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Frequentie van traumatisering 
belangrijker dan leeftijd 
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In de Nijmeegse angstkliniek Overwaal namen 
onderzoekers 110 ambulante PTSS-patiënten onder 
de loep om te bepalen of verschillende typen van 
traumatisering (in de kindertijd, in de volwassenheid, 
eenmalig of meervoudig) samenhangen met 
verschillende soorten PTSS. De belangrijkste 
conclusie is dat meervoudige traumatisering 
samenhangt met ernstigere klachten en dat de 
leeftijd waarop de traumatische gebeurtenissen 
plaatsvonden er weinig toe doet. 

De onderzoekers vonden bij de meervoudig 
getraumatiseerden meer dissociatie, schuld, schaamte 
en interpersoonlijke sensitiviteit dan bij de eenmalig 
getraumatiseerden. Ook was de woede bij deze 
groep vaker op zichzelf gericht dan op de dader. 
Verschillen tussen de groep waarbij de traumatisering 
in de kindertijd begon, versus de groep met uitsluitend 
trauma in de volwassenheid, waren minder prominent. 
De groep die al getraumatiseerd was in de kindertijd had 
meer last van dissociatie en woede in het algemeen. 
Nagenoeg alle verschillen tussen de groepen vielen 
weg toen gecorrigeerd werd voor de ernst van PTSS. 
Alleen voor ernst van de dissociatie en schaamte in 
de meervoudig getraumatiseerde groep trauma ging 
dit niet op. Meervoudig trauma ging samen met meer 
dissociatie en schaamte, ook bij patiënten met mildere 
vormen van PTSS. 
Het lijkt er op dat patiënten met een meervoudige 
en vroeg begonnen traumatisering, ernstigere 
PTSS-klachten hebben, en dat ernstige PTSS in het 
algemeen samengaat met meer dissociatie, schuld, 
schaamte, interpersoonlijke sensitiviteit en op zichzelf 
gerichte woede. Het lijkt gerechtvaardigd om één 
symptoomcluster voor PTSS te handhaven en geen 
aparte classificatie in te voeren voor ‘complexe’ PTSS. 
Bij patiënten met meervoudige traumatisering vormen 
dissociatie en schaamte klachtgebieden die los lijken te 
staan van PTSS en mogelijk apart aandacht behoeven in 
behandeling.  

Hagenaars, M.A., Fisch, I. & van Minnen, A. (2011). The effect of trauma 

onset and frequency on PTSD-associated symptoms. Journal of affective 

disorders, 132, 192-199.

Samenvattingen wetenschappelijke artikelen
door Matty Geurink 

34

EMDR Magazine I nr. 7



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

Gebrek aan geheugenspecificiteit bij 
Dissociatieve identiteitsstoornis(DIS) en 
PTSS overeenkomstig
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In Groningen hebben onderzoekers de geheugen-
specificiteit van DIS-patiënten, PTSS-patiënten, DIS-
simulanten en gezonde controles vergeleken. Ge-
heugenspecificiteit is het vermogen om op verzoek 
een specifieke herinnering uit het autobiografische 
geheugen op de halen. Verrassend genoeg vertoon-
den zowel DIS-patiënten als PTSS-patiënten een 
overalgemeen autobiografisch geheugen, vergele-
ken met gezonde controles. 

Een goed autobiografisch geheugen is in het dagelijks 
leven van groot belang, bijvoorbeeld bij probleemoplos-
sing en stemmingsregulatie. Het gebrek aan specificiteit 
van het geheugen bij PTSS was al bekend. Veronder-
steld wordt dat een overalgemeen geheugen bij PTSS 
zijn oorsprong vindt in vermijding van intense negatieve 
emoties, die optreden bij het ophalen van traumatische 
herinneringen, waarna het onvermogen om specifieke 
herinneringen op te halen zich uitbreidt naar positieve 
en neutrale herinneringen. Onderzoek naar specificiteit 
van het geheugen bij DIS ontbrak nog grotendeels. 
In het onderzoek kregen twaalf DIS-patiënten, 31 gezon-
de controles, 26 amateur actrices die DIS simuleerden 
en 27 PTSS-patiënten met een geschiedenis van vroeg 
chronisch seksueel misbruik in de jeugd, een autobio-
grafische geheugentest. Deze test hield in dat ze bij vijf 
positieve en vijf negatieve woorden een specifieke au-
tobiografische herinnering moesten noemen. Op basis 
van de structurele dissociatie theorie werden onder an-
dere verschillen verwacht bij de DIS-patiënten tussen de 

ogenschijnlijk normale state (ANP) en de trauma state 
(EP). De DIS-patiënten bleken in de ogenschijnlijk nor-
male state consequent sneller met antwoorden dan in 
hun trauma state, maar de states verschilden onderling 
niet significant in traumagerelateerdheid, specificiteit, 
negativiteit en leeftijd van de herinneringen. De geheu-
genprestaties en symptomatologie van de DIS-patiënten 
leken sterk op die van de PTSS-patiënten. 
De resultaten uit het onderzoek dragen bij aan de dis-
cussie of we dissociatieve stoornissen als een aparte 
diagnostische categorie moeten handhaven, of dat het 
juister is om ernstige posttraumatische klachten die ge-
koppeld zijn aan nare herinneringen van langdurig inter-
persoonlijk trauma met een begin in de kindertijd, in een 
gezamenlijke diagnostische categorie onder te brengen. 

Huntjens, R.J.C., Wessel, I. , Hermans, D. & van Minnen, A. (2014). Autobio-

graphical memory specificity in dissociative identity disorder. Journal of 

Abnormal Psychology,123, 418-284.
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Onderscheid 
PTSS en 
Complexe PTSS 
niet valide
Amerikaanse onderzoekers hebben bij 2.695 Ame-
rikaanse burgers en 323 aan trauma blootgestelde 
veteranen onderzocht hoe PTSS en Complexe PTSS 
(CPTSS) met elkaar samenhangen. In beide samples 
was PTSS als gevolg van meervoudige traumatise-
ring doorgaans ernstiger, ongeacht de soort gebeur-
tenis, en ging ernstigere PTSS gepaard met meer 
symptomen van CPTSS. Voor het opdelen van PTSS 
en CPTSS in twee aparte diagnostische categorieën 
vonden zij dus geen empirische ondersteuning.

De aanleiding voor het onderzoek was dat er momenteel 
een voorstel ligt om in de nieuwe versie van ICD-11 een 
diagnose CPTSS op te nemen, naast de reeds bestaande 
diagnose PTSS. Onder CPTSS wordt doorgaans PTSS (her-
beleven, vermijden en hyperarousal) verstaan met bijko-
mende problemen binnen minstens één van de drie do-
meinen: affectdysregulatie, interpersoonlijke problemen 
en negatief zelfbeeld. Dissociatie wordt in de literatuur 
soms onder het domein affectdysregulatie geschaard en 
soms als een apart domein onderscheiden. Vanwege dit 

gebrek aan eenduidigheid hebben de onderzoekers dis-
sociatie niet meegenomen in hun analyses. 
Een aparte diagnose CPTSS is alleen zinvol als er een 
tweedeling is aan te brengen tussen patiënten in kwa-
litatief andersoortige traumagerelateerde psychopatho-
logie. Veel clinici nemen aan dat specifieke vormen van 
traumatisering (met name herhaald seksueel misbruik 
of fysieke mishandeling in de kindertijd) tot specifieke 
traumagerelateerde psychopathologie leiden. Voor deze 
veronderstelling vonden de onderzoekers geen onder-
steuning in de data. Zij pleiten derhalve voor handhaving 
van één diagnose PTSS. De domeinen affectdysregulatie, 
interpersoonlijke problemen en negatief zelfbeeld kun-
nen het beste als mogelijke bijkomende problemen bin-
nen ‘gewone’ PTSS beschouwd worden.

Wolf, E.J., Miller, M.W., Kilpatrick, D., Resnick, H.S., Badour, C.L., Marx, 

B.P., Keane, T.M., Rosen, R.C. & Friedman, M.J. (2014). ICD-11 Complex 

PTSD in U.S. national and veteran samples: prevalence and structu-

ral associations with PTSD. Clinical Psychological Science,1-15. DOI: 

10.1177/2167702614545480.
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Halverwege de jaren negentig hebben Amerikaanse 
onderzoekers 51 vrouwelijke PTSS-patiënten geran-
domiseerd over drie verschillende behandelingen 
voor PTSS en een wachtlijstconditie. De behandelin-
gen EMDR, Prolonged Exposure (PE) en de Counting 
Method (CM) bleken alle drie even effectief in de ver-
mindering van PTSS-klachten. 

CM houdt in dat de therapeut hardop van één tot honderd 
telt, terwijl de patiënt een specifieke herinnering van begin 
tot eind in gedachten afspeelt. Het tellen zou de patiënt 
een structuur bieden, die helpt om te blijven focussen op 
de traumatische herinnering en niet toe te geven aan de 
neiging om de herinnering te vermijden.
De onderzochte groep bestond voor de helft uit slachtof-
fers van seksueel misbruik of mishandeling in de kindertijd, 
doorgaans door een familielid. De therapeuten in de studie 
voerden alle drie de methodes uit en werden adequaat ge-
traind en gesuperviseerd in de respectievelijke methodes. 
De sessies duurden 75 tot 90 minuten. Het aantal sessies 
hing af van wat de handleiding voorschreef. Voor patiën-
ten die EMDR kregen, was dit 6,3 sessies, bij PE ging het 
om 9,7 sessies en bij patiënten met een CM-behandeling 
slechts om 5,9 sessies. 

De onderzoekers veronderstelden dat effectieve PTSS-
behandelingen enerzijds bestaan uit een vorm van imagi-
naire blootstelling aan de traumatische herinnering(en) en 
anderzijds uit een methode om de cognitieve vermijding 
van de patiënt te verminderen, zoals oogbewegingen bij 
EMDR, psycho-educatie en aanmoediging bij PE en het tel-
len bij CM. Vergeleken met EMDR en PE bestaat CM uit 
veel imaginaire blootstelling en heeft het relatief weinig 
andere technieken om de cognitieve vermijding te vermin-
deren. Aangezien CM even effectief bleek als EMDR en PE, 
betekent dit volgens de onderzoekers dat ‘opsmuk’ om de 
cognitieve vermijding te verminderen, wellicht minder no-
dig is dan voorheen werd aangenomen. Hun onderzoeks-
resultaten pleiten ervoor om behandelingen van PTSS 
eenvoudig te houden. 
De werkgeheugentheorie was ten tijde van het onderzoek 
nog niet bekend. Met de kennis van nu zou het effect van 
oogbewegingen bij EMDR en het tellen bij CM ook toege-
schreven kunnen worden aan werkgeheugenbelasting.  

Johnson, D.R. & Lubin, H. (2006). The Counting Method: applying the rule of 

parsimony to the treatment of post-traumatic stress disorder. Traumatology 

12:83. DOI:10.1177/153476560601200106

Uit de oude doos: PTSS behandelingen 
vergeleken
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Amerikaanse onderzoekers hebben de exclusiecri-
teria onderzocht van 63 RCT’s naar de effectiviteit 
van psychologische behandelingen van PTSS in de 
periode van 1980 tot 1992. Vrijwel alle patiënten 
met de diagnose PTSS bleken mee te mogen doen in 
de studies, ongeacht comorbide problemen. Acute 
psychose, huidig middelenmisbruik of middelenaf-
hankelijkheid, acute manie en acute suïcidale ide-
atie waren de meest gehanteerde exclusieredenen, 
maar zelfs patiënten met dergelijke ernstige como-
rbiditeit werden niet in alle studies uitgesloten van 
traumabehandeling.

Ondanks stevig wetenschappelijk bewijs voor de ef-
fectiviteit van bepaalde behandelingen voor PTSS, krij-
gen veel patiënten in de praktijk geen evidence based 
behandeling. De onderzoekers veronderstellen dat dit 
deels komt doordat veel behandelaren ervan uitgaan 
dat alleen patiënten met PTSS als enige diagnose in be-
handelstudies worden geïncludeerd, terwijl zij in hun 
dagelijkse klinische praktijk juist patiënten zien met co-
morbiditeit. Clinici zouden zo terughoudend zijn om pa-
tiënten met comorbide problemen te behandelen voor 
hun PTSS, omdat ze aannemen dat de conclusies uit on-
derzoek voor deze patiënten niet opgaan. De review laat 

zien dat deze aanname op een misvatting berust. Patiën-
ten met comorbide problemen doen wel degelijk mee in 
RCT’s naar de effectiviteit van behandelingen voor PTSS. 
Evidence based behandelingen voor PTSS zijn dus ook 
evidence based voor deze patiënten. 
De onderzoekers pleiten op basis van de review voor 
bredere toepassing van evidence based behandelingen 
bij PTSS, zoals EMDR en imaginaire exposure. De meeste 
bijkomende problemen lijken vooralsnog geen geldige 
reden te zijn om iemand een evidence based behande-
ling te onthouden, want comorbiditeit is niet van invloed 
op het effect van PTSS-behandelingen. Nader onderzoek 
is nodig naar de effectiviteit van evidence based trauma-
behandeling bij PTSS in combinatie met acute psychose, 
huidig middelenmisbruik of middelenafhankelijkheid, 
acute manie en acute suïcidaliteit.

Ronconi, J. M., Shiner, B., Watts, B.V. (2014). Inclusion and exclusion criteria 

in randomized controlled trials of psychotherapy for PTSD. Journal of Psychi-

atric Practice, 20, 1, 25-37.

Aanname dat alle 
patiënten met comorbide 
problematiek geëxcludeerd 
worden in RCT’s voor 
PTSS blijkt onjuist  
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Meer details kwijt door 
positieve
werkgeheugentaak
Onderzoekers van de Harvard Universiteit toonden 
aan dat de accuratesse van het geheugen voor een 
nare film meer afneemt door werkgeheugentaakjes 
die positieve emoties oproepen, dan door neutrale 
werkgeheugentaakjes of taakjes die negatieve emo-
ties oproepen.

Tijdens een experiment kregen tachtig psychisch ge-
zonde personen drie nare filmfragmenten te zien van 
verkeersongevallen. De ene helft van de proefpersonen 
kreeg nadien geen werkgeheugentaak en de andere 
helft kreeg een werkgeheugentaak met foto’s die res-
pectievelijk positieve, neutrale en negatieve emoties 
opriepen. Vervolgens vroegen de onderzoekers naar de-
tails van de filmfragmenten. De positieve geheugentaak 
verminderde het geheugen voor details van de films, 

maar de negatieve en neutrale taak niet. 
De onderzoekers hebben de subjectieve afname van le-
vendigheid en emotionaliteit niet gemeten. Zij kozen de 
accuratesse van het geheugen als uitkomstmaat, omdat 
deze meer objectief is. Desondanks vermoedden zij op 
basis van hun experiment dat werkgeheugentaakjes die 
positieve emoties oproepen, de levendigheid en emo-
tionaliteit van nare herinneringen meer zouden doen 
verminderen, dan neutrale oogbewegingen. Vooralsnog 
lijkt het voorbarig om in EMDR over te stappen van de 
protocollaire oogbewegingen naar een vrolijk fototaakje. 
Meer onderzoek is nodig.  

Tsai, C., McNally, R.J. (2014). Effects of emotionally valenced working 

memory taxation on negative memories. Journal of Behavior Therapy and 

Experimental Psychiatry, 45, 15-19
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EMDR werkt ook bij oorlogsveteranen met PTSS 
als gevolg van de Irak-Iran oorlog in de jaren ’80. 
Dat blijkt uit twee Iraanse onderzoeken van matige 
kwaliteit. 

Het ene onderzoek betrof een RCT met in totaal 45 pa-
tiënten verdeeld over drie onderzoekscondities: acht 
EMDR-sessies van negentig minuten, acht sessies van 
negentig minuten cognitieve gedragstherapie (CGT) en 
een controleconditie met een onduidelijke inhoud. De 
CGT betrof geen imaginaire exposure, maar traumage-
richte cognitieve therapie bestaande uit psycho-educa-
tie en cognitieve herstructurering. De bedoeling van de 
onderzoekers was om de effectiviteit van EMDR met die 
van CGT te vergelijken. EMDR en CGT deden het in dit 
onderzoek allebei beter dan de controlegroep, waarbij 
de veteranen die EMDR kregen het meest opknapten. 
De toon van het artikel en de literatuurbespreking van 
de onderzoekers wekt de indruk dat de onderzoekers bij 
aanvang van de studie vooringenomen waren ten aan-
zien van EMDR, en zich onvoldoende verdiept hadden in 
state-of-the-art CGT bij PTSS. 

Het lijkt daarmee voorbarig om uit dit onderzoek con-
clusies te trekken over de superioriteit van EMDR boven 
traumagerichte CGT. 
Het andere onderzoek betrof een pilotstudie van een 
klinisch psycholoog in een gespecialiseerde kliniek voor 
oorlogsveteranen. Hij randomiseerde dertig oorlogsvete-
ranen met PTSS over twee condities: een experimentele 
conditie van vier EMDR-sessies van 45 minuten en een 
controleconditie met een onduidelijke inhoud. De expe-
rimentele groep was er na deze vier sessies al beter aan 
toe dan de controleconditie, wat de conclusie rechtvaar-
digt dat het aanbieden van EMDR aan deze doelgroep 
zinvol lijkt.

Nikmorad, A.R., Nejad, A.S., Safdari, S., Goodini, A.A., Azadi, E., Babaei, M.O., 

Sharifa, Z., Kafrashi, Bahrampour, O. (2014). Comparison of the influence 

of eye-movement desensitization therapy and reprocessing (EMDR) and 

cognitive-behavioral therapy (CBT) method on reducing post-traumatic 

stress disorder in de war injured. Journal of Social Issues & Humanities, 8, 

166-171.

Niroomandi, R. (2012). Efficacy of eye movement desensitization and repro-

cessing (EMDR) in the Iranian veterans with chronic post-traumatic stress 

disorder (PTSD) after Iran-Iraq War. International Proceedings of Economic 

Development and Research, 40, 52-56

Iraanse veteranen met PTSS 
knappen op door EMDR
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Utrechtse onderzoekers toonden in een experiment 
met studenten aan dat oogbewegingen bij terug-
denken aan nare herinneringen 24 uur later nog 
steeds tot verminderde levendigheid en naarheid 
van die herinneringen leidden. 

Uit experimenteel onderzoek weten we dat oogbewegin-
gen bij het ophalen van nare herinneringen direct na het 
experiment, een afname van levendigheid en naarheid 
van die herinneringen tot gevolg hebben. Onduidelijk is 
of oogbewegingen tot daadwerkelijke veranderingen in 
het geheugen leiden en hoe lang oogbewegingen moe-
ten worden gemaakt voor een blijvend effect. Onder-
zoeksbevindingen over het langetermijneffect van oog-
bewegingen op levendigheid en naarheid zijn schaars en 
inconsistent. 
In dit experiment kregen 73 studenten de opdracht om 
twee autobiografische herinneringen op te halen, één 
met oogbewegingen (‘recall with Eye Movements (EM)’) 
en één zonder oogbewegingen (‘recall only (RO)’). De 
ene helft van de proefpersonen moest de herinneringen 
ophalen gedurende vier keer 24 seconden (‘kort’) en de 
andere helft gedurende acht keer 24 seconden (‘lang’). 

De studenten scoorden hun herinneringen op levendig-
heid en emotionaliteit vooraf, direct na het experiment 
en 24 uur nadien. Zowel in de korte als in de lange groep 
ging EM, maar niet RO, direct na het experiment samen 
met een afname van levendigheid. De naarheid was niet 
veranderd. 24 uur later waren de herinneringen met EM, 
maar niet met RO, uitsluitend in de lange groep minder 
levendig én minder naar. In de korte groep werd na 24 
uur geen effect gevonden van oogbewegingen.
Het experiment doet vermoeden dat de oogbewegingen 
tijdens EMDR hun effectiviteit (deels) ontlenen aan het 
feit dat ze de levendigheid en naarheid van de opgehaal-
de herinnering langdurig veranderen, mits ze voldoende 
lang worden toegepast. Bij behandelsessies van een uur, 
zoals gangbaar in de klinische praktijk, zal dit geen pro-
bleem zijn. 

Leer, A., Engelhard, I.M., van den Hout, M.A. (2014). How eye movements 

in EMDR work: changes in memory vividness and emotionality. Journal of 

Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45, 396-401.

Effect van oogbewegingen op nare 
herinneringen verder ontrafeld 
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