
Een muzikale app!
De meeste beschikbare EMDR-apps werken als thera-
peutische hulpmiddelen met werkgeheugenbelasting in 
de vorm van bilaterale stimulatie of een lichtbalkje. Zo 
ook de app van de negentienjarige Raoul Linssen. Hij is 
ooit zelf behandeld voor zijn PTSS, zowel met piepjes als 
met afleidende vingerbewegingen, maar dit leidde niet 
tot een afname van de klachten. Dat veranderde toen 
hij terecht kwam bij een behandelaar die met muziek 
werkt. Deze liet een CD maken met muziek, die wis-
selend links en rechts wordt aangeboden. Dat werkte 
wel goed en het hielp Raoul van zijn PTSS af. De thera-
peut doorliep het gewone basisprotocol, maar liet Raoul 
zijn eigen muziek horen in plaats van andere afleiding. 
Doordat Raoul luisterde naar zijn eigen favoriete muziek, 
terwijl hij aan zijn traumatische ervaringen dacht, werd 
zijn werkgeheugen voldoende belast om het trauma te 
kunnen verwerken. 
Enthousiast geworden ontwikkelde Raoul vervolgens 
zelf hobbymatig een app, waarbij je zowel piepjes als 
muziek op je iPod, iPad, of iPhone bilateraal kunt aan-
bieden met verschillende snelheden, afhankelijk van wat 
de therapeut wil (60, 80, 100 of 120 keer per minuut). 
De app is als ‘EMDR+’ voor €16,99 te koop in de App 
Store, maar niet verkrijgbaar voor Android. De muziek 
kan volgens Raoul een mooie aanvulling zijn op therapie 
als meer continue geheugenbelasting tijdens de EMDR. 
Omdat patiënten via deze app als afleidende stimulus 
hun persoonlijke muziek kunnen gebruiken, hoopt Raoul 
dat therapeuten hiermee een meer op het individu aan-
gepaste manier van EMDR-therapie kunnen aanbieden 
en zo nog meer patiënten kunnen helpen met EMDR.
 
Gebaseerd op het originele basisprotocol
Sjef Berendsen en Ad de Jongh ontwikkelden in samen-
werking met ARQ Psychotrauma Expertgroep een pro-
fessionele en wetenschappelijk onderbouwde EMD-app 
met het idee dat patiënten ook zelf iets met de nare 

beelden zouden kunnen doen, met een EMDR-therapeut 
op de achtergrond. Sjef werkt bij het IVP (Instituut voor 
Psychotrauma) en doet veel telefonische opvang van pa-
tiënten met acuut trauma. Hij wilde patiënten iets kun-
nen bieden voor die acute momenten, waarop ze echter 
nog niet naar een therapeut kunnen en de therapeut al-
leen telefonisch beschikbaar is. 
De zo ontstane EMD-app is gebaseerd op het oorspron-
kelijke idee van EMDR, namelijk desensitiseren bij een 
beeld van machteloosheid, zonder veel te reprocessen. 
De vooral op volwassenen gerichte app gebruikt het 
standaardprotocol met als afleidende taak figuurtjes 
die zijn geïnspireerd op het bekende computerspelle-
tje ‘Tetris’. Terwijl de patiënt aan het nare beeld denkt, 
krijgt deze onder in beeld een driehoekje, rechthoekje 
en rondje te zien. Deze figuurtjes verschijnen vervolgens 
random ergens in het beeldscherm, waarop de gebrui-
ker kan aanklikken welk figuurtje verschenen is. De app 
past de snelheid en het aantal vormpjes aan de fout-
marge aan. 
Bij aanvang moet de app-gebruiker zich concentreren op 
het nare beeld. In geschreven tekst vraagt het de SUD na 
en, omdat Sjef en Ad uitgaan van lijdensdruk door herbe-
levingen, is de NC standaard ‘machteloos’.

Patiënten kunnen de app, binnen de behandelcontext, 
ook na therapie gebruiken en het beeld dat ze met de 
therapeut hebben vastgesteld, verder thuis desensitise-
ren en zo mogelijk de behandelduur verkorten. 
Sjef vindt het belangrijk dat er een therapeut bij het ge-
bruik van de app betrokken is. De patiënt moet kunnen 
bellen als er vragen opkomen tijdens het gebruik van de 
app. De EMD-app is ook ontworpen om inzetbaar te zijn 
bij grote rampen waarbij veel mensen betrokken zijn die 
last hebben van nare beelden. Daarnaast zou de app 
dienst kunnen doen binnen organisaties als onderdeel 
van het opvang- en nazorgprotocol en uiteraard kan het 
helpen bij mensen die niet naar een therapeut willen,  
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Via internet en de App store zijn tegenwoordig verschillende EMDR-apps aan te schaffen: nieuwe mogelijkhe-
den voor mensen die hulp zoeken bij de verwerking van traumatische gebeurtenissen. Hoe werken die apps, 
door wie zijn ze ontwikkeld en wat zijn de eerste resultaten?

EMDR-apps: handige 
aanvulling op therapeut?
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EMDR-app
Nog in ontwikkeling 
Ontwikkeld door: Ton Baggerman (aanvankelijk) en 
Whoosme (Joris den Ouden en Meike Lommers)

Deze app volgt het volledige basisprotocol op internet met 
behulp van videofragmenten, waarin een therapeut uitleg 
geeft en de patiënt vraagt om het verhaal te vertellen, het 
naarste beeld te kiezen, daarop scherp te stellen en de SUD 
te geven. Dan volgt een stip in beeld die de gebruiker moet 
volgen. Vervolgens verschijnt een keuzescherm met SUD, 
waarna weer de stip in beeld komt, ‘back to target’ wordt 
gegaan, ofwel overgegaan wordt tot installeren van de PC.

EMDR+
Te koop via App Store 
Ontwikkeld door: Raoul Linssen

Binnen het basisprotocol biedt deze app afleidende bilate-
rale stimulatie traditioneel met behulp van piepjes, ofwel 
met behulp van muziek van de patiënt zelf, die wisselend 
links-rechts worden aangeboden.

EMD-app
Nog niet beschikbaar 
Ontwikkeld door: Sjef Berendsen en Ad de Jongh

Binnen het basisprotocol volgt deze app het scherpstel-
len op het nare beeld (de herbeleving). De NC is hier per 
definitie ‘ik ben machteloos’. De afleiding is een speloefe-
ning met figuurtjes, die is afgeleid van het computerspel-
letje ‘Tetris’. De SUD wordt terugkerend gemeten tot nul. 
Er wordt geen PC geïnstalleerd. Alles gebeurt met tekst in 
een scherm.
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mits ze wel telefonisch worden begeleid. 
De app is nog niet op de markt, want het onderzoek moet 
nog langs de Medisch Ethische Commissie.

App geschikter dan therapeut?
Cliëntgericht psychotherapeut Ton Baggerman was aan-
vankelijk betrokken bij de ontwikkeling van een meer ex-
perimenteel ontstane EMDR-app die via internet als een 
zelfhulpmodule kan worden gevolgd. Gebruikers krijgen 
door middel van interactieve videofragmenten steeds de 
onderdelen uit het EMDR-basisprotocol voorgelegd, afge-
wisseld met een tekstscherm met keuzemogelijkheden. 
Na een keuze krijgen ze een volgend fragment, een heen 
en weer gaande stip, of ze gaan ‘back to target’. Dit proto-
col doorlopen ze net zolang tot de SUD is gedaald tot nul, 
waarna vervolgens de PC wordt geïnstalleerd. 

Ton zelf volgde de EMDR-basiscursus en raakte geïntrigeerd 
door hoe EMDR bij trauma, angst en fobieën kan werken. 
Het idee voor de EMDR-app ontstond tijdens zijn tweewe-
kelijkse fietstocht langs het kanaal van Tilburg naar Oir-
schot, waar hij merkte dat er allerlei ideeën in je opkomen, 
als je steeds hetzelfde stuk met een gematigde inspanning 
fietst. Dit is volgens Ton hetzelfde principe als datgene wat 
binnen EMDR het associatieproces op gang brengt. 
Met deze wetenschap ontwikkelde Ton, samen met inter-

action designer Joris den Ouden een prototype van een 
EMDR-app, en startte gelijktijdig een kleinschalig onder-
zoek. 

“De app zat helemaal in de richting die we hoopten, want 
de SUD daalde in alle gevallen”, vertelt Ton. “De respon-
denten zeiden zelfs dat ze zich eerder een app zagen ge-
bruiken, dan naar een therapeut te gaan, juist om de ge-
ringe relatie die ze aan hoefden te gaan.” Ton denkt dat 
in tegenstelling tot wat onderzoek daarover aangeeft, de 
relatie tussen patiënt en hun therapeut het minst belang-
rijk is. “Het is de bedoeling dat je als therapeut zo weinig 
mogelijk betekenis toevoegt aan het proces van de patiënt: 
hoe minder, hoe beter. Dus dat zou een app alleen maar 
nóg geschikter maken.”
Samen met twee EMDR-deskundigen werkten Joris den 
Ouden en zijn echtgenote Meike Lommers verder aan een 
volgend prototype. “De therapeuten wezen ons op het feit 

dat de patiënt in een soort flow moet komen en blijven”, 
vertelt Joris. “Dat gaf ons het idee dat wij iets moesten ma-
ken waarbij patiënten niet constant afgeleid zouden wor-
den door additionele knoppen of functies. Daarom hebben 
we gekozen voor videobeelden. Teksten zouden teveel 
afleiden, terwijl een videofilm met daarop een sprekende 
therapeut, patiënten meer de beleving geeft die ze bij een 
therapeut ook hebben.”

Onbeschaamd vertellen
Het prototype is op acht proefpersonen getest in een eer-
ste onderzoek. Daarin vertelden zij eerst hun verhaal te-
gen de therapeut en kregen ze uitleg over de procedure, 
waarna ze met de app aan de slag konden. De resultaten 
waren erg positief. Zo was opvallend dat de proefperso-
nen over meer, en ernstigere gebeurtenissen vertelden 
aan de computer, dan ze vooraf tegen de therapeut had-
den gedaan. Ook ervoeren ze de computer als ‘objectief’ 
en ‘niet oordelend’. Ze voelden zich minder beschaamd en 
terughoudend dan bij de therapeut. De test toonde verder 
een significante afname van de SUD, veelal tot nul, bij alle 
proefpersonen. 

Momenteel vindt een tweede onderzoek naar deze EMDR-
app plaats bij zestig mensen die thuis inloggen. Inmiddels 
is de ontwikkelgroep bezig met de totstandkoming van 
screeningsinstrumenten en de voor- en nazorg van het be-
handeltraject. Toch blijft de persoon die zelfhulp zoekt, uit-
eindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen behandeling. 
Volgens ontwikkelaars Joris en Meike zou de toepassing 
van de EMDR-app de geestelijke gezondheidszorg toegan-
kelijker kunnen maken voor bijvoorbeeld mensen die hun 
klachten te mild vinden om er mee naar een therapeut te 
gaan, zich schamen, of de regie over hun therapie in eigen 
hand willen houden. 
De toepassing wordt ingebed in een sociaal media-plat-
form waar onder andere psycho-educatie te vinden is over 
trauma, ziektebeelden, zelfhulpgroepen en therapieën.
De ontwikkelaars benadrukken dat de EMDR-app een mid-
del is voor een specifieke doelgroep van mensen met lichte 
klachten, of mensen die nu niet naar een therapeut durven 
te gaan. “Het vervangt uiteindelijk niet volledig een thera-
peut, maakt therapeuten niet overbodig, maar kan wel een 
aanvulling zijn binnen de gezondheidszorg.” 
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