In gesprek met

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.

OOGBEWEGINGEN
“EMDR is al jaren een bewezen behandelmethode bij trauma’s. Bij EMDR
gebruik je beelden van het trauma. Je
gedachten te nemen en tegelijk de bewegingen 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 neutraal aanvoelt.”

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

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 geladen zijn en veel
trek oproepen. Als
dergelijke beelden opkomen (bijvoorbeeld door tegenslag of het zien van
alcoholgebruik door anderen), kunnen
ze opnieuw trek oproepen en gebruik in
de hand werken.

ke sensaties en gevoelens en welke
betekenis een cliënt hieraan geeft (bijvoorbeeld 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.

“EMDR
vermindert trek
en kan breed
toepasbaar zijn
bij verslavingen”

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-

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 bepaalde impulscontroleproblemen, zoals bij koopverslaving. Maar dit moet
ook eerst goed onderzocht worden. Er
is nog een wereld te winnen.”
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Jan: “Als ik één biertje
zou nemen wordt
dit een hele krat”
“ Het was nu of
“
nooit, erop of
eronder. Eerdere
pogingen om te
stoppen met alcohol
hadden geen baat.
Dit keer moest het
lukken. Mijn huwelijk hing aan een
zijden draadje. In
mei 2014 heb ik de
stap gezet om hulp
te zoeken bij mijn
alcoholverslaving.”

“M
“M

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 verschrikkelijk zwaar. Graven, diep terugdenken

Deze keer

aan verschillende episoden in mijn
leven. Onverwerkte trauma’s kwamen
aan het voetlicht.
Mijn oudste broer is op negentienjarige
leeftijd verongelukt en daarbij verbrand 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.

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 omgaan 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.”

“Onverwerkte
trauma’s
kwamen aan
het voetlicht”

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 momenten 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.
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