
OOGBEWEGINGEN
“EMDR is al jaren een bewezen behan-
delmethode bij trauma’s. Bij EMDR 
gebruik je beelden van het trauma. Je 

gedachten te nemen en tegelijk de be-
wegingen van jouw hand te volgen met 
de ogen. Door het werkgeheugen een 
extra taak te geven, wordt het beeld 
geleidelijk minder levendig en minder 
emotioneel opgeslagen in je brein. 
Tussentijds pik je steeds datgene uit 
het beeld wat nog het meest naar is en 
dat zwak je verder af door gelijktijdige 
werkgeheugenbelasting. Dit gaat net 
zo lang door tot het nare beeld neu-
traal aanvoelt.” 

VERMINDEREN VAN TREK  
EN GEBRUIK
“In de verslavingszorg wordt EMDR al 
toegepast bij getraumatiseerde ver-

slaafden. Er was echter nog nauwelijks 
onderzoek gedaan naar de toepassing 
van EMDR gericht op het verminderen 
van trek en gebruik. 
Ons onderzoek 
richt zich hierop bij 
mensen met een 
alcoholverslaving. 
Herinneringen die 
samenhangen met 
verslaving kunnen 
heel levendig en 
emotioneel gela-
den zijn en veel 
trek oproepen. Als 
dergelijke beelden opkomen (bijvoor-
beeld door tegenslag of het zien van 
alcoholgebruik door anderen), kunnen 
ze opnieuw trek oproepen en gebruik in 
de hand werken.

Bij mensen met alcoholverslaving 
kiezen we onder andere beelden van 
veelvoorkomende situaties die trek 
oproepen, zoals de slijter waar iemand 
elke dag langskomt. Dan vragen we 
wat dit beeld oproept aan lichamelij-

ke sensaties en gevoelens en welke 
betekenis een cliënt hieraan geeft (bij-
voorbeeld de gedachte: ‘ik ben zwak’). 

Telkens zoomen we 
in op dat gedeelte 
van het beeld dat de 
meeste trek oproept. 
Net als bij trauma 
proberen we dat 
beeld neutraal te 
maken. De methode 
is dus in grote lijnen 
hetzelfde, maar de 
benadering is anders. 

TOEKOMST
“Ik zie al positieve resultaten met de 
EMDR behandeling. Ook hebben wij 
al goede ervaringen opgedaan bij 
mensen met andere verslavingen. 
Denk aan nicotine-, heroïne-, porno- en 
koopverslaving. EMDR kan dus breder 
toepasbaar zijn bij verslavingen en be-
paalde impulscontroleproblemen, zo-
als bij koopverslaving. Maar dit moet 
ook eerst goed onderzocht worden. Er 
is nog een wereld te winnen.”

Wiebren Markus
over EMDR bij verslaving

Stoppen of 
gecontroleerd 
gebruiken: slechts 
de helft van de 
verslaafden slaagt 
hierin na reguliere 
behandeling. 
Fonds Psychische 
Gezondheid gaat 
in gesprek met 
psycholoog Wiebren 
Markus over de 
effectiviteit van de 
behandelmethode 
EMDR.
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Een verslaving ontstaat niet van de ene op de andere 
dag. Zonder dat mensen het door hebben, raken ze 
afhankelijk van een middel of een gewoonte. Je kunt je 
problemen voor even vergeten. Het werkt als een soort 
vluchtmechanisme. Zo zie je het langzaam in iemands 
leven sluipen. De laatste jaren wordt er steeds meer 
bekend over de achtergrond van verslavingen. Er lag 
lange tijd een taboe op het onderwerp, waardoor er nog 
niet zoveel onderzoek naar is gedaan. Gelukkig is dat 
aan het veranderen. Inmiddels is duidelijk geworden dat 
verslaving een ziekte is en dat dit behandeld moet worden 
en dat er naar nieuwe behandelvormen gezocht moet 
worden.

In 2013 waren er 65.679 mensen in behandeling. Echter 
het aantal verslaafden ligt vele malen hoger, omdat lang 
niet iedereen in behandeling is. Van degenen die een 
behandeling ondergaan lukt het veel mensen niet om 
(blijvend) te stoppen. Daarom is het zo belangrijk dat we 
op zoek gaan naar behandelmethoden met een grotere 
slagingskans. Een nieuwe behandeling met EMDR, die het 

veelbelovende eerste resultaten zien. 
Lees hier meer over (zie pagina 3).

Dankzij u komen we steeds  
een stap verder.

Langzaam sluipt het erin
Column “EMDR  

vermindert trek 
en kan breed  

toepasbaar zijn 
bij verslavingen”

Werken aan gezonde leefstijl 
 
Mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) hebben een lagere 
levensverwachting dan andere mensen. Dit komt door de ziekte zelf, maar ook 
door een ongezonde leefstijl. Het Fonds vindt het daarom belangrijk dat ook 
de lichamelijke gezondheid van mensen met EPA aandacht krijgt. Hogeschool 
Inholland krijgt daarom een bijdrage om een e-health tool te ontwikkelen voor 
patiënten en verpleegkundigen. De tool helpt om de lichamelijke gezondheid in kaart 
te brengen en om hieraan leefstijldoelen te koppelen. Op deze manier kan de patiënt 
gericht werken aan een gezonde leefstijl. 

Plotseling stoppen met bepaalde 
medicijnen kan erg moeilijk of  
zelfs gevaarlijk zijn. Denk aan anti-
depressiva of antipsychotica.  
‘Taperingstrips’ kunnen hierbij  
helpen. Met taperingstrips kunnen  
medicijnen heel geleidelijk worden 
afgebouwd, zodat ontwenningsver-
schijnselen en onnodig langdurig 
medicijn-gebruik worden voorkomen.  
Fonds Psychische Gezondheid 

van het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht naar het effect van deze 
strips, door middel van een app. 

Chathulp kent voordelen ten opzichte 
van telefonische hulp: je kunt het nale-
zen, niemand kan meeluisteren en het is 
anoniemer. Maar wat soms lastig is, is dat 
je niet kunt zien of horen hoe de ander rea-
geert. De Radboud Universiteit onderzoekt 
daarom de rol van ‘metacommunicatie’ bij chathulp. Metacommunicatie gaat niet 
over de inhoud van de boodschap, maar over de communicatie zelf: bijvoorbeeld de 
woordkeus, of lange pauzes. Hulpverleners kunnen dit zien als signalen van onbegrip 
en moeten hier wat mee doen. De onderzoekers kijken op welke manier dit het beste 
kan: hoe zet je als hulpverlener het beste metacommunicatie in en hoe los je het beste 
weerstand of onbegrip op? 

Mogelijk gemaakt door u! In gesprek met

In eigen tempo  
stoppen

Metacommunicatie  
bij chathulp

Wiebren Markus is GZ psycholoog, werkt bij IrisZorg en doet onderzoek naar EMDR  
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) bij verslaving. Uit zijn onderzoek  
moet duidelijk worden of EMDR helpt om de trek bij alcoholverslaving te verminderen.

Ronald Gorter,
Directeur Fonds Psychische Gezondheid

Chathulp Korrelatie
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aan verschillende episoden in mijn 
leven. Onverwerkte trauma’s kwamen 
aan het voetlicht.

Mijn oudste broer is op negentienjarige 
leeftijd verongelukt en daarbij ver-
brand in zijn auto (nota bene door een 
dronken iemand frontaal aangereden). 
Ik was toen dertien jaar. We vonden 
slechts een hoekje van zijn rijbewijs 
terug. Dat was alles. Ik 
kon niet geloven dat hij 
er niet meer was. 

Vanaf mijn zestiende 
dronk ik al redelijk veel 
alcohol en toen ik later 
in militaire dienst ging, 
ging het drinken mij 
wel heel gemakkelijk 
af. Ik bleef drinken, ook met de komst 
van de kinderen. Meerdere zware mo-
menten trokken aan mij voorbij. In mijn 
directe omgeving verloren we in korte 
tijd meerdere dierbaren. En daarnaast 
hadden we ongelofelijk veel zorg over 
de gezondheid van onze middelste 
zoon. Ik vond mijn steun in de drank.

 | 
  | 

ijn behandelaar stelde de nieuwe 
behandeling EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) 

voor. Tijdens een EMDR behandeling 
worden traumatische herinneringen 
opgehaald en opnieuw herleefd. Zodra 
dit geen spanning meer oproept, 
worden er positieve overtuigingen aan 
gekoppeld. De EMDR behandeling die 
ik heb gevolgd was tevens gericht op 
het verminderen van trek en gebruik bij 
verslaving. Alle zeven sessies EMDR 
heb ik voltooid. Dit was zo verschrik-
kelijk zwaar. Graven, diep terugdenken 

“M

COLOFON 
Dit is een uitgave voor donateurs van Fonds 
Psychische Gezondheid en verschijnt vijf  
keer per jaar. Fonds Psychische Gezondheid 
heeft het CBF keurmerk en is geregistreerd 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Fonds Psychische Gezondheid
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort 
Telefoon 033 - 421 84 10 
E-mail: info@fondspsychischegezondheid.nl 
www.psychischegezondheid.nl
IBAN NL32 INGB 000 000 4003

Op 1 april jl. overhandigde Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter van Vincent van Gogh 
voor geestelijke gezondheidszorg, een cheque ter waarde van € 2500,- aan Ronald 
Gorter, directeur van Fonds Psychische Gezondheid. Jolande Tijhuis: ”Ieder jaar 
organiseren wij een kerstevenement voor al onze medewerkers. In een sfeervolle 
setting blikken we terug op het afgelopen jaar en krijgen medewerkers de gelegenheid 
om naar eigen keuze hun kerstpakket bij elkaar te shoppen. Dit jaar konden ze er ook 
voor kiezen om het bedrag (of een gedeelte ervan) te doneren aan een goed doel. 
Veel medewerkers kozen voor deze optie, en zo hebben we dit fantastische bedrag 
opgehaald. Uiteraard ben ik hier zeer trots op!”

Dat mijn alcoholgebruik zo’n grote 
impact op mijn gezinsleven had zag ik 
niet. Ik ontkende mijn verslaving en heb 
daarmee veel bijzondere momenten 
laten schieten. Nu pas zie ik dat ik mijn 
gezin enorme schade heb aangericht. 
Gelukkig niet in de gewelddadige sfeer, 
maar simpelweg door er niet volledig 
voor ze te zijn. 

Op dit moment gaat 
mijn zoon door een 
zware periode. Wanneer 
ik nog aan de drank was 
geweest had ik er niet 
voor hem kunnen zijn. 
Nu probeer ik mijn zoon 
te helpen waar nodig. 
Het overwinnen van mijn 
verslaving wordt steeds 

makkelijker. Als ik Mart Smeets tijdens 
de Tour de France achter een rood 
wijntje verslag zie doen, dan komt de 
verleiding wel even naar boven. Door de 
EMDR behandeling kan ik nu goed om-
gaan met mijn verlangen naar alcohol. Ik 
weet bijna zeker dat als ik één biertje zou 
nemen dit mogelijk weer een hele krat 
wordt. Maar ik neem dat ene biertje niet.”

Wat moet ik doen om jullie 
via de VriendenLoterij  
te steunen?

Ik speel nu twee jaar mee met de VriendenLoterij en steun daarmee alle goede 
doelen van de VriendenLoterij. Nu wil ik graag alleen Fonds Psychische Gezondheid 
steunen als goed doel. Hoe kan ik dit aangeven?
- Linda van Veen (48)

steunen met uw deelname aan de VriendenLoterij. Het is inderdaad mogelijk om alleen 
Fonds Psychische Gezondheid te steunen. U kunt de ledenservice van de Vrienden-
Loterij bellen op nummer 0900-300 1400 (ma-vrij 9.00-21.00) en aangeven dat u het 
goede doel bij uw huidige lot(en) wilt wijzigen in Fonds Psychische Gezondheid. Van 
uw lot gaat dan de helft naar ons goede doel. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

“Onverwerkte 
trauma’s 

kwamen aan 
het voetlicht”

‘Aan mijn donateurschap ligt een 
persoonlijk verhaal ten grondslag. 
Ik heb een stiefdochter, Loes ge-
naamd. Ik heb haar zien opgroeien, 
ze kwam ieder weekend bij ons 
over de vloer. Mijn man, haar vader, 
met wie ik ruim twintig jaar ge-
trouwd ben geweest, is inmiddels 
overleden. Loes had in haar jeugd 
een moeizame relatie met haar 
biologische moeder. Van dichtbij 
zag ik hoe de relatie met de jaren 
verslechterde. 

Ik had het vermoeden dat psychi-
sche problemen ten grondslag 
lagen aan hun omgang. Mijn ken-
nis op het gebied van psychische 
gezondheid was nihil. Daarom 
ben op zoek gegaan naar goede 
voorlichting. In mijn zoektocht 
naar informatie kwam ik terecht bij 
Fonds Psychische Gezondheid. Ik 
heb meerdere brochures opge-
vraagd en mij goed ingelezen. De 
informatie van het Fonds richt zich 
ook op naasten en dit was voor 
mij zeer behulpzaam. Het heeft mij 
handvatten gegeven om mijn stief-
dochter (nog) beter te steunen. 
Loes heeft lange tijd moeite gehad 
om gerichte keuzes te maken in 
haar leven. Ze heeft inmiddels haar 
weg gevonden in het onderwijs en 
vangt middelbare scholieren op die 
het moeilijk hebben met hun thuis- 
en schoolsituatie. 
Nog steeds maak ik gebruik van 
de website van het Fonds voor het 
raadplegen van informatie. Ik lees 
de nieuwsbrief op onderwerpen 
die mij interesseren en leer steeds 
meer over de psyche van de mens. 
Ik ben 15 jaar geleden donateur 
geworden en ik blijf jullie werk van 
harte ondersteunen.’

Anna Swaan (61) uit Maarn 
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Donateur aan het woord

Heeft u ook een vraag, wilt u uw reactie of mening ergens over 
geven? Of een leuke actie starten om geld op te halen voor  
het Fonds? Mail dan naar info@fondspsychischegezondheid.nl 
t.a.v. Chantal de Bly. Wij nemen dan contact met u op. 

“ De juiste 
voorlichting 
heeft mij  
geholpen”

“  Het was nu of 
nooit, erop of  
er onder. Eerdere  
pogingen om te 
stoppen met alcohol 
hadden geen baat. 
Dit keer moest het 
lukken. Mijn huwe-
lijk hing aan een 
zijden draadje. In 
mei 2014 heb ik de 
stap gezet om hulp 
te zoeken bij mijn 
alcoholverslaving.”

 Jan: “Als ik één biertje 

  zou nemen wordt 
  dit een hele krat” 

Medewerkers 
van Vincent van 
Gogh geestelijke 
gezondheidszorg 
doneren € 2500,-
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Beste Linda, wat fijn om te horen dat u ons een warm hart toedraagt en ons wilt 
steunen met uw deelname aan de VriendenLoterij. Het is inderdaad mogelijk om alleen 
Fonds Psychische Gezondheid te steunen. U kunt de ledenservice van de Vrienden-
Loterij bellen op nummer 0900-300 1400 (ma-vrij 9.00-21.00) en aangeven dat u het 
goede doel bij uw huidige lot(en) wilt wijzigen in Fonds Psychische Gezondheid. Van 
uw lot gaat dan de helft naar ons goede doel. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
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OOGBEWEGINGEN
“EMDR is al jaren een bewezen behan-
delmethode bij trauma’s. Bij EMDR 
gebruik je beelden van het trauma. Je 

gedachten te nemen en tegelijk de be-
wegingen van jouw hand te volgen met 
de ogen. Door het werkgeheugen een 
extra taak te geven, wordt het beeld 
geleidelijk minder levendig en minder 
emotioneel opgeslagen in je brein. 
Tussentijds pik je steeds datgene uit 
het beeld wat nog het meest naar is en 
dat zwak je verder af door gelijktijdige 
werkgeheugenbelasting. Dit gaat net 
zo lang door tot het nare beeld neu-
traal aanvoelt.” 

VERMINDEREN VAN TREK  
EN GEBRUIK
“In de verslavingszorg wordt EMDR al 
toegepast bij getraumatiseerde ver-

slaafden. Er was echter nog nauwelijks 
onderzoek gedaan naar de toepassing 
van EMDR gericht op het verminderen 
van trek en gebruik. 
Ons onderzoek 
richt zich hierop bij 
mensen met een 
alcoholverslaving. 
Herinneringen die 
samenhangen met 
verslaving kunnen 
heel levendig en 
emotioneel gela-
den zijn en veel 
trek oproepen. Als 
dergelijke beelden opkomen (bijvoor-
beeld door tegenslag of het zien van 
alcoholgebruik door anderen), kunnen 
ze opnieuw trek oproepen en gebruik in 
de hand werken.

Bij mensen met alcoholverslaving 
kiezen we onder andere beelden van 
veelvoorkomende situaties die trek 
oproepen, zoals de slijter waar iemand 
elke dag langskomt. Dan vragen we 
wat dit beeld oproept aan lichamelij-

ke sensaties en gevoelens en welke 
betekenis een cliënt hieraan geeft (bij-
voorbeeld de gedachte: ‘ik ben zwak’). 

Telkens zoomen we 
in op dat gedeelte 
van het beeld dat de 
meeste trek oproept. 
Net als bij trauma 
proberen we dat 
beeld neutraal te 
maken. De methode 
is dus in grote lijnen 
hetzelfde, maar de 
benadering is anders. 

TOEKOMST
“Ik zie al positieve resultaten met de 
EMDR behandeling. Ook hebben wij 
al goede ervaringen opgedaan bij 
mensen met andere verslavingen. 
Denk aan nicotine-, heroïne-, porno- en 
koopverslaving. EMDR kan dus breder 
toepasbaar zijn bij verslavingen en be-
paalde impulscontroleproblemen, zo-
als bij koopverslaving. Maar dit moet 
ook eerst goed onderzocht worden. Er 
is nog een wereld te winnen.”

Wiebren Markus
over EMDR bij verslaving

Stoppen of 
gecontroleerd 
gebruiken: slechts 
de helft van de 
verslaafden slaagt 
hierin na reguliere 
behandeling. 
Fonds Psychische 
Gezondheid gaat 
in gesprek met 
psycholoog Wiebren 
Markus over de 
effectiviteit van de 
behandelmethode 
EMDR.
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Een verslaving ontstaat niet van de ene op de andere 
dag. Zonder dat mensen het door hebben, raken ze 
afhankelijk van een middel of een gewoonte. Je kunt je 
problemen voor even vergeten. Het werkt als een soort 
vluchtmechanisme. Zo zie je het langzaam in iemands 
leven sluipen. De laatste jaren wordt er steeds meer 
bekend over de achtergrond van verslavingen. Er lag 
lange tijd een taboe op het onderwerp, waardoor er nog 
niet zoveel onderzoek naar is gedaan. Gelukkig is dat 
aan het veranderen. Inmiddels is duidelijk geworden dat 
verslaving een ziekte is en dat dit behandeld moet worden 
en dat er naar nieuwe behandelvormen gezocht moet 
worden.

In 2013 waren er 65.679 mensen in behandeling. Echter 
het aantal verslaafden ligt vele malen hoger, omdat lang 
niet iedereen in behandeling is. Van degenen die een 
behandeling ondergaan lukt het veel mensen niet om 
(blijvend) te stoppen. Daarom is het zo belangrijk dat we 
op zoek gaan naar behandelmethoden met een grotere 
slagingskans. Een nieuwe behandeling met EMDR, die het 

veelbelovende eerste resultaten zien. 
Lees hier meer over (zie pagina 3).

Dankzij u komen we steeds  
een stap verder.

Langzaam sluipt het erin
Column “EMDR  

vermindert trek 
en kan breed  

toepasbaar zijn 
bij verslavingen”

Werken aan gezonde leefstijl 
 
Mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) hebben een lagere 
levensverwachting dan andere mensen. Dit komt door de ziekte zelf, maar ook 
door een ongezonde leefstijl. Het Fonds vindt het daarom belangrijk dat ook 
de lichamelijke gezondheid van mensen met EPA aandacht krijgt. Hogeschool 
Inholland krijgt daarom een bijdrage om een e-health tool te ontwikkelen voor 
patiënten en verpleegkundigen. De tool helpt om de lichamelijke gezondheid in kaart 
te brengen en om hieraan leefstijldoelen te koppelen. Op deze manier kan de patiënt 
gericht werken aan een gezonde leefstijl. 

Plotseling stoppen met bepaalde 
medicijnen kan erg moeilijk of  
zelfs gevaarlijk zijn. Denk aan anti-
depressiva of antipsychotica.  
‘Taperingstrips’ kunnen hierbij  
helpen. Met taperingstrips kunnen  
medicijnen heel geleidelijk worden 
afgebouwd, zodat ontwenningsver-
schijnselen en onnodig langdurig 
medicijn-gebruik worden voorkomen.  
Fonds Psychische Gezondheid 

van het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht naar het effect van deze 
strips, door middel van een app. 

Chathulp kent voordelen ten opzichte 
van telefonische hulp: je kunt het nale-
zen, niemand kan meeluisteren en het is 
anoniemer. Maar wat soms lastig is, is dat 
je niet kunt zien of horen hoe de ander rea-
geert. De Radboud Universiteit onderzoekt 
daarom de rol van ‘metacommunicatie’ bij chathulp. Metacommunicatie gaat niet 
over de inhoud van de boodschap, maar over de communicatie zelf: bijvoorbeeld de 
woordkeus, of lange pauzes. Hulpverleners kunnen dit zien als signalen van onbegrip 
en moeten hier wat mee doen. De onderzoekers kijken op welke manier dit het beste 
kan: hoe zet je als hulpverlener het beste metacommunicatie in en hoe los je het beste 
weerstand of onbegrip op? 

Mogelijk gemaakt door u! In gesprek met

In eigen tempo  
stoppen

Metacommunicatie  
bij chathulp

Wiebren Markus is GZ psycholoog, werkt bij IrisZorg en doet onderzoek naar EMDR  
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) bij verslaving. Uit zijn onderzoek  
moet duidelijk worden of EMDR helpt om de trek bij alcoholverslaving te verminderen.

Ronald Gorter,
Directeur Fonds Psychische Gezondheid

Chathulp Korrelatie
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