
Wanneer pas jij EMDR toe in de behandeling 
van kinderen met somatische problematiek?
“EMDR is in het ziekenhuis een dankbare therapie, waar 
ik veel gebruik van maak. Ik pas het veel toe bij kinde-
ren met psychische problemen als gevolg van een licha-
melijke ziekte, zoals diabetes type I. Bij deze vorm van 
diabetes zijn kinderen afhankelijk van insuline-injecties. 
Ze lijden twee tot drie keer zo vaak aan As-I-stoornissen 
vergeleken met gezonde kinderen. Ik zet EMDR bijvoor-
beeld in als er sprake is van spuit- en prikangsten, of bij 
nare herinneringen aan hypoglykemieën. Het kind ‘zakt 
dan weg’ en dat is soms een angstige ervaring waarbij hij 
of zij controleverlies ervaart. Sommige patiënten voorko-
men deze ‘hypo’s’ door minder insuline te spuiten, maar 
dat is op termijn schadelijk voor de organen. Met behulp 
van EMDR nemen de angst en het vermijdingsgedrag af, 
waardoor zij zich beter aan het doktersvoorschrift kun-
nen houden. Complexere problematiek bij chronisch 
zieke kinderen, zoals een negatief zelfbeeld, komt ook 
voor. Als chronisch zieke kinderen zichzelf vergelijken 
met gezonde kinderen, kunnen ze in sommige gevallen 

concluderen: ‘Er klopt iets niet aan mij’. Dan pas ik een 
‘rechtsom’-casusconceptualisatie toe. 
Bij kinderen met onverklaarde lichamelijke klachten zet 
ik EMDR vaak in een veel later stadium in, omdat een 
voorzichtige en strategische benadering van belang is. 
Voor sommige kinderen is het onmogelijk om emotione-
le conflicten binnen zichzelf of binnen het gezin te erva-
ren. Zij uiten hun conflict somatisch. Maar het komt ook 
voor dat traumatische gebeurtenissen ten grondslag lig-
gen aan het klachtenpatroon. Dan is EMDR snel en effec-
tief. Ik heb bijvoorbeeld een zesjarig jongetje behandeld, 
dat al jaren onbegrepen pijn had aan zijn plasser. Een 
kinderarts zag uiteindelijk een mogelijk verband tussen 
de aanhoudende pijn en een medische ingreep die de 
jongen had ondergaan op driejarige leeftijd. Ik heb zijn 
moeder voorgesteld om deze hypothese te toetsen, door 
EMDR toe te passen. Het targetbeeld was gebaseerd op 
de tekening die hij maakte van het gefantaseerde ope-
ratiemesje dat groter was dan het A4-tje. Hij had de 
angstige overtuiging dat hij tijdens de operatie wakker 
was geweest en toen ‘een groot mes’ bij zijn plasser  
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had gezien. Na veertig minuten EMDR was de jongen 
enorm geholpen. De pijn nam af en hij durfde geleidelijk 
aan weer te gaan plassen.”

Combineer je EMDR ook met andere methoden 
gericht op traumabehandeling?
“Het valt me op dat dezelfde technieken in verschillende 
behandelvormen voorkomen, maar dan in een andere 
hoedanigheid. Dat geldt ook voor technieken die nu 
gecombineerd worden met EMDR. De techniek rescrip-

ting bijvoorbeeld, zie je in verschillende therapievormen 
terugkomen. Schrijven, tekenen, verhalen maken en 
speltherapie zijn ook middelen voor traumaverwerking 
bij kinderen, waarin ze hun situatie soms ‘rescripten’. 
In de keuze voor een bepaalde methodiek ga ik uit van 
de diagnostiek. Ik kies voor EMDR als er sprake is van 
de diagnose PTSS of van beschadigende ervaringen an-
derszins. Soms is EMDR niet nodig. Sommige kinderen 
zijn gewoonweg niet toegekomen aan de verwerking 
van nare ervaringen, maar zouden wel kunnen beginnen 
met verwerken, als professionals er maar over durven 
beginnen. Het uitspreken van mogelijke angsten en ver-
driet bij kinderen is nog steeds niet zo gewoon voor veel 
mensen.” 

In het vorige EMDR Magazine stelde Mariëtte 
Groenendijk in deze rubriek de vraag aan jou: 
“Welke invloed hebben het psychoanalytisch 
referentiekader en de hechtingstheorie op de 
wijze waarop jij EMDR inzet bij kinderen met 
ernstige somatiek en hun ouders?”
“Ik spreek liever van het psychodynamisch gedachten-
goed, omdat dat woord zo mooi de intra- en interpsychi-
sche beweging uitdrukt. Van de verschillende theorieën 
die er uit voortkomen, heb ik dagelijks profijt in de behan-
deling van kinderen met ernstige en mildere somatiek. Ik 
vind de kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen 
van Freud en Mahler heel bruikbaar. Een peuter bijvoor-
beeld bevindt zich in een levensfase waarin hij zijn eigen 
individualiteit gaat ontwikkelen. Hij krijgt controle over 
zijn ego-functies, zoals het grijpen, lopen en ook poepen 
en plassen. Het beheersen zelf is de ontwikkelingstaak 
die een kind in deze fase moet volbrengen. Voor een 
peuter is het daarom belangrijk om het zelf te doen, wat 
ook strijd kan uitlokken. Als op de plas- en poeppoli een 
peuter komt met forse obstipatieklachten en het kindje 
moet geklysmeerd worden, dan kan dat vanwege de fa-
sespecifieke ontwikkelingstaken leiden tot verergering 
van de klachten. De dokter zegt eigenlijk: ‘Ik controleer 
jou’. Peuters en kleuters kunnen dit beantwoorden met 
tegencontrole en kunnen soms meer dan een week hun 

ontlasting ophouden, met darmproblemen tot gevolg. In 
ons team hebben de kinderartsen deze kennis en krijgen 
peuters orale laxantia, mits het medisch verantwoord is. 
Ook de hechtingstheorie van Bowlby is een bruikbare 
theorie. Ik zie bijvoorbeeld jonge kinderen die zijn door-
verwezen omdat ze zich motorisch, spraaktechnisch of 
contactueel niet goed ontwikkelen. In sommige gevallen 
is dat het gevolg van complicaties rondom de geboorte, 
bijvoorbeeld in het geval van pre- of dismaturiteit, soms 
door complicaties bij de moeder (denk aan het HELLP-
syndroom). Een postpartum PTSS bij de moeder kan 
eveneens tot gevolg hebben dat de afstemming tussen 
moeder en kind onvoldoende adequaat verloopt. Met 
EMDR bij de moeder maken we mogelijk dat zij en haar 
kind kunnen gedijen. In dit soort gevallen helpt de ken-
nis over trauma en van hechtingstheorieën mij om te 
begrijpen wat maakt dat de ontwikkeling van een kind 
stagneert en welke behandeling geïndiceerd is.” 

Hoe help je ouders om hun chronisch zieke 
kind meer los te laten?
“Het loslaten van een chronisch ziek kind is voor ouders 
een contradictio in terminis. Willem Heuves formuleert 
de vraag als volgt: ‘hoe kun je je kind anders vasthou-
den?’ Ouders moeten er voor waken dat hun kind op 
tijd de medicijnen inneemt, en ze willen hun zieke kind 
troosten als het of verdriet heeft. Ze zitten als het ware 
heel dicht op hun kinderen. Dat bedreigt soms de au-
tonomieontwikkeling. ‘Loslaten’ ervaren ouders van 
chronisch zieke kinderen soms als ‘laten vallen’. Het is 
voor ouders een emotioneel moment als ze dit thema 
bespreken. Ik denk dat je ouders het beste helpt als je 
in deze situaties niet adviseert, maar vooral steunt door 
begrip te tonen voor de lastige situatie waarin ze terecht 
zijn gekomen. Als de hulpverlener goed afgestemd raakt 
op de ouders, kunnen zij op hun beurt vaak zelf ook een 
adequatere afstemming bereiken met hun kinderen, 
waardoor ze gevoeliger worden voor de behoefte van 
hun kind ten aanzien van nabijheid en distantie.”

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Wieke Visser. Zij is kinder- en jeugdpsychotherapeut en 
supervisor voor de VEN. Ik vind het interessant dat zij 
systeemtherapie en EMDR in haar werk combineert en ik 
wil haar vragen: ‘Wat zie jij als het belang en de waarde 
van het betrekken van het systeem bij traumabehande-
ling bij kinderen en jongeren?’ ” 
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