
Oostenrijks onderzoek doet vermoeden dat EMDR 
een effectieve behandeling is bij patiënten met een 
tandartsfobie. Na drie EMDR-sessies was er al een 
reductie in angst en vermijding, die aanhield bij drie, 
en twaalf maanden follow-up. Het effect van de be-
handeling was groter dan bij gebruikelijke cognitief 
gedragstherapeutische behandelingen bij angst 
voor tandheelkundige ingrepen.

Angst voor de tandarts komt veel voor. Zo’n vier procent 
van de bevolking lijdt zelfs aan een tandartsfobie volgens 
de DSM-IV-criteria. Exposure-in-vivo is een bewezen ef-
fectieve behandeling bij een enkelvoudige fobie zoals 
een tandartsfobie, maar er is ruimte voor verbetering. 
Opvallend is dat 87 procent van de patiënten met deze 
fobie aangeeft dat de angst begonnen is met een nare 
ervaring bij de tandarts. Mogelijk wordt bij hen die herin-
nering met andere nare tandartservaringen opnieuw ge-
activeerd bij confrontatie met de tandarts en leidt dit tot 
angst en vermijdingsgedrag. Exposure-in-vivo lijkt met 
name bij tandartsfobici met veel PTSS-achtige klachten 
geen optimale behandeling. Een traumagerichte behan-
deling zoals EMDR is wellicht meer passend. 

32 Patiënten met een tandartsfobie kregen na rando-
misatie drie EMDR-sessies van negentig minuten, of ze 
werden op een wachtlijst geplaatst. De EMDR richtte 
zich op de eerste, ergste en meest recente vervelende 
tandartservaring. In beide groepen vond een voor- en na-
meting plaats. De wachtlijstconditie ontving na de name-
ting alsnog drie EMDR-sessies. De behandelgroep had 
een follow-up-meting na drie, en na twaalf maanden. 

Deze studie is belangrijk omdat het een van de weini-
ge randomized clinical trials is naar de effectiviteit van 
EMDR buiten het terrein van PTSS. Het belangrijkste 
resultaat was dat de meerderheid (83 procent) na be-
handeling weer regelmatig de tandarts bezoekt. Hoewel 
deze resultaten veelbelovend zijn, is vervolgonderzoek 
met een groter aantal proefpersonen, directe vergelij-
king tussen EMDR en exposure, en follow-up-metingen 
in alle condities nodig om definitieve uitspraken te kun-
nen doen over de effectiviteit van EMDR bij tandartsfo-
bie.

S. Doering, M. C. Ohlmeier, A. de Jongh, A. Hofmann & V. Bisping (2013). 

Efficacy of a trauma-focused treatment approach for dental phobia: a ran-

domised clinical trial, European Journal of Oral Sciences, 121, 584-593. 

Angst voor de tandarts minder door 
EMDR
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Duitse onderzoekers voerden een systematische 
review uit naar wetenschappelijke publicaties over 
EMDR bij chronische pijn. Hoewel er nog te weinig 
goed uitgevoerde studies gedaan zijn om definitieve 
uitspraken te kunnen doen, lijkt EMDR effectief in 
het reduceren van pijnintensiteit. 

De onderzoekers vonden slechts twee gecontroleerde 
studies naar EMDR bij chronische pijn met in totaal tach-
tig patiënten en tien observationele studies bij in totaal 
116 patiënten. EMDR leidde tot een afname van pijnin-
tensiteit en in mindere mate ook tot afname van angst 
en depressie. Het lijkt erop dat EMDR bij chronische pijn 
een direct effect heeft op de corticolimbische proces-
sen die een rol spelen bij pijnwaarneming. Cognitieve 
gedragstherapie (CGT) lijkt daarentegen vooral effect te 
hebben op hogere cognitieve hersenfuncties die een rol 
spelen in het omgaan met pijn. Een deel van het effect 
van EMDR lijkt daarnaast te berusten op vermindering 
van de affectieve lading van de pijn en op vermindering 
van de lading van aan de pijn gekoppelde eerdere (pijn)

ervaringen. 
De onderzoekers vonden grote verschillen in effect size 
tussen de studies. Dit zou verklaard kunnen worden door 
verschillen in de aandoening die onderzocht werd, ver-
schillen in trainingsniveau van de therapeuten, verschil-
len in protocollen en targets en door verschil in de lengte 
van de behandeling. Sommige studies hanteerden een 
speciaal pijnprotocol waarbij de EMDR-behandeling zich 
direct op de pijn richtte. In andere studies werden de aan 
de pijn gekoppelde herinneringen met het basisprotocol 
gedesensitiseerd. Beide werkwijzen lijken effectief en 
het is nog onduidelijk wanneer, welke aanpak het beste 
werkt. Bij chronische pijn lijkt EMDR een veilige behan-
deling waarbij het van belang is minstens zes sessies 
aan te bieden. EMDR heeft geen nadelige gevolgen voor 
patiënten, behalve soms een tijdelijke toename van pijn.

J. Tezarz, S. Leisner, A. Gerhardt, S. Janke, G.H. Seidler, W. Eich & M. Hartman 

(2014).Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

treatment in chronic pain patients: a systematic review. Pain Medicine, 15: 

247–263. doi: 10.1111/pme.12303

Een Iraans quasi-experimenteel onderzoek doet 
vermoeden dat studenten met angst om te spreken 
in het openbaar baat hebben bij behandeling met 
EMDR. Na zeven EMDR- sessies rapporteerden de 
studenten minder fysiologische angstsymptomen 
en meer vertrouwen om te spreken. 

Angst om te spreken in het openbaar is een veel voorko-
mende vorm van een sociale fobie. Er is enige evidentie 
dat systematische desensitisatie, cognitieve herstruc-
turering en vaardigheidstraining interventies zijn, die 
kunnen helpen om dergelijke angst te verminderen. De 
auteurs stellen dat het effect van EMDR op spreekangst 
nog weinig onderzocht is. 
De onderzoekers randomiseerden dertig vrouwelijke 
studenten met spreekangst over twee condities. De ene 
helft van de studenten kreeg zeven EMDR-sessies en 
de andere helft kreeg geen behandeling. Hoewel de on-
derzoekers significante verschillen vonden tussen beide 
groepen, maken ze in het artikel niet duidelijk op welke 
wijze de traumatische ervaringen, die in relatie zouden 

staan tot de spreekangst, zijn geselecteerd. In beide 
groepen vond een voor- en nameting plaats met zelfrap-
portagelijsten voor angstklachten en zelfvertrouwen. 
Een follow-up meting vond niet plaats. De behandelaar 
was tevens de onderzoeker. Om harde uitspraken te 
kunnen doen over de effectiviteit van EMDR bij spreek-
angst, zouden de onderzoekers in de toekomst een con-
trolegroep moeten includeren. 

J. Aslani, M. Miratashi & L. Aslani (2014), Effectiveness of Eye Movement 

Desentization and Reprocessing Therapy of public speaking anxiety of uni-

versity students, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 29-32

EMDR bij chronische pijn onder de loep 

EMDR effectief bij spreekangst
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Britse onderzoekers stelden in experimenteel on-
derzoek vast dat de prestatie op een episodisch 
autobiografische geheugentaak verbeterde na oog-
bewegingen. Deze hadden echter geen invloed op 
de prestatie in een semantische autobiografische 
geheugentaak. 

69 Proefpersonen werden gerandomiseerd over drie 
condities: horizontale oogwegingen, verticale oogbewe-
gingen en naar een punt staren. Na dertig, zestig of ne-
gentig seconden van oogbewegingen of staren, volgde 
een taakje. Er waren drie taakjes: een episodisch auto-
biografisch, een semantisch autobiografisch en een niet-
autobiografisch semantisch geheugentaakje. In de con-
ditie van de episodische autobiografische taak moesten 
de proefpersonen gedurende negentig seconden zo veel 
mogelijk herinneringen opnoemen die betrekking had-
den op concrete gebeurtenissen tussen hun vijfde en 
elfde levensjaar, en tussen hun twaalfde en achttiende 
levensjaar. Het semantische autobiografische taakje 
was het zo veel mogelijk namen van vriendjes en lera-
ren noemen uit diezelfde tijdvakken. Het derde taakje 
bestond uit simpelweg zo veel mogelijk voorbeelden 
noemen van een bepaalde semantische categorie, zoals 
transportmiddelen.
Alleen bij het episodisch geheugentaakje was de presta-

tie beter als er eerst horizontale oogbewegingen hadden 
plaatsgevonden. De proefpersonen konden na horizon-
tale oogbewegingen meer herinneringen opnoemen. Het 
effect was na negentig seconden oogbewegingen het 
sterkst, maar ook bij dertig en zestig was het aanwezig. 

De bevindingen waren conform de verwachtingen van 
de onderzoekers op basis van de hemisferische-inter-
actietheorie. Volgens deze theorie is interactie tussen 
beide hersenhelften belangrijk voor het episodisch ge-
heugen. Horizontale oogbewegingen zouden deze inter-
actie bevorderen. Er zijn ook aanwijzingen dat horizonta-
le oogbewegingen de zoekstrategie naar herinneringen 
binnen een hersenhelft efficiënter maken, doordat de 
interactie tussen anteriore en posteriore hersengebie-
den toeneemt. Hoe het precies komt dat horizontale 
oogbewegingen het episodisch geheugen bevorderen, 
blijft dus nog onduidelijk. Nader onderzoek zal dit moe-
ten uitwijzen. 
Aangenomen kan worden dat het gevonden effect van 
oogbewegingen op het episodisch geheugen ook tijdens 
EMDR optreedt en dat het een deel van het effect van 
EMDR verklaart.

A. Parker, A. Parkin & N. Dagnall (2013). Effects of saccadic bilateral eye 

movements on episodic and semantic autobiographical memory fluency. 

Frontiers in Human Neuroscience. 7:630, DOI: 10. 3389/fnhum.2013.00630 

Horizontale oogbewegingen bevorderen 
episodisch geheugen
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Experts uit verschillende landen op het gebied van 
dissociatieve stoornissen hebben een reeks van 
drie artikelen over dit onderwerp geschreven, met 
het doel een brug te slaan tussen de structurele dis-
sociatietheorie en EMDR. In dit tweede artikel van 
de reeks gaan zij in op de stabilisatiefase. 

Volgens de auteurs is er consensus onder 
experts over de noodzaak om bij complexe 
traumagerelateerde stoornissen zoals disso-
ciatieve stoornis, complexe PTSS en border-
line persoonlijkheidsstoornis, een fasegerichte 
behandeling toe te passen. Veilige en effectieve 
EMDR-behandeling zou bij deze stoornissen altijd 
een grondige stabilisatie vooraf vereisen. 
Bij trauma treedt er volgens de structurele dissociatie-
theorie een splitsing op in het zelf: in een traumadeel 
(EP of emotional part) en een deel dat zich bezighoudt 
met continuering van het dagelijks leven (ANP of appa-

rently normal part). Als er sprake is van meer en volledi-
ger splitsing in ANP (‘s) en EP (‘s), en wanneer EP’s een 
duidelijker ik-besef hebben, achten de auteurs een gron-
dige stabilisatiefase voorafgaand aan traumaverwerking 
noodzakelijk. Deze stabilisatiefase beoogt dan het da-
gelijks leven te verbeteren, integratieve vermogens 
en de window of tolerance te vergroten, interne 
samenwerking tussen deelpersoonlijkheden tot 
stand te brengen en vaardigheden aan te leren 
waarmee patiënten beter met PTSS-klachten 
en dissociatieve klachten om kunnen gaan. In 
het artikel worden allerlei interventies vanuit 
de structurele dissociatietheorie beschreven, 
die hiervoor ingezet kunnen worden. 
Het artikel gaat helaas niet in op onderlig-
gende wetenschappelijke evidentie voor de 
consensus onder experts over de inhoud, nood-
zaak en effectiviteit van de beschreven fasege-
richte behandeling bij dissociatieve stoornissen. Er 
is op dit gebied nog nauwelijks onderzoek gedaan. 

O. van der Hart, M. Groenendijk, A. Gonzalez, D. Mosquera & R. Solomon 

(2013), Dissociation of the personality and EMDR therapy in complex 

trauma-related disorders: applications in the stabilization phase, Journal of 

EMDR Practice and Research, 7, 81- 94.

Stabilisatiefase in de behandeling van 
dissociatieve stoornissen toegelicht
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Nederlandse onderzoekers toonden in een experi-
ment met studenten aan dat oogbewegingen, al-
leen bij emotionele herinneringen, de levendigheid 
van die herinnering verminderen. Emotioneel neu-
trale, levendige herinneringen behielden na oogbe-
wegingen hun levendigheid.

De onderzoekers opperen twee verklaringen voor hun 
bevinding: de eerste verklaring past binnen de werkge-
heugentheorie en behelst dat emotioneel neutrale her-
inneringen simpelweg te weinig werkgeheugenbelasting 
genereren om het effect van oogbewegingen te laten 
optreden. 
De tweede verklaring gaat buiten de werkgeheugen-
theorie: mogelijk is het niet alleen van belang dat een 
herinnering het werkgeheugen voldoende belast, maar 
moet de herinnering ook voldoende emotioneel beladen 
zijn om na toepassing van de oogbewegingen in min-
der levendige vorm te kunnen worden opgeslagen. We 
herinneren ons emotionele gebeurtenissen beter dan 
neutrale gebeurtenissen, en dit lijkt te komen door be-

tere opslag van emotionele stimuli. Noradrenerge acti-
vatie gedurende de perceptie van emotioneel materiaal 
zorgt voor deze betere opslag. Dit zou betekenen dat, 
wanneer bijvoorbeeld bètablokkers de noradrenerge ac-
tivatie zouden blokkeren, te verwachten is dat oogbe-
wegingen hun effect op de levendigheid van emotionele 
herinneringen verliezen. We slaan de door oogbewegin-
gen vervaagde herinneringen dan immers niet in hun 
nieuwe vorm in het langetermijngeheugen op. Dit type 
van onderzoek zou kunnen uitwijzen welke van de twee 
genoemde verklaringen juist is.
Traumatische herinneringen zijn altijd emotioneel, maar 
gedurende een EMDR-sessie verliezen ze hun emotio-
naliteit. De onderzoekers vermoeden dat wanneer de 
emotionaliteit van een herinnering eenmaal onder een 
bepaalde grens is gezakt, oogbewegingen hun toege-
voegde waarde verliezen. 

M.A. van den Hout, M.B. Eidhof, J. Verboom, M. Littel & I.M. Engel-

hard (2013). Blurring of emotional and non-emotional memories by 

taxing working memory during recall. Cognition and Emotion, DOI: 

10.1080/02699931.2013.848785

Veel clinici hanteren een psychotische stoornis als 
contra-indicatie voor de behandeling van PTSS con-
form de richtlijnen. Ook in onderzoek worden pati-
enten met een psychotische stoornis vrijwel altijd 
geëxcludeerd. Onderzoeksbevindingen van Paul de 
Bont, klinisch psycholoog bij GGZ Oost-Brabant, la-
ten zien dat uitsluiting van psychotische patiënten 
in behandeling en onderzoek van PTSS geheel onte-
recht is. 

De Bont behandelde tien psychotische patiënten met 
een comorbide PTSS na randomisatie met EMDR of ima-
ginaire exposure, zonder enige stabilisatie vooraf. Beide 
behandelmethodes bleken veilig en effectief. De pati-
enten raakten niet psychotisch of anderszins uit even-
wicht door de traumabehandeling. Maar liefst zeven van 
de tien patiënten voldeden na maximaal twaalf behan-
delsessies niet meer aan de criteria voor PTSS. Er was 
een relatief lage drop-out van 20 procent, die mogelijk 

verklaard kan worden uit het feit dat er juist geen sta-
bilisatie werd toegepast. Resultaten uit eerdere studies 
suggereren dat drop-out juist tijdens stabilisatie plaats-
vindt. Patiënten met een psychotische stoornis blijken 
veel baat te hebben bij traumabehandeling, wanneer zij 
last hebben van PTSS.
Trauma komt veel voor bij psychotische patiënten. Tus-
sen de 50 en 98 procent van de patiënten rapporteert 
minstens één traumatische ervaring. Schattingen van de 
prevalentie van PTSS lopen uiteen van 12 tot 29 procent. 
Met name ernstig trauma in de kindertijd, zoals seksu-
eel misbruik, vormt een belangrijke oorzakelijke factor 
in het ontstaan van psychose. Trauma in de kindertijd 
verdrievoudigt zelfs de kans op een psychose. 

P. A. J. M. de Bont, A. van Minnen & A. de Jongh (2013), Treating PTSD in pa-

tients with psychosis: a within-group controlled feasibility study examining 

the efficacy and safety of evidence-bases PE and EMDR protocols. Behavior 

Therapy, 44, 717-730.

Oogbewegingen uitsluitend effectief bij 
emotionele herinneringen 

Psychose onzinnig als contra-indicatie 
voor traumabehandeling 
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Een groep Nederlandse clinici heeft een arti-
kel geschreven over EMDR conceptualisatie en 
behandeling bij psychotische klachten zoals 
stemmen en wanen. 

Als er bij psychotische patiënten sprake is van ge-
beurtenissen die herbeleefd worden (comorbide 
PTSS), kan direct het EMDR basisprotocol ingezet 
worden. Bij psychotische klachten kan linksom 
of rechtsom geconceptualiseerd worden. De au-
teurs leggen aan de hand van casuïstiek helder uit 
wanneer en hoe je EMDR ‘linksom’ en ‘rechtsom’ 
bij psychotische klachten kunt toepassen. Daar-
naast beschrijven ze een derde methode, die zich 
rechtstreeks op de psychotische imagery richt. 
Hieronder vallen rampzalige toekomstvoorstellin-
gen (flashforwards) en andersoortige emotioneel 
beladen imaginaire voorstellingen. Uit onderzoek 
blijkt dat nare imagery frequent voorkomt bij psy-
chotische patiënten en vaak een hoge lijdensdruk 
veroorzaakt. 
De auteurs pleiten voor een goede inbedding van 
EMDR binnen een cognitief gedragstherapeutische 
behandeling voor psychose. EMDR bij psychotische 
klachten vereist dat een patiënt ergens het besef 
heeft dat de psychotische belevingen niet reëel 
zijn. Wanneer dit besef geheel ontbreekt, bevelen 
de auteurs aan om te beginnen met cognitieve 
interventies. In veel gevallen zullen na de EMDR-
behandeling nog gedragsexperimenten volgen om 
de klacht helemaal onder controle te krijgen. 
Een aantal regelmatig voorkomende problemen bij 
EMDR met psychotische patiënten komt in het arti-
kel aan de orde, zoals een beperkt werkgeheugen, 
lage emotionele expressie en problemen met het 
maken van oogbewegingen met daarbij de oplos-
singen die de auteurs daarvoor gevonden hebben.
EMDR bij psychotische klachten wordt op dit mo-
ment op effectiviteit onderzocht. 

D.P.G van den Berg, B.M. van der Vleugel, A.B.P. Staring, P.A.J. de 

Bont en A. de Jongh (2013). EMDR in psychosis: guidelines for 

conceptualization and treatment, Journal of EMDR Practice and 

Research, 7, 208- 224.

EMDR conceptualisatie en behandeling 
bij psychose 
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