicht. We doen dan iets wat niet klopt en bovendien 
wordt het door de regelgeving veroorzaakte probleem 
dan niet duidelijk. Vanuit dat oogpunt is het goed om 
helder te zijn tegen onze patiënten over wat wel en niet 
wordt vergoed. Op deze manier mobiliseren we hen 
richting de verzekeraars. In de praktijk vragen tenslotte 
ook nu al veel patiënten om een EMDR-behandeling.

4. Kwalitatief goed onderzoek?
De VEN gaat door met het stimuleren van kwalitatief 
goede RCT’s bij andere stoornissen dan PTSS. De we-
tenschapscommissie van de VEN denkt actief mee over 
onderzoeksvoorstellen en het VEN-bestuur maakt een 
ruimer onderzoeksbudget voor wetenschappelijk onder-
zoek vrij. Ook organiseert de commissie wetenschaps-
dagen voor leden die zich met onderzoek willen bezig 
houden.
Daarnaast zou de VEN pilot-projecten kunnen opzetten 
om te onderzoeken of EMDR bij een bepaalde klacht of 
stoornis effectief is. We zouden bijvoorbeeld een pro-
tocol kunnen schrijven voor EMDR bij emetofobie. Dit 
protocol zouden we dan binnen een onderzoeksproject 
kunnen uitproberen en hierover in EMDR Magazine rap-
porteren. Op die manier kunnen we wel nieuwe dingen 
uitproberen, maar voorkomen we dat ‘iedereen maar 
wat gaat proberen’.

5. Transdiagnostisch denken?
Veel van onze patiënten voldoen aan meerdere diagno-
ses. PTSS is niet altijd de primaire diagnose. Bij patiën-
ten met schizofrenie of psychoses bijvoorbeeld is er ook 
vaak sprake van ernstige trauma’s met PTSS als gevolg. 
Ook bij somatoforme stoornissen en fobieën spelen 
trauma’s vaak een rol. We zien ook vaak dat mensen wel 
last hebben van PTSS-symptomen als intrusies, maar 
geen volledige PTSS hebben. Bij depressie komen ook 
veel intrusies voor. Ik denk dat het gerechtvaardigd is 
om te spreken van een ‘PTSS-behandeling’ als er sterke, 
emotioneel beladen beelden zijn, die refereren aan een 
ingrijpende gebeurtenis en die te koppelen zijn aan de 
klachten van de patiënt. In de praktijk merken we ook 
dat EMDR juist bij dat soort beelden werkt en een ef-
fect heeft op de klachten die onderdeel uitmaken van de 
primaire stoornis. Het ‘trauma’ was in feite een in stand 
houdende factor voor de primaire diagnose.
In de dagelijkse praktijk wordt EMDR op deze manier 
toegepast en het zou dus ook geen probleem mogen zijn 
om dit te zien als een PTSS-behandeling. 
Je kan het ook anders zeggen, voorbij de DSM-indeling. 
Mensen zijn geen diagnoses, maar hebben last van hun 
symptomen. Als je het meer transdiagnostisch benadert, 
behandelen we de betekenisgeving van die symptomen 

Vergoeding van EMDR
Tekst: Herma Hagen
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(bv. intrusies), die bij meerdere diagnoses voorkomen. 
Mensen geven een betekenis aan de intrusies; ze den-
ken bijvoorbeeld nu nog steeds dat ze machteloos staan 
tegenover de inhoud van de intrusie. EMDR is dan bij uit-
stek een manier om deze foutieve betekenisgeving te 
behandelen door de lading eraf te halen. Het zou best 
kunnen dat we daar meer naartoe gaan, maar zover zijn 
we helaas nog niet.

Het recente boek van Jim van Os ondersteunt deze gedachtegang: ‘De 

DSM-5 voorbij. Persoonlijke diagnostiek in de nieuwe GGZ’. Hij fileert de 

DSM en pleit voor een persoonlijke diagnostiek, waarbij de individuele pa-

tiënt weer centraal staat. Hij beschrijft  de ‘Vier vragen methode’. Centraal 

daarin staat de participerende patiënt die zijn eigen diagnostische data 

verzamelt en meeneemt naar de professional.

Met dank aan de NVGzP (Peter van Drunen) voor informatie over de 

ontwikkelingen in de GGZ. 

Vragen naar aanleiding van deze bijdrage kunnen gericht worden aan 

Herma Hagen, Hagen@HenB.com. 

De 15 betrokken verenigingen:
•	 het	Nederlands	Instituut	van	Psychologen	(NIP)
•	 de	 Nederlandse	 Vereniging	 van	 pedagogen	 en	

Onderwijskundigen (NVO)
•	 de	Nederlandse	Vereniging	voor	Psychotherapie	

(NVP)
•	 de	 Nederlandse	 Vereniging	 voor	 Gezondheids-

zorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
•	 de	Vereniging	voor	Gedragstherapie	en	Cognitie-

ve Therapie (VGCt)
•	 de	 Nederlandse	 Vereniging	 van	 Vrijgevestigde	

Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP)
•	 de	Landelijke	Vereniging	van	Eerstelijnspsycholo-

gen (LVE)
•	 de	 Nederlandse	 Beroepsvereniging	 voor	 Toege-

paste Psychologie (NBTP)

•	 de	 Nederlandse	 wetenschappelijke	 Vereniging	
voor Seksuologie (NVVS)

•	 de	Nederlandse	vereniging	voor	groepsdynamica	
en groepspsychotherapie (NVGP) 

•	 de	 Nederlandse	Vereniging	 voor	 Psychoanalyse	
(NVPA)

•	 de	Nederlandse	Vereniging	voor	Relatie-	en	Ge-
zinstherapie (NVRG)

•	 de	 Vereniging	 voor	 Cliëntgerichte	 Psychothera-
pie (VCgP)

•	 de	Vereniging	EMDR	Nederland	(VEN)
•	 de	Vereniging	voor	Kinder-	en	Jeugdpsychothera-

pie (VKJP)

Meer informatie over de nieuwe Basis GGZ: 
http://www.invoeringbasisggz.nl/ - de officiële voorlich-
tingssite van VWS en de partijen uit het bestuurlijk ak-
koord

http://www.nvgzp.nl/dossier-basis-ggz/ - de website van 
de NVGzP, met een overzicht van de nieuwe Basis GGZ, 
alle hier besproken rapporten,  veel gestelde vragen, en 
handige tools zoals voorbeeldfacturen en overzicht ver-
goedingen verzekeraars. 
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Vijf vragen 
aan...  Jan de Vries

Estafette interview
Tekst: Rowina de Bas

In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ 
wordt een meer of minder be-
kend VEN-lid aan u voorgesteld.

Jan de Vries is specialist 

op het gebied van 

hechtingsproblematiek. 

Samen met zijn collega’s 

van het samenwerkings-

verband ZO! behandelt 

hij emotionele problemen 

bij kinderen die 

geadopteerd zijn of in 

pleeggezinnen wonen. 

Ook volwassenen met 

hechtingsproblemen 

kunnen bij hen terecht.

In het vorige EMDR Magazine 
stelde Els van Rijn in deze ru-
briek een vraag aan je: “Wat zijn 
je ervaringen met EMDR bij kin-
deren die hechtingsproblemen 
hebben en geadopteerd zijn of 
in pleeggezinnen wonen?”

“Het merendeel van de EMDR-behan-
delingen pas ik toe binnen de context 
van een gehechtheidbehandeling. 
EMDR-therapie bij jonge kinderen is 
meestal niet vooraf gepland. De ou-
ders informeer ik wel dat EMDR een 
keer plaats kan vinden, als dat de to-
tale behandeling zal versnellen. EMDR 
pas ik toe op het moment dat het luik-
je bij een kind even open gaat en hij of 
zij zicht krijgt op het aanwezige trau-
ma. Vaak is het trauma preverbaal of 
‘anders-verbaal’, zoals ik dat noem. 
Een anders-verbaal trauma heeft in 
een andere taalperiode uit het leven 
van het kind plaatsgevonden. Bijvoor-
beeld in het land van herkomst bij een 
kind uit Haïti, dat op vijfjarige leeftijd 
naar Nederland komt. Een anders-
verbaal trauma kun je herkennen door 
goed te kijken naar de fysieke reac-
ties van een kind. Je kunt bijvoorbeeld 
zien dat een kind een trauma herbe-
leeft, doordat het lijf begint te schok-
ken of te trillen. Maar het kind kan er 
letterlijk geen woorden aan geven. In 
de behandeling kan ik er op zo’n mo-
ment geen talige vraag over stellen, 
want dan keert het kind weer terug 
naar het nu, naar het programma in 
het brein waar de Nederlandse taal 
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draait. Ik kan wel non-verbaal mee 
reageren en in het contact blijven, 
zodat het kind naar de traumatische 
herinnering blijft kijken. Soms mur-
mel ik wat en maak dan non-verbaal 
duidelijk dat we met de taps gaan be-
ginnen. Sommige kinderen tikken zelf 
op een djembé en zo wordt het een 
bekend patroon in het contact. EMDR 
binnen een gehechtheidbehandeling 
kan alleen toegepast worden bij kin-
deren met wie al een behandelrelatie 
is opgebouwd, want de veiligheid is 
essentieel.” 

Waar werk je in de EMDR-behan-
deling van kinderen met hech-
tingsproblematiek naar toe?
“Bij hechtingsproblemen is het pri-
maire doel het ontwikkelen van vei-
ligheid en verbondenheid met de 
opvoeder. EMDR binnen een gehecht-
heidbehandeling is een deelinterven-
tie. Na de taps koppel ik direct de 
ouder weer aan het kind, om in het 
hier-en-nu een gevoel van veiligheid 
te creëren. Dan zeg ik bijvoorbeeld: 
‘Ga maar lekker bij mama zitten.’ Of 
bij het installeren van de PC zeg ik 
tegen het kind: ‘Wat is mama warm 
en wat heeft ze een zacht vest aan.’ 
Ik laat het kind daarop concentreren 
en pas dan taps toe. Het kind krijgt 
zo de bevestiging ‘ik ben nu veilig’. 
Targets liggen voornamelijk in het do-
mein Veiligheid. De thema’s zijn vaak 
onveiligheid, verlating en gevaar. Bij 
adoptiekinderen zijn deze thema’s 
meestal gerelateerd aan preverbale 
of anderstalige traumatische herin-
neringen uit het land van herkomst. 
Bijvoorbeeld: ‘en toen werd ik achter-
gelaten’ of: ‘papa ging huilend weg’. 
Het doel van EMDR is om het trauma 
uit te doven, waardoor het kind meer 
ruimte krijgt voor gevoelens van vei-
ligheid en verbonden en ik zagen toe-
vallig dat hij in zijn gezicht wegtrok. 
Om het te verstoppen ging hij op zijn 
kop op de bank staan. Ik heb toen 
maar taps op zijn billen gegeven. 

Daarna ontspande hij zich en ging 
lekker bij zijn moeder liggen. Achter-
af bleek dit een doorbraak. Verlating 
bleef bij hem wel een thema en we 
zijn doorgegaan met EMDR, maar zijn 
ontwikkeling heeft hij weer kunnen 
oppakken. Zijn behandeling bij mij 
was de springplank.” 

Welke tips kun je geven aan 
EMDR-therapeuten die wer-
ken met volwassenen met 
hechtingsproblematiek? 
“Het belangrijkste is dat er een basis 
van veiligheid moet zijn in de pati-
ent zelf, voordat de therapeut met 
EMDR kan gaan werken. Ik ben altijd 
terughoudend als een volwassene 
met hechtingsproblematiek zich 
aanmeldt met de directe vraag naar 
EMDR. Er moet eerst gewerkt wor-
den aan enige veiligheid in de per-
soon, anders bestaat het risico dat 
de beerput van verlating en verwaar-
lozing ongecontroleerd open gaat. 
Het is lastig precies vast te stellen 
wanneer er voldoende interne veilig-
heid is, waar de patiënt tijdens en na 
behandeling van het trauma op terug 
kan vallen. Juist bij gehechtheidpro-
blemen weten of voelen patiënten 
dat niet altijd. Een goed startpunt is 
het verkennen van ‘de veilige plek’. 
Een indicatie geeft de mate waarin 
die ‘veilige plek’ is op te bouwen tot 
een doorleefde ervaring, dat wil zeg-
gen met cognitieve, emotionele en 

sensopathische aspecten. Door de 
jaren heen heb ik gemerkt dat pati-
enten EMDR vaak afhouden. Achteraf 
blijkt meestal dat er nog onvoldoen-
de veiligheid in hen is. Hun afweer 
is dan een signaal dat het te vroeg 
is. Het duurt soms jaren voordat het 
wel kan. Dan kun je aan de trauma’s 
gaan werken. Mijn tip daarbij is om, 
net als bij kinderen, altijd rekening te 
houden met de leeftijd waarop het 
trauma plaatsvond. Kijk daarom goed 
naar het gedrag tijdens de herbele-
ving van het trauma, of vraag naar 
de leeftijd. De kindleeftijd bepaalt je 
toon en het begrippenkader van je 
interventies. Het is belangrijk om bij 
de emotionele ontwikkelingsleeftijd 
van het trauma aan te sluiten, zodat 
mensen vervolgens de ervaring kun-
nen integreren.”

Wie wil je de volgende keer 
aan het woord laten in deze 
rubriek, en wat is je vraag?
“Gerrie Douma. Ik heb haar vorig jaar 
ontmoet op een feest van de VEN. Zij 
vertelde me toen dat haar voorkeur 
steeds meer uitgaat naar het behan-
delen van de volwassene, omdat het 
ook een positieve invloed heeft op 
hun kinderen. Volgens haar is dat dus 
effectiever. Deze uitspraak triggerde 
mijn nieuwsgierigheid. Ik zou haar 
graag willen vragen om dit nog eens 
toe te lichten.” 

“Het belangrijkste is dat er 
een basis van veiligheid moet 

zijn in de patiënt zelf, voordat 
de therapeut met EMDR kan 

gaan werken.” 
Jan de Vries

9



Om fysieke klachten bij de therapeut te voorkomen, kan 
het gebruik van hulpmiddelen, zoals een lichtbalk, tijdens 
EMDR uitkomst bieden. Maar zijn er mogelijk nog meer 
voordelen van die lichtbalk dan alleen het voorkomen 
van ‘EMDRSI’? Drie ervaren EMDR-therapeuten testen de 
in Nederland ontwikkelde EMDR-kit uit en concluderen 
dat het om verschillende redenen een aanvulling is op 
hun dagelijkse praktijk. 

De EMDR-kit is ontwikkeld door Psy-zo! en bedoeld 

om EMDR-therapeuten tijdens de behandeling te 

ondersteunen. Het apparaat bestaat uit een licht-

balk voor visuele stimulatie, trillers voor tactiele 

stimulatie en een koptelefoon voor auditieve sti-

mulatie. De therapeut kan de verschillende functies 

aansturen met een daarop aangesloten controller. 

Kijk voor meer informatie op: www.emdrkit.com. 

Het testpanel: Piggel van Lennep, psychotherapeut bij GG-
Net, gebruikt wegens fysieke klachten een lichtbalk tijdens 
haar EMDR-behandelingen. Haar werkgever schafte een 
lichtbalk van het bedrijf Neurotek aan. Haar collega, GZ-
psycholoog Wendy Otemann, kiest juist voor handbewegin-
gen. Zij zit dicht bij de patiënt om, tijdens EMDR, optimaal 
te kunnen afstemmen. Op de werkplek van Meta Oldenziel, 
klinisch psycholoog in het Gelre Ziekenhuis, wordt het ge-
bruik van een lichtbalk nog overwogen. Wendy en Piggel 
behandelen volwassenen, Meta behandelt ook kinderen.

Startklaar pakket
Voor Wendy is het de eerste keer dat zij met een lichtbalk 
werkt. “Ik had het apparaat snel geïnstalleerd. Binnen tien 
minuten had ik door hoe ik de basale functies moet gebrui-
ken, zoals het aanzetten van de verschillende modaliteiten 
en het instellen van de snelheid en het volume. Daarna las 
ik pas de handleiding om meer te weten te komen over de 
aanvullende functies. Die handleiding is heel duidelijk.” 
Piggel geeft aan dat de drempel om het apparaat te gaan 
gebruiken laag is. “Zelfs voor een ‘apparaatfobicus’ zoals ik, 
is het een startklaar pakket. Je hoeft niet bang te zijn voor 
gestuntel tijdens je behandeling. Het gebruiksgemak ver-
laagt de drempel om het te gaan gebruiken bij patiënten. 
Wat mij direct opviel, is de secondewijzer op het display 
van de controller die aangeeft hoe lang een set al duurt. Zo 
hoef ik niet steeds mee te tellen om te weten wanneer ik 
de lampjes kan stoppen. Op de display staat aangegeven 

wanneer je het apparaat stop hebt gezet. Dat mis ik bij de 
Neurotek lichtbalk.”
Ook Meta vindt het een belangrijk pluspunt dat je snel aan 
de slag kan met het apparaat. “Je hebt geen handleiding 
nodig om de lampjes sneller of langzamer te laten gaan of 
om het geluid in te stellen. Ik heb de handleiding niet gele-
zen, het wijst zich vanzelf.” 

Een minpunt is volgens de panelleden het wat insta-
biele tafelstatief. Meta: “Het duurde even voordat ik de 
driepoot goed recht had staan. Soms moest ik de po-
tjes wat verzetten om ervoor te zorgen dat de balk niet 
zwengelt.” Piggel en Wendy hebben beiden gebruik ge-
maakt van een aparte grondstandaard waar de lichtbalk 
op gemonteerd kan worden. Op deze manier kun je met 
de patiënt aan een zitje werken in plaats van aan een 
tafel. “Het grote statief is steviger”, vertelt Wendy, “maar 
je hebt dan iets meer tijd nodig om het apparaat op te 
zetten. Het tafelstatief kun je na gebruik snel inklappen 
en met de lichtbalk opvouwen.”  
Het panel waardeert het design overigens voldoende om 
het apparaat na gebruik te laten staan voor een volgen-
de keer. “Ik heb het apparaat in mijn kamer laten staan 
na gebruik”, vertelt Wendy. “Je zet het makkelijk in een 
hoekje, het staat niet in de weg. Als ik het nodig heb, 
pak ik het apparaat er zo weer bij.” Piggel vult aan dat 
ze daarentegen de Neurotek lichtbalk niet in haar kamer 
zou laten staan. “Die valt erg op.” 
Het panel concludeert dat vooral het gebruiksgemak van 
de EMDR-kit een pluspunt is. De functies op de control-

ler geven voldoende duidelijkheid om het apparaat aan 
te zetten en de basale functies in te stellen. De heldere 
instructie geeft de mogelijkheid om de aanvullende op-
ties te exploreren. 

Veelzijdig apparaat
De EMDR-kit geeft de mogelijkheid om gebruik te maken 
van drie modaliteiten: visueel, auditief en tactiel. De mo-
daliteiten kunnen via de oplaadbare controller ingesteld 
worden op intensiteit en snelheid. Aanvullende opties bij 
de visuele stimulatie zijn instellingen voor de kleur van 
de lampjes, het aantal lampjes en de bewegingen van de 
lampjes. De standaard kleur van de lampjes is blauw. De 
therapeut kan ook één van de andere zeven beschikbare 
kleuren instellen zoals wit, rood, geel of groen. Tevens 

EMDR-kit warenonderzoek

Getest de EMDR-kit
Tekst: Rowina de Bas
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is er een random optie, waarbij de verschillende kleu-
ren elkaar afwisselen. Bij tactiele stimulatie is de toon-
hoogte, het volume en de snelheid instelbaar. Ook kan 
de therapeut kiezen voor onregelmatige klikjes en voor 
toevoeging van muziek. 
Meta heeft zowel bij kinderen als bij volwassen patiën-
ten meerdere modaliteiten gebruikt. “De trillers gebruik-
te ik steeds in combinatie met de oogbewegingen of de 
auditieve stimulatie. Veel patiënten ervaren twee moda-
liteiten als meer afleiding dan een. Ook vonden ze de tril-
lers erbij prettiger, omdat het meer afleiding geeft. Het 
is mijn ervaring dat tactiele stimulatie de patiënt goed in 
het hier-en-nu kan houden en hem of haar letterlijk iets 

in handen geeft. Voordat ik begin, stem ik eerst met de 
patiënt af wat de juiste snelheid en intensiteit is. Het is 
me opgevallen dat patiënten dat heel goed zelf kunnen 
aangeven. Voor kinderen is het leuk dat zij de kleur van 
de lampjes kunnen kiezen.”
Ook Wendy geeft aan dat zij de EMDR-kit een veelzijdig 
apparaat vindt. Toch heeft zij weinig gebruik gemaakt 
van de verschillende modaliteiten. “Ik vind het jammer 
dat de modaliteiten niet afzonderlijk van elkaar te rege-
len zijn. Als je het geluid zachter zet, dimmen ook de 
lichtjes die daardoor onscherp worden. Een praktisch 
bezwaar bij het gebruik van de bijgeleverde koptelefoon 
is dat het snoer veel te kort is. De koptelefoon wordt 
aangesloten op de controller, die je in je hand houdt. Je 
moet nog oppassen dat je de koptelefoon niet meetrekt 
als je de controller even neerlegt. Verder vind ik het elek-
tronische geluid van de tonen en het zoemend geluid 
van de trillers storend, maar dat heb ik niet nagevraagd 
bij de patiënten.” Piggel heeft vooral de instellingen van 
de visuele stimulatie uitgeprobeerd bij haar patiënten. 
“Een patiënt gaf aan dat ze de lichtjes te diffuus vond. Ik 
heb de lichtintensiteit toen wat aangepast, waarna het 
wel goed ging. Ook aanpassing van de snelheid gaat heel 
eenvoudig. Als ik merk aan iemands oogbewegingen dat 
het tempo te laag is, voer ik de snelheid op met een druk 
op de knop.” 

De patiënt op afstand
Met het gebruik van de lichtbalk staat er een stuk tech-
niek tussen de therapeut en de patiënt. Is dit een sto-
rend aspect tijdens de EMDR? 
“Het voelde voor mij eerst wat afstandelijk”, vertelt 
Wendy. “Maar in de tijd dat ik vooral klikjes gebruikte 
en de patiënt met de ogen dicht zat, was de afstand ei-
genlijk nog groter.” Meta geeft ook aan dat het anders 
‘voelt’. “Met een lichtbalk heb ik meer afstand tot het 
proces van de patiënt. Je kunt niet handmatig afstem-
men.” Piggel vindt toch dat het gebruik van de EMDR-kit 
niet interfereert in het therapieproces. “Ik kan voldoende 
ondersteunend en nabij zijn, ook als ik aan de andere 
kant van de tafel zit. Voor de patiënt is het misschien wel 
makkelijker om emoties te laten gaan, als de therapeut 
wat meer op afstand zit.” Dat afstand voor de patiënt 
prettiger kan zijn, heeft Wendy ondervonden. “Een pati-
ente zei tegen me: ‘Als je zo dicht bij me zit, ben ik veel 
meer met jou bezig. Met hoe je er uit ziet, of dat je me 
zo ziet als ik emotioneel ben. Met het apparaat kan ik 
me beter concentreren op mezelf.’ Ik merkte tijdens de 
EMDR dat haar proces juist vlotter verliep met mij op 
afstand. Nabijheid van de therapeut kan dus ook belem-
merend werken. Dat had ik niet zo bedacht voordat ik de 
lichtbalk gebruikte.” 
Het panel geeft aan dat zij de oogbewegingen met een 
lichtbalk minstens even effectief vinden voor het thera-
pieproces als met de handbewegingen. Meta vindt de 
lichtbalk nog effectiever, omdat patiënten meer hun ei-
gen proces kunnen volgen. Haar patiënten gaven una-
niem aan dat ze de lichtbalk prettiger vonden dan het 
volgen van de vingers. “Sommige patiënten gaven zelfs 
aan dat het beter voor hen werkt. Ook vonden ze het 
moderner en ‘minder gek’ dan de handmatige oogbe-
wegingen. De adolescenten vonden dit stoerder, meer 
‘hightech’. Bij hele jonge kinderen, die ik op de schoot 
van de ouders behandel, zou ik de taps blijven gebrui-
ken, maar de trillers zouden ook goed kunnen.” 

Een aanrader?
Om verschillende redenen vinden de panelleden de EM-
DR-kit een aanvulling op hun dagelijkse EMDR-praktijk. 
Piggel vindt het fijner om met dit apparaat te werken 
dan met haar handen. “Doordat ik mijn handen vrij heb, 
kan ik tijdens de EMDR aantekeningen maken van din-
gen die me opvallen en van de interweaves die ik maak. 
Bovendien kan ik doorgaan bij patiënten die snel asso-
ciëren! Met de handbewegingen was ik soms geneigd 
mijn arm rust te geven door toch even in gesprek te 
gaan of de zitting te verkorten. Voor het proces wil je dat 
juist niet. Als ik een eigen praktijk zou hebben, zou ik er 

De verschillende functies worden aangesloten op een 

controller
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een aanschaffen.”
Wendy denkt daar wat anders over. “Ik heb niet zo snel 
last van mijn arm, dus voor mij is het geen ‘must’. Som-
mige technische aspecten vind ik wat minder, waardoor 
ik de investering voor mijzelf te fors vind. Het is wel een 
aanvulling, omdat je een alternatief kan aanbieden voor 
patiënten die het prettiger vinden om wat meer op af-
stand te zitten van de therapeut. Je kunt voorafgaand 
aan de EMDR met de patiënt bespreken welke voorkeur 
hij of zij heeft.”
Meta is door de tevredenheid van haar patiënten over-
tuigd van de toegevoegde waarde van de EMDR-kit voor 
haar werkplek. “Ik vind het belangrijk om te luisteren 
naar de mening van patiënten over wat zij als prettig en 
minder prettig in de behandeling ervaren. De EMDR-kit 
is cliëntvriendelijk en daarom vind ik het een must voor 
mijn werkplek om er een aan te schaffen. Ik zet het op 
de begroting!”

Testoordeel uitgedrukt in rapportcijfers
 
Gebruiksgemak   8,3

Cliëntvriendelijkheid   8,2

Veelzijdigheid   8,0

Design   8,3

Algemeen testoordeel  7,7

Belangrijkste pluspunten 
Gebruiksgemak en cliënttevredenheid 

Belangrijkste minpunten 
Modaliteiten zijn niet afzonderlijk in te stellen en 
instabiel tafelstatief

Piggel van Lennep gebruikt al geruime tijd een lichtbalk 

tijdens EMDR

Wendy Otemann en patient
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Willem (27 jaar) verloor acht jaar geleden twee van zijn 
beste vrienden. Zij verdronken toen  hun auto door een 
ongeluk in het water was beland. Willem kon niet over 
het verlies spreken. Hij vluchtte in drugsgebruik en kreeg 
last van hypochondrie, paniekklachten en angst om 
dood te gaan.   
Willem had nog regelmatig het beeld in zijn hoofd van het 
naakte en levenloze lichaam van één van zijn overleden 
vrienden, dat hij kort na het ongeluk in het ziekenhuis 
had gezien. De jaren na het ongeluk kreeg hij regelmatig 
paniekaanvallen. Zijn meest heftige paniekaanval was 
tijdens een stage in een ziekenhuis. Hij ontmoette daar 
twee jongens die hem huilend vertelden dat hun moe-
der tijdens de bevalling van hun zusje was overleden. Dit 
riep bij Willem direct een  paniekaanval op, waarbij hij 
zelfs het bewustzijn verloor. Toen hij bijkwam, lag hij met 
pleisters op zijn borst aan de monitor. Dit beeld achter-
volgde hem. Hij ontwikkelde een diepe angst opnieuw in 
elkaar te kunnen zakken en daarbij te overlijden. Gedu-
rende twee zittingen werden beide targets gedesensiti-
seerd, waarna de klachten verdwenen. 

Willem schreef er dit gedicht hiernaast over:

Slapeloze nachten, het bloed,
vluchten, chaos, onrust, blijven vechten...
Het blijft en lijkt niet te slechten.
Gesproken, getekend, geschreven, geschreeuwd,
geschreeuwd, gehoopt, gehuild, gehavend,
gehavend, gedroomd, gebeden en opgegeven.
Niets helpt, blijven vechten?
Lege blikken, gestaar in de verte
niets te zien, realiteit is troebel. 
Tijd verstrijkt en troebel wordt zwart...
Zintuigen afgestompt, leeg raakt het hart. 

Tot het klikken van vingers je ontwaakt,
het piepje in je oren je diep van binnen raakt.
Niemand weet waardoor 
het volgen van de vingers
gezonde scepsis volgt...

Tot het zachter wordt, je dieper slaapt, snapt wat ze 
bedoelen
naar je pijn kan kijken zonder het te voelen.
De chaos lijkt plots rechtgebreid, de onrust te verstillen   
Nooit meer vechten 
nooit meer vluchten voor de pijn. 
Het hoeft niet weg, de pijn mag er nu zijn.

Willem van Rij

Column

Client’s Perspective
  Tekst: Jacqueline de Groot en Femke van de Linde

Wil je graag iets van jouw cliënt in deze rubriek zien, dan kun je contact opnemen met Femke van de Linde 
(lindepraktijk@gmail.com).

Deze rubriek is voor mooie, 
aangrijpende, interessante of 
enthousiaste uitingen van cli-
enten over hun EMDR-thera-
pie. Het kan gaan om een om-
schrijving van hoe iemand de 
EMDR-sessie of de therapie 
heeft beleefd, een gedicht 
of een kunstige uiting in de 
vorm van beelden.

Illustratie: Luca van Vliet
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Met 
spoed 
naar de 
psycholoog
Eerste hulp bij verwerken
Tekst en foto: Gea Procee

SIG in beeld: SIG Vroegtijdige interventie

PTSS krijgt als beroepsziekte binnen 

steeds meer bedrijven erkenning. Ook 

bij slachtoffers van ernstige ongeluk-

ken of misdrijven kan soms al vroeg 

duidelijk zijn dat zij niet zonder hulp 

over een schokkende ervaring heen 

komen. Snel ingrijpen met EMDR kan 

helpen om de lijdensdruk te verminde-

ren en misschien ook een PTSS te voor-

komen. Ad de Jongh en Sjef Berend-

sen vertellen over het belang van snel 

interveniëren in plaats van afwachten.

Wat maakt vroegtijdige inter-
ventie nodig?
Ad: “Er is nog niet veel bekend over 
vroegtijdige interventies. We weten 
niet precies wanneer je EMDR kunt 
inzetten naast andere gangbare the-
rapieën. Daar zijn ook veel vragen 
over in de cursussen. Ik denk dat het 
merendeel van de psychologen nog 
steeds wordt opgeleid met het idee 

dat je er eerst maar mee moet leren 
leven, als je een trauma hebt mee-
gemaakt. Na dertig dagen kun je vol-
doen aan een PTSS en pas dan kan 
een psycholoog interveniëren. Maar 
het gekke is dat hulpverleners zich 
weinig realiseren dat mensen wel 
veel klachten kunnen hebben in die 
eerste tijd. En als je die lijdensdruk 
kunt verminderen? Waarom zou je 

dat dan niet doen? Hoewel we dit in 
de praktijk gewoon doen, is het on-
derzoek nog heel beperkt.” 
EMDR wordt gezien als een hulpmid-
del om het natuurlijke verwerkings-
proces in beweging te brengen wan-
neer dat niet voldoende op gang is 
gekomen. Je zou dus kunnen zeggen: 
zo vroeg interveniëren is helemaal 
niet nodig omdat het verwerkings

14



proces het in principe zelf wel gaat 
doen…
Sjef: “Toch is het belangrijk, omdat dit 
niet voor iedereen geldt. Er bestaat 
een groep mensen van wie je weet 
dat zij vanzelf wel zullen herstellen 
en een groep bij wie dat te langzaam 
gaat of niet gebeurt. Bij die groep zie 
je geen verandering in de loop van de 
eerste dagen of weken. Ik herinner 
me een trambestuurder die een jonge 
vrouw onder zijn tram kreeg. Hij vond 
dat hij altijd heel goed reed. Als het 
een ander overkwam dacht hij: ‘dat 
zal mij nooit gebeuren.’ Ik werd er di-
rect na het ongeluk bij geroepen, om-
dat hij niet uit de emotie kwam. Ik heb 
twee dagen later de eerste EMDR-in-
terventie gedaan. Dat ging heel lastig, 
hij kon de oogbewegingen allemaal 
niet volgen, de koptelefoon moest 
op en af, maar we zagen de SUD al 
dalen. Een paar dagen later volgde de 
tweede sessie.  Daarin daalde de SUD 

nog verder. Ik denk dat hij er veel lan-
ger last van had gehouden, als ik hem 
niet had geholpen. Dat was voor hem 
vervelend geweest, en ook voor zijn 
werkgever.”
Ad: “We zien vaak twee soorten reac-
ties: sommige mensen reageren vrij 
gelaten, hoewel ook zij last hebben 
van herbelevingen en slecht slapen. 
Anderen raken al tijdens of vlak na 
een schokkende gebeurtenis volle-
dig in de stress. Als je zo’n klap niet 
echt goed aankan en je raakt erg 
ontregeld, dan is vroege interventie 
belangrijk. Het is eigenlijk een stan-
daardnormaalverdeling: bij een kleine 
groep mensen is er een buitenpro-
portionele reactie, en die herstelt niet 
zomaar vanzelf.

Het blijkt overigens dat mensen die 
heel heftig reageren op een gebeurte-
nis vaak ook al een voorgeschiedenis 
hebben van trauma in het verleden. 
Daarin schuilt wel een risico. EMDR wil, 
ook als vroege interventie, kort zijn.”

Zijn er ook specifieke ervaringen
of gebeurtenissen waarbij je 
alert moet zijn op de nood-
zaak om niet af te wachten?
Ad: “Ik denk het wel. Dat geldt in ieder 
geval voor alles waarin schuld en zelf-
verwijt een rol spelen. Dus als er iets 
is gebeurt waarvoor iemand zich heel 
verantwoordelijk voelt. Ik heb eens 

een vuilnisman behandeld die met 
zijn wagen achteruit gereden was en 
daarbij een kind had doodgereden. Hij 
zag niet alleen iemand onder zijn wie-
len liggen, maar hij had dat zelf ver-
oorzaakt. Zo iemand is natuurlijk niet 
echt schuldig. Hij had niet de intentie 
om iemand iets aan te doen; maar zo 
voelde hij dat wel. Daar moet je snel 
iets aan doen. Dit type schuldgevoel 
gaat niet zomaar vanzelf over.” 

Kun je ook te vroeg zijn?
Sjef: “Er is onderzoek gedaan naar 
debriefing en dat blijkt inderdaad 
soms averechts te werken. Het idee 
is ontstaan dat je mensen niet te snel 
moet blootstellen aan al die nare de-
tails en emoties. We zijn ervan afge-

stapt om direct heel nauwgezet de 
gebeurtenissen te reconstrueren. Bij 
imaginaire exposure doe je dat wel. 
Ik kan me voorstellen dat je daar heel 
voorzichtig mee bent, maar dat is met 
EMDR anders.”
Ad: “In EMDR kun je veel meer met 
de afleiding doen. Je kunt je voorstel-
len dat als je in een debriefing zit met 
mensen die net iets vreselijks hebben 
meegemaakt en de therapeut zegt: 
‘Ga nog eens vertellen wat je net al-
lemaal hebt meegemaakt’, dat de 
adrenaline dan weer omhoog schiet. 
Wij denken dat EMDR dan juist wel 
kan, omdat je daarmee het parasym-

“Het merendeel van de 
psychologen wordt nog steeds 

opgeleid met het idee dat je 
er eerst maar mee moet leren 
leven als je een trauma hebt 

meegemaakt.” 
Ad de Jongh
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patisch zenuwstelsel activeert, wat 
zorgt voor een daling van de arousal. 
Maar hiernaar is nog weinig klinisch 
onderzoek gedaan.”
Sjef: “De richtlijnen geven aan dat je 
moet beginnen met ‘watchful wai-

ting’. Dat betekent dat je even af-
wacht hoe het verwerkingsproces 
verloopt. Het Instituut voor Psycho-
trauma heeft in 2010 een online ver-
werkingsscan geïntroduceerd bij de 
NS. Die scan wordt een week na een 
ingrijpende gebeurtenis afgenomen. 
Het blijkt uit de eerste cijfers dat ruim 
zestig procent van de medewerkers 
‘groen’ scoort. Dat is de groep met 
voldoende zelfherstellend vermogen. 
Ongeveer tien procent van de men-
sen meldt dat het niet goed gaat en 
vraagt om een therapeut. Bij die groep 
kun je starten met EMDR. Je probeert 
er vroeg bij te zijn om de lijdensdruk 
te verminderen en misschien ook een 
PTSS te voorkomen. En als dat laatste 
lukt, dan is dat geweldig. Want tot nu 
toe leeft de opvatting dat je dat niet 
kunt voorkomen.”
Ad: “Daarom zou op dit gebied de 
studie naar vroegtijdige EMDR bij ver-
krachtingsslachtoffers, die binnenkort 
van start gaat bij het Centrum Seksu-
eel Geweld (CSG) In Utrecht, wel eens 
een doorbraak kunnen worden.”

Er is veel gaande rondom vergoedin-
gen en DBC’s. Hebben we de wind 
mee of tegen in de mogelijkheden om 
snel in te grijpen? 
Sjef: “Ik denk dat we de wind mee 
hebben. Ik werk bij het Instituut voor 
Psychotrauma, een commercieel in-
stituut. Er is bedrijven veel aan gele-
gen dat mensen snel herstellen. Als je 
kunt laten zien dat je iets snel signa-
leert en je doet een goede interventie, 
dan zijn ze daar zeer enthousiast over. 
Daarom willen we hierover ook publi-
ceren. Met de verwerkingsscan kun-
nen we snel de mensen boven tafel 
krijgen, die bij vorige incidenten niet 
zijn opgemerkt. We onderbouwen 

dat met een onderzoek van Wang 
(e.a. 2005). Hij stelde vast dat van de 
mensen die een PTSS ontwikkelen, 
slechts tien procent in het eerste jaar 
na de schokkende gebeurtenis, zelf 
actief hulp zoekt. Dus negentig pro-
cent blijft er langer dan een jaar mee 
rondlopen. In ieder bedrijf waar wij 
komen, werken dus mensen die nog 

klachten hebben. 
Bij de politie is PTSS pas sinds 2013 
erkend als beroepsziekte. Daarmee 
lopen ze ontzettend achter. Binnen 
Defensie is het al sinds de jaren ne-
gentig erkend. Ook de NS is er al veel 
verder mee. Nu het bij de politie er-
kend is, zie je dat daar een hele slag 
wordt gemaakt.
Prof. dr. Berthold Gersons heeft een 
blauwdruk gemaakt voor een zorglijn 
voor de politie waar de verwerkings-
scan onderdeel van is. Dat betekent 
dus dat wanneer iemand ‘rood’ 
scoort, je meteen een interventie kan 
doen. Mooi toch? In die zin zit het 
mee.”

Wat is jullie advies als het 
gaat om vroeg interveniëren? 
Moeten EMDR-therapeuten 
het vooral aanpakken, of 
moeten ze daar toch voor-
zichtig mee zijn?
Sjef: “In zijn algemeenheid is dat 
moeilijk te zeggen. Het hangt erg af 
van de doelgroep. De groep waar Ad 
en ik voor werken zijn mensen met 

een baan: een redelijk gezonde groep 
met een sociaal netwerk. Maar men-
sen die bijvoorbeeld in een ziekenhuis 
komen, zijn vaak een hele andere 
doelgroep. Kijk naar de sociale achter-
grond en zoek als het even kan uit hoe 
het zit met eerdere trauma’s.”
Ad: “We schrijven op dit moment een 
hoofdstuk over vroege interventies 

voor het tweede deel van het Prak-
tijkboek EMDR. Er is een aantal pro-
tocollen in omloop die proberen in te 
spelen op de manier waarop herinne-
ringen liggen opgeslagen. We weten 
dat na ongeveer drie maanden een 
herinnering een geheel wordt, en dat 
mensen dan uitstekend in staat zijn 
om er een plaatje uit te kiezen. Wan-
neer je dat plaatje bewerkt, dan wordt 
ook de hele herinnering  gedesensiti-
seerd. Maar direct na een ingrijpende 
gebeurtenis liggen herinneringen nog 
een beetje gefragmenteerd in het 
brein opgeslagen. En dat betekent dat 
je al die fragmenten apart moet aan-
pakken. In die verschillende protocol-
len vind je manieren om te scannen 
en te focussen om de details te vin-
den. Dat is dus niet het basisprotocol.” 

Maar veel tijd om te concep-
tualiseren is er niet…
Ad: “Tijd voor conceptualisatie is 
vaak ook niet nodig. We willen vooral 
de herinneringen aanpakken die het 
meest pregnant zijn. Het vraagt wel 

“Met de verwerkingsscan 
kunnen we snel de mensen 

boven tafel krijgen die bij 
vorige incidenten niet zijn 

opgemerkt.” 
Sjef Berendsen
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om klinische sensitiviteit. Je moet 
snappen waarom mensen zoveel lij-
den en inzoomen op die fragmenten 
die er toe doen. Wanneer er sprake is 
van dood en lichamelijk letsel, dan is 
er mogelijk sprake van schuld. Dan is 
het belangrijk om ook interweaves ter 
beschikking te hebben.” 
Sjef: “We zijn van plan om binnenkort 
Elan Shapiro uit te nodigen. Hij is in 
de wereld van EMDR degene die het 
meest doet met vroegtijdige inter-
venties. Shapiro maakt onderscheid 
tussen EMD, EMD met een kleiner r 
en EMD met een grote R. EMD is dan 
alleen de desensitisatie, dus zonder 
de associatieketen. Na elke set ga je 
terug naar target. EMDr is met asso-
ciaties, die alleen betrekking hebben 
op het beeld of de gebeurtenis. Je 
laat dan alleen een associatieketen 
toe die met het beeld te maken heeft. 

Dan houd je het heel veilig. Dat zou 
een oplossing kunnen zijn voor men-
sen die al heel veel hebben meege-
maakt. En dan is er de gewone EMDR 
met alle associaties. Shapiro noemt 
dat telescopic processing.
Als ik nog even terug ga naar de 
trambestuurder, dan waren er in de 
eerste EMDR-sessie alleen maar as-
sociaties over de gebeurtenis en dat 
plaatje. Dat gebeurt eigenlijk vanzelf. 
Dan is het EMDr, met een kleine r. We 
gebruiken dan gewoon het basispro-
tocol, we beperken het niet, maar het 
gebeurt gewoon zo. Het is eigenlijk 
een hele adequate beschrijving van 
die eerste fase.”

Elan Shapiro
In september 2014 komt Elan Shapiro 
spreken op een netwerkavond en hij zal 
bovendien een workshop verzorgen.

Ad de Jongh is als bijzonder hoogleraar angst- 

en gedragsstoornissen verbonden aan de Uni-

versiteit van Amsterdam en heeft een praktijk 

gespecialiseerd in de behandeling van psycho-

trauma.

Sjef Berendsen is adjunct-directeur van het 

Instituut voor Psychotrauma.

De SIG Vroegtijdige interventie

De SIG Vroegtijdige interventie is slapende. Ad de 
Jongh en Sjef Berendsen zouden graag zien dat het 
nieuw leven wordt ingeblazen, samen met nieuwe le-
den. Omdat zij zelf binnen de VEN al meerdere taken 
hebben, hopen ze ook op een enthousiaste collega 
die de voorzittershamer wil overnemen.

Kennis delen over de manier waarop je in de eerste 
uren en dagen na een trauma kunt interveniëren met 
EMDR, is vooral belangrijk voor hulpverleners die wer-
ken voor bedrijven waarin medewerkers een risico 
lopen op het ontwikkelen van PTSS zoals Defensie, de 
politie en brandweer. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld 
ziekenhuispsychologen die te maken hebben met de 
opvang van patiënten, ambulancepersoneel of met 
medisch personeel dat geconfronteerd wordt met 
medische fouten. 
Ad en Sjef wijzen erop dat eerstelijnspsychologen er 
vaak nog niet veel mee te maken krijgen, omdat huis-
artsen zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijk-
heden om heel snel te verwijzen. In de vorming van de 
basis-ggz liggen dus ook mogelijkheden.

Er zijn ondertussen interessante ontwikkelingen op 
het gebied van onderzoek naar de manier waarop 
herinnering die nog aan het consolideren zijn, beïn-
vloed kunnen worden. Een belangrijke vraag is of 
vroegtijdige interventie PTSS kan voorkomen. Binnen-
kort start in het Centrum Seksueel Geweld (CSG), on-
derdeel van het UMC Utrecht, een onderzoek naar de 
effecten van vroegtijdige EMDR na een verkrachting. 
In EM2 is hierover al een artikel verschenen.

Ad en Sjef kijken uit naar collega’s die hun kennis uit 
de praktijk meenemen. Vaak is de algemene kennis 
over EMDR er wel, maar nog niet over wat je met 
EMDR precies kunt doen voor wie, en voor wie niet. 
Ad: “Juist door te kijken naar individuele gevallen bin-
nen een populatie, kunnen we nog veel leren.”

Aanmelden:

Belangstellenden voor deelname aan de SIG Vroegtijdige interven-

tie kunnen zich aanmelden bij Ad de Jongh (a.de.jongh@acta.nl) of 

Sjef Berendsen (sjef.berendsen@ivp.nl)
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EMDR en 
oplossings-
gerichte 
therapie

Nadat ik de trappen heb beklommen van Fredrike’s 
huis in Amsterdam, nemen we plaats aan een grote 
houten tafel in haar werkkamer. Een wandkleed uit 
Mali beslaat een deel van de muur. Een pot thee en 
twee grote bekers staan klaar. We beginnen het ge-
sprek met iets dat Fredrike na aan het hart ligt: haar 
werk als trainer voor het Mental Health Team (MHT) 
van Artsen zonder Grenzen (AzG). Zij reisde hiervoor 
veel naar Afrika en Azië.

Waar bestaat jouw werk uit bij het MHT?
“Ik heb als trainer gewerkt in een multidisciplinair team 
waarbinnen iedereen een achtergrond heeft als trauma-
behandelaar. We werken aan de hand van vragen uit het 
veld. Dan moet je denken aan het geven van trainingen 
aan counselors in vluchtelingenkampen, maar ook aan 
mensen die werken met kindsoldaten. We trainen ook 
artsen in bijvoorbeeld Somalië en Oeganda in hoe zij hun 
ziekenhuismedewerkers overeind houden. Dan gaat het 
over het bevorderen van hun mentale veerkracht. Als je 
werkt voor AzG heb je eigenlijk twee rollen: in mijn geval 
die van trainer en van getuige. In Nederland zend ik, door 

tweets van AzG te re-tweeten, als getuige boodschap-
pen de wereld in over de omstandigheden waaronder 
mensen in conflictgebieden moeten leven en wat AzG 
daar voor hen doet. Ik vind het belangrijk de wereld daar 
deelgenoot van te maken.”

Wanneer is een training geslaagd?
“Wanneer de deelnemers dat aan het eind zo vinden. 
We zijn gericht op wat zij als beste resultaat van de 
training zien, en we zien hen als co-experts. Dat is een 
oplossingsgericht uitgangspunt. Een vraag aan hen is 
bijvoorbeeld: ‘Welke PTSS-symptomen zien jullie om je 
heen?’, en wij haken daar op aan. We stellen ons dus 
niet op als experts die komen vertellen wat een trauma 
is en wat je eraan kunt doen. We spreken alleen groepen 
mensen. Individuele hulpverlening bestaat niet echt in 
Afrika. En individuele vormen van (EMDR-) therapie zijn 
daar meestal niet bruikbaar. De setting en de structuur 
zijn er niet naar.” 
Fredrike trekt een parallel met condooms: “Om HIV te 
bestrijden werden in Afrika condooms uitgedeeld. Dat 
werkte niet, het is een Westers idee. De mannen daar 

Blik op EMDR

Hoe denken en werken collega’s die vanuit een bepaalde therapeutische invalshoek EMDR toepassen? 
In de komende edities van EMDR Magazine leest u een interview dat een kijkje in de therapeutische keuken 
biedt. In dit EMDR Magazine een interview met Fredrike Bannink over EMDR en Oplossingsgerichte therapie. 

Tekst en foto’s: Marjolein Geldermans
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willen geen condooms en gebruiken ze dus ook niet. 
In elk geval niet waarvoor ze bedoeld zijn. Ze maken 
er liever ballonnetjes van. Het is dus belangrijk dat je 
luistert naar wat de mensen in die conflictgebieden 
zelf wensen, als je daar hulp komt bieden.” 
 “Artsen zonder Grenzen heeft in Afrika bijvoorbeeld 
een babykliniek opgericht voor ondervoede baby’s. De 
moeders die met hun baby’s naar de kliniek komen, 
zijn vaak lang onderweg en moeten hun andere kin-
deren veelal onbeschermd achterlaten in het vluch-
telingenkamp. Dat is onveilig voor ze: spullen worden 
gestolen en meisjes verkracht. Die moeders willen 
dus zo snel mogelijk terug met hun baby, waardoor 
de baby vaak te kort wordt behandeld en opnieuw on-
dervoed raakt. Aan traumaverwerking kom je hier niet 
toe, want het heden is veel te onveilig. De bevolking in 
conflictgebieden maakt daar elke dag weer vreselijke 
dingen mee. We werken daarom liever met begrippen 
als ‘veerkracht’, waarbij het gaat om de vraag: ‘hoe 
zorg je dat je het vol houdt?’ Die moeders moeten 
bijvoorbeeld langer in de kliniek kunnen blijven met 
hun baby’s. We hebben hen zelf toen gevraagd welke 
oplossing zou kunnen werken. De moeders hebben 
daarop een  onderling hulpsysteem opgezet voor de 
kinderen die achterblijven, zodat die beter beschermd 
zijn.”

Je hebt net een boek geschreven over Post Traumatic 
Success. Is je werk bij het MHT van invloed geweest 
op hoe je hier tegenaan kijkt? 
“Ja, dat is zeker van invloed geweest. In conflictge-
bieden in Azië en Afrika ben ik erg onder de indruk 
geraakt van de veerkracht van mensen. De leefom-
standigheden zijn er vaak verschrikkelijk. De vrou-
wen hebben daar meestal nog wel wat structuur, zij 
moeten immers zorgen voor de kinderen en het eten. 
Maar de mannen zijn veelal verslaafd aan drank of an-
dere middelen, hebben geen werk en hun situatie lijkt 
uitzichtloos. De mensen leven tussen drie lappen en 
hebben net zoveel plastic emmertjes: dat is hun enige 
bezit. Hoe kun je zo doorleven en hoe kunnen ze nog 
lachen? Ik denk wel eens: je kunt die mensen niet ver-
tellen dat wij hier voor de lol kamperen en voor ons 
plezier tussen een paar lappen gaan wonen. Ik vind 
het belangrijk dat we af en toe kunnen lachen met 
elkaar tijdens de trainingen. In Somalië vertelde ik bij 
een training een mop over kippen, die hebben ze daar 
veel. Kort daarvoor hadden ze mij een Somalische kip-
penmop verteld. We konden er met elkaar om lachen. 
Dat doet goed, lachen is gezond.” 

In je publicaties spreek je over mentale veer-
kracht. Wat versta je daar precies onder? 
Fredrike legt uit welk onderscheid zij maakt tussen her-
stel, veerkracht en postraumatische groei, en tussen ‘vic-

tims’, ‘survivors’ en ‘thrivers’. Mentale veerkracht kun 
je definiëren als het behouden van een redelijk stabiel 
evenwicht na een traumatische gebeurtenis. Fredrike il-
lustreert dit in haar nieuwste boek (Posttraumatic Suc-

cess, Norton 2014), met een schaal van psychologisch 
welbevinden van -10 tot +10. “Posttraumatisch succes 
kan zowel herstel, veerkracht als posttraumatische groei 
inhouden. Iemand gaat bijvoorbeeld van -8 of zelfs -10 
(de naarst mogelijke situatie) naar -2 of 0. Dat heet her-
stel van symptomen. Veerkracht betekent dat een per-
soon die voor het trauma op een 0 zat, misschien even 
naar -1 of -2 gaat, maar al snel weer terugkomt op het 
oude niveau of misschien iets hoger uitkomt. Posttrau-
matische groei houdt in dat iemand persoonlijke groei 
ervaart na de traumatische ervaring; er is iets positiefs 
toegevoegd aan het leven na het trauma. Die persoon 
komt vaak hoger op de schaal uit, bijvoorbeeld op de 5 
of 6, of zelfs hoger. Het goede nieuws is dat onderzoek 
heeft uitgewezen dat personen die aanvankelijk diep in 
de min zitten op de schaal, ook de personen zijn die de 
meeste groei kunnen ervaren.”
Fredrike benadrukt dat het niet het trauma zelf is dat voor 
groei zorgt; de groei zit hem in hoe iemand ermee omgaat. 
“Her-evaluatie van het leven is daarbij belangrijk. Veerkracht 
en posttraumatische groei kun je vergelijken met bamboe: 
‘The bamboo that bends is stronger than the oak that re-

sists’.” Fredrike heeft dan ook gekozen voor een afbeelding 
van bamboe voor de omslag van haar nieuwe boek. 
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Je wordt wel ‘de oma van de EMDR’ genoemd. 
Hoe komt dat? 
Lachend vertelt Fredrike dat ze min of meer aan de wieg 
stond van EMDR in Nederland. “Het zal ongeveer 1988 
zijn geweest, een paar jaar nadat Shapiro haar ontdek-
king deed in het park. In die periode volgde ik zelf super-
visie en hoorde daarin voor het eerst van EMDR. Ik ben 
er toen mee aan de slag gegaan. Ik dééd het gewoon, er 
waren nog geen toeters en bellen, geen protocol. Het 
bleek heel effectief en ik werkte er veel mee. Erik ten 
Broeke was toen bij mij in supervisie en van mij leerde 
hij EMDR toe te passen. Vandaar dat sommigen mij wel 
eens ‘de oma van de EMDR’ noemen.”
“Ik heb voor het Instituut voor Psychotrauma gewerkt, 
waar  ik ook veel EMDR toepaste. Er werd op een gege-
ven moment een wetenschappelijk onderzoek opgezet 
met twee behandelgroepen, waarvan één EMDR, om de 
effectiviteit van de verschillende behandelingen te me-
ten. Ik kwam in de behandelgroep terecht waar geen 
EMDR werd toegepast, waardoor ik dat een tijd niet kon 
doen. Dat was jammer, want ik maakte er graag gebruik 
van. Kort daarna kwam er een officiële opleiding. Ik vond 
het niet nodig om die te volgen, want ik paste het al 
jaren toe.” 

Hoe combineer je EMDR en oplossingsgerichte 
therapie?
“Bij oplossingsgerichte therapie (OT) ga je ervan uit dat 
je, ook bij een traumabehandeling, niet per se terug 
hoeft naar het verleden, naar het trauma. Het gaat in OT 
om wat werkt. Exposure bijvoorbeeld is niet altijd nood-
zakelijk. 
Je kunt oplossingsgerichte vragen stellen zoals: ‘Hoe 
heb je het overleefd?’, bij een moeilijke jeugd of ander 
trauma. De cliënt kan dan diens eigen actieve rol gaan 
zien; het impliceert dat je zelf iets hebt gedaan om geen 
slachtoffer meer te zijn. Ook kun je vragen: ‘Wat heb je 
ervan geleerd’? of: ‘Hoe is het je gelukt later te vinden 
wat je tekort bent gekomen (bijvoorbeeld troost) en er-
varingen op te doen die je hielpen?’ Deze drie vragen 
kunnen ook verwerking op gang brengen omdat je met 
een andere focus kijkt. Niet vanuit ‘slachtoffer zijn’, maar 
vanuit kracht. EMDR of exposure is dan niet altijd nodig.”
“Bij OT gebruik je vragen naar uitzonderingen om te on-
derzoeken wanneer het probleem minder of niet aanwe-
zig is. Een probleem is immers nooit altijd en in dezelfde 
mate aanwezig. Als de wens van de cliënt is om minder 
nachtmerries te hebben (bij PTSS bijvoorbeeld), dan kun 
je de cliënt vragen wanneer er al minder nachtmerries 
zijn, en hoe dat hem of haar lukt. Vervolgens kun je de 
cliënt uitnodigen te registreren hoe de betere nachten 

eruit zien, en dan nagaan wat er dan anders is, of wat 
de cliënt anders doet, zodat daar meer van gedaan kan 
worden.”
“Natuurlijk kun je EMDR ook inpassen in oplossingsge-
richt werken. Je vraagt echter eerst altijd aan de cliënt: 
‘Wat werkt(e) voor jou?’ Je ziet de cliënt als co-expert. 
Hij of zij heeft meestal veel in het eigen ‘winkeltje’ dat 
bruikbaar is. Je kunt daarnaast vertellen wat je als thera-
peut zelf in je winkeltje hebt, zoals EMDR, en dan samen 
kijken of dit geschikt is om dichterbij het doel van de 
cliënt te komen. Je maakt dan dus een combinatie van 
‘wat werkt’ en EMDR. Dan is het ‘een beetje van jezelf en 
een beetje van Maggi’.”

Hoe denk je over de positieve cognitie in het pro-
tocol? Dat onderdeel zal je vast wel aanspreken. 
“Vroeger, toen de EMDR nog in de kinderschoenen stond, 
was er geen PC, die is later toegevoegd. Mijn ervaring is 
dat je die ook niet per se hoeft na te vragen, want die 
komt tóch wel. En die kan ook weer anders zijn dan je 
van tevoren bedenkt.” 
Terwijl Fredrike dit zegt bedenk ik dat zij, vanuit het op-
lossingsgericht denken, waarschijnlijk niet zo’n bood-
schap heeft aan de gangbare probleemgerichte proto-
collen zoals bij EMDR, maar andere protocollen gebruikt. 
Zelf volg ik bij het toepassen van EMDR wel graag het 
protocol, en als ik iets zeg in de trant van de verkeerde 
NC uit het verkeerde domein, zegt Fredrike: “Het gaat 
om waar de cliënt zich goed bij voelt. Als die aan een 
eind van een sessie een PC verwoordt die op dat mo-
ment voor die persoon past, dan is dat goed. Je kunt dan 
altijd de NC nog even opnieuw navragen om te kijken 
hoe de cliënt daar dan over denkt. Bij de NC over schuld 
vraag  je bijvoorbeeld: ‘By the way, je zei eerder toch iets 
over schuld. Hoe denk je daar nu over?’ Waarop de cliënt 
veelal zegt: ‘O, dat idee is nu ook weg’.” 
Zo ken ik Fredrike: lekker eigenzinnig en transparant in 

“Dankbaar zijn 

helpt om 

mentaal gezond 

te blijven.”
Fredrike Bannink
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haar opvattingen. “In OT zul je, bij mensen die last hebben 
van schuldgevoel, ook aandacht besteden aan ‘positive 

blaming’: waar ben je schuldig aan in positieve zin? Met 
andere woorden: ‘wat heb je wel goed gedaan? Noem 
eens tien dingen in je leven waar je positieve schuld aan 
hebt’. Dat is voor de balans.”
Aansluitend vertelt Fredrike over een onderzoek dat 
is gedaan naar rouwverwerking. “Daaruit blijkt dat, als 
mensen zes maanden na bijvoorbeeld het verlies van 
een dierbare één positief ding kunnen noemen, (het 
maakt niet uit wat, bijvoorbeeld: ‘ik ben dankbaar voor 
de jaren die we samen hebben gehad’) de rouwperiode 
dan maanden korter duurt. Dat is belangrijk onderzoek 
waar je als therapeut weet van moet hebben en gebruik 
van moet maken. Daarmee help je mensen écht.” 

Je klinkt gedreven, en dat lijkt ook merkbaar 
in de hoeveelheid boeken die je schrijft over 
oplossingsgericht werken en positieve psycho-
logie.  Zie je je werk als een missie? 
Fredrike denkt even na en zegt dan: “Ja, mijn missie is 
om een verschil te maken omdat ik denk dat hulpverle-
ning beter, sneller en leuker kan. Ik voel een drive om de 
wereld in te trekken, boeken te schrijven en trainingen 
te geven in oplossingsgericht werken en positieve psy-
chologie. Uit onderzoek blijkt dat OT niet beter werkt, 
maar wél sneller en leuker is dan probleemgerichte the-
rapieën, ook voor therapeuten. Bij hen is minder sprake 
van burn out, van depressie en van secundaire trauma-
tisering. Ik kom als trainer in verschillende instellingen 
en zie dan regelmatig teams die getraumatiseerd zijn, 
doordat ze zelf zoveel verschrikkelijke verhalen van cli-
enten aanhoren en die ook uitvoerig aan elkaar vertel-
len, bijvoorbeeld in intervisie of tijdens de lunchpauze. 
Zij hebben vaak zelf bijna geen veerkracht meer. Het is 
als traumabehandelaar van belang dat je nagaat hoe je 
goed voor jezelf kunt zorgen en het voor jezelf en je col-
lega’s leuk kunt houden.”
“Dat missie-achtige heb ik trouwens van huis uit mee-
gekregen: dat je iets doet voor de wereld. Mijn vader 
werkte als stuurman en later als loods. Hij was dus veel 
weg, maar daarnaast was hij vanuit idealisme ook nog 
voorzitter van een milieuvereniging en zat hij in de ge-
meenteraad. Vroeger had ik als meisje een poesiealbum, 
ken je dat? Hij schreef daarin: ‘Lieve Fredrike, doe met 
moed je best voor het goed.’ Dat is wat ik doe.”
En dan op vrolijke toon: “Ik hoop dat ze op mijn crematie 
zeggen: ze heeft een positief verschil gemaakt.” 
Je lijkt een onverwoestbaar optimisme te bezitten. Hoe 
ga je zelf met verdrietige of ingrijpende gebeurtenissen 
om? 

Fredrike is even stil en zegt dan: “Ik heb een gelukkig 
leven, een goeie man, leuke kinderen en leuk werk. Ik 
ervaar veel steun vanuit het gezin, dat is belangrijk voor 
me. En ik heb het optimisme ook van mijn moeder mee-
gekregen, zij ziet de goede en positieve dingen van het 
leven. Het idealisme heb ik van mijn beide ouders. En 
verder helpt het me om dankbaar te zijn voor wat ik heb. 
Dat blijkt trouwens ook uit onderzoek binnen de positie-
ve psychologie: dankbaar zijn is een vorm van positiviteit 
die helpt om mentaal gezond te blijven.”

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog 
en kinder- en jeugdpsycholoog. 
Zij is supervisor/opleider van de VGCt en 
mede-oprichter en voorzitter van de sectie 
Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie.
Zij geeft trainingen in binnen- en buitenland, 
schrijft boeken en heeft een eigen praktijk. 
Daarnaast is zij lid van het Mental Health Team van 
Artsen zonder Grenzen en werkt als mediator bij 
de Rechtbank Amsterdam.
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Randfiguren

Ik beklim het Amsterdams portaal en bel aan. De deur gaat 
open en voor me stijgt een immense trap bijna loodrecht 
omhoog. Boven gekomen wordt mij de hand gedrukt door 
een elegante dame die me gastvrij ontvangt en voorstelt 
een omelet te bakken. Ze gaat me voor naar de keuken. 
De ‘demi-Française’ in stijlvol zwart, van wie ik wist dat 
ze vele jaren in Parijs heeft gewoond en aldaar een chi-
que restaurant beheerde, breekt in opperste concentratie 
een  ei.  Ze serveert de omelet met knapperig brood en 
stelt voor er een glas wijn bij te drinken. Maar aangezien 
ik de kans laag inschat het gesprek dan in eigen hand te 
kunnen nemen, sla ik vastberaden af. Tijdens de maaltijd 
kijk ik af en toe om me heen en zie foto’s van haar dier-
baren, die me na het lezen van het boek haast als oude 
bekenden voorkomen. Raar, omdat ik hier een volstrekte 

vreemde ben. In de enorme boekenkast vallen de vele de-
len van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede We-

reldoorlog van Lou de Jong op omdat ze in hun roodheid 
duidelijk afsteken. Verder zie ik inderdaad geen rood, een 
kleur waarvan ik weet dat haar moeder die verafschuwde 
wegens de rode geraniums die zichtbaar waren geweest 
bij de binnenkomst in Auschwitz. Ik besluit, gezien het se-
rieuze karakter van het interview, met mijn eerste vraag te 
wachten tot we beiden klaar zijn met eten. 

Wat was voor jou de reden om dit boek te 
schrijven?
Marjoleine recht haar rug en ik voel dat ze me ergens deel-
genoot van wil maken. Ze vertelt dat in haar eigen gezin 
altijd iets zat van het kamp van haar moeder. Daar wilde 

In de nieuwe rubriek ‘Randfiguren’ komen mensen aan het woord die iets 

belangrijks te vertellen hebben over de randgebieden van trauma en EMDR. 

Marjoleine Oppenheim-Spangenberg bijt de spits af. Zij is de schrijfster van het 

boek ‘Over Zij en Ik’, waarin ze beschrijft wat het betekent om op te groeien in 

een gezin waarvan de moeder een overlevende van Auschwitz is.

Tekst: Hayo Lasschuijt, Foto: Keke Keukelaar
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ze over schrijven. Ze was er twintig  jaar geleden in Parijs 
mee begonnen, toen haar moeder nog leefde. Die fysieke 
afstand was nodig geweest. Tijdens de schrijfperiode zag 
ze langzamerhand het belang in van de ‘kleine gewoon-
tes’ in het gezin waarin ze opgroeide, zoals de afwezigheid 
van sleutels in huis, geen witte kool. Maar rode kool als 
avondeten, de liedjes op de radio die uit moesten, en het 
nooit wakker mogen maken van haar moeder, ook niet als 
ze een nachtmerrie had. Door haar werk met vluchtelin-
gen, maar ook door ervaringen in haar eigen gezin waar 
toen problemen speelden, ging ze het universele karakter 
van de ‘kleine gewoontes’ begrijpen. De onzichtbare over-
dracht die plaats vindt wanneer het in een gezin wringt.

‘Over Zij en Ik’ suggereert ook afstand?
“Dat klopt”, zegt ze. “Het is een titel die hapert. Je vraagt je 
af of het wel klopt. ‘Zij’ staat enerzijds voor de nazi’s, maar 
anderzijds voor het gegeven dat mijn moeder niet altijd 
een moeder kon zijn. Ik beschouwde mezelf vaak als een 
broddellap op wie ze de dingen kon uitproberen.” 
Merk je het als kind in zo’n situatie dat er iets bijzonders 
aan de hand is? “Als kind blijft het een raadsel. Voor mij 
kon er altijd iets uit niets komen. Er was een constant ge-
voel van onveiligheid. Ik kon me zo maar naar voelen of 
mijn hart ging zo maar snel kloppen, uit het niets. Daarom 
ontwikkelde ik enorme voelsprieten. Ik wist wanneer ik 
mijn mond moest houden en ik wist dat ik hier meer alert 
op moest zijn in de wintermaanden. Achteraf begreep ik 
dat dit de dodelijkste tijd in de kampen was. In de zomer 
kon ik meer ontspannen.”
Marjoleine vertelt dat het moeilijker werd toen ze op-
groeide. De pubertijd was ingewikkeld met veel ruzie en 
rivaliteit. Ze was jaloers op de aandacht die haar moeder 
van haar vriendjes kreeg. Haar moeder wist haar kampver-
haal subtiel in elk gesprek te verweven. Ze wist dat haar 
vriendjes gefascineerd zouden zijn, en daar genoot ze van. 
“Ze was ook een mooie vrouw. Ze leek op Sophia Loren. 
Op haar goede momenten was ze fantastisch. Als puber 
kwam ik natuurlijk in opstand en wilde los. Maar mijn moe-
der wilde juist alles controleren. Ze was altijd bang verra-
den te worden en moest daarom alles weten over wat in 
haar omgeving speelde. Ze kon me geen privacy gunnen. 
Als gevolg daarvan vluchtte ik in een fantasiewereld en 
vertelde fantasieverhalen. Toen ik de leeftijd kreeg waarop 
mijn moeder destijds gevangen werd genomen, ging het 
echt niet meer.” Op haar 23e kwam Marjoleine aan in Pa-
rijs waar ze zestien jaar is gebleven.
Marjoleine merkt die onzichtbare overdracht aan allerlei 
details. “Neem kleding. Ik houd niet van overhemden met 
strepen (met een schuin oog kijk ik  naar m’n overhemd 
… gelukkig, kleine paarse bolletjes. Zo snel gaat dat dus), 

heb een hekel aan zwarte overhemden en zwarte laarzen 
en aan geraniums en witte kool. Daarnaast houd ik niet 
van ziekte en zieke kinderen; onder de 38 graden moesten 
de kinderen altijd naar school. Verder heb ik moeite met 
zwakte en kijk altijd of ik weg kan, of er een nooduitgang 
is. Ik zal mij nooit ergens laten registreren, ze zullen me 
niet kunnen traceren.”

Samen in Auschwitz
Op uitnodiging van Prins Claus en zijn zonen Contantijn 
en Friso bezoekt Marjoleine Auschwitz met haar moeder, 
haar broer en Loe de Jong. Op 5 maart 1995 wandelt haar 
moeder aan de arm van prins Constantijn opnieuw door 
de ingangspoort van Auschwitz l. Marjoleine vertelt dat dit 
bezoek voor de prins veel heeft betekend, als een vorm 
van verzoening. Voor haar zelf was het bezoek een apo-
theose. Alles kwam bij elkaar. Zo dicht was ze nog nooit 
bij haar moeder gekomen. Natuurlijk was er sprake van 
ambivalentie, zoals altijd als het om haar moeder ging. 
Voorafgaand aan een bezoek aan haar moeder beulde zij 
zich vaak eerst af door een zware zwemtraining. Dan was 
haar verzet gebroken. Maar ze deed er ook alles aan om 
dichter bij haar moeder te komen. Door haar eigen vei-
lige grenzen ver te overschrijden, wilde ze voelen hoe het 
was je waardeloos en vernederd te voelen. In het kamp, bij 
het zien van de onmetelijke stapels brillen en schoenen, 
voelde Marjoleine dicht tegen haar moeder aan, hoe het 
afschuwelijke ook te dichtbij kon komen, onder haar huid 
kroop. 

Het gesprek komt dichter bij huis als Marjoleine vertelt dat 
ze drie jaar in analyse is geweest. Het had haar goed ge-
daan, ‘hoewel ze de dialoog soms wel miste’. In verband 
met nachtmerries heeft ze ook EMDR-behandeling onder-
gaan, met goed resultaat. Ze komt nog een keer terug op 
het universele karakter van de ‘kleine gewoontes’, alsof ze 
bezorgd is dat haar boek slechts als een human interest 

story wordt gelezen. Ik vraag haar of zij een idee heeft hoe 
je als behandelaar achter die ‘kleine gewoontes’ kan ko-
men. “Door te vragen wat de ouders hebben meegemaakt 
en wat dat heeft betekend in het gezinsleven”, antwoord 
ze. “Je kunt vragen wat ze daarvan hebben gemerkt in de 
vorm van gewoontes en welke gewoontes ze zelf weer 
hebben doorgegeven. En als iemand dit niet herkent, kun 
je nog doorvragen naar de specifieke gewoontes van het 
gezin en welke daarin opvallend waren.” Het bijzondere is 
algemeen geworden. Het goede moment om te stoppen. 
Dankbaar voor haar hartelijke ontvangst en het mooie ge-
sprek daal ik van de steile trap af naar beneden.
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Marjoleine merkte dat er in haar lichaam iets was ver-
anderd. Ze voelde het in haar buik, en verder naar be-
neden, daar stroomde het ergens. Haar eerste echte 
schoolfeestje, het grote avontuur. Hoe moest ze zich ge-
dragen? Wat zouden ze van haar vinden? Ze was trots op 
haar nieuwe Levi’s spijkerbroek die ze de week daarvoor 
speciaal had gekocht. Samen met een lichtblauwe blou-
se die ietsje doorschijnend was. Ze stond voor de spie-
gel en vroeg zich af of ze haar zijden Indiase sjaal met 
blauw erin zou dragen. Ze knoopte het om haar haren 
terwijl ze gezellig keuvelde met haar moeder, die in de 
keuken stond. Haar moeder keek naar haar. Marjoleine 
zag het, en zag haar moeder veranderen. Ze zag de voor 
anderen onzichtbare overgang in mimiek en lichaams-
houding. Ze aarzelde, maar vroeg toch of haar moeder 
het sjaaltje niet mooi vond, terwijl ze het eigenlijk al wist. 
De Griekse meisjes; drie dagen lagen ze te creperen na 
het ‘medisch-gynaecologisch experiment’ van professor 
Clauberg. Toen waren ze dood. De Griekse meisjes met 
de gekleurde sjaaltjes in het haar, die zongen toen ze 
uitstapten op het perron van Auschwitz. 
Zo begint kort samengevat het verslag van Marjoleine 
Oppenheim-Spangenberg over de zoektocht naar haar 
moeder. Of beter: de tocht om dichter bij haar moeder te 
komen. Dit verlangen vernemen we in het begin van het 
boek. De tocht van Marjoleine naar het verleden wordt 
omlijst door de tweede reis van haar moeder naar het 
concentratiekamp Auschwitz, samen met prins Claus en 
zijn zonen. Marjoleine gaat mee omdat ze het bezoek als 
een mogelijkheid ziet om dichter bij haar moeder te ko-
men. Iets wat ze tot dan toe deed door alles te verorbe-
ren wat te maken had met Auschwitz en Bergen-Belsen: 
boeken, documentaires, films. Als het om oorlogsverha-
len ging, was er namelijk maar een rol voor Marjoleine: 
de rol van degene die afwacht wat haar moeder wilde 
vertellen. 

In het boek wordt het verhaal van haar moeder deson-
danks uitgebreid beschreven. Dit is mogelijk doordat 
haar moeder heeft meegedaan aan Spielbergs Holo-
caustarchief.  Zo horen we van de gevangenneming door 
een ooit afgewezen medescholier en het transport via 
Westerbork naar Auschwitz, van de dodenmars naar het 
hellekamp Bergen-Belsen, haar bevrijding hieruit, en van 

‘Over Zij en Ik’, een boek van Marjoleine 

Oppenheim-Spangenberg

Boekbespreking

Tekst: Hayo Lasschuijt
Beeld Ossip Zadkine te Rotterdam, De Verwoeste Stad 

(1953)
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de tijd erna. De tijd dat haar moeder terugkwam in Ne-
derland en een land aantrof dat vooral bezig was met 
zichzelf. Het bleek het beste zoveel mogelijk ‘gewoon te 
doen’. In het gezin waar Marjoleine opgroeide werd dit 
dan ook radicaal toegepast. De moeder van Marjoleine 
koos een Arisch ogende vader voor haar kinderen om 
het risico zoveel mogelijk te beperken. Het gezin leefde 
in het absolute heden omdat het verleden te gevaarlijk 
was. In het moderne interieur deed niets aan dat verle-
den denken.

Strategieën
Door de ‘verpletterend zware verhalen’, zoals Marjoleine 
ze noemt, begrijpen we het levenslang moeten overle-
ven van de moeder, maar ook het moeten overleven 
van Marjoleine zelf. Voor haar werd het van jongs af aan 
van levensbelang, om door te hebben of moeder wel of 
niet ‘in het kamp’ was. Onzichtbare signalen leerde ze 
razendsnel herkennen. Ze leerde de strategieën om te 
zorgen dat moeder niet ‘in het kamp’ kwam, en ze leer-
de hoe te handelen als ze ‘faalde’. Zo ontstond een we-
reld vol bizarre betekenissen, verborgen rituelen en een 
arsenaal aan vluchtwegen. Tijdens het schrijven van dit 
boek, de weg naar haar moeder, ontdekte de schrijfster 
dat het voor haar essentieel was juist deze ‘kleine ge-
woontes’ te beschrijven. Dit bleek de sleutel tot het ver-
haal ‘Over zij en ik’. De schrijfster geeft niet aan waarom, 
maar ik vermoed dat deze de haast tastbare neerslag 
was van hun liefde voor elkaar, hun manier om er het 
beste van te maken.

Vadergeuren
Naast deze indrukwekkende beschrijvingen van het over-
leven, is er ook een tweede lijn: de ontroerende relatie 
met haar vader. Haar vrolijke vader met de speciale va-
dergeuren zoals de Egyptische sigaretten en de inktgeur 
van de drukkerij; haar vader met wie ze een geheim ver-
bond had gesloten. De breuk tussen haar ouders bleek 
onvermijdelijk. Deze wordt symbolisch weergegeven 
door het tijdens een ruzie in vele scherven uiteen val-
len van de glazen tussendeur in de woonkamer. Alsof de 
kunstmatige grens tussen heden en verleden niet meer 
was vol te houden. Na de moeizame scheiding zien we 
de geleidelijke afstand die haar vader van het gezin, en 
ook van Marjoleine, neemt. Een drama van meer mense-
lijke proporties en daardoor des te indringender. De pijn 
in haar buik die ze zondagavond voelt als ze teruggaat 
naar Amsterdam, na het bezoek aan haar vader, voelt 
aan als het gat in de buik van het beeld van Zadkine in 
Rotterdam, dat ze ooit op een plaatje had gezien. Heden 
en verleden komen samen. 

Tenslotte,  als een epiloog, een dag in mei. De dag dat 
haar moeder sterft. De manier waarop haar moeder 
omging met haar ziekte leek volledig in de stijl van het 
kamp waar ziekte, ongeacht de oorzaak, altijd levens-
bedreigend was. Maar er was toch iets veranderd. Haar 
moeder was niet meer in het kamp maar bij haar doch-
ter. Moeder en dochter waren herenigd. Na de dood van 
haar moeder was ook Marjoleine bevrijd uit het kamp, en 
kwam de tijd om haar eigen leven op te bouwen zonder 
de noodzaak van ‘onze kleine gewoontes’. De tocht kon 
beginnen. Het resultaat is een prachtig boek.  

Over Zij en Ik

Marjoleine Oppenheim-Spangenberg

ISBN 9789044530957

Uitgeverij De Geus

De VEN mag van Uitgeverij De Geus een gratis exemplaar van dit prachtige 

boek weggeven. Geïnteresseerden kunnen t/m 15 mei een mail sturen naar 

het secretariaat. Het boek wordt verloot onder de inzendingen.
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Eindelijk ‘mocht’ ze dan starten met 

EMDR; we noemen haar Dunja, een 

vrouw van achter in de dertig met 

een lange geschiedenis in de hulp-

verlening, waarvan de laatste jaren 

bij de afdeling Complex Trauma. Ze is 

bekend met een borderline persoon-

lijkheidsstoornis (er is onder andere 

sprake van agressie en geweld naar 

anderen, zelfbeschadiging, gokken 

en drugs). Zelf ken ik haar van de 

stabilisatiecursus die ze bij mij heeft 

gevolgd. Ik had tijdens de cursus 

uitleg gegeven over EMDR en Dunja 

wilde graag, maar was er ook bang 

voor. Ook haar zus had met succes 

EMDR gedaan en dat motiveerde 

haar.

EMDR op de klippen

De verkeerde snaar
Tekst: Marion van Schaik

Foto: Piotrwk, Shutterstock
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Dunja heeft een nare voorge-
schiedenis: ze komt uit een 
groot gezin en haar leven wordt 
voornamelijk gekenmerkt door 
emotionele verwaarlozing, fy-
sieke agressie en veel seksueel 
misbruik. Voor zover ze weet 
werden, naast zijzelf, ook haar 
zussen misbruikt door opa, stief-
broers en broers. Het in kaart 
brengen en maken van de casus-
conceptualisatie is al een hele 
klus (‘rechtsom’). De voornaam-
ste kerncognities zijn: ‘Niemand 
is te vertrouwen’ en ‘Ik ben 
waardeloos’.

Als EMDR-supervisor doe ik vooral 
screenings en superviseer ik behan-
delingen die door collega’s worden 
uitgevoerd. Dunja had erg haar best 
gedaan om bij mij de EMDR-behan-
deling te kunnen doen. Ze heeft een 
tijdje moeten wachten, maar de start 
is heel positief en ze heeft -voor haar 
doen- veel vertrouwen in mij.

We zijn na de RDI begonnen met 
een heftig targetbeeld dat beide 
kerncognities aanstuurt: het seksu-
eel misbruik door opa tussen haar 
vijfde en twaalfde levensjaar.
De NC is: ‘Ik ben waardeloos’ en de 
SUD is 10. De associaties zijn van-
af de eerste sets oogbewegingen 
heftig; tijdens abreactions slaat ze 
haar handen voor haar ogen, huilt, 
schreeuwt en kan bijna niet blijven 

zitten. Ik tik met mijn EMDR-stokje 
afwisselend op haar knieën als ze 
niet meer met haar ogen volgt, en 
ik doe veel procesinterweaves in de 
trant van: “Je bent nu veilig”, “het 
is 2013, het is voorbij”, “hij kan je 
niets meer doen, hij is dood.” Haar 
heftigheid houdt onverminderd aan, 
ze wordt ook erg boos op zichzelf, 
geeft zichzelf de schuld. Mijn inter-

weaves hoort ze soms helemaal 
niet, ik herhaal ze en krijg haar tus-
sendoor ook weer zover dat ze het 
stokje volgt, terwijl ik blijf tappen op 
haar knieën.

Als ik luid en duidelijk de interwea-

ve “wiens idee was dit, wie had het 
verzonnen?”, herhaal, ontsteekt ze 
in blinde woede: “Zie je wel, dat zei 
mijn moeder altijd, dat zeg ikzelf en 
nu zeg jij het ook. Ook jij vindt dat 
dus: ik heb het verzonnen!!”
Ik ben aanvankelijk te verbaasd om 
het te geloven, deze interweave is 
altijd bingo! Een intikkertje als het 
gaat om seksueel misbruik van een 
kind door een volwassene.

Nadat ik de cognitive interweave 
geherformuleerd heb (niets slaat 
aan), ga ik back to target, doe alle 
mij bekende interventies bij dissoci-
atie om haar niet te verliezen, maar 
ik bereik haar niet; ze slaat zichzelf, 
gilt en schopt om zich heen. Geluk-
kig ken ik Dunja, haar acting out, 
haar agressie en haar heftigheid. De 
BPS speelt hier ook behoorlijk mee.
Pas als ik haar (aangekondigd!) bij 
de arm pak en haar dwing me aan 
te kijken, krijg ik een beetje contact. 
Ik vraag haar mij te vertellen wat ik 
denk over opa’s of volwassenen in 

het algemeen die seks met kleine 
kinderen hebben, en dat doet ze 
uiteindelijk; tijdens de stabilisatie is 
het hier vaak over gegaan. Ik krijg 
haar zover dat ze opschrijft hoe 
ik daarover denk en wat ze uit de 
stabilisatiecursus weet en wat ook 
bij haar als ‘cold cognition’ ergens 
aanwezig is.

Van EMDR is in deze sessie even 
geen sprake meer, we zijn ver over 
de tijd, maar ze kalmeert en gaat re-
delijk rustig de deur uit. Als ze weg 
is, realiseer ik me dat door deze 
mislukte interweave (woordkeus, 
intonatie, volume, timing of alles bij 
elkaar?) haar NC’s opnieuw beves-
tigd worden, dat daar niet veel voor 
nodig is en dat er waarschijnlijk nog 
heel wat ‘bewijsmateriaal’ wegge-
werkt zal moeten worden.

Op de volgende afspraak verschijnt 
ze niet. Ze meldt zich ook niet af. 
Als ik haar bel, neemt een zus haar 
telefoon aan, ze zitten in de auto, 
Dunja is erbij maar erg overstuur. 
Er heeft net daarvoor een handge-
meen plaatsgevonden tussen haar 
en twee van haar zussen. Haar zus 
zegt wel dat Dunja erg boos was 
over het feit dat ze nu ook nog haar 
EMDR-sessie moest missen en Dun-
ja zelf wil wel even aan de telefoon 
komen om te zeggen dat ze volgen-
de keer zeker komt. Daar ben ik blij 
om, dat zeg ik haar ook.

Ik krijg dus nog een herkansing…

Medusa
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In EMDR Magazine 02 stond het interview met Truus Ker-
sten en Do Doeksen, leden van de SIG EMDR en Schema 
Focused Therapy (SFT). Na het interview rezen er nieuwe 
vragen. In Nederland wordt EMDR, net als SFT vaak ‘ge-
koppeld’ aan Cognitieve Gedragstherapie (CGt). Hoe ver-
houden beide therapieën zich tot CGt? Wat kan je nou 
combineren en wat liever niet? En hoe zit het bijvoor-
beeld met de theorie over het ontstaan van persoonlijk-
heidsstoornissen?
Om een en ander vanuit een andere kant te belichten 
vroeg ik Steven Meijer (Cognitief Gedragstherapeut/ su-
pervisor VGCt, EMDR-trainer) om een reactie: hij is im-
mers voorzitter van de SIG Persoonlijkheidsstoornissen 
in oprichting. Truus en Do reageren in het artikel, waar-
door er een interessante gedachtewisseling plaatsvindt.

CGt en Schematherapie
Steven: “Ik ben geen schematherapeut, maar wel ge-
interesseerd in de verschillen tussen ‘gewone’ CGt en 
Schematherapie. Naar mijn idee zijn de verschillen min-
der groot dan ze lijken. Zo vertonen de Early Maladap-

tive Schemas grote overeenkomsten met ‘kernthemata’ 
(Korrelboom & ten Broeke, 2004). Een zinvolle, modelma-
tige aanvulling binnen Schematherapie vind ik de sche-
mamodi: bewustzijnstoestanden waarin de patiënt zich 
bevindt, die leiden tot specifiek (disfunctioneel) gedrag. 
Neem de ‘Straffende Ouder’: een patiënt die in deze mo-
dus zit, onderwerpt zichzelf voortdurend aan negatieve 
irreële zelfkritiek. 
De verschillen tussen CGt en Schematherapie zijn mijns 
inziens vooral gelegen in de interventies. Schemathera-
pie maakt meer gebruik van experientiële technieken, 
zoals rescripting: deze techniek stelt patiënten in staat 
negatieve ervaringen op een andere wijze te beleven en 
verwerken. Oorspronkelijk nare herinneringen worden 
als het ware herschreven. Deze techniek illustreert wel-
licht het meest bijzondere aan Schematherapie: expli-
ciete aandacht voor traumatische ervaringen in de leer-
geschiedenis van patiënten.”
Truus: “Het klopt dat schematherapie in vergelijking met 

CGt meer gebruik maakt van experiëntiële technieken. 
In mijn optiek ligt het belangrijkste verschil echter in de 
therapeutische relatie. Young ziet limited reparenting 
(het alsnog vervullen van vroegkinderlijke behoeften) als 
het belangrijkste antigif tegen schema’s.”  

EMDR en Schematherapie
Steven: “EMDR is niet alleen zinvol om patiënten van 
hun PTSS te verlossen, het kan tevens de invloed van 
beschadigende ervaringen in het huidige disfunctione-
ren verminderen. Toepassingen op het gebied van per-
soonlijkheidsstoornissen behoren tot mijn interesses, 
het pionieren op dat punt heeft mijn patiënten mooie 
succeservaringen opgeleverd. 
Ik kan Truus Kersten niet helemaal ongelijk  geven als ze 
stelt dat er vanuit het EMDR-model geen goede theorie 
is over het ontstaan van persoonlijkheidsproblematiek. 
Shapiro beschrijft weliswaar hoe de relatie gelegd kan 
worden tussen traumatische ervaringen en problema-
tiek, maar desondanks vind ik de leertheorie meer ge-
avanceerd. CGt en Schematherapie hebben een goed 
uitgewerkte theorie waarmee het ontstaan van persoon-
lijkheidsproblematiek wordt beschreven. Deze theorieën 
kunnen goed gebruikt worden om een casusconceptu-
alisatie op te stellen. De in het EMDR-praktijkboek be-
schreven modellen ‘linksom’ en ‘rechtsom’ zijn handige 
zoekstrategieën om van klacht tot targetselectie te ko-
men, maar het blijven ‘gestripte’ versies van de leerthe-
orie.
Ik vind het ontbreken van een achterliggende theorie 
van persoonlijkheidsstoornissen geen probleem: ik put 
daarvoor uit mijn kennis van de leertheorie. EMDR is een 
breed inzetbare interventie, waarvan de werking onder 
andere verklaard kan worden door de werkgeheugenthe-
orie. Wanneer een casus vanuit een (leer-) theorie wordt 
geconceptualiseerd, is ook de toepassing van EMDR bij 
persoonlijkheidsstoornissen goed te onderbouwen.”

Do en Truus: “In de SIG houden wij ons sinds 2009 bezig 
met ‘integratie van EMDR en Schematherapie’. Binnen 

Reacties op het interview 
SIG-Schematherapie Uit 
EMDR Magazine 02 
Tekst: Femke van de Linde
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de SIG merken we dat veel psychotherapeuten prima uit 
de voeten kunnen met EMDR bij de populatie waarmee 
zij werken. Andere psychotherapeuten, met name de-
genen die - in klinische settings- met forse persoonlijk-
heidsproblematiek werken, hebben vaak minimaal een 
jaar nodig om toe te komen aan EMDR of experiëntiële 
technieken. Dit komt omdat forse schemamodi dan op 
de voorgrond staan, waardoor de patiënt geen ‘tech-
nieken gericht op het verleden’ wil, zoals EMDR of Ima-
ginatie en Rescripting. De Gezonde Volwassene is dan 
nog te klein: om het kwetsbare kind te bereiken, moeten 
eerst die blokkerende schemamodi worden aangepakt. 
De schematheorie en -therapie bieden dan een mooie 
aanpak. Door het opbouwen van een hechtingsrelatie, 
wordt gewerkt aan de afname van disfunctionele sche-
mamodi en groei van de Gezonde Volwassene, zodat de 
patiënt aan ‘het verleden’ kan beginnen middels EMDR 
of technieken uit de Schematherapie.” 

Integratie van Schematherapie en EMDR
Steven: “Wat mij heeft verbaasd in het interview is de 
opvatting dat EMDR en bijvoorbeeld rescripting niet ge-
integreerd ‘mogen’ worden. Ik meen dat interventies 
gecombineerd kunnen worden wanneer de oorspron-
kelijke interventie onvoldoende werkt, en interventies 
elkaar logischerwijs aanvullen en niet procedureel in de 
weg zitten. Wanneer EMDR aangevuld kan worden met 
cognitive interweaves, waarom zou rescripting dan niet 
kunnen? In beide gevallen is het doel het beschikbaar 
maken van functionele kennis. Beide drukken niet zwaar 
op het veronderstelde werkingsmechanisme van EMDR, 
de werkgeheugentheorie. Sterker nog: rescripting zal 
een beroep doen op het werkgeheugen net zoals de (bi-
laterale) afleiding bij EMDR.”

Do: “Hier is deels sprake van een misverstand. Natúúrlijk 
kun je EMDR en Schematherapie goed integreren, in die 
zin dat je naast EMDR ook imaginatie, rescripting en modi 
gebruikt. Wij zijn echter huiverig om een interweave (bin-
nen het EMDR-protocol) te benoemen als rescripting (zo-
als bedoeld in Schematherapie), omdat bij rescripting bij 
dreigende situaties (bijvoorbeeld mishandeling) het tar-

get niet het naarste beeld vanuit het ‘nu’ omvat, maar 
het beeld vlak voordat het trauma plaatsvond. De thera-
peut en/of Gezonde Volwassene zorgen ervoor dat het 
kind beschermd wordt vóórdat het trauma plaatsvindt. 
Rescripting is een onderdeel van limited reparenting, 
een concept dat niet bij EMDR hoort. Blijft onverlet dat 
je als therapeut, met een interweave, natuurlijk best in 
het plaatje mag stappen. Ik heb daar ondertussen goede 
ervaringen mee.”

Steven: “EMDR loopt bij patiënten met persoonlijkheids-
stoornissen vaak minder soepel dan bij patiënten met 
alleen een As I -stoornis. Er treedt eerder blocking en 
looping op. Het inzetten van cognitive interweaves is 
vaak behulpzaam, maar veel patiënten vinden geen ant-
woorden op vragen naar de functionele bekende weg. 
Het voorbereiden van een alternatief script (in plaats 
van verkracht worden, de dader goed te grazen nemen) 
heeft bij een aantal van mijn patiënten goed resultaat 
gehad, zeker gecombineerd met bijbehorende lichaams-
houding en zelfspraak (met gebalde vuisten zeggen: ‘Ik 
kan de wereld aan!’). Natuurlijk legitimeert het hebben 
van goede ervaringen een techniek niet. Therapeuten 
zijn buitengewoon onbetrouwbaar in het beoordelen van 
hun eigen therapie-effecten, maar hoe dan? Je kunt al-
leen maar onderzoeken of iets werkt, als je het toepast. 
Ik pas wél andere interventies toe, maar alleen wanneer 
de oorspronkelijke interventie niet werkt.”
Truus: “Interessant, het alternatieve script. Ik kan ook 
het EMDR-protocol voor woede en wraak van Herman 
Veerbeek aanraden: dat werkt goed in dit soort casuïs-
tiek. Als schematherapeut werk je eigenlijk ook aan een 
alternatief script door het opbouwen of vergroten van 
de Gezonde Volwassene, zodat functionele informatie 
beschikbaar kan komen tijdens de EMDR.”

Steven: “Mijn betoog lijkt me duidelijk. Schematherapie 
vormt een aanvulling op EMDR, niet alleen wat betreft de 
wijze van casusconceptualisatie, maar ook in de toevoe-
ging van (deel-) interventies aan EMDR. Zuiver zijn in de 
leer is goed, maar je moet vooral doen wat helpt.”

Truus en Do: “Onze opvatting is wat genuanceerder. 
Voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen 
is Schematherapie één van de aangewezen evidence 

based behandelingen; dáár kiezen wij dan voor. Starten 
met Schematherapie wordt des te belangrijker naarma-
te schemamodi het onmogelijk maken om technieken 
als EMDR en Imaginatie en Rescripting ‘aan de man of 
vrouw’ te brengen. In de loop van Schematherapie kan 
EMDR een welkome aanvulling zijn op de schematech-
nieken en een mooi alternatief bieden voor Imaginatie 
en Rescripting. 
Als er sprake is van (complexe) PTSS, eventueel in com-
binatie met lichtere persoonlijkheidsproblematiek, is 
EMDR in eerste instantie aangewezen. Daarnaast kan 
het denken en werken vanuit een schemagericht kader 
sowieso aanvullend zijn. Het is vaak experimenteren, en 
inderdaad: we doen vooral wat helpt!”
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Het ontstaan, de nieuwste 
ontwikkelingen en de 
toekomst

Jubileumavond ‘Tien jaar VEN’ 

De VEN vierde op 12 december 2013 een netwerk- en jubileumavond vanwege haar tien-

jarig bestaan. Gedurende de feestelijke avond vertelde VEN-lid van het eerste uur Ad de 

Jongh over de nieuwste, meest revolutionaire ontwikkeling binnen EMDR: de Flashfor-

wards. Na de pauze vond er een discussie plaats met de circa 175 aanwezige leden op 

basis van stellingen die Joany Spierings inluidde met ‘Het Scheppingsverhaal van EMDR’.

Tekst: Wendy Kok

Foto’s: Tilly Koolstra
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De feestelijk aangeklede netwerkavond gaat van start 
met de Flashforward-lezing van Ad de Jongh. Een Flash-
forward is het meest catastrofale beeld wat iemand 
denkt te zullen kunnen overkomen: de grootste ramp-
fantasie, de kern van iemands anticipatieangst. Als je 
die kern ‘eruit’ weet te halen, wat blijft er dan nog over 
van de angst? Iris Engelhard deed een tweetal studies 
met EMDR gericht op Flashforwards en ontdekte dat de 
helderheid en de emotionaliteit van de beelden vermin-
derden, onder invloed van de door oogbewegingen ver-
oorzaakte werkgeheugenbelasting.
De ontdekking dat EMDR dus niet alleen kan worden 
toegepast op herinneringen uit het verleden, maar even 
goed op toekomstige rampfantasieën, is misschien wel 
de meest revolutionaire ontwikkeling op EMDR-gebied 
van de laatste jaren.
Tijdens de presentatie toont Ad een filmpje van een jon-
ge vrouw met vliegangst die, al snel na EMDR gericht 
op Flashforwards, het uiterst nare beeld van zichzelf in 
een neerstortend vliegtuig überhaupt niet meer in haar 
geheugen kan terugvinden. Omdat de Flashforward was 
verdwenen, was ook het idee om in het vliegtuig te stap-
pen ineens veel minder beladen! Ad geeft vervolgens 
nog meer voorbeelden, waaruit blijkt dat de behande-
ling van de Flashforward uiterst effectief kan zijn in de 
behandeling van angststoornissen.
Ad vertelt dat in een EMDR-behandeling gericht op ie-
mands Flashforward het belangrijk is het targetbeeld 
zo concreet mogelijk te maken. Vaak gaat het om een 
beeld van de ramp achter de ramp. Dus niet ‘de spin 
op mijn lijf’, maar ‘de spin die in mijn vagina kruipt’, of 
nog erger… De NC bij een dergelijk beeld is standaard: 
‘Ik ben machteloos’, je bent immers niet bestand tegen 
de rampfantasie. En natuurlijk dienen daarna de Future 

Template en de Video Check, niet te worden vergeten.
De toepassing van EMDR gericht op iemands Flashfor-

ward betreft vooralsnog vooral angstklachten. Een ge-
bied waar veel winst te behalen valt. De vraag is wat dit 
kan gaan betekenen voor het gebruik van het klassieke 
fobie-‘protocol’ of de ‘linksom’-benadering. Er is weten-
schappelijk onderzoek nodig om de effectiviteit van de 
behandeling van angst volgens deze ‘aanvliegroutes’ te 
vergelijken.

Toekomst van EMDR
In de pauze van de netwerkavond voeren de aanwezige 
leden geanimeerde gesprekken. Onder hen ook de jon-
gere leden Inge, Evelien, Floor, Lidwien, Rahav, Nienke 
en Chris die filosoferen over de toekomst van EMDR. Ze 
verwachten dat EMDR nog veel meer zal worden toe-
gepast en dat de neuropsychologische kant meer aan-
dacht gaat krijgen. Er gaat duidelijk een hoopvol geluid 
uit van de jongere garde: geen urenlange sessies ‘na-
velstaren’ meer! En er gaat vast een EMDR-App komen. 
Ook verwachten de jonge leden dat EMDR een duidelij-
kere plek zal krijgen in de aanpak van werkgerelateerde 
problemen. Bovendien zullen we, door experimenteel 
onderzoek, meer te weten komen over de werkingsme-
chanismen, waardoor de toepassingsmogelijkheden van 
EMDR zullen toenemen. Daarnaast spreken ze de hoop 
uit dat de onterechte angst voor EMDR bij behandelaren 
zal verdwijnen. EMDR zal eerder in de opleidingen aan de 
orde komen. Zo krijgen studenten op de universiteit nu 
wel te horen over Imaginaire Exposure, maar niet over 
EMDR. Bovendien verwachten de jonge collega’s dat er 
een geïntegreerd aanbod van EMDR, Schematherapie en 
Cognitieve therapie zal ontstaan.
Na de pauze luidt Joany Spierings een zaaldiscussie in 
aan de hand van Het Scheppingsverhaal van EMDR (zie 
blz. 32).
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Voordracht Joany Spierings over 
EMDR in Nederland

Bij de overgang van Netwerk naar 
Vereniging op 10 December 2003 
in De Amershof in Amersfoort hield 
Joany Spierings een inleiding over 
de geschiedenis van EMDR en haar 
Vereniging. Precies tien jaar later, 
op hooguit 200 meter afstand van 
die Plek, in de Eenhoorn, vertelde ze 
haar ‘Scheppingsverhaal van EMDR’ 
opnieuw.

“Het eerste deel van het verhaal 
speelt zich af aan de andere kant van 
de oceaan. Veel mensen willen nu 
weleens de echte ontstaansgeschie-
denis van EMDR horen; hoe is het 
nu echt gegaan? Want laten we nu 
eerlijk zijn, dat parkverhaal is wel erg 
onwaarschijnlijk; welke vrouw gaat 
nu in een park met haar ogen lopen 
zwaaien? Dat doe je toch niet? En 
al helemaal niet om van trauma’s àf 
te komen. Zo kan het nooit gebeurd 
zijn, het is een cover-up van het echte 
verhaal. Wij insiders spreken dan ook 
liever van het Scheppingsverhaal, en 
het gaat zo: 

In den beginne was er Francine Sha-
piro, en het traumaland was woest 
en leeg en er was veel lijden. Toen 
schiep zij het Beeld. En zij zag dat het 
goed was. Maar toen ontbrak nog het 
Woord, en het Woord was de Nega-
tieve Cognitie. En als Licht in de duis-
ternis de Positieve Cognitie. Maar ja, 
daar geloofde natuurlijk geen hond 
in, en zo ontstond de VOC. Dat riep 
natuurlijk meteen veel Emoties op, 
dat begrijpt u wel. Maar hoeveel dan 
precies? Van 0 tot 10?
En nu we toch het echte verhaal 
vertellen, ook maar meteen dit: veel 

mensen denken vandaag de dag 
nog dat trauma tussen de oren zit. 
Nou, mooi niet. Het zit in je lijf. En zo 
schiep Francine het Protocol, en zij 
zag dat het goed was.
Het verhaal verplaatst zich nu naar 
Nederland.

Fase I: De Pioniersfase
Aan de andere kant van de aardbol 
was EMDR geboren. En in Nederland 
lezen twee onbekende jongens een 
artikel en de vonk slaat over. Erik 
ten Broeke denkt: wat zij kan, kan ik 
ook en waarschijnlijk zelfs beter, en 
hij begint te doe-het-zelven. Erik ten 
voeten uit.
Ad de Jongh pakt het anders aan: hij 
reist af naar Stanford University, laat 
zich trainen en weet het daarna be-
ter. Ad ten voeten uit.Verschil in aan-
pak hou je altijd. En deze Ad de Jongh 
en Erik ten Broeke vinden elkaar. Het 
is het begin van een vriendschap en 
samenwerking die legendarisch zal 
worden. Je hebt Koot en Bie, je hebt 
Arendsoog en Witte Veder, je hebt 
Wipneus en Pim, en je hebt Ad en 
Erik.
Deze fase zou ik de Pioniersfase wil-
len noemen. Ze mailen elkaar in die 
tijd enkele malen per dag, ze bellen 
elkaar voortdurend met hun aller-
nieuwste mobieltje, en ze hebben 
het samen voor elkaar gekregen om 
EMDR in Nederland van de grond te 
krijgen. Chapeau!

Fase II: De Researchfase
Terwijl Ad en Erik de eerste verbijste-
rende successen behalen met EMDR, 
trekken donkere wolken samen bo-
ven hun hoofd. Want succes roept 
tegenkrachten op, en de tegenkrach-
ten laten niet lang op zich wachten. 
Merkelbach en trawanten beramen 
aanval na aanval; de helden Ad en 
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Erik dienen hen vaardig van repliek; 
therapeutisch Nederland kijkt adem-
loos toe. Een Vete die vele jaren zal 
duren, waarbij de roep om research 
steeds luider weerklinkt. De jonge 
EMDR-beweging ligt zwaar onder 
vuur, en alleen data kunnen de over-
winning brengen.

Fase III: De Voortplantingsfase
Francine Shapiro komt aanvankelijk 
nog in eigen persoon naar Neder-
land, naar Krasnapolsky. Voor minder 
deden we het niet. De eerste genera-
tie EMDR-therapeuten in Nederland. 
The chosen few.
Het EMDR-Netwerk wordt opgericht. 
We leven voorjaar 1994, een klein 
groepje mensen komt bij elkaar in 
het zaaltje van de Vereniging voor 
Hypnotherapie in Utrecht. Nu zou je 
er nog niet dood gevonden willen 
worden, maar toen was het heel wat. 
De allereerste supervisoren worden 
opgeleid, toen nog ‘facilitators’ gehe-
ten, maar u mag ook Apostelen zeg-
gen.

Fase IV: De boodschap ver-
spreidt zich
Het Netwerk groeit in de jaren die 
hierop volgen. Ikzelf heb de eer om 
gevraagd te worden voor een van de 
eerste presentaties: een presentatie 
over mislukte EMDR-behandelingen. 
Ad en Erik konden daar niet over 
meepraten, maar ik werd toen ken-
nelijk al gezien als expert op dit ge-
bied. Het Netwerk verhuist naar de 
Amershof, waar we de eerstvolgende 
jaren onze thuisbasis zullen hebben.

Fase V: De boodschap krijgt 
poot aan de grond
In de eerste jaren wordt EMDR ver-
dacht gemaakt, belachelijk gemaakt, 
vals beschuldigd, voor de leeuwen 

gegooid, noem het maar op. Zo gaat 
dat met Apostelen. Maar we blijven 
erin geloven, en onze jongens Ad en 
Erik weten slag na slag te pareren. 
De publieke opinie keert, en meer en 
meer collega’s bekeren zich. We dó-
pen wat af! De supervisie, zeg maar 
de biecht, wordt verplicht gesteld.
Zo Gij uw supervisieformulier niet 
laat aftekenen, zult ge het Rijk der 
Vervolgcursus niet binnengaan! En 
laat de kinderen tot mij komen, met 
eigen trainingen. Carlijn de Roos en 
Renée Beer schrijven de EMDR-kin-
derbijbel.

Fase VI: De Hamerfase
Ad en Erik ontwikkelen zich tot de 
ongekroonde koningen van EMDR in 
Nederland, maar eenmaal per jaar 
komt er nog een afgezant van Fran-
cine om het werk te doen, waar Ad 
en Erik vervolgens weer de klauwen 
aan vol hebben om de fouten eruit 
te halen die hij erin brengt. Het Ne-
derlandse Protocol ondergaat de ene 
na de andere verbetering, de domei-
nen worden geboren, het Beeld viert 
hoogtij. Ad en Erik timmeren niet al-
leen aan de weg, ze hameren ook. Ze 
hameren op het beeldje, op de cogni-
ties. Jezus wat hameren die mannen 
op de cognities. Ze brengen zelfs hun 
eigen versie van de Tien Geboden 
uit!!

Fase VII: De Overwinningsfase
Dan gaan de ontwikkelingen heel 
snel. De eerste CD met klikjes komt 
uit. Het is meteen een hit. Geen 
Amerikanen meer, het is nu allemaal 
Nederlandstalig wat er klinkt. Het 
boek. Als warme broodjes over de 
toonbank, mevrouwtje. De Ernst Sil-
lemhoeve barst alweer bijna uit zijn 
voegen en de opmars gaat door.
Hoe moet dit verder gaan?”
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Discussie over de toekomst
In de daarop volgende discussie met de leden staat de 
toekomst van de VEN centraal: een openbaar debat over 
mogelijke toekomstplannen voor de VEN, wat de zaal al 
snel op zijn kop zet. Welke kansen liggen er op het ge-
bied van automatisering? Is gezichtsherkenning bij het 
inloggen op de VEN -website een goed idee? Willen we 
nu wel of niet die ‘EMDR App’? Kan de Flashforward niet 
gewoon op internet als e-health? Nee, vindt een deel van 
de zaal als antwoord op deze laatste vraag, de therapeut 
is onontbeerlijk en moet goed blijven nadenken.

Andere toekomstvragen gaan over de positie van de VEN: 
waar staat de VEN in de politisering van de gezondheids-
zorg? Moet de VEN zich bezig houden met de inhoud en 
voor de politiek aansluiten bij grote verenigingen als de 
NVGzP, NVVP, NIP? of moet de VEN juist geld uittrekken 
voor een professionele lobbyist? De VEN zou kunnen uit-
rekenen wat wij met EMDR besparen voor verzekeraars 
en politiek, vindt een deel van de zaal. Protestgeluiden 
zijn belangrijk, de zorgverzekeraar bemoeit zich veel te 
veel met de inhoud van de therapie. Bovendien is meer 
onderzoek naar EMDR bij andere diagnoses broodnodig, 
dan hebben we het bewijs aan onze kant. 
Andere opties uit de zaal zijn onder meer: Hoe staat het 
met de Future Templates voor de VEN? Is het verstandig 
om EMDR-leertherapie op te nemen in het traject tot het 
practitionerschap? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
EMDR eerder in de opleidingen onder de aandacht wordt 
gebracht? Een grote variëteit van meningen. Stof genoeg 
om over na te denken, de komende tien jaar.
Het VEN-bestuur kan terugkijken op een zeer geslaagde 
en inspirerende jubileum-netwerkavond.

“Zoek bij een 
Flashforward altijd 

naar de ramp achter 
de ramp” 

Ad de Jongh
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Tekst: Ad de Jongh en Iva Bicanic 

We maken in dit num-
mer van EMDR Magazine 
een start met een echte 
quiz! Niet zo maar een 
quiz. Niet één waarmee 
je, als je alle antwoorden 
goed hebt gegokt, een 
boekenbon kunt winnen, 
of een gratis voetreis 
naar Rome. Nee, we pak-
ken groots uit. Met deze 
quiz kun je namelijk de 
nieuwe, door Psy-zo! ont-
wikkelde EMDR-Kit win-
nen ter waarde van ruim 
500 Euro. De vragen zijn 
dan ook niet makkelijk, 
een uitdaging. Je moet er 

echt even voor op zoek. Googelen, bevriende collega’s 
of supervisoren vragen (nee, smeken!) om de goede ant-
woorden te bemachtigen. En om het nog net iets uitda-
gender te maken, is er ook een time window. De goede 
antwoorden stuur je per mail op woensdag 14 mei 2014 
tussen precies 00.00 en 23.59 uur naar i.a.e.bicanic@
umcutrecht.nl. Zijn er meerdere goede inzenders, dan 
wordt deze super EMDR-Kit onder hen verloot. Heb je er 
al zin in? Nou vooruit: ‘Go with that!’

1.  Welk trauma beschrijft Francine Shapiro in de case 

study van haar allereerste artikel?
2.  Wie is de uitvinder van de werkgeheugentheorie?
3.  Hoeveel leden zal de VEN hebben op 5 mei 2014?
4.  In welke belangrijke richtlijn is EMDR vorig jaar voor 

het eerst terecht gekomen?
5.  Hoeveel procent van de VEN-leden is EMDR Europe 

Practicioner?
6.  Welk voorwerp diende als basis voor het rechtsom-

linksom model?
7.  Wat is het verschil tussen een flashforward en een 

future template?
8.  Uit hoeveel letters bestaat de naam van de proce-

dure voordat deze in EMDR werd omgedoopt?
9.  Welke EMDR-trainers verzorgden in Nederland de 

eerste EMDR-trainingen?
10.  Hoe heet de procedure die je bij de behandeling 

van liefdesverdriet kunt gebruiken om het plaatje, 
waarop het ultieme verlangen in beeld is gebracht, 
te desensitiseren? 

In het volgende nummer van EMDR Magazine (#5) plaatsen we de 

goede antwoorden en daarbij een foto van de gelukkige en trotse 

winnaar met zijn of haar splinternieuwe EMDR-Kit.

Illustraties: Luca van Vliet
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Op 28 februari 2013 promoveer-
den Ethy Dorrepaal en Kathleen 
Thomaes op hun onderzoek bij 
vrouwen met complexe PTSS. Ethy 
is psychiater, psychotherapeut en 
GZ-psycholoog bij PsyQ. Kathleen 
is werkzaam bij GGZ inGeest als 
psychiater. Ethy en Kathleen zijn 
experts ‘complexe PTSS’, deden 
één van de weinige RCT’s naar 
behandeling voor complexe PTSS 
met een goed beschreven popula-
tie met persoonlijkheidsstoornis-
sen1 en werken dagelijks met deze 
patiëntengroep. Ik ken deze groep 
vooral door het bestuderen van 
de wetenschappelijke literatuur. 
Mijn visie op de fundering van de 
indicatiestelling van behandeling 
voor patiënten met complexe PTSS 
verschilt van die van Ethy en Ka-
thleen, en dat maakt dit interview 
extra spannend. Temeer daar we 
elkaar goed kennen en waarderen. 
Met dit interview hopen we de 
zoektocht naar – en de discussie 
over – de beste behandeling voor 
deze complexe patiëntengroep  te 
stimuleren. 

Jullie zijn de ontwikkelaars 
van de stabilisatiecursus 
Vroeger en Verder2. Wat houdt 
Vroeger en Verder in en voor 
wie is het bedoeld?
Ethy: “Vroeger en Verder is een 
groepsbehandeling gebaseerd op 
psycho-educatie en cognitieve the-
rapie en omvat twintig wekelijkse 
sessies van twee uur per keer. Twee 
behandelaren geven de cursus aan 

een groep van tien tot twaalf vroeg 
getraumatiseerde vrouwen. Het 
programma begint met psycho-
educatie, waardoor deelnemers 
zich bewust worden van hun klach-
ten en de relatie met hun vroege er-
varingen gaan leggen. Daarna leren 
ze emotieregulatie vaardigheden 
en krijgen ze cognitieve therapie. 
Het is een behandeling voor vrou-
wen die in hun jeugd seksueel of 
fysiek misbruikt zijn, en als gevolg 
daarvan ernstige en langdurige psy-
chiatrische klachten hebben die 
onder ‘complexe PTSS’ vallen. Dat 
betekent niet alleen de aanwezig-
heid van een PTSS, maar ook van 
problemen met emotieregulatie, 
aandacht, dissociatie, zelfbeeld, so-
matisatie en zingeving. Het is een 
patiëntengroep die op meerdere 
gebieden ernstig disfunctioneert, 
vaak werkloos is, veelal medicatie 
gebruikt en veel comorbide stoor-
nissen heeft, zoals (o.a. borderline) 
persoonlijkheidsstoornissen. Overi-
gens, niet iedereen die als kind sek-
sueel misbruik heeft meegemaakt, 
ontwikkelt een complexe PTSS. 
We krijgen regelmatig aanmeldin-
gen van mensen die ontregeld zijn 
na EMDR, een mislukte exposure-
behandeling hebben ondergaan, of 
werden uitgesloten van deelname 
aan studies naar de effectiviteit van 
traumabehandeling. Dit zijn mensen 
die we Vroeger en Verder kunnen 
aanbieden, vaak als voorbereiding 
op exposure of EMDR.” 

Vroeger en Verder en de 
behandeling van complexe PTSS

Interview Ethy en Kathleen

Tekst: Iva Bicanic 

Foto: Nienke Hofstede
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Vroeger en Verder en de 
behandeling van complexe PTSS

Waarom kan deelname aan 
Vroeger en Verder alleen 
plaatsvinden naast een al 
bestaand behandelcontact? 
Kathleen: “Het is een intensief pro-
gramma dat uit gestructureerde 
zittingen van twee uur bestaat. Het 
gaat aanvankelijk over afleiding 
zoeken, emotieregulatie aanleren 
en later over ingewikkelde thema’s 
zoals schuld, schaamte, woede, 
assertiviteit, wantrouwen en li-
chaamsbeleving. Buiten de groep 
maken de deelnemers huiswerk. Ze 
vinden het programma vaak zwaar 
en hebben een vangnet nodig. In 
de groep willen we ons aan het 
programma kunnen houden, zodat 
alle thema’s goed aan bod komen. 
Andere kwesties kunnen ze daarom 
beter bespreken met de individuele 
behandelaar, die er ook is vanwege 
de crisisgevoeligheid.”

Het oorspronkelijke doel van 
een stabilisatiefase is voor-
bereiding van de patiënt op 
een traumagerichte behan-
deling, zoals EMDR of imagi-
naire exposure. Deze inter-
venties staan echter niet in 
het werkboek van de deelne-
mers. 
Kathleen: “De deelnemers weten 
wel dat Vroeger en Verder onder-
deel is van een fasegerichte behan-
deling. Ze weten ook dat ze met 
fase 1 (stabilisatie) bezig zijn en dat 
er pas in fase 2 openleggend wordt 
gewerkt (exposure, EMDR, etc). Het 

staat ook uitgebreid beschreven in 
het handboek voor de therapeuten 
en de inleiding voor cliënten in het 
werkboek.” 
Ethy: “Verrassend genoeg heeft één 
op de drie patiënten na Vroeger en 
Verder geen PTSS meer3, terwijl de 
behandeling niet gericht is op de 
verwerking van het verleden. Deze 
patiënten hoeven dus niet meer 
door naar fase 2.” 

Hoeveel procent van de deel-
nemers aan Vroeger en Verder 
stroomt door naar een trau-
magerichte behandeling?
Kathleen: “We houden dit pas re-
centelijk bij. We schatten dat de 
helft doorstroomt naar vervolgbe-
handeling. We stimuleren iedereen 
door te gaan naar fase 2 -behande-
ling, maar zetten niemand onder 
druk. Niemand weet ook zeker of 
dat beter is of niet. Sommige pati-
enten willen gewoon stoppen na 
Vroeger en Verder. Ze geven aan dat 
therapie niet meer nodig is, dat ze 
klaar zijn met therapie of veel be-
reikt hebben, of ze willen eerst nog 
verder stabiliseren.” 
Ethy: “We houden sterk rekening 
met de wens van de patiënt. Hulp-
verleners denken bij behandelen 
aan diagnoses oplossen, maar deze 
mensen hebben andere doelen. Als 
iemand echt tevreden is na de be-
handeling omdat ze het huis weer 
uit kan, wie ben ik dan om het be-
ter te weten? Overigens gebeurt 
het me regelmatig dat ik vind dat 
iemand klaar is met stabiliseren en 
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door kan met verwerking, maar dat dit op veel weerstand 
stuit van de beoogde behandelaar. Dat is natuurlijk geen 
goede reden om niet te verwerken.”

Het grootste verschil tussen Vroeger en Verder 
en EMDR lijkt mij de mate van confrontatie met 
de traumatische herinneringen. Klopt dat?
Ethy: “Nee, niet helemaal. Tijdens Vroeger en Verder ko-
men wel degelijk herinneringen naar boven. Vanaf het 
begin maken we een opbouw richting meer beladen on-
derwerpen. We merken dat deelnemers door de psycho-
educatie verbinding gaan leggen tussen de klachten en 
de vroege ervaringen. Soms gaan ze in het begin juist 
meer vermijden. Dat is prima, als iemand er maar voor 
kiest en daardoor controle ervaart. Als ze hun emoties 
beter kunnen reguleren, durven ze vervolgens vermijdin-
gen op te heffen en triggers op te zoeken in het dagelijk-
se leven. Uit ons onderzoek komt naar voren dat mensen 
inderdaad verbeteren op vermijding.” 

Maar de opzet van Vroeger en Verder is toch zo 
dat er in de groep niet wordt gesproken over 
details van de traumatische ervaringen, omdat 
deelnemers van streek kunnen raken?
Kathleen: “Het klopt dat exposure aan details van het 
trauma niet in de groep plaats vindt. Dat noemen wij 
‘spaarzaam spreken over trauma’, om elkaar niet te ont-
regelen. We hebben gemerkt dat als er wel over details 
wordt gesproken, mensen bijvoorbeeld weglopen uit de 
sessie of dissociëren. Maar patiënten gaan zich wel de-
gelijk realiseren wat er is gebeurd. De meeste cliënten 
reageren daarop met rouw. In de groep vinden ze erken-
ning en herkenning bij elkaar.”

Veel hulpverleners menen dat expliciet spreken 
over het trauma ontregeling kan veroorzaken. 
Voor zover ik weet biedt de wetenschappelijke 
literatuur geen onderbouwing voor deze aan-
name. Integendeel, in de RCT van Resick4 kre-
gen slachtoffers van een verkrachting met of 
zonder eerder seksueel misbruik, imaginaire 
exposure of cognitieve therapie toegediend 
zonder voorafgaande stabilisatie; vergeleken 
met een wachtlijstgroep namen (complexe) 
PTSS- klachten af. 
Kathleen: “Bij voorkeur start je de behandeling van PTSS 
na complex trauma met behandeling voor PTSS volgens 
de richtlijn, als dat tenminste kan.”
Ethy: “Voor de duidelijkheid: we zijn niet tegen EMDR 
of imaginaire exposure, en we zijn ook niet van mening 
dat alle patiënten met complexe PTSS stabilisatie moet 

worden aangeboden. Maar een bewezen alternatief 
voor deze groep is nog niet voorhanden en ik ben blij 
dat we Vroeger en Verder kunnen aanbieden. Wij heb-
ben onlangs een review ingediend, dat aanwijzingen 
geeft dat een traumagerichte ofwel ‘exposure-based’ be-
nadering voor complexe PTSS -patiënten op een aantal 
maten minder effectief is5. Overigens bleek uit dit review 
vooral hoe weinig RCT’s er nog waren gedaan naar de 
Complexe PTSS-populatie en dat er helaas geen RCT over 
EMDR bij deze groep is. Dat exposure-based interventies 
werkzaam zijn gebleken bij enkelvoudige PTSS, wil niet 
zeggen dat ze ook werken bij complexe PTSS. Je kunt 
dat gegeven niet generaliseren als dat niet onderzocht 
is in die specifieke groep. We weten nog niet wat werkt 
bij de groep patiënten waar Vroeger en Verder specifiek 
voor is ontwikkeld. Er is nauwelijks effectiviteitonder-
zoek gedaan en meestal worden complexe patiënten, 
bijvoorbeeld die met actieve suïcidaliteit, geëxcludeerd 
uit RCT’s, of is er geen sprake van comorbide persoon-
lijkheidsstoornissen. Dat geldt ook voor de studie van 
Resick.”

Is uit een recente review6 niet gebleken dat het 
juist wel meevalt met die exclusiecriteria in 
RCT’s? Ik begreep dat clinici vrijer zouden moe-
ten zijn in het toepassen van traumagerichte 
behandelingen bij PTSS-patiënten met veel co-
morbiditeit. 
Kathleen: “Nee, dat is niet zo. In dat specifieke review 
wordt met name niet gekeken naar persoonlijkheidsdi-
agnoses. En dat wordt nog steeds in weinig behandel-
studies gerapporteerd en onderzocht. Je weet dus niet 
of mensen met persoonlijkheidsstoornissen wel of niet 
zijn meegenomen in het onderzoek, dus je kunt ook niet 
generaliseren naar die groep. Maar gelukkig worden er 
tegenwoordig steeds meer moeilijke patiënten geïnclu-
deerd in effectstudies, zoals bijvoorbeeld patiënten met 
psychoses. Dan heb je het nog steeds wel over een an-
dere groep dan de groep uit onze RCT.”

Jullie zijn wereldwijd één van de weinige on-
derzoekers die een zeer moeilijke groep pa-
tiënten hebben geïncludeerd in een RCT naar 
de effectiviteit van Vroeger en Verder7. Ruim de 
helft van de patiënten had een BPS, de mees-
ten waren werkloos en gebruikten veelal me-
dicatie. Ik vind het wel bijzonder dat Vroeger 
en Verder binnen veel GGZ-instellingen wordt 
toegepast, terwijl hard bewijs voor de effecti-
viteit ervan ontbreekt.
Ethy: “Het is juist heel terecht dat veel GGZ-instellingen 
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zich meer op de complexe PTSS- patiënten – die onze 
zorg zo hard nodig hebben – richten. En natuurlijk doen 
ze dat met de ‘best available evidence’. En al heeft onze 
RCT een aantal beperkingen en moet deze natuurlijk 
herhaald worden vanwege de wat ambigue resultaten, 
hij is zo belangrijk omdat met onze studie eindelijk eens 
evidence voor deze complexe groep is geleverd. En er 
zijn positieve tekenen: alle resultaten wezen in de rich-
ting van een meerwaarde van Vroeger en verder. Boven-
dien bleek met een drop-out van achttien procent dat 
de behandeling goed te verdragen is voor deze groep en 
dat behandeling voor een grote groep goed mogelijk is. 
Sterker nog, bij de zeer grote subgroep die een persoon-
lijkheidsstoornis had, was dat zelfs maar tien procent. In 
onderzoek naar behandelingen voor persoonlijkheids-
stoornissen is de drop-out veel hoger. De mensen zonder 
persoonlijkheidsstoornis hadden een hogere drop-out; bij 
hen slaat Vroeger en Verder minder aan. Het gevonden 
verschil tussen de twee condities individuele behandeling 
met of zonder Vroeger en Verder erbij, was kleiner dan 
verwacht vanwege de kleine onderzoeksgroep en omdat 
de gebruikelijke individuele behandeling effectiever was 
dan vooraf verwacht. We denken dat die individuele be-
handeling verbeterd was, omdat de deelnemende centra 
van de RCT het jaar daarvoor al mee gedaan hadden aan 
onze pilot en dus al bekend waren met de inhoud van 
ons programma. De inhoud van Vroeger en Verder over-
lapt overigens in belangrijke mate met andere evidence 

based behandelingen zoals Linehan’s DGT voor persoon-
lijkheidsstoornissen en Resick’s trauma-focused CPT-C 
-behandeling voor PTSS. Verdere onderbouwing voor 
Vroeger en Verder is het feit dat er een significante toe-
name was van het aantal mensen dat klinisch relevant 
verbeterden. Als je Vroeger en Verder erbij doet, is de 
kans twee keer zo groot dat de PTSS-klachten afnemen.”

Vind je dat niet een bescheiden klinische rele-
vantie, zeker in verhouding tot de tijdsinveste-
ring van veertig uur voor de patiënt?
Ethy: “Het is maar net vanuit welk perspectief je naar de 
behandelduur kijkt. De behandelrichtlijn voor mensen 
met een persoonlijkheidsstoornis is twee jaar. Voor de 
behandeling van een complexe PTSS met bijkomende 
persoonlijkheidsstoornis is twintig weken dan niet lang. 
Daarnaast bieden de resultaten uit Kathleens neurobiolo-
giestudie ook onderbouwing voor de werkzaamheid van 
Vroeger en Verder.”
Kathleen: “De patiënten in ons onderzoek
bleken een verhoogde ACC-activiteit (ACC: schakelcen-
trum tussen cortex en amygdala) te hebben, terwijl eer-
der onderzoek heeft aangetoond dat de ACC bij patiënten 

met enkelvoudige PTSS juist minder actief is. Bij mensen 
die opknapten van de behandeling in Ethy’s onderzoek, 
zag ik de ACC-activiteit (en ook de activiteit van de in-
sula, een gebied dat te maken heeft met de intensiteit 
van emoties) verminderen ofwel verbeteren, en daarmee 
een betere uitgangspositie voor exposure krijgen7.” 

Jullie zijn zeer ervaren clinici. Hoe moet een 
beginnend psycholoog inschatten welke in-
terventie hij of zij moet toepassen bij een 
patiënt met een complexe PTSS? Er bestaat wel 
een richtlijn voor complexe PTSS8, maar die is 
vooralsnog gebaseerd op één studie9. 
Ethy: “Ons advies aan jonge psychologen is om goed het 
trauma-interview te leren afnemen, en goed te kijken 
naar de behandelvoorgeschiedenis en bijkomende klach-
ten, in het bijzonder persoonlijkheidsstoornissen. Juist de 
mensen met een persoonlijkheidsstoornis lijken goed te 
matchen met Vroeger en Verder. Zodra er meer therapie-
vergelijkend onderzoek is, moet er natuurlijk een update 
komen van die richtlijn. Ja, er moet vooral meer onder-
zoek komen naar deze populatie. Anders voeren we een 
discussie, soms een politieke discussie met vooringeno-
men standpunten, die nooit tot een conclusie zal leiden.” 

Stel, we krijgen een miljoen euro voor het uit-
voeren van effectonderzoek. Wat gaan we er-
mee doen om deze discussie echt verder te 
brengen?
Ethy: “We zetten een RCT op met twee groepen van 
gelijkwaardige behandelingen: EMDR versus ‘Vroeger 
en Verder’. Comorbide persoonlijkheidsstoornis is een 
voorwaarde om deel te nemen, maar patiënten met een 
psychose zouden we excluderen, dat is weer goed voor 
een ander onderzoek. De vraag is dan wel welke EMDR 
je gaat toepassen. Om het vraagstuk te beantwoorden 
– wel of niet stabiliseren – zou je direct op de trauma-
details moeten ingaan met EMDR en niet ‘stabiliserende’ 
EMDR moeten toepassen. We zouden de groep deelne-
mers goed moeten beschrijven (en vooral ook wie er niet 
aan mee willen doen en waarom) en daarin persoon-
lijkheidsstoornissen, medicatiegebruik en werkloosheid 
goed uitvragen.
Kathleen: “Het enige antwoord op de huidige controverse 
is goed onderzoek, waarbij de gemeenschappelijke in-
spanning een voorwaarde is. Dus niet letten op wat in 
je straatje past of wat je had gehoopt te krijgen als uit-
komst. Anders helpen we de zaak niet verder.”

voor de referenties zie www.emdrmagazine.nl
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EMDR wordt in 
Duitsland niet vergoed
Door Gea Procee     Tekst: Iva Bicanic

EMDR over de grens

In de rubriek ‘EMDR over de 
grens’ interviewt Iva Bicanic 
telkens een voorzitter of een 
ander sleutelfiguur van een 
EMDR-beroepsvereniging bui-
ten Nederland. Deze keer is het 
Peter Liebermann. Hij is psychi-
ater en was zeven jaar voorzit-
ter van EMDRIA Germany. Sinds 
twee jaar maakt hij deel uit van 
de Executive Committee Board 

van EMDR Europe. Nadat hij jarenlang in een 
traumacentrum van een ziekenhuis werkte, is 
hij sinds elf jaar werkzaam in zijn eigen praktijk 

in Leverkusen.

Hoe ben je in aanraking gekomen met EMDR?
“Na afronding van de opleiding geneeskunde was ik zoe-
kende naar een baan. Door mijn Joodse achtergrond was 
ik bijzonder geïnteresseerd in trauma en de gevolgen van 
de naziperiode. Tijdens een workshop ontmoette ik Arne 
Hofmann, die op weg was EMDR-trainer te worden. Mijn 
ervaringen met EMDR in de praktijk werden doorslagge-
vend om ermee door te gaan. In 1997 werd ik facilitator, 
daarna trainer. Arne en ik zijn de founding members van 
de Duitse afdeling van de EMDR International Association 
(EMDRIA), die in 1999 is opgericht. Duistland telt 30.000 
psychotherapeuten waarvan er naar schatting 10.000 zijn 
getraind in EMDR. Het borgen van de kwaliteit van EMDR 
is een uitdaging.” 

Hoe hebben je ervaringen met EMDR zich verder 
ontwikkeld?
“Ik heb EMDR-therapie gegeven aan patiënten met een 
dissociatieve stoornis. Dat doe ik nog steeds, maar door 
ervaringen met patiënten die ‘decompenseerden’ ben ik 
een stuk voorzichtiger geworden in het direct toepassen 
ervan. Het is te simpel om te zeggen: ‘doe het gewoon’. 
En het is ook niet zo dat er één oplossing bestaat voor alle 
patiënten. Nu bereid ik patiënten goed voor. Toch heeft 
zeker niet iedereen stabilisatie nodig. 

Wat biedt EMDRIA Germany aan haar leden?
“De vereniging telt 1800 leden. Daarvan is 95 procent EM-
DR-practicioner. Er bestaan in Duitsland maar liefst drie 
organisaties die zich met trauma bezighouden. Dat zijn 
de Duitstalige Vereniging voor Psychotrauma, de Vereni-
ging Trauma en Dissociatie en EMDRIA Germany. Thera-
peuten kiezen bewust voor één vereniging en halen dan 
het maximale uit het aanbod van die vereniging. Daarom 
heeft de vereniging zoveel practicioners. Onze leden krij-
gen voor tachtig euro per jaar toegang tot het Journal of 
EMDR Practice and Research, toegang tot bijeenkomsten, 
een nieuwsbrief en korting op het jaarlijkse congres.” 

Wat zijn volgens jou de verschillen tussen EMDR 
in Duitsland en Nederland? 
“Toen ik supervisor was in het grensgebied, kreeg ik vaak 
Nederlandse supervisanten. Mij viel op dat jullie in Neder-
land het proces eerder afbreken  – dat wil zeggen: ‘back 
to target’ gaan - en dat er in Nederland meer gedrags-
therapeutisch wordt gewerkt. In Duitsland laten we het 
proces meer gaan.” 

Wat zijn de uitdagingen van de Duitse EMDR-
vereniging?
“Ondanks de PTSS-richtlijnen bestaat binnen veel Duitse 
instellingen weerstand tegen de toepassing van EMDR. 
Dat komt omdat therapeuten meestal psychoanalytisch 
of gedragstherapeutisch zijn geschoold. Onderzoek naar 
effectiviteit kan daar verandering in brengen. Hoewel we 
wel participeren in een Europees onderzoek naar de ef-
fectiviteit van EMDR bij depressie, is EMDR in Duitsland 
jammer genoeg onvoldoende in de wetenschap ingebed. 
Daarnaast is er strijd over erkenning van EMDR door ver-
zekeraars. Slechts drie behandelingen komen nu in aan-
merking voor vergoeding: cognitieve gedragstherapie, 
psychoanalyse en de psychodynamische interventies. 
Het behandelplan is de kwaliteitsmeting; het is een uit-
daging hoe je EMDR daarin moet integreren. De meeste 
therapeuten geven wel EMDR, maar noemen het niet in 
hun behandelplan omdat het anders niet wordt vergoed. 
Mogelijk gaat het verzekeringssysteem dit jaar verande-
ren en zal EMDR als officiële behandeling erkend worden. 
Dit zou een enorme stap voorwaarts zijn voor EMDR in 
Duitsland.” 
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Verslag 
Supervisorendag 2014
Tekst: Dafna Zwarts

Foto’s: Tilly Koolstra

Steven Meijer opende de supervisorendag in bisschopsgewaad. Hij predikte EMDR als nieuwe afgod, waarbij hij het 

protocol heilig verklaarde en het aanbidden van beelden (“Ga terug naar het beeld”) propageerde. “Houd je je niet 

aan dit geschrift, dan word je geëxcommuniceerd!”
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Ook dit jaar kwamen alle superviso-
ren bijeen tijdens de supervisoren-
dag. 
Langzamerhand is deze groep zo 
groot geworden (circa vijftig perso-
nen), dat niet iedereen elkaar meer 
kent. Daarvoor had de superviso-
rencommissie die verantwoordelijk 
is voor de organisatie van deze dag, 
een mooie oplossing: een smoelen-
boek! 
Omdat er momenteel voldoende 
supervisoren zijn, zal er op korte 
termijn geen nieuwe opleiding voor 
supervisoren starten. Een reden 
daarvoor is dat er nu al superviso-
ren in opleiding zijn die te weinig 
aanmeldingen hebben om hun op-
leiding (supervisie onder supervisie 
van een volleerde supervisor) af te 
kunnen ronden. 
Tijdens de supervisorendag werd 
er een lijst opgesteld van supervi-
soren in opleiding met weinig aan-
meldingen voor supervisie, zodat 
er gerichter naar hen kan worden 
verwezen. Behalve dergelijke prak-
tische aangelegenheden was er dit 
jaar ook veel aandacht voor inhou-
delijke zaken.

Ontwikkeling protocollen
De bestaande protocollen worden 
jaarlijks aangepast. Alle superviso-
ren kunnen hun ideeën daarover 
naar de Protocollencommissie stu-

ren, waarna de trainers zich erover 
buigen (zie ook interview met Fran-
ka Groote elders in dit Magazine). 
Misschien wel de belangrijkste toe-
voeging is dat bij ‘Positief Afsluiten’ 
de lichaamshouding is toegevoegd, 
zoals we die al kennen bij de RDI: 
“Ga zitten als iemand die … (bijvoor-
beeld: ‘sterk’) is.” Bij de RDI is er als 
bijlage een instructie toegevoegd 
over het ‘anker’ en het huiswerk. 
Alle VEN-leden zullen een brief over 
de aanpassingen ontvangen.

Ook de Kinder- en Jeugdsuperviso-
ren hielden zich bezig met de pro-
tocollen, maar dan die voor kinde-
ren (linksom, rechtsom en RDI). Een 
belangrijke kwestie in dit proces is 
dat de taal van de protocollen goed 
moet passen bij de diverse leef-
tijdscategorieën. Het komende jaar 
gaan de K&J-supervisoren dan ook 
goed nadenken over de terminolo-
gie die in de protocollen gebruikt 
wordt.

Zoekstrategie bij PTSS
Hans-Jaap Oppenheim hield een 
presentatie over de zoekstrategie 
bij PTSS met herbelevingen als be-
langrijkste klacht. Het is gangbaar 
om bij klachten naar targets te 
zoeken via het ‘Linksom’-protocol. 
Hans-Jaap is van mening dat dit bij 
PTSS verwarrend is. ‘Linksom’ is een 

zoekstrategie, maar bij PTSS hoef je 
eigenlijk helemaal geen zoekstra-
tegie toe te passen. Herbelevingen 
verwijzen namelijk rechtstreeks 
naar een ervaring waarop je het 
basisprotocol kunt toepassen. Als 
het gaat om meerdere trauma’s, is 
de vraag van welke ervaring iemand 
nu het meest last heeft belangrijker 
dan de chronologie, om de volgorde 
van de verwerking middels EMDR te 
bepalen. 

Ook is bij PTSS de klacht niet altijd 
direct na een traumatische gebeur-
tenis ontstaan, waardoor het ‘Links-
om’-protocol bij deze symptomen 
niet werkt. Hans-Jaap verduidelijkt 
zijn idee aan de hand van het ver-
haal van een patiënt met PTSS met 
een verlaat begin, waarbij de her-
belevingsklachten zijn begonnen 
na diens pensionering. Volgens het 
‘Linksom’-protocol zou je rond het 
moment van pensionering (waarna 
de herbelevingen begonnen zijn) 
naar targets moeten zoeken, in 
plaats van naar het oorspronkelijke 
trauma te gaan. In het eerste geval 
zit je dus verkeerd. 
Je moet natuurlijk de herinnering 
aan het oorspronkelijk trauma ‘tar-
geten’, gewoon met het basispro-
tocol.

Ad de Jongh Carlijn de Roos Franka de Groote en Herma Hagen
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Eisen practitionerschap
Carlijn de Roos opende als voorzit-
ter van de VEN vervolgens een dis-
cussie over de koppeling van het 
practitionerschap aan het lidmaat-
schap van de VEN. Het plan is om de 
leden tijdens de ALV te peilen over 
de verlichting van eisen aan het 
practitionerschap, maar vooral ook 
over de beperking van de duur voor 
het behalen ervan. De achtergrond 
hierbij is dat relatief weinig mensen 
het traject tot practitioner doorlo-
pen en dat de opleidingseisen in 
Nederland, vergeleken bij andere 
Europese landen, relatief hoog zijn. 

Positieve targets
Hellen Hornsveld presenteerde 
haar belangwekkende ideeën over 
het desensitiseren van positieve 
targets. We zijn gewend ons te 
richten op negatieve herinneringen 
(in het verleden of in de toekomst: 
flashforwards). Onderzoek wijst uit 
dat ook levendige positieve herin-
neringen kunnen vervagen, als het 
werkgeheugen belast wordt; maar 
niet alleen herinneringen, ook an-
dere mentale representaties, zoals 
die over de toekomst: positieve 
flashforwards. Voor behandeling 
van verslaving en parafilieën is dit 
waarschijnlijk heel bruikbaar. Hel-
len zal over dit onderwerp ook een 
keynote geven op het landelijke EM-

DR-congres en een workshop over 
EMDR en verslaving, samen met 
Wiebren Markus. 

Domein controle
Steven Meijer legde uit waarom hij 
het domein Controle als NC en PC 
niet functioneel vindt. ‘Ik ben mach-
teloos’, voegt als NC weinig toe. Het 
plaatje genereert eigenlijk al vol-
doende lading. In zekere zin spre-
ken we over het Controledomein 
wanneer het plaatje zelf de SUD 
volledig bepaalt. 

Bij andere congnitieve domeinen 
(Schuld en Zelfwaardering) zorgt de 
betekenisverlening nog voor extra 
lading. Met de NC ‘Ik ben machte-
loos’ wordt eigenlijk alleen maar 
aangegeven wat het plaatje bij de 
patiënt teweegbrengt, als hij hier-
naar kijkt (ofwel: hij kan het niet aan 
om naar het plaatje te kijken, het is 
te naar en roept te veel op). 

Stabiliseren of meteen begin-
nen?
De laatste presentatie van Ad de 
Jongh ging over stabilisatie die 
voorafgaat aan de behandeling 
van patiënten met complexe PTSS. 
Een voorbeeld van zo’n stabilisa-
tieprogramma is ‘Vroeger en Ver-
der’. Ad betoogde dat bestaande 
onderzoeksresultaten geen onder-

bouwing geven voor de gangbare 
opvatting in de GGZ dat een gefa-
seerde behandeling voor patiënten 
met complexe PTSS, of met symp-
tomen daarvan, een noodzakelijke 
voorwaarde is. 

Er volgde een discussie met enke-
le supervisoren die zelf met deze 
populatie werken. Zij vonden dat 
bij een deel van de mensen met 
chronisch trauma, stabilisatie wel 
degelijk noodzakelijk is. Volgens Ad 
is nog onvoldoende duidelijk wat 
de beste behandeling is voor deze 
patiëntenpopulatie, maar noopt het 
bestaande onderzoek tot de conclu-
sie dat het overgrote deel van deze 
patiënten een gerichte evidence 

based traumabehandeling, zonder 
voorafgaande stabilisatie, tolereert 
en daarvan profiteert. Een dergelij-
ke behandeling (EMDR of imaginaire 

exposure) mag hen daarom niet bij 
voorbaat worden onthouden.

Het was een inspirerende dag 
voor de supervisoren. De sprekers 
kregen als dank het boek ‘Over Zij 
en ik’ van Marjoleine Oppenheim, 
waarin zij beschrijft hoe het is om 
op te groeien met een getraumati-
seerde moeder (zie recensie en in-
terview elders in dit Magazine).

 

       

       

       

       

       

       

       

       
 

  

Geke Konijnenburg en Marion de Haan Het Smoelenboek Hellen Hornsveld en Marion de 

Haan
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Yanda van Rood en Carlijn de Roos 

behandelen sinds 2003 gezamenlijk 

patiënten met Somatisch Onvoldoen-

de verklaarde Lichamelijke Klachten 

(SOLK). Centraal daarin staat het 

Gevolgenmodel waarin ze recentelijk 

ook een plek gaven aan traumatische 

herinneringen, waardoor ze de 

patiënten nog beter kunnen helpen. 

‘Plezier in puzzelen’
Succesvolle SOLK-behandeling mede dankzij EMDR
Tekst: Wieger Favier

Interview Carlijn de Roos en Yanda van Rood

Foto: Nienke Hofstede
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‘Plezier in puzzelen’
Succesvolle SOLK-behandeling mede dankzij EMDR
Tekst: Wieger Favier

In aanloop naar hun keynote-voordracht over SOLK op 
het jaarlijkse EMDR-congres, overleggen klinisch psy-
chologen Yanda van Rood en Carlijn de Roos hierover 
in een compacte werkkamer op de poli psychiatrie in 
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Tussen 
bureau en volle dossierkasten is het wikken en wegen 
over inhoud, volgorde en de laatste accenten. Ook als 
ze tussendoor vertellen over de vorderingen die ze de 
afgelopen jaren maakten in de behandeling van SOLK-
patiënten, valt op hoe zorgvuldig ze zijn in hun bewoor-
dingen, hoe nauwgezet ze iedere uitspraak overwegen, 
peins-stiltes laten vallen en elkaars formuleringen soms 
net weer wat aanscherpen, tot ze beiden tevreden zijn.
‘Plezier in puzzelen’, zo omschrijven ze hun werk. Via 
een stapsgewijze aanpak proberen ze de complexe 
klachten van hun patiënten te ontcijferen, zodat de 
stukjes op hun plaats vallen. Het zijn patiënten die soms 
al tientallen jaren met pijn of ernstige vermoeidheid 
tobben, zich daarover nauwelijks begrepen of gehoord 
voelen, en vaak al een heel zorgtraject achter de rug 
hebben.
‘Boeiende materie’ voor de twee puzzelaars die wel van 
een stevige uitdaging houden. Carlijn en Yanda leggen 
de lat hoog: “We zien het als een uitdaging om ook bij 
deze patiënten, waarop iedereen zich al heeft stukgebe-
ten, toch het maximale herstel te bereiken”, zegt Carlijn. 
“We blijven zoeken tot het plaatje echt klopt. Geweldig 
als je dan, na een lange weg vol obstakels, of al na een 
paar gerichte interventies, zo’n volledig vastgelopen pa-
tiënt toch ineens ziet opknappen.”
SOLK-specialist Yanda vreest echter wel dat de patiën-
ten die zij en Carlijn behandelen, nog maar het topje van 
de ijsberg vormen. “Wij zien alleen de volhouders die 
ondanks alle tegenslag, toch zijn blijven zoeken. De rest 
zit ontmoedigd thuis en heeft het al lang opgegeven.”

‘In stand houdende factoren’ 
Patiënten met SOLK hebben lichamelijke klachten, zo-
als chronische pijn, vermoeidheid, verlammingen of 
wegrakingen die niet -of niet geheel- verklaard worden 
door een bekende ziekte. Als de klachten langer dan zes 
maanden aanhouden en aanzienlijk leed en functione-
ringsbeperkingen teweegbrengen, is er sprake van een 
somatoforme stoornis. Veel SOLK-patiënten hebben bo-
vendien -al dan niet als gevolg van de SOLK- last van 
andere klachten zoals depressieve-, en angstklachten. 
“Ook post traumatische stress klachten komen veel 
voor”, zegt Carlijn, “en we zijn in de laatste jaren gaan 
zien hoe de onverwerkte traumatische herinneringen de 
SOLK in stand kunnen houden.” 
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In hun benadering van SOLK maken Yanda en Carlijn een 
belangrijk onderscheid tussen de oorzaak van de klach-
ten en eventuele ‘in stand houdende factoren’ zoals 
angst- en vermijdingsgedrag, somberheid en onverwerk-
te traumatische herinneringen. “We onderzoeken niet de 
oorsprong, maar kijken wat het herstel in de weg zit”, 
legt Yanda uit. “Op basis daarvan maken we een behan-
delplan met een of meerdere gerichte interventies zoals 
EMDR, cognitieve herstructurering of ontspanningsoefe-
ningen. Als we bijvoorbeeld iemand zien die last heeft 
van onwillekeurige trekkingen van het hoofd na een au-
to-ongeluk, dan denken wij aan een fysieke herbeleving; 
het hoofd dat achterover slaat tijdens de botsing. Niet 
de oorzaak van de klacht staat voorop, maar de reden 
waarom het niet overgaat: dat is de andere manier van 
kijken.” 

Vergroten van fysieke window of tolerance
Sommige patiënten zijn inmiddels te ziek voor opname 
in een kliniek omdat ze, vanwege extreme vermoeidheid 
of bijvoorbeeld urenlange wegrakingen, niet de minste 
activiteiten en therapieën kunnen volhouden. “Omdat ze 
gemakkelijk over hun eigen grenzen gaan, is het nodig 
om deze patiënten af te remmen, in plaats van ze te ac-
tiveren. Iemand die maar even rechtop kan zitten, moet 
deze beweging slechts heel kort, maar wel regelmatig 
uitvoeren. Zo blijft de patiënt in zijn fysieke window of 

tolerance, en door geleidelijk uitbouwen ontstaat er ver-
volgens voldoende speelruimte voor de volgende stap. 
Als er een link is met een onverwerkte traumatische her-
innering, dan is die volgende stap vaak EMDR.”

Centraal in die stapsgewijze benadering staat het Gevol-
genmodel: een breed inzetbaar protocol voor de diag-
nostiek van patiënten met SOLK, ontworpen door Anne 
Speckens en doorontwikkeld door Yanda. Hierin gaven 
Carlijn en Yanda ook een plek aan onverwerkte trauma-
tische ervaringen. “Vroeger bestond er voor iedere SOLK 
wel een protocol”, vertelt Yanda. “Maar het Gevolgen-
model is het eerste generieke protocol voor de diagnos-
tiek, waarmee je bij elke klacht gericht kunt vaststellen 
welke interventies geïndiceerd zijn. Het helpt om telkens 
heel precies te achterhalen welke informatie nog ont-
breekt. Als we, tijdens de behandeling vastlopen, duiken 
we opnieuw het model in, controleren wat we al hebben 
gedaan, of er al ‘in stand houdende factoren’ zijn ver-
minderd, en wat er nog is overgebleven. Zo kunnen we, 
met het model als houvast, door zoeken tot we helder 
hebben wat op dat moment de meest directe in stand 
houdende factor is en dat als aangrijpingspunt nemen 
voor de verdere behandeling.”

Als voorbeeld van een geslaagde zoektocht noemt Yanda 
een patiënte met chronische buikpijn, hevige buikpijn-
aanvallen en ernstige depressies als aanmeldingsklacht. 
“Zij was al uitgebreid behandeld door een gynaecoloog, 
een psychiater en een psycholoog, en had al verschillen-
de opnames achter de rug. Bij het invullen van het Ge-
volgenmodel kwam naar voren dat de machteloosheid 
tijdens de buikpijnaanvallen deed denken aan de mach-
teloosheid tijdens een verkrachting dertig jaar daarvoor. 
De behandeling bestond uit drie EMDR-sessies. Zoveel 
als nodig waren om deze nare ervaring te verwerken. 
De buikpijnaanvallen verdwenen, de buikpijn nam sterk 
af en de depressie klaarde op. We hebben deze patiënte 
nog lang daarna gevolgd om te kijken of het herstel zou 
beklijven. En dat deed het.”

Ook veel instellingen werken inmiddels met deze diag-
nostische methode en zijn er enthousiast over. “Herstel-
programma’s zijn vaak zwaar en kunnen bestaan uit een 
schot hagel: groepsbehandeling, creatieve therapie, men-
taliseren: van alles wordt tegelijk op iemand afgevuurd. 
Bij de meting, helemaal aan het eind van het behandel-
programma, blijkt vervolgens niet duidelijk welke behan-
delmodule wel en welke niet effectief is geweest. Na de 

 “Een geweldig 
voordeel van zo’n 

korte gerichte EMDR-
behandeling is dat 

we de gestelde 
hypothese over de rol 
van de traumatische 

herinnering 
relatief makkelijk en 
snel kunnen toetsen 

en deze zo nodig 
bijstellen.”  

Carlijn de Roos
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diagnostiek met behulp van het Gevolgenmodel maken 
we nog steeds gebruik van diezelfde interventies, maar 
nu heel gericht. We schieten met scherp. En bij elk ‘schot’ 
kunnen we niet alleen gelijk zien of het raak is, maar ook 
hoe diep en hoe effectief. Daardoor is onze leercurve veel 
steiler: we leren snel van onze interventies omdat we 
daarover gelijk feedback krijgen. Tegenwoordig verloopt 
een intake al vaker volgens het gevolgenmodel, en pas-
sen instellingen het programma waar nodig aan.” 

Rol van trauma
De samenwerking tussen Yanda en Carlijn startte elf jaar 
geleden. Yanda was toen al gespecialiseerd op het ge-
bied van SOLK en somatoforme stoornissen en Carlijn 
raakte extra geïnteresseerd in dit terrein toen ze hoorde 
dat Bob Tinker, een van de EMDR-pioniers uit Amerika, 
succesvol een patiënt met fantoompijn na een ongeluk, 
had kunnen genezen door het trauma van dat ongeval 
met EMDR te behandelen. “Ik vond dat zeer intrigerend 
nieuws en startte met Sandra Veenstra en in samen-
werking met Yanda, een pilot-studie naar het effect van 
EMDR bij fantoompijn. 
Volgens hun nauwgezette werkwijze sleutelden Carlijn 
en Yanda in de daarop volgende jaren aan de verdere 
ontwikkeling van het Gevolgenmodel en gaven daarin re-
centelijk ook een plek aan traumatische herinneringen. 
“We merkten dat trauma in de vorm van emotioneel of 
seksueel misbruik en mishandeling in de vroege jeugd 
opvallend vaak voorkomt bij patiënten met SOLK”, legt 
Carlijn uit, “en dat sommige mensen met ernstige soma-
toforme  klachten, zoals ernstige vermoeidheid, eigenlijk 
telkens in een fysieke herbeleving kunnen zitten. Als je 
niets meer kunt en je zwaar voelt, geeft dat een machte-
loos gevoel wat eerdere, onverwerkte herinneringen ac-
tiveert waarin machteloosheid ook een rol speelt, zoals 
fysieke mishandeling. De herinnering daaraan is er nog 
wel, maar de bijbehorende lichamelijke sensatie is niet 
bewust toegankelijk. We merkten echter dat we die fy-
sieke herinnering een stuk beter op konden sporen, door 
veel meer via het lichamelijke gevoel uit te vragen. We 
vragen patiënten zich te concentreren op de lichamelij-
ke sensatie, er met hun volle aandacht naar toe te gaan 
en deze daarna te beschrijven. Naar aanleiding van die 
beschrijving kunnen we vervolgens vragen of en wan-
neer de patiënt dit eerder zo heeft gevoeld. Zo raken de 
aan de lichamelijke sensaties verbonden herinneringen 
toch geactiveerd en toegankelijk.” 
Als een mogelijke, aan de klacht gerelateerde traumati-
sche ervaring op deze manier is geïdentificeerd, is een 
gerichte EMDR-behandeling de volgende stap. “Een ge-
weldig voordeel van zo’n korte, gerichte behandeling is 

dat we de gestelde hypothese over de rol van de trau-
matische herinnering relatief makkelijk en snel kunnen 
toetsen en deze zo nodig bijstellen”, benadrukt Carlijn.

Bijzondere wisselwerking
Carlijn leerde tijdens haar specifieke behandeling van 
jonge en vroeg getraumatiseerde kinderen veel van de 
lichamelijke reacties die ze waarnam. “Jonge kinderen 
hebben nog geen woorden voor wat er gebeurt, maar 
hun lijfjes zijn des te expressiever. Bij hen zie ik het effect 
dat de onverwerkte traumatische ervaring heeft op het 
lichaam. De houding, spierspanning, en het niet gebrui-
ken van het deel van het lichaam dat bij de traumatische 
ervaring betrokken was. Het effect van de EMDR-behan-
deling is ook snel en vrij direct te zien aan de reactie van 
het lichaam. Als ik bijvoorbeeld een peuter die lang aan 
het infuus heeft gelegen of in ademnood is geweest be-
handel met EMDR, dan zie ik dat lijfje weer ontspannen 
en in beweging komen. Als de stagnatie is opgeheven 
komt de motorische ontwikkeling weer op gang.”

Het frappante is dat Carlijn en Yanda lichamelijke reac-
ties die deel uitmaken van de traumatische herinnering 
steeds beter herkennen bij volwassenen die ook op zeer 
jonge leeftijd zijn getraumatiseerd. “Het volwassen lijf 
vertoont ineens een respons of gedrag dat meer bij peu-
ters hoort”, vertelt Yanda. “Een als peuter bijna verdron-
ken man begon hier in de kamer bijvoorbeeld plotseling 
vreselijk te huilen en telkens te proesten, alsof hij het 
water uit zijn toenmalige ‘longetjes’ hoestte.”
De twee behandelaars zijn enthousiast over deze bijzon-
dere vorderingen en hopen dat EMDR-therapeuten die 
patiënten met SOLK behandelen, gebruik zullen maken 
van het Gevolgenmodel zodat door gericht inzetten van 
interventies, ook hun patiënten maximale kans hebben 
op herstel. “Het zou bovendien geweldig zijn als deze 
behandeling in de toekomst meer bij de voordeur be-
schikbaar komt en er betere samenwerking ontstaat 
tussen de verschillende disciplines”, besluit Yanda. “Zelf 
hopen we onze kennis nog zodanig uit te breiden, dat 
we de behandelwijze op een vereenvoudigde manier be-
ter kunnen uitleggen aan mensen in de eerste lijn, zodat 
zij de SOLK-patiënten eerder naar de juiste plek kunnen 
doorverwijzen en deze meer kans maken op herstel.”

Yanda van Rood is klinisch psycholoog / psychotherapeut en werkzaam op 

de afdeling psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 

Zij is bovendien voorzitter van de wetenschapscommissie van de VEN.

Carlijn de Roos is klinisch psycholoog / psychotherapeut, coördinator van 

het Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen en voorzit-

ter van de VEN.
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EMDR als flash-
forward bij ob-
sessies en enge 
fantasiebeelden, 
daar ging de pre-

sentatie over van Ad de Jongh op de jubileumnetwerk-
avond. Maar wat te doen bij zulke klachten als je nog 
geen EMDR-opleiding hebt gehad? Je kunt natuurlijk 
het protocol voor dwangstoornissen volgen van cog-
nitieve gedragstherapie, maar omdat dit nog weleens 
een beetje ontmoedigend kan zijn, is gebruik van wat 
humor dan wel wenselijk. Het wordt leuker en lichter 
voor therapeut en cliënt. Soms gebeurt dit bij EMDR 
echter als vanzelf, zoals we zagen op de meegebrachte 
filmpjes van Ad; angstige fantasieën bleken als sneeuw 
voor de zon te kunnen verdwijnen. 

Zo was er een jonge vrouw met de obsessieve angst voor 
uit het niets opspringende katten, waardoor zij bijna ner-
gens meer naar toe durfde. Na afloop van de EMDR-sessie 
deed ze een test: ze bekeek op You Tube enge filmpjes van 
agressieve katten, giechelend alsof het niks was. Weg ang-
stig fantasiebeeld.  
Op mijn werk was er een vrouw die niet over bruggen durf-
de te lopen of fietsen, omdat ze de dwanggedachte had dat 
er op dat moment een orka uit het water zou springen en 
haar van de brug zou trekken. Ooit een orka in een Leidse 
gracht gezien? Maar goed, je zult dit plaatje maar in je brein 
hebben. EMDR kan dan heel behulpzaam zijn. Net als hu-
mor dus, als de fantasieën zo ver gaan dat het voor de bui-
tenstaander, hoe sneu ook voor de cliënt, bijna grappig is. 
Een collega van mij behandelde met cognitieve gedragsthe-
rapie een man met een controledwang. Voordat hij de deur 
uit ging controleerde hij langdurig alle kranen uit angst voor 
ernstige overstroming. De dwang bleek hardnekkig en in de 
supervisie bespraken we het effect van de gebruikelijke in-
terventies zoals responspreventie, exposure en cognitieve 
therapie. Terwijl wij hier mee bezig waren, kwam het liedje 
bij mij op over Hendrik Haan (die de kraan open liet staan) 
van Annie M.G. Schmidt. Dat lied geeft treffend weer hoe 
in de fantasie een onschuldige gebeurtenis kan eindigen in 
een catastrofe. 

Het lied gaat zo: 
“Dag mevrouw van Voort, heeft u´t al gehoord

Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

Heeft de kraan open laten staan

Uren, uren stond ie open

Heel de keuken is ondergelopen

Denkt u toch eens even, en ́ t zeil was net gewreven, tsss….” 

En drie coupletten later (het wordt steeds een beetje erger) 
dit: 
“Dag mevrouw Verkamp, weet u ´t van de ramp

Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

Heeft de kraan open laten staan.

Zeven maanden stond ie open

Heel de stad is ondergelopen

Denkt u toch eens even, niemand meer in leven, allemaal 

verzopen.” 

We besloten wat humor in de therapie te brengen en het 
lied tot een interventie te maken. De cliënt beluisterde het 
op You Tube en kon er echt om lachen; hij herkende zijn 
eigen rampscenario. Sindsdien zingt hij het lied als hij weer 
de neiging voelt de kraan te controleren, en zijn vrouw zingt 
mee. 
Hoe komt het dat humor helpt? Volgens mij is het werkza-
me ingrediënt, net als bij EMDR, de afstand die het geeft tot 
het probleem, self-distancing geheten in cognitieve thera-
pie. Het geeft controle en maakt minder tobberig. Hetzelfde 
geldt bijvoorbeeld voor het schrijven van je eigen recept 
om in de puree te raken (er bestaat een boekje over). Als 
je weet hoe je in de puree komt, kun je ook bedenken hoe 
je daaruit kunt blijven. Cliënten kunnen daar veel baat bij 
hebben en hun recepten nog lang terug lezen. Dus als de 
therapie ontaardt in dweilen met de kraan open, denk dan 
aan humor als bruikbaar ingrediënt!  

Marjolein Geldermans is GZ psycholoog en supervisor bij de VGCt. 

Zij werkt vanuit oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapie bij 

Skils, een tweedelijns GGZ-instelling die zich richt op arbeidsgerela-

teerde problematiek. Zij doet daar ook EMDR-behandelingen. Tevens 

werkt zij als supervisor bij PsyQ.

Humor
Tekst: Marjolein Geldermans
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In een in Italië uitgevoerd onder-
zoek kregen 42 patiënten met 
PTSS-klachten als gevolg van een 
hartinfarct na randomisatie EMDR 
ofwel imaginaire exposure (IE) 
toegediend. EMDR bleek effectief 
en beter dan IE in het reduceren 
van PTSS-klachten, depressieve 
klachten en angstklachten. 

Veel patiënten hebben na een hart-
infarct last van psychische klachten. 
Maar liefst 19 tot 38 procent van de 
patiënten ontwikkelt PTSS. Dit lijkt de 
kans op een nieuw hartinfarct  te ver-
groten. Het is ook bekend dat een de-
pressie na een hartinfarct vaak voor-
komt, en dat dit de kans op een nieuw 
hartinfarct vergroot. Onderzoek naar 

farmacologische en psychologische 
behandeling van zulke depressies laat 
zien dat de depressie wel enigszins 
opklaart, maar dat behandeling van 
depressie niet leidt tot afname van 
de kans op een nieuw infarct. Het lijkt 
daarom zinvol om te onderzoeken of 
behandeling van andere psychische 
klachten bij hartpatiënten, zoals PTSS 
en angstklachten, wellicht meer ge-
zondheidseffect oplevert. 
In de studie werd EMDR vergeleken 
met een enigszins uitgeklede vorm 
van IE. In de IE-sessie vertelden pati-
enten in de ik-vorm, en in de tegen-
woordige tijd, over de traumatische 
gebeurtenis. Het bij IE gebruikelijke 
huiswerk in de vorm van geluidsop-
names van de sessie die thuis afge-

luisterd moesten worden, werd niet 
toegepast omdat de onderzoekers 
bang waren dat dit te belastend zou 
zijn voor de patiënten. De patiënten 
kregen vier sessies EMDR van 45 mi-
nuten toegewezen of vier sessies IE 
van 45 minuten. Eveneens vanuit de 
gedachte dat IE voor deze patiënten 
te belastend zou zijn, hadden de on-
derzoekers vooraf de hypothese dat 
EMDR het beter zou doen. Interessant 
is dat EMDR het inderdaad beter deed 
dan IE, maar het is de vraag waar dit 
aan toegeschreven moet worden. 

E. Arabia, M.M. Manca & R.M. Solomon (2011). 

EMDR for survivors of life-threatening cardiac 

events: results of a pilot study. Journal of EMDR 

Practice and Research, 5, 2-13.

EMDR effectief bij PTSS-klachten 
na hartinfarct

Samenvattingen wetenschappelijke artikelen

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl

Snel EMDR na trauma effectief
Een vergelijkend pilotonderzoek in 
Frankrijk liet zien dat behandeling 
met een EMDR- vroeg-interventie-
protocol (EMDR-URG) kort na bloot-
stelling aan enkelvoudig trauma, 
effectiever was dan eclectische 
therapie in het reduceren van acute 
stressklachten en in het voorkomen 
van PTSS-klachten na drie maan-
den. Van de proefpersonen die be-
handeld waren met EMDR-URG had 
niemand na drie maanden PTSS.

EMDR-URG is een nieuw protocol dat 
onmiddellijk na een schokkende erva-
ring kan worden toegepast. De pati-
ent moet in dit protocol de film van 
de gebeurtenis in zijn hoofd afspelen 
en aangeven welke plaatjes in de ge-
beurtenis naar zijn. Vervolgens stellen 
de therapeut en de patiënt de naar-
heid van de gehele gebeurtenis vast 
met de SUD. Alle nare plaatjes wor-

den daarna gedesensitiseerd tot de 
SUD van de afzonderlijke plaatjes nog 
hoogstens twee of drie is. Aan het eind 
vraagt de therapeut de SUD voor de 
hele gebeurtenis opnieuw. Deze mag 
nog hooguit een derde zijn van de be-
ginscore. Als de SUD van de totale ge-
beurtenis nog te hoog is, worden de 
plaatjes die daarvoor verantwoorde-
lijk zijn verder gedesensitiseerd. 
In het onderzoek werden negentien 
slachtoffers van een geweldsincident 
of een ongeluk op het werk met acute 
stressklachten binnen 48 uur na de 
gebeurtenis behandeld met het pro-
tocol. De onderzoekers vergeleken 
de behandelresultaten met die van 
vijftien gematchte slachtoffers die ec-
lectische therapie kregen. Eclectische 
therapie bestond uit een mix van emo-
tionele steun, informatie, herevaluatie 
en ontspanningsoefeningen die naar 
inzicht van de psychotherapeut toege-

sneden mocht worden op de persoon 
en de klachten van het slachtoffer.
De onderzoekers hebben de meeste 
richtlijnen voor zorgvuldig weten-
schappelijk onderzoek gevolgd in hun 
studie. Methodologische minpunten 
zijn dat ze niet gecontroleerd hebben 
hoe goed het protocol werd toege-
past, dat ze niet hebben gerandomi-
seerd maar gematched en dat ze geen 
follow-up-metingen hebben gedaan. 
Er bestaan inmiddels verschillende 
protocollen gericht op de behande-
ling van trauma-gerelateerde klach-
ten die direct na de confrontatie met 
een traumatische gebeurtenis kunnen 
worden toegepast. 

M.J. Brennstuhl, C. Tarquinio, L. Strub, S. Montel, 

J.A. Rydberg & Z. Kapoula (2013). Benefits of im-

mediate EMDR vs. eclectic therapy interventions 

for victims of physical violence and accidents 

at the workplace: a pilot study. Issues in Mental 

Health Nursing, 34, 425-434

Teksten: Matty Geurink
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Werking EMDR bij PTSS en andere 
psychopathologie hetzelfde
Nederlandse onderzoekers vergele-
ken het effect van EMDR met oogbe-
wegingen, klikjes en ‘recall only’ op 
de levendigheid en emotionaliteit 
van de herinnering bij 32 patiënten 
met PTSS en bij 32 patiënten met 
een andere psychiatrische diagnose. 

De diagnose maakte niet uit voor het 
effect. Oogbewegingen bleken de le-
vendigheid en emotionaliteit sterker 
te verminderen dan klikjes. Dit was 
ook zo bij patiënten die klikjes fijner 
vonden of die het idee hadden dat 
klikjes bij hen effectiever waren. De 
‘recall only’ was het minst effectief.  
De uitkomsten van het onderzoek 
kwamen overeen met wat de onder-

zoekers op basis van de werkgeheu-
gentheorie hadden verwacht. Volgens 
deze theorie wordt een herinnering 
die wordt opgeroepen in het werk-
geheugen minder levendig en minder 
emotioneel, wanneer het werkgeheu-
gen gelijktijdig wordt belast met een 
andere taak, zoals oogbewegingen of 
klikjes. Het is aangetoond dat EMDR 
effectief is bij de behandeling van 
PTSS. Als het effect van EMDR berust 
op de werkgeheugentheorie, valt voor 
het effect van EMDR op de herinne-
ringen, te verwachten dat het niet uit-
maakt welke diagnose iemand heeft. 
Dit bleek ook inderdaad het geval te 
zijn. Dit geeft ondersteuning aan de 
brede toepasbaarheid van EMDR.

De onderzoeksbevindingen zijn moei-
lijk te rijmen met het emotionele ver-
werkingsmodel van Foa en Kozak, 
dat verklaring biedt voor de werking 
van imaginaire exposure. Volgens dit 
model zou afleiding of  uitvoering van 
een aandacht vragende andere taak, 
tijdens blootstelling aan een nare her-
innering, de verwerking namelijk juist 
moeten vertragen.

A.de Jongh, R. Ernst, L. Marques & H. Hornsveld 

(2013). The impact of eye movements and tones 

on disturbing memories involving PTSD and 

other mental disorders. Journal of Behavior The-

rapy and Experimental Psychiatry, 44, 477-483.

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl

Een onderzoeksgroep uit Heidel-
berg gaat een gerandomiseerde 
gecontroleerde studie uitvoeren 
naar de effecten van EMDR bij 
patiënten met chronische rugpijn 
en psychologisch trauma in de 
voorgeschiedenis. Het artikel be-
schrijft het onderzoeksprotocol. 

Epidemiologisch onderzoek doet ver-
moeden dat traumatische ervaringen 
het risico vergroten op pijnklachten, 
zoals rugpijn, en dat dergelijke erva-
ringen kunnen leiden tot PTSS. Beide 
gevolgen van traumatisering kun-
nen los van elkaar voorkomen. Er is 
echter hoge comorbiditeit en er be-
staan aanwijzingen voor wederzijds 
beïnvloedende mechanismen. Fysio-
logische, affectieve en gedragsma-
tige componenten van traumatisering 
zouden pijn kunnen onderhouden en  

versterken. Vervolgens onderhouden 
en versterken cognitieve, affectieve 
en gedragsmatige aspecten van pijn-
beleving mogelijk weer PTSS. Hoe-
wel pilotonderzoeken op dit gebied 
veelbelovend zijn, is er nog weinig 
uitvoerig wetenschappelijk onder-
zoek gedaan naar traumabehande-
ling bij pijnpatiënten met trauma in 
de voorgeschiedenis. Onderzoekers 
vermoeden, op basis van de pilots, 
dat traumabehandeling met EMDR bij 
deze groep leidt tot afname van de 
pijnklachten. Er zijn nog veel onbe-
antwoorde vragen over de onderlig-
gende mechanismes waarop trauma, 
chronische pijn en PTSS-klachten en 
andere traumagerelateerde psychi-
sche klachten samenhangen, en op 
elkaar inwerken. De Heidelbergse on-
derzoekers willen in hun studie zowel 
de effectiviteit van EMDR op chroni-

sche rugpijn onderzoeken als verken-
nend onderzoek doen naar onderlig-
gende mechanismen.
De onderzoekers gaan veertig pati-
enten randomiseren over twee con-
dities. In de behandelconditie zullen 
patiënten om de twee weken tien 
EMDR-sessies van negentig minuten 
krijgen bovenop de standaard behan-
deling voor chronische rugpijn. In de 
controleconditie ontvangen patiënten 
uitsluitend de standaard behandeling 
bestaande uit algemeen advies van 
de huisarts, fysiotherapie en licht pijn-
reducerende medicatie.

J. Tesarz, A. Gerhardt, S. Leisner, S. Janke, M. 

Hartmann, G.H. Seidler & W. Eich (2013). Effects of 

eye movement desensitization and reprocessing 

(EMDR) on non-specific chronic back pain: a rando-

mized controlled trial with additional exploration of 

the underlying mechanisms. BMC Musculoskeletal 

Disorders, 14: 256. http://www.biomedcentral.

com/1471-2474/14/256

Onderzoek naar EMDR bij chronische 
rugpijn
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Twee uitbehandelde militairen 
met PTSS knapten op na een be-
handeling met Military Motion 
Assisted Memory Desensitization 
and Reprocessing (3MDR), een 
nieuwe traumabehandeling spe-
ciaal ontwikkeld voor militairen. 

3MDR combineert elementen uit 
de bestaande PTSS-behandelingen 
Virtual Reality Exposure en EMDR. 
De behandeling vindt plaats op een 
loopband. De patiënt mag foto’s van 
dierbaren en eigen muziek meene-
men om een gevoel van persoonlijke 
aanwezigheid te creëren. Tijdens een 
behandelsessie van 45 minuten krijgt 
de patiënt in volgorde van oplopende 
SUD, plaatjes van de uitzending te 

zien, terwijl hij gelijktijdig een horizon-
taal bewegende bal op een scherm 
moet volgen. Tijdens de gehele sessie 
is er communicatie tussen de patiënt 
en de therapeut.
3MDR is ontwikkeld omdat militairen 
volgens de onderzoekers verschillen 
van gewone burgers. Een deel van 
de militairen knapt niet op van de 
bestaande evidence based behande-
lingen voor PTSS. Veel voorkomende 
problemen zijn non-compliance, 
drop-out of onvoldoende persoonlijk 
aanwezig zijn. Militairen zouden er 
doorgaans niet van houden om in een 
therapiekamer met een therapeut te 
moeten praten over persoonlijke za-
ken. Ze lopen vaak lang met ernstige 
klachten rond voordat ze hulp zoeken. 

De twee militairen vonden het een 
prettige behandeling om te onder-
gaan. De 45 minuten vlogen om. Het 
leek alsof er meer cognitieve hereva-
luaties, spontane associaties naar niet 
traumatische herinneringen en veran-
dering van affect optraden dan bij de 
eerdere gewone EMDR-behandeling 
die ze aangeboden hadden gekregen. 
Bij de nameting na zes sessies waren 
de PTSS-klachten afgenomen. Uiter-
aard is verder onderzoek naar deze 
behandelmethode nodig. 

E. Vermetten, L. Meijer, P. van der Wurff & A. 

Mert (2013). The effect of military motion-assis-

ted memory desensitization and reprocessing 

treatment on the symptoms of combat-related 

post traumatic stress disorder: first preliminary 

results. Annual Review of Cybertherapy and Tele-

medicine . DOI: 10.3233/978-1-61499-282-0-125

Getraumatiseerde militairen 
op de loopband

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl
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In een onderzoek naar goede 
voornemens lazen Groningse on-
derzoekers aan studenten een 
verhaaltje voor over de gezond-
heidsrisico’s van te weinig groen-
te en fruit eten. De helft van de 
studenten kreeg hierbij oogbe-
wegingen aangeboden. Vooral 
bij studenten die maar matig om 
hun gezondheid gaven, nam door 
oogbewegingen de intentie toe 
om groente en fruit te nuttigen. 
De feitelijke groente- en fruitcon-
sumptie is niet gemeten.

Gezondheidsvoorlichting leidt niet 
tot gedragsverandering, als de ont-
vanger de informatie eenvoudigweg 
niet laat binnen komen om nare ge-
voelens van bedreiging te vermin-
deren. Dit  noemen de onderzoe-
kers een defensieve reactie. Nare 
gevoelens van bedreiging kunnen 
ontstaan doordat de gezondheids-

voorlichting mentale angstaanja-
gende voorstellingen oproept of ac-
tiveert. Voorstelbaar is dat, wanneer 
de ontvanger bijvoorbeeld hoort 
dat te weinig groente of fruit eten 
tot kanker leidt, hij zich gelijk een 
voorstelling vormt van hoe dood 
door kanker eruit ziet. Op basis van 
de werkgeheugentheorie is te ver-
wachten dat werkgeheugenbelas-
ting door oogbewegingen ervoor 
zorgt dat zo’n nare voorstelling zijn 
emotionaliteit en levendigheid ver-
liest. Een defensieve reactie is dan 
onnodig: een indirect effect van oog-
bewegingen. De onderzoekers ver-
onderstelden daarnaast een direct 
effect van oogbewegingen op de 
defensieve reactie. Zij halen hierbij 
onderzoek uit de jaren zeventig aan 
dat liet zien dat defensieve cognitie-
ve reacties afnemen door afleiding. 
De onderzoekers duiden de oogbe-
wegingen die zij toepasten in hun 

artikel telkens aan met de term 
‘EMDR’. Er is echter alleen sprake 
van de oogbewegingen uit EMDR en 
niet van overige onderdelen van het 
protocol.
Dit onderzoek  laat zien dat oog-
bewegingen of andere vormen van 
werkgeheugenbelasting niet alleen 
zinvol zijn bij behandeling van PTSS 
of andere psychopathologie waarbij 
emotioneel beladen beelden een 
rol spelen. Ook op andere terrei-
nen zoals gezondheidsvoorlichting 
lijken oogbewegingen meerwaarde 
te hebben. 

A. Dijkstra & R. van Asten (2013). The eye 

movement desentitization and reprocessing 

procedure prevents defensive processing in 

health persuasion. Health Communication, DOI: 

10.1080/10410236.2013.779558 

Goede voornemens door oogbewegingen

Rudolf II van Habsburg als Vertumnus door Arcimboldo (1590). 
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Oogbewegingen ondersteunend 
bij exposure
Utrechtse onderzoekers vonden 
in experimenteel onderzoek dat 
klassiek geconditioneerde angst 
afneemt na aanbod van oogbewe-
gingen gedurende het oproepen 
van een aversieve herinnering. 
Deze bevinding doet vermoeden 
dat toevoeging van oogbewegin-
gen aan een standaard exposure-
behandeling voor angststoornis-
sen, de effectiviteit ervan zou 
kunnen vergroten.

Studenten kregen twee verschil-
lende tonen te horen waarvan de 
ene toon consequent gevolgd werd 
door een filmfragment van een bra-
kend persoon en de andere toon 
juist niet. Hierna moesten ze het 
filmfragment in hun geheugen op-

roepen. De ene helft van de studen-
ten kreeg hierbij oogbewegingen 
aangeboden en de andere helft niet. 
Bij de eerste groep namen de emo-
tionaliteit en de levendigheid van de 
herinnering significant meer af dan 
bij de controlegroep. Dit is conform 
de werkgeheugentheorie. Vervol-
gens kregen de studenten opnieuw 
de tonen te horen. De groep die de 
oogbewegingen had gekregen, re-
ageerde met minder angst op de 
toon die eerder geassocieerd was 
met het filmfragment, dan de con-
trolegroep.  
Het gevonden effect van oogbewe-
gingen op de angst kan niet door 
hetzelfde werkingsmechanisme 
verklaard worden als exposure. In 
de conditie zonder de oogbewegin-

gen waarin de mate van exposure 
gelijk was, werd namelijk juist een 
toename van angst gevonden. Het 
lijkt erop dat er sprake is van ver-
schillende mechanismes die elkaar 
zouden kunnen aanvullen. Bij expo-

sure blijft de oorspronkelijke leer-
ervaring in het geheugen  bestaan. 
Nieuwe corrigerende ervaringen tij-
dens de behandeling leiden tot aan-
vullende of concurrerende leerer-
varingen. De oogbewegingen lijken 
de kracht van de oorspronkelijke 
leerervaring te verzwakken. 

A. Leer, I. E. Engelhard, A. Altink & M. A. van den 

Hout (2013). Eye movements during recall of 

aversive memory decreases conditioned fear. 

Behaviour Research and Therapy, 51. 633-640

Spontane horizontale oogbewe-
gingen bij resusaapjes bleken tij-
dens een experiment in een ape-
nonderzoekscentrum in Atlanta 
geassocieerd met veranderingen 
in de elektrische golfbewegingen 
in de hippocampus en met een be-
tere opslag en retrieval van infor-
matie in de hersenen.

Twee resusapen kregen op een com-
puterscherm twee keer tweehon-
derd verschillende plaatjes te zien. Er 
kwam telkens een nieuw plaatje op 
het computerscherm als het aapje 
weg keek of wanneer er vijf secon-
den waren verstreken. Gemeten 
werden de soort oogbewegingen 
van de aapjes bij het verkennen van 
de plaatjes, de tijd die ze aandachtig 

keken naar de plaatjes bij de eerste 
en de tweede vertoning en de elek-
trische activiteit in de hippocampus.
Spontane horizontale oogbewegin-
gen bleken samen te gaan met het 
ontstaan van thetagolven in de hip-
pocampus en met een kortere kijktijd 
bij de eerste vertoning (betere opslag) 
en snellere herkenning bij de tweede 
vertoning (betere retrieval). Bekend 
was al dat thetagolven in de hippo-
campus tijdelijk de plasticiteit van de 
hersenen verhogen, zodat nieuwe in-
formatie vanuit de zintuigen ingepast 
kan worden in bestaande kennis. Het 
ontstaan van thetagolven lijkt dus bij 
apen, en waarschijnlijk dan ook bij 
mensen, opgewekt te kunnen worden 
door horizontale oogbewegingen te 
maken. Dit is logisch omdat apen en 

mensen horizontale oogbewegingen 
met name inzetten om een nieuwe 
omgeving te exploreren op voedsel 
of gevaar. Extra efficiënte verwerking 
van nieuwe informatie bij horizontale 
oogbewegingen heeft daardoor voor 
apen en mensen een evolutionair 
voordeel.
Eerder onderzoek liet zien dat bij 
knaagdieren de thetagolven niet 
werden uitgelokt door  oogbewegin-
gen, maar door het wiegen met hun 
kop en snuffelen. Bij toepassing van 
EMDR op knaagdieren lijkt het zinvol 
daar rekening mee te houden. 

M.J. Jutras, P. Fries & E.A. Buffalo (2013). Oscilla-

tory activity in the monkey hippocampus during 

visual expoloration and memory formation. 

PNAS Early Edition .www.pnas.org/content/

early/2013/07/17/1302351110

Oogbewegingen bij aapjes 
bevorderen geheugenfuncties

Lees het gehele wetenschappelijk artikel verder op www.emdrmagazine.nl
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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.

59



Supervisievraag

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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Beste leden, 
Met ingang van februari jl. kun je zelf jouw adres, e-mail of telefoonnummer (m.u.v. banknummers) wijzigen in ‘mijn 
EMDR Profiel’. Je hoeft daarvoor niet meer contact op te nemen met het secretariaat. De wijzigingen zijn binnen 24 uur 
zichtbaar. Je hebt hierover op 10 februari een e-mail ontvangen met daarin jouw lidnummer en bijbehorende, unieke 
wachtwoord (zie VEN-mail 2014 -08). Mocht je het wachtwoord kwijt zijn, of heb je de betreffende mail niet meer, dan 
kun je dit wachtwoord opvragen door een e-mail te sturen naar vereniging@emdr.nl. Je hebt deze codes namelijk nodig 
als je je wenst in te schrijven voor een EMDR-congres of een (VEN) workshop.

Namens het secretariaat,
Hellen Hornsveld

Woord van de secretaris
Verenigingsnieuws

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) is in 2013 begonnen met het certificeren van BIG-geregis-
treerde therapeuten (klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en gz-psychologen) tot Psychotraumathe-
rapeut. De Vereniging EMDR Nederland (VEN) heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze regeling. Daarom 
brengt het VEN bestuur de mogelijkheid tot certificering onder de aandacht en wil u vragen te overwegen om lid te 
worden.

De NtVP heeft het certificaat Psychotrauma-
therapeut in het leven geroepen naar aanlei-
ding van berichten dat de opvang, begeleiding 
en behandeling van mensen die schokkende 
ervaringen hebben meegemaakt, soms te 
wensen overlaten. Het doel van de certifice-
ring is om de mogelijkheid van de opvang, 
begeleiding en behandeling bij schokkende 
gebeurtenissen en trauma verder te profes-
sionaliseren, om daarmee een verhoogde 
kwaliteit van dienstverlening aan de patiënt 
te bewerkstelligen. De patiënt weet dan dat 
hij/zij bij een gecertificeerd therapeut aan het 
goede adres is. 
De Psychotraumatherapeut heeft een brede 
kennis van de verschillende factoren die spe-

len rondom het thema trauma. Hij of zij kan een afgewogen diagnose stellen en daarbij meerdere behandelmethoden 
aanbieden. Bovendien heeft de Psychotraumatherapeut actuele ervaring met traumapatiënten en hij of zij is bekend 
met de ethische en morele kwesties die rondom de problematiek spelen. De aanvrager komt in aanmerking voor het 
certificaat wanneer hij of zij voldoet aan het competentieprofiel. Het is echter ook mogelijk voor bepaalde modules 
dispensatie aan te vragen.
Voor het verkrijgen van de benodigde kennis heeft de NtVP een uitgebreid competentieprofiel opgezet; hierin zijn ook 
de verschillende onderwijsmodules verwerkt. Dit competentieprofiel is te vinden op www.ntvp.nl/certificering. Om 
in aanmerking te komen voor registratie als psychotraumatherapeut is het vereist dat het webformulier en de bijbe-
horende bewijsstukken worden ingeleverd. Het is ook mogelijk om een ‘aspirant-psychotraumatherapeut’-status te 
verkrijgen. Hiervoor moet de aanvrager in ieder geval al een deel van de modules hebben afgerond. De aanvrager krijgt 
drie jaar de tijd om aan het volledige profiel te voldoen.

Certificaat Psychotraumatherapeut

Beeld: Dafna Zwarts
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Certificaat Psychotraumatherapeut

Verenigingsnieuws

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID

32230 Dhr. S.J.A. de Vries AMSTERDAM sjadevries@gmail.com Practitioner K&J

31318 Mw. W.G. Scholte-de Roo PUTTEN inekederoo@chello.nl Practitioner 

32359 Mw. E. Horsselenberg GRONINGEN ellenhorsselenberg@hotmail.com Practitioner 

30199 Mw. U.M.A. Koster VRAGENDER koster@supervisie-training.nl Practitioner 

31819 Dhr. P. van Vliet AMSTERDAM peter.poi1963@gmail.com Practitioner 

32045 Mw. T.M. van der Voorden LEIDEN trees@vandervoorden.nl Practitioner K&J

31052 Dhr. J. Gerrits ZUTPHEN j.gerrits8@upcmail.nl Practitioner K&J

30493 Dhr. K. van de Klundert HAARLEM keesvdkl@hetnet.nl Practitioner 

32384 Mw. M.H.A. te Brömmelstroet HAARLEM brommel7@hetnet.nl Practitioner 

31855 Mw. C. Lenders AMSTERDAM c.lenders@online.nl Practitioner 

31356 Mw. E.M. Visser APELDOORN ellenvisser@upcmail.nl Practitioner 

32240 Mw. S.C.M. Tjon Pian Gi UTRECHT sabjetjon@hotmail.com Practitioner 

31456 Mw. M.H.P. Gerrits NIJMEGEN mhpgerrits@tiscali.nl Practitioner K&J

31959 Mw. E.M.J. Gigengack AMSTERDAM e.gigengack@live.nl Practitioner 

31000 Mw. E.A. Aldenkamp LEIDEN e.aldenkamp@centrumkristal.nl Practitioner K&J

31030 Mw. B. van Blanken GRONINGEN barbaravanblanken@hotmail.com Practitioner 

32237 Mw. S.K. van der Schaaf AMSTERDAM skvds@yahoo.com Practitioner K&J

32278 Mw. S. van Haren DEVENTER sietske_vanharen@hotmail.com Practitioner 

31169 Mw. M.A. Zandbergen-van der Eijk OEGSTGEEST maeijk@hotmail.com Practitioner K&J

31594 Mw. M.L. Pijpers BEST paul_mirjam@hetnet.nl Practitioner K&J

32178 Mw. I. ten Hove LEMELERVELD ilzetenhove@gmail.com Practitioner 

32389 Mw. G. Vermeiden GOUDA g.vermeiden@xs4all.nl Practitioner 

31595 Mw. E.W.J. van Ringelestijn OOSTHUIZEN molestijn@hetnet.nl Practitioner K&J

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID

30373 Mw. S. Vercauteren AMERSFOORT Svercauteren@victas.nl Supervisor

30386 Mw. W. Visser ZEIST wiekevisser@tiscali.nl Supervisor K&J
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Verenigingsnieuws

Overige scholingsactiviteiten 
(niet door VEN georganiseerd, wel accreditatie verleend)
  

DATUM TITEL WAAR

12-5, 12-6, 18-9, 6-10 en 
27-11-2014

Workshop Protocol Woede Work en Wraak door Herman 
Veerbeek

Utrecht

16-5-2014 Congres complex trauma bij kinderen 
‘De focus op behandeling’

Utrecht

30-5 en 30-6-2014 Write junior door Sacha Lucassen Psy-zo!, Groningen

6-6 en 12-9-2014 Drieluik EMDR Groningen door Els van Rijn Psy-zo!, Groningen

26-9 en 3-10-2014 Werken met getraumatiseerde gezinnen Psy-zo!, Groningen

23-10-2014 Stabilisatie en interweaves Psy-zo!, Groningen

5-11 en 10-12-2014, 
7-1-2015

Stabilisatie Complexe PTSS Rino

De Vereniging EMDR Nederland organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar leden, 
zoals drie keer per jaar een Netwerkavond met presentaties over EMDR. De toegang daarvan is gratis voor leden. Niet-
leden die een door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde opleiding hebben gehad, hebben toegang tegen 
betaling en alleen indien er plaats is (leden hebben voorrang). Daarnaast worden er incidenteel ook workshops geor-
ganiseerd. Meer informatie over de genoemde activiteiten, alsmede de algemene voorwaarden en klachtenprocedure 
zijn te vinden op de website www.emdr.nl.

Agenda Vereniging EMDR Nederland 

Landelijke netwerkavonden   Tijd: Zaal open om 19.00 uur. Start programma om 19.30 uur
      Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden met een 
      Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort , (vlakbij station) 
      www.eenhoornamersfoort.nl 
Regionale Netwerkavonden   Het Bestuur van de Vereniging EMDR Nederland heeft besloten   
      de EMDR-Netwerkavonden niet meer uitsluitend in Midden   
      Nederland te houden, maar ook in het Noorden en Zuiden, om 
      leden tegemoet te komen die anders wel erg ver moeten reizen.   
      Geselecteerde presentaties zullen op tournee gaan door het land.
Congressen   12-29 juni 2014  EMDR Europe conference in Edinburgh: www.emdr2014.eu 
Workshops   19 september 2014 Workshop Elan Shapiro R-TEP (Utrecht)
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Van 26-29 juni vindt in Edinburgh het 15e Europese EMDR congres plaats. Een bijzonder con-
gres vanwege de viering van 25 jaar EMDR! Het hoogtepunt van het congres is de keynote 
presentatie van Francine Shapiro. Zij zal voor het eerst in vijf jaar spreken op een Europees 

EMDR congres. Een van de andere keynote sprekers is Ad de Jongh over nieuwe ontwikkelin-
gen in de behandeling van fobieën. Het aanbod voor de deelnemers is met zeven parallelle 

sessies groot en divers. Daarnaast is het congres een geweldige kans om EMDR collega’s uit 
andere landen te ontmoeten en te dansen op traditionele Schotse ‘ceilidh’ muziek. Zie voor 

meer informatie www.emdr2014.com.

LOOKING FORWARD
TO THE FUTURE

EDINBURGH 2014
2 5  Y E A R S  O F  E M D R

15 t h  E U R O P E A N  C O N F E R E N C E

CONFERENCE OPENING KEYNOTE:

Dr Francine Shapiro

www.emdr2014.com

26-29 JUNE 2014
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