Samenvattingen

Toevoeging van EMDR
aan cognitieve gedragstherapie voor depressie
mogelijk zinvol
Samenvatting artikel: Matty Geurink
In een pilotonderzoek naar EMDR bij depressie vonden Duitse onderzoekers dat patiënten die binnen
de reguliere cognitief gedragstherapeutische behandeling voor depressie een aantal EMDR-sessies
kregen, na afloop minder hoog scoorden op een depressievragenlijst en vaker volledig in remissie waren, dan patiënten uit de controlegroep die alleen
cognitieve gedragstherapie hadden gekregen.
De aanleiding voor het onderzoek was dat een deel van
de patiënten met depressie niet of maar gedeeltelijk opknapt met de gebruikelijke behandeling voor depressie,
namelijk medicatie en/of psychotherapie. De onderzoekers veronderstelden dat de toevoeging van EMDR aan
reguliere cognitieve gedragstherapie dit probleem zou
kunnen verkleinen.

af van wat de behandelaar nodig achtte. Negen van de
dertig patiënten stopten voortijdig om onbekende redenen. Alleen de behandelresultaten van de completers
zijn meegenomen in de studie. Deze werkwijze kan geleid hebben tot onterecht positieve resultaten voor de
werkzaamheid van EMDR.
De uitkomst van deze pilotstudie suggereert dat een
combinatie van cognitieve gedragstherapie en EMDR
van meerwaarde is. Beter opgezet en grootschaliger onderzoek is dringend nodig om hier meer betrouwbare
uitspraken over te kunnen doen. Een methodologische
tekortkoming van deze studie is dat de onderzoekers de
deelnemers niet hebben gerandomiseerd over de condities, maar hebben gekozen voor een gematchte controlegroep.
Hofman, A., Hilgers, A. Lehnung, M. Lieberman, P, Ostacoli, L., Schneider, W.

In dit onderzoek kregen dertig patiënten binnen een reguliere cognitieve gedragstherapeutische behandeling
voor depressie van gemiddeld 45 sessies, 3 tot 16 EMDRsessies gericht op herinneringen aan gebeurtenissen die
verband leken te hebben met hun depressie. Doorgaans
betrof het een luxerende gebeurtenis die direct aan de
depressie vooraf was gegaan. Uit eerder onderzoek is
bekend dat uitlokkende gebeurtenissen van een depressie in de meeste gevallen niet voldoen aan het A-criterium voor PTSS, zoals omschreven in de DSM. Het betreft
vaak gebeurtenissen die te maken hebben met hechting,
zoals een verlieservaring, verlating en vernedering.
De behandelduur van de cognitieve gedragstherapie met
de EMDR-sessies stond niet van te voren vast, maar hing

& Hase, M. (2014). Eye movement desensitization and reprocessing as an
adjunctive treatment for unipolar depression: a controlled study. Journal of
EMDR Practice and Research, 8, 103- 111.

Lees het gehele wetenschappelijke artikel op www.emdrmagazine.nl

37

| EMDR Magazine 8

Samenvattingen

Evidentie voor
werkzaamheid EMDR
bij depressie kritisch
bekeken
Samenvatting artikel: Matty Geurink

Britse onderzoekers verzamelden literatuur op het
gebied van EMDR bij depressie en bij PTSS met comorbide depressie, om vast te stellen of er voldoende
evidentie is dat EMDR ingezet kan, en zou moeten
worden, als behandeling tegen depressie. De conclusie van hun review is dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan om hier uitspraken over te doen.
De literatuur over EMDR bij depressie beperkt zich vooralsnog tot gevalsbeschrijvingen, waarbij in de meeste gevallen uitkomstmaten met betrekking tot depressie ontbreken. Wat er tot nu toe is gepubliceerd over EMDR bij PTSS
en comorbide depressie, suggereert dat de depressieve
klachten afnemen door behandeling van de PTSS. Onduidelijk is of deze afname geheel kan worden toegeschreven
aan vermindering van depressie via afname van PTSS, of
dat EMDR ook direct effect heeft op depressie.
De hiaten in kennis over de werkzaamheid van EMDR
bij depressie zullen niet blijven bestaan, want er lopen
momenteel diverse effectiviteitsonderzoeken. Zo zijn de
Britse onderzoekers uit dit artikel betrokken bij de Sheffield EMDR and Depression Investigation (SEDI). Ze volgen
nauwlettend het klachtenbeloop, de belevingen en fysiologische veranderingen van patiënten met chronische
depressie gedurende hun EMDR-behandeling, om onder
andere meer zicht te krijgen op het werkingsmechanisme
van EMDR bij depressie. Daarnaast publiceerden Arne Hofman en collega’s (2014) een gecontroleerde pilotstudie
waarin ze cognitieve gedragstherapie vergeleken met een
combinatie van EMDR en cognitieve gedragstherapie. Elders in dit nummer staat hiervan de samenvatting.
De studie van Hofman maakt deel uit van de European
Depression and EMDR Network (EDEN) -studie, een RanEMDR Magazine 8 |
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domized Controlled Trial (RCT) die beoogt 350 patiënten
met een depressie te includeren. De studie vergelijkt drie
behandelcondities: alleen medicatie, EMDR plus medicatie
en cognitieve gedragstherapie plus medicatie. De deelnemers zullen vijf jaar gevolgd worden om langetermijneffecten en terugval in kaart te brengen.
Hofman, A., Hilgers, A. Lehnung, M. Lieberman, P, Ostacoli, L., Schneider, W. &
Hase, M. (2014). Eye movement desensitization and reprocessing as an adjunctive treatment for unipolar depression: a controlled study. Journal of EMDR
Practice and Research, 8, 103- 111.

Wood, E., Ricketts, T. (2013). Is EMDR an evidence-based treatment for depression? A review of the literature. Journal of EMDR Practice and Research, 7,
225-235.
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Mooi staaltje onderzoek bij psychotische
patiënten met PTSS
Samenvatting artikel: Matty Geurink
Nederlands onderzoek toont overtuigend aan dat
EMDR en imaginaire exposure (IE) beide veilige en
effectieve methoden zijn om PTSS te behandelen
bij patiënten met een psychotische stoornis. De patiënten in het onderzoek kregen geen stabilisatie
vooraf, maar direct traumabehandeling.
Het onderzoek betrof een single-blind Randomized Controlled Trial (RCT) met 155 patiënten verdeeld over drie
condities: imaginaire exposure, EMDR en een wachtlijstcontrolegroep. Dertien GGZ-instellingen participeerden in het onderzoek. De deelnemende patiënten waren langdurig binnen deze instellingen in ambulante
zorg, doorgaans in FACT(Flexible Assertive Community
Treatment)-teams. De traumabehandeling kwam bovenop de reguliere FACT-behandeling, die in de meeste
gevallen bestond uit (antipsychotische) medicatie en ondersteuning in het dagelijks leven.
Zowel de EMDR-behandeling als de imaginaire exposure
bestonden uit acht wekelijkse behandelsessies van negentig minuten. Conform het protocol kregen patiënten
in de imaginaire exposure-conditie ook nog huiswerkopdrachten (het beluisteren van geluidsopnames van
de sessie). De therapeuten kregen scholing in beide behandelmethodes en voerden beide methodes ook uit.
Experts op het gebied van exposure en EMDR supervi-

seerden de behandelingen. Steekproefgewijze controle
achteraf liet zien dat de therapeuten beide methodes
modelgetrouw uitvoerden.
Zowel de patiënten in de exposure-conditie (57 procent)
als in de EMDR-conditie (60 procent) verloren vaker hun
PTSS-diagnose dan die in de wachtlijstgroep (28 procent). In de exposure-conditie (28 procent) maar niet in
de EMDR-conditie (16 procent) was er, vergeleken met
de wachtlijst-conditie (6 procent), vaker sprake van volledige remissie. De behandeleffecten bleven behouden
bij een follow-up na zes maanden. Beide behandelingen
verschilden niet van elkaar in dropout of secundaire uitkomstmaten. Ernstige incidenten deden zich niet significant vaker voor in de behandelcondities dan in de
wachtlijstgroep.
De gangbare praktijk om patiënten die nu of ooit in hun
leven psychotisch waren uit te sluiten van evidence
based traumabehandeling, is op basis van deze overtuigende resultaten niet langer gerechtvaardigd.
Berg, D.P.G van den, Bont, P.A.J.M, de, Vleugel, B.M. van der, Roos, C. de,
Jongh, A. de, Minnen, A. van, Gaag, M. van der (2015). Prolonged exposure
vs eye movement desensitization and reprocessing vs waiting list for posttraumatic stress disorder in patients with a psychotic disorder. A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry. DOI:10.1001/jamapsychiatry.2014.2637
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Minder last van wanen en
stemmen na EMDR gericht
op psychotische beelden
Samenvatting artikel: Matty Geurink
Drie patiënten met een psychotische stoornis die,
ondanks medicatie en cognitieve gedragstherapie,
last hielden van wanen en hallucinaties, knapten
op na toepassing van EMDR gericht op hun nare
psychotische beelden.
Cognitieve gedragstherapie bij psychose richt zich met
name op irreële verbale representaties (gedachten) van
patiënten. De laatste jaren is er toenemende aandacht
voor de rol van visuele representaties (ook wel imagery
genoemd) bij psychotische stoornissen. Beangstigende
vormen van imagery blijken zowel bij paranoïde patiënten
als bij ‘stemmenhoorders’ veel voor te komen. Een
stemmenhoorder die denkt dat de stem afkomstig is van
de duivel, heeft daar dan ook doorgaans een beeld bij.
Ideeën over wat er gaat gebeuren bij niet gehoorzamen
van de stemmen (bijvoorbeeld: “Ze vermoorden me en
hakken me dan in mootjes.”) gaan gepaard met visuele
voorstellingen. Paranoïde patiënten hebben vergelijkbare
‘worst case scenario’s’ in hun hoofd van wat hun gaat
overkomen, als ze gepakt worden door hun belagers.
De behandeling met EMDR beoogde de levendigheid van
dergelijke psychotische imagery te verminderen, met
het idee dat vervaging van deze mentale representaties
de lijdensdruk van de psychotische klachten zou
verminderen. Het onderzoek beschrijft drie patiënten
die na de EMDR inderdaad aanzienlijk minder last
van hun wanen en stemmen hadden. Dit positieve
behandelresultaat nodigt uit om nader onderzoek
te doen naar de effectiviteit van EMDR gericht op
psychotische imagery. De effectgrootte van bestaande
evidence
based-behandelingen
voor
psychose,
namelijk antipsychotische medicatie en cognitieve
gedragstherapie, is nogal bescheiden en biedt dus veel
ruimte voor verbetering.
Croes, C.F., Grunsven, R. van, Staring, A.B.P., Berg, D.P.G. van den, Jongh, A.
de & Gaag, M. van der (2014). Mentale beelden bij psychose: EMDR als een
nieuwe interventie bij het behandelen van stemmen en wanen. Tijdschrift
voor Psychiatrie, 56, 568- 676.
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