
In de vorige aflevering van EMDR las u over een 
vrouw met een vogelfobie. Ze durfde niet op terras-
jes te zitten met mooi weer. De therapeut was met 
haar begonnen, maar liep steeds vast. Inmiddels is 
er al wel wat veranderd. Het inzetten van een flash-
forward lijkt te gaan helpen. 

Reactie
Je had gelijk! De patiënt kwam terug en gaf aan dat er 
al wel wat was veranderd sinds de vorige keer dat we 
met EMDR hadden gewerkt aan een (meer uitgediepte) 
flashforward. Ze vertelde dat ze als ze nu duiven zag, 
nog wel schrok maar daarna kon denken: “Wat kan er nu 
uiteindelijk gebeuren?” En daarmee vermeed ze al wat 
minder. Zo noemde ze ook dat ze met een paar vrienden 
die niet meegingen in de vermijding (die zijn er namelijk 
ook veel) op terrasjes had gezeten en dat ze trots was 
geweest. Al blijft bij mij het gevoel dat het eigenlijk snel-
ler moet kunnen. De afgelopen sessie zijn we verder ge-
gaan met de flashforward. Ze vertelde dat de spanning 
op het rampscenario nu vooral nog zat in de afwijzende 
reacties van omstanders en haar gesprekspartner. Het 
beeld van de flashforward was daarom wel iets anders 
dan de vorige keer. Mag dat? In het beeld verminderde 
het aspect van de omstanders snel in intensiteit. In de 
associaties kwamen veel zelfbeeldgedachten op zoals: 
“Ik ben geen goede vriendin”, “ik heb geen aandacht 
voor de ander, dus ben ik niet leuk.” Met behulp van een 
aantal cognitve interwaeves ontstond hier wel een con-
structief proces, volgens mij. Al raakt dat conceptueel 
misschien dan een ander domein. Is dat erg? Of zou dat 
beter apart moeten worden aangepakt? De ramp is nu 
‘afwijzing door de ander’, aangezien de lading op het 
beeld van de ramp van het doodgaan kwijt lijkt te zijn. 
Misschien is het daardoor ook niet gek dat het taaier is 

dan ik in eerste instantie had verwacht bij een derge-
lijke specifieke fobie. De SUD daalde weer een stuk. Ik 
startte weer op 8, waar het vorige keer, maar met een 
iets ander beeld op 3 was geëindigd, en ging uiteindelijk 
ook naar 3. Ze sloot positief af met: “Ik heb een keus”, 
en ze gaf aan zich veel sterker te voelen. We hebben 
afgesproken om verder te gaan met exposure door op 
terrassen te gaan zitten, en dan met een soort taakcon-
centratie-oefening steeds te ‘kiezen’ waar ze haar aan-
dacht aan gaat besteden: telkens de duiven in de gaten 
houden (ze concludeerde zelf dat dit haar niet hielp en 
ook niet nodig was), of oefenen met aandacht te richten 
op haar boek, of op een gesprek met de ander? Volgens 
mij gebeurt er nu dus wel echt wat, al blijft het best hard 
werken en puzzelen! Veel dank voor je meedenken, ik 
hou je op de hoogte.

Antwoord
Nou er zit in ieder geval beweging in! Wat jouw vragen 

betreft: ja, het beeld mag, nee moet, veranderen. Daar-

om zeg je ook steeds bij back to target: “Zoals dat beeld 

nu in je hoofd ligt opgeslagen.” Een domein of NC geldt 

alleen voor het stilstaande plaatje aan het begin van je 

therapie (om het lading te geven). Daarna mag ook dat 

thema (voortdurend) veranderen in je associaties. Het 

thema van de ramp ‘afgewezen te worden door een an-

der’ komt in de flashforwards van patiënten veelvuldig 

voor. Vaak is dat ‘de ramp achter de ramp’, die het beeld 

nog meer lading geeft. 

Misschien nog even wachten met de exposure in vivo. 

Dat is niet handig, want er bestaat een grote kans op 

mislukking en terugval, waardoor het vertrouwen (dat er 

ooit iets gaat helpen; dat is op zich ook weer ‘een ramp’) 

afneemt. Eerst de ramp helemaal uit het hoofd, zou mijn 

suggestie zijn. Dan de future template erin en dan pas  

Vrouw met een 
vogelfobie 
deel 2 
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de exposure in vivo- opdracht of het gedragsexperiment. 

Houd je me weer op de hoogte?

Reactie
Dank weer voor je nuttige feedback! Ik was denk ik in-
derdaad te snel met mijn exposure. Misschien deels 
ingegeven door mijn ongeduld en eerdere onzeker-
heid vanuit de moeizame vooruitgang met EMDR, maar 
het hielp niet en was misschien zelfs schadelijk, als ze 
daarmee vertrouwen zou hebben verloren. Ik heb haar 
vandaag weer gezien. Gelukkig (..) was het slecht weer 
geweest en had ze niet geoefend. Ik heb haar jouw over-
wegingen genoemd en ze herkende dat. Ze gaf aan dat 
ze inderdaad nog wel een grote drempel voelde om te 
oefenen en dat ze graag eerst de angst uit haar hoofd 
wilde krijgen. Ze vertelde wel uit zichzelf dat als ze een 
duif op straat zag, ze al vaker kon denken: “Wat kan er 
nou gebeuren?” Bovendien zei ze dat de gedachte dat 
er niets ergs zou gebeuren al in geloofwaardigheid was 
toegenomen.We zijn verder gegaan met de flashforward 
zoals die nu in haar hoofd zat. Het beeld was dat zij op 
een terras zit, een vogel die opvliegt (en haar aanvalt) bij 
haar gezicht, zij die alles omgooit, met daarbij afkeuren-
de blikken van mensen om haar heen. De SUD ging van 
8 naar 0. Eindelijk! Daarna heb ik de PC (‘Ik kan het aan’) 
kunnen installeren. De VOC was direct 7. In de associa-
ties ging het deze keer vooral weer veel over de vogel 
(meer dan over de omstanders, zoals de vorige keer). Ze 
leek er ook meer in te zitten dan vorige keren. Er kwa-
men nu ook constructieve gedachten op in de trant van: 
“Het is geen aanval, vogels vallen niet aan, die willen 
alleen eten”, “ik vind het wel een naar beeld, maar ik 
overleef het wel” en “dat ik het onprettig vind, betekent 
niet dat ik het niet aan kan.” Vervolgens hebben we een 
future template gedaan. De situatie was dat ze op een 
terras zit met een vriendin en een duif van onder haar 
stoel plots voor haar loopt (de situatie die ze nog het 
meest spannend vond en waar ze mee om wilde kunnen 
gaan). De VOC begon op 4 en ging naar een overtuigende 
7. Bij positief afsluiten noemde ze: “Ik kan het aan, en ik 
geloof in mezelf.”Bij afronding zei ze uit zichzelf dat ze 
nu echt anders weg ging. Ze gaat nu met een vriendin 
op vakantie en ze ziet het zitten om rustig met haar te 
gaan oefenen. Ik ben heel benieuwd. Ik zie haar over drie 
weken weer.

Antwoord
Wow! Dat is een mooi succes zeg! Zo zie je maar dat de 

aanhouder wint. En wat ook leerzaam is aan deze casus, 

is dat het dus toch ook wel uitmaakt wat je precies als 

target kiest voor een flashforward. Dus niet focussen op 

alleen de angstwekkende stimulus, maar op ‘de ramp’, 

of ‘de ramp achter de ramp’, in dit geval een sociaal, 

schaamtevol aspect. En ook dat je er als therapeut soms 

nog wel echt moeite voor moet doen om dat aan de pati-

ent te ontlokken. Ja, houd me op de hoogte alsjeblieft. Ik 

vind het spannend hoe het nu gaat lopen.

Reactie
Weer even een update over het meisje met de voge-
langst. Ik zag haar afgelopen week en op haar verzoek 
wilde ze op een terras afspreken om te laten zien - een 
proef op de som te nemen - dat het goed ging. Het had 
mijn voorkeur om op kantoor af te spreken, juist om te 
snelle exposure te vermijden en te kijken of de EMDR 
echt klaar was, maar ik ben toch akkoord gegaan met 
haar voorstel. Ze mailde vooraf al dat ze in de weken 
daarvoor geen terrassen meer had vermeden en dat het 
goed was gegaan op de terrassen. Bij het begin van de 
afspraak vertelde ze ook veel minder bezig te zijn ge-
weest met vogels, zich onverschilliger te voelen ten op-
zichte van vogels, en ik zag haar midden op straat ook 
rustig langs een duif lopen die op een meter afstand stil 
zat. Maar ze zei ook dat ze in de afgelopen weken niet 
op terrassen met duiven was geweest, dus ook niet he-
lemaal wist hoe het zou zijn als die wel kwamen.Bij het 
begin vroeg ik nog naar het plaatje van de future tem-

plate zoals het nu in haar hoofd zat. Daar voelde ze geen 
spanning meer bij, zei ze. Ze wist ook dat de ramp niet 
waar was. Ze gaf wel aan dat als ze zich nu voorstelde 
dat er een duif op haar af zou komen, zoals in haar ramp, 
dat ze dan waarschijnlijk wel weer gespannen zou wor-
den. Eenmaal op een terras waar duiven waren, werd 
ze helaas toch weer angstig. Ze focuste haar aandacht 
volledig op de duif die in de buurt scharrelde, ging haar 
benen optrekken en hoorde nauwelijks meer wat ik zei. 
Het lukte wel om dat op te merken, en ook om haar aan-
dacht weer te verleggen naar een gesprek. Ze vond het 
fijn dat te merken en gaf aan ook sneller weer rustig te 
worden. Maar vaak als er weer een aan kwam, dan zag 
ik de angst en de focus weer. We konden het positief 
afronden. Ze was erg trots dat ze toch was blijven zitten, 
haar voeten had durven neerzetten en het gesprek weer 
had kunnen oppakken. Dit was anders dan voorheen. 
Ze gaf ook aan zelf veel naar terrassen te willen gaan 
om meer van dit soort ‘successen’ op te doen.Die duif 
kwam verschillende keren langs - dus ze had verschil-
lende ‘successen’ kunnen opmerken - maar ze was erg 
opgelucht dat we op een gegeven moment weer weg 
moesten. Gevoelsmatig zou ik denken dat ze eigenlijk 
een paar uur had moeten blijven zitten om echt te er-
varen dat de angst afneemt. Ze heeft nu wel ervaren 
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eerder te herstellen van de schrik, maar nog niet echt 
dat de duif haar minder angstig maakt, vermoed ik. Maar 
goed, dat is weer de exposure-benadering.
Nu is het helaas voor deze casus zo dat ik over ruim twee 
weken met zwangerschapsverlof ga. De patiënt zegt zelf 
meer vertrouwen te hebben, en ze wil meer op terras-
sen gaan zitten om dit zo aan te pakken. Maar zelf ben ik 
niet overtuigd. Ik vind het lastig en ook wel frustrerend 
dat er na zoveel tijd en behandeling nog zoveel angst is. 
Misschien dat ik in de video check nog een element heb 
gemist dat haar angst toch nog voedt? Of spelen er nog 
andere dingen die ik heb gemist, maar die wel invloed 
hebben? Of is dit het restant van jarenlange gewoonte 
zo met duiven om te gaan, en is het begrijpelijk dat ze 
nog zo reageert? En ook weet ik niet of en wat EMDR 
nog had kunnen doen, of nog zou kunnen doen, mogelijk 
na mijn verlof of bij een andere therapeut. 
Heb jij nog ideeën? Wat zou ik haar kunnen meegeven, 
mocht ze na mijn verlof terugkomen? Voor mij was het 
leerzaam om te zien dat sterker doorvragen op het 
schrikbeeld helpt om de angel van de angst boven ta-
fel te krijgen en haar daarmee in het proces te krijgen. 
Ik heb ook geleerd dat ik niet te ongeduldig moet zijn 
en echt eerst alle angst moet weghalen voordat we de 
exposure doen. Wellicht dus dat deze laatste sessie ook 
te vroeg was, maar haar vertrouwenwekkende woorden 
over hoe het ging, en mijn aanstaand verlof, maakten dat 
ik akkoord ging. Hoewel zij zelf meer vertrouwen heeft, 
had ik gehoopt op een mooier einde: eentje waarbij ze 
ontspannen kon zitten, terwijl er een duif rond haar heen 
scharrelde…

Antwoord
Je bent heel erg ver gekomen. Goed gedaan en goed dat 

je hebt volgehouden. Een ding is in ieder geval belang-

rijk om je te blijven realiseren. Dat is dat als er sprake 

is van angst, het niet anders kan dan dat de patiënt ook 

een rampzalige mentale representatie heeft. Een schrik-

beeld, iets negatiefs waarvan ze denkt dat het haar zal 

overkomen. Mijn hypothese is toch dat je die, op een of 

andere manier, niet hebt kunnen opruimen met je EMDR-

interventie. De SUD van dat voor ons nog geheime schrik-

beeld is nog steeds geen 0 (anders zou ze niet bang zijn, 

zo is de redenering). Als ze haar benen optrekt bij het 

zien van een duif, dan heeft ze een angstige verwach-

ting van wat haar zal overkomen als ze dat niet zou doen. 

Wat zou dat kunnen zijn? Je zult hier bij haar dus nog 

steeds op door moeten vragen. Zodra je dat weet, kun je 

het werk afmaken en zal exposure geen probleem meer 

zijn. Kun je dat nog doen voor je zwangerschapverlof? 

Waarschijnlijk niet meer, hè?

Reactie
Ik wil je nog even bedanken voor het meedenken bij deze 
patiënt de afgelopen tijd! Hoewel het jammer is dat de 
vogelangst niet helemaal weg is, heb ik er zelf wel van 
geleerd. Ik heb haar nog aangeboden het op te pakken 
na mijn verlof, of in de tussentijd een andere therapeut 
te zoeken. Wie weet klopt ze nog bij jou aan in de ko-
mende periode. Ik heb haar wel verteld dat je (anoniem) 
hebt meegedacht met haar casus. Ze heeft echter niet 
meer gereageerd, dus ik denk eigenlijk dat ze het in ie-
der geval voor nu hierbij zal houden. Ik vond het heel fijn 
dat je de tijd en moeite hebt genomen om mij van deze 
input te voorzien! Mocht ze nog eens terugkomen, dan 
zal ik je nog een update geven.

Nawoord (AdJ)
Uiteindelijk werd de patiënt in overleg met de therapeut 
inderdaad naar mij verwezen. In onze zoektocht naar 
wat mogelijk was gemist - en waar de patiënt nog steeds 
bang voor was dat er zou kunnen gebeuren (haar UCS-
representatie) – vertelde de patiënt dat ze nog vooral 
bang was dat ze intens zou schrikken als er bijvoorbeeld 
plotseling een duif onder haar stoel vandaan zou komen. 
Ze gaf aan dat ze nog altijd zeer alert was, als ze buiten 
op een terras zat en dat dit inderdaad iets was dat haar 
ook bezig hield: een vreselijke schrikreactie. Ik vroeg 
haar of ze op de een of andere manier een representa-
tie van deze schrikreactie in haar hoofd had zitten. Dat 
bleek inderdaad het geval te zijn, en dit had een lading 
(SUD) van 8. Ik vroeg haar of ze deze schrikreactie zelf – 
en hoe ze die zich voorstelde – in haar hoofd wilde ‘prop-
pen’. Deze mentale representatie konden we in tien mi-
nuten tot SUD=0, VOC=7 bewerken. Daarna hebben we 
een future template (rustig op een terrasje zitten en niet 
schrikken) geïnstalleerd en Positief Afgesloten (‘Ik ben 
een doorzetter’). Het was toen inmiddels najaar en geen 
terrasjesweer meer. In het begin van de zomer, dus een 
half jaar later, heb ik haar gemaild met de vraag hoe het 
nu met haar was. Ze mailde de volgende tekst terug:

“Bedankt voor je mail. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit 

‘seizoen’ nog weinig op echte terrassen heb gezeten, van-

wege drukte etc. Ik heb niet echt een idee hoe ik om zou 

gaan met een vogel in de buurt, als ik zou moeten blijven 

zitten, maar het idee geeft me niet echt een goed gevoel..

Het is niet zo dat ik terrassen vermijd, maar ik kan me 

leukere dingen voorstellen om te doen :). Als ik in de 

aankomende tijd een drankje drink ergens en ik merk 

dat het niet goed gaat, mag ik je dan weer mailen?”

Ze heeft niet meer gemaild. 
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Beantwoord door: Merlijn van Eijk   Illustratie: Charlotte Tasma

Supervisievraag

Op onze afdeling Medische Psychologie is door de kin-
derarts een jongen aangemeld met een congenitaal re-
ductiedefect. Dat betekent dat hij geboren is met een 
onvolgroeide arm. Verder is er sprake van een lichte 
achterstand in zijn algehele ontwikkeling. Hij is nu der-
tien jaar en zit in groep 8 van de basisschool. Hij is aan-
gemeld omdat, na een controle op de polikliniek, bleek 
dat zowel moeder als zoon zorgen hebben over de over-
gang naar de middelbare school. Beiden zijn bang dat de 
jongen gepest zou kunnen worden als hij naar die grote 
‘onveilige’ school in de buitenwereld gaat. De kinderarts 
vraagt concreet of we hem sterker kunnen maken... 
Ik heb een eerste kennismaking gehad en zag een zeer 
onzekere jongen. Hij zegt inderdaad regelmatig gepest 
te zijn door kinderen op zijn basisschool, met name in 
groep 6 en 7. In groep 7 is hij blijven zitten en zijn huidige 
groep accepteert hem meer zoals hij is. Hij ervaart het 
als erg vervelend dat mensen naar hem kijken, en hij is 
bang dat er achter zijn rug om over hem gepraat wordt. 
Hij vindt het overigens niet zo heel vervelend om uit te 
leggen wat er met hem aan de hand is. Hij mag naar het 
VMBO Gemengde Leerweg. Dat kan hij ook aan, gezien 
zijn niveau zoals ze dat op school hebben gemeten. Hij 
hoopt op zijn nieuwe school vanaf het begin opgenomen 
te kunnen worden in de klas en niet opnieuw te maken 
te krijgen met pesters.
Er lijkt echter een bijzonder mechanisme in het gezins-
systeem te bestaan: alsof deze jongen samen met zijn 
moeder een bondje vormt. Ze zetten zich samen schrap 
tegen de invloed van zijn vader en zijn oudere broer. Ik 
ben er inmiddels achter dat dit te maken heeft met het 
feit dat zijn moeder zelf door een lagere opleiding wat 

onzeker in haar schoenen is komen te staan en zich door 
haar oudste kind en haar man, die beiden hoger opgeleid 
zijn, wat gekleineerd voelt. Daarbij komt dat de oudste 
broer niet goed weet hoe hij moet omgaan met de situ-
atie van zijn broertje, waardoor hij soms wat afwijzend 
gedrag laat zien. Ik vermoed dat de aangemelde jongen 
hierdoor ook geremd wordt om een stevige eigenwaar-
de op te bouwen. Op zich denk ik dat ik deze jongen wel 
goed kan helpen met EMDR, maar er zijn dus ook gezins-
systemische mechanismen die de ontwikkeling van een 
gezonde eigenwaarde kunnen tegenhouden. Waar kan ik 
nu het beste beginnen?

Antwoord
Je stelt een vraag die bij kinder- en jeugdbehandelingen 

vaak aan de orde is: je krijgt problemen en klachten ge-

presenteerd, je ziet kind-eigen factoren, je ziet gezinssys-

temische mechanismen en alles hangt met alles samen. 

Waar ga je het eerst mee aan de slag? In je afweging is 

het altijd belangrijk om eerst goed de primaire klachten 

te identificeren en je af te vragen door welke ervaringen 

of situaties ze ontstaan of verergerd zijn. Ik doel dus op 

een ‘linksom’ casusconceptualisatie. Kun je daar iets 

over zeggen?

Reactie
Ja, dat is op zich wel duidelijk: hij heeft angst voor pes-
ten. Hij is ook gepest. Die pestervaringen kan ik behan-
delen volgens een linksom-zoekstrategie, maar de ge-
zinssituatie houdt ook zijn gevoel in stand dat hij ‘niet 
goed genoeg’ is. Daarom vroeg ik ook: waar ga ik nu als 
eerste mee aan de slag?

Angst voor 
pesten
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Antwoord
In dit geval zou ik er voor kiezen om na je eerste gesprek 

met moeder en zoon, hen niet meer in die samenstelling 

uit te nodigen. Ik zou een aparte sessie met zijn vader en 

moeder plannen, en met de jongen individueel een af-

spraak maken. Hier is namelijk het herstructureren van 

de verantwoordelijkheden nodig. Dat is de taak van de 

ouders. De vader mag de moeder meer gaan steunen en 

de moeder mag die steun aan de vader vragen in plaats 

van aan haar zoon. Aan jou de interessante vraag om uit 

te zoeken waarom die gezinsdynamiek op dit moment zo 

verloopt. 

Wat betreft je vraag over de volgorde van je interven-

ties: waarom zou je het ene na het andere doen? Als het 

inpasbaar is in je week, raad ik je aan de ouders uit te 

nodigen voor een steunend structurerend gesprek en los 

daarvan ook de jongen uit te nodigen voor EMDR. Weet 

je hoe je verder kan?

Reactie
Dank voor je structuurtip. Ik ben inmiddels weer een 
paar stappen verder. Ik heb hem behandeld met EMDR. 
Daarbij heb ik me eerst gericht op het verwerken van de 
nare ervaringen op de basisschool. Hij ging daar verras-
send goed doorheen. Het bleek vooral de machteloos-
heid die hij ervoer in groep 6 en 7. Hij wist gewoon niet 
wat hij moest doen tijdens die pestervaringen. Ik heb 
twee belangrijke gebeurtenissen behandeld. De eerste 
was een situatie in de hal van de basisschool waarbij 
een klasgenoot naar zijn arm keek, niets zei en langsliep. 
Het targetbeeld was het kijken naar de arm. Als NC koos 
hij: ‘Ik kan niets doen’. Dat vond ik gek. Ik heb naar het 
domein zelfwaardering gevraagd, maar hij koos toch het 
controledomein. De tweede gebeurtenis ging over de 
eerste dag in groep 7. Targetbeeld: hij zit in een groepje 
met drie andere leerlingen en ‘voelt dat ze expres niet 
kijken’. Ook hier noemde hij de machteloosheid als pas-
sende NC. In twee sessies gingen de SUD’s bij deze her-
inneringen naar 0, en hij voelde zich opgelucht en veel 
beter. Hij is wel tevreden zo.
Hier heb ik direct een vraag over: mijn ervaring met ge-
peste kinderen is dat de schade meestal in het domein 
‘zelfwaardering’ ligt, maar deze jongen koos expliciet 
voor het controledomein. Het gaat nu echt goed met 
hem. Hij loopt letterlijk meer met zijn neus omhoog, hij 
lacht meer en hij ziet de gang naar de middelbare school 
helemaal zitten. En toch weet ik nu niet zeker of ik het 
wel helemaal goed heb afgerond. Kun je me daar iets 
over uitleggen?

Antwoord
De kans is inderdaad groot dat pestervaringen schade 

berokkenen in het zelfwaarderingsdomein, maar als je 

na de desensitisatie en de installatie van de PC ‘Ik kan 

het aan’ nog vindt dat het nodig is om een PC in het zelf-

waarderingsdomein te installeren, dan kan dat alsnog. 

Als ik je nog een tip mag geven: als je patiënten verwe-

zen krijgt die angst hebben voor iets dat gelegen is in de 

toekomst, dan zou ik in ieder geval na het desensitiseren 

van de herinneringen, ook nog aftasten of het nodig is om 

EMDR op de flashforward te doen. 

Reactie
Dank weer voor je hulp. Ja daar had ik ook aan gedacht, 
maar ik heb geen duidelijke rampfantasie kunnen vin-
den. Daarom heb ik in die laatste sessie maar direct een 
future template geïnstalleerd.
Ik heb inmiddels ook contact met de ouders gehad. We 
hadden een goed gesprek. Zijn moeder kon goed for-
muleren voor de vader wat ze merkte in de relatie met 
haar oudste zoon. Zijn vader is een betrokken man en 
hij begreep het verhaal van de moeder. Hij bleek zelf de 
neiging te hebben om wat afstand te houden van zijn 
jongste zoon, omdat hij bang was dat hij het verkeerd 
zou kunnen doen. We hebben met elkaar dagelijkse pro-
blemen doorgenomen. De ouders waren overigens blij 
verrast met het effect van de EMDR. Ze zien het onbe-
zonnen kind terug. We hebben afgesproken om het een 
en ander even aan te kijken en over een maand te eva-
lueren.

Antwoord
Klinkt goed. Als ik je nog een tip mag geven: zoek voort-

aan toch nog even door naar een rampfantasie. Je be-

schreef in het begin vermijdingsgedrag ten aanzien van 

school. Als er vermijdingsgedrag bestaat, dan moet er 

toch ergens nog een rampfantasie zijn...

Reactie (Vervolg)
Hier ben ik nog even. Ja, bedankt voor je advies. Er is 
gelukkig geen teken van vermijdingsgedrag meer. Mis-
schien vind je het leuk om te horen dat het nog steeds 
goed gaat met deze jongen? We hebben die evaluatie 
gehad. Hij is al op de middelbare school gaan kijken en 
heeft zijn nieuwe vrienden al uitgekozen. De ouders 
doen het ook goed samen. Ik denk dat deze jongen alle 
kansen heeft om gezond groot te groeien! 
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Een vluchteling met 
een ernstige depressie 
en complexe PTSS

Beantwoord door: Ad de Jongh 

Sinds augustus zie ik een uit Afrika afkomstige man met 
een ernstige depressie en symptomen die passen bij 
complexe PTSS. Hij is naar Nederland gevlucht vanwege 
de verschrikkelijke dingen die hij heeft meegemaakt in 
zijn vaderland. Hij liet me delen uit zijn dossier lezen, 
omdat hij het nog te moeilijk vindt om erover te pra-
ten. Zo weet ik dat hij onder andere getuige was van de 
moord op zijn broer door leden van de veiligheidsdienst 
en dat hij zelf een week lang is gemarteld. 
Hij heeft in Nederland jarenlang in verschillende asiel-
zoekerscentra doorgebracht. Nadat hij was uitgeproce-
deerd, is hij lange tijd vastgezet. Ook dit was voor hem 
een traumatische periode. Hij werd vrijgelaten, omdat hij 
in aanmerking kwam voor het generaal pardon. Daarna 
bouwde hij een sociaal netwerk op en ging studeren. De 
herinneringen en emoties uit zijn verleden drukte hij zo-
veel mogelijk weg. Maar alles kwam opnieuw naar bo-
ven toen hij enkele jaren geleden een brief kreeg van de 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waarin staat dat 
hij pas genaturaliseerd kan worden, als hij identiteitspa-
pieren uit zijn land van herkomst kan overhandigen. Voor 
hem is dat echter onmogelijk. Hij durft niet terug te gaan 
om dit te regelen, omdat hij bang is dat hij het land dan 
niet meer levend uit komt. De procedure rakelde herin-
neringen en emoties bij hem op en hij werd zeer geagi-
teerd en depressief. Ook trok hij zich volledig terug uit 
zijn sociale contacten en zette zijn studie stop. 
Ik heb hem gezien en alles voor hem voelt volstrekt zin-
loos. Hij onderneemt vrijwel niets meer, slaapt slecht 
en is in een half jaar zo’n tien kilo afgevallen. Hij kampt 
dagelijks met nachtmerries en herbelevingen. Het is dui-
delijk dat hij een traumabehandeling nodig heeft, maar 
aangezien de depressie zo fors is, achtte ik hem daar 
niet stabiel genoeg voor. Mijn idee was om hem eerst 
weer te activeren en wat onder de mensen te brengen. 
Hij is echter zeer wantrouwend, wijst alle ideeën af en 
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uit zich negatief en denigrerend over eerdere hulpverle-
ning. Hulp aan huis heeft hij na een kennismaking stop-
gezet. In zijn beleving begrijpt niemand hem en kan niets 
hem helpen. Daarbij zegt hij geen energie meer te heb-
ben om iets op te pakken. 
Inmiddels heb ik een vertrouwensband met hem weten 
op te bouwen. Ik heb hem zelfs al zo ver dat hij een à twee 
keer per week naar oefentherapie gaat bij onze fysiothe-
rapeut. Desgevraagd zegt hij er geen enkele voldoening 
uit te halen. Afgelopen week gaf hij aan de situatie als 
uitzichtloos te ervaren en hij liet me weten steeds vaker 
suïcidegedachten te hebben. De herbelevingen putten 
hem uit. Ik worstel nu met de vraag of het verstandig is 
om toch een EMDR-behandeling op te starten. Ik vraag 
me namelijk af hoeveel stabieler hij nog kan worden. De 
herbelevingen putten hem uit, lijken hem volledig lam te 
leggen en houden de depressie in stand. Daartegenover 
staat dat ik het ook moeilijk vind om in te schatten hoe 
hij zal reageren op de EMDR. Hij vindt het al moeilijk om 
überhaupt over de gebeurtenissen te vertellen. Ik heb 
hem al het een en ander uitgelegd over EMDR, ook dat 
ik hem graag eerst wat ‘steviger en stabieler’ zou zien, 
voordat we eraan beginnen. Hij gaf aan er wel open voor 
te staan, als dat hem zou kunnen helpen. Desondanks 
lijkt hij dus niet in staat om te werken aan de stabiliteit 
die er mijns inziens voor nodig is.
Ik ben benieuwd naar jouw gedachten over deze casus. 
Ben ik te voorzichtig en zou ik ‘gewoon’ moeten starten 
met EMDR of is dat toch niet verstandig? 

Antwoord
Hij zegt dat de herbelevingen hem lam leggen. Ervan uit-

gaande dat er geen sprake is van een dissociatieve stoor-

nis, is de meest logische behandelaanpak daarom, de in-

tensiteit van deze intrusieve herinneringen te reduceren. 

Ik kan me voorstellen dat hij terecht is teleurgesteld in 

de hulpverlening, omdat niemand hem eerder heeft wil-

len, of kunnen helpen, terwijl de herbelevingen wel door 

zijn hoofd spoken. Vanwege de uitzichtloosheid word je 

vanzelf wel depressief als je trauma onbehandeld blijft. 

Jammer genoeg zijn er nog steeds veel hulpverleners die 

geloven dat, als iemand lang met trauma rondloopt en er 

depressief of agressief van wordt of andere comorbide 

klachten krijgt, niet alleen de patiënt, maar ook de be-

handeling ‘complex’ wordt en dat je dan moet ‘stabilise-

ren’. Maar hoe maak je iemand met herbelevingen sta-

biel? Niet door er niet over te praten, positief te denken of 

door hem fysiotherapie aan te bieden. Het helpt allemaal 

nauwelijks, of slechts tijdelijk, zolang je het trauma er 

niet uit haalt. Als je pijn hebt aan een vanwege een splin-

ter ontstoken hand, dan zijn stabiliserende pijnstillers, of 

handen spoelen in een lauw badje met welriekende zeep 

de verkeerde keuzes: de splinter moet eruit. 

Belangrijk om te weten is, dat er geen enkele weten-

schappelijke studie is die laat zien dat stabiliseren bij 

mensen met intrusieve herbelevingen, noodzakelijk is 

(1). Omgekeerd is er veel onderzoek naar de effectiviteit 

van evidence based behandelingen gericht op het trau-

ma. Comorbiditeit (ernstige depressie, dissociatie, psy-

chotische klachten etc.) heeft hierop geen negatief effect 

en er hoeft geen stabilisatie aan vooraf te gaan (2). 

Dat deze patiënt niet over zijn trauma wil praten, zoals je 

zegt, is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat al veel 

veel mensen (politie, IND en mogelijk tal van hulpverle-

ners) er naar gevraagd hebben en dat hij heeft gemerkt 

dat het alleen maar oprakelen ervan, al heel pijnlijk is. 

Hoogstwaarschijnlijk is hij er zelfs bang voor geworden 

en doet hij zo veel mogelijk zijn best om dit te vermijden. 

Gelukkig hoef je bij EMDR niet over je herinneringen te 

praten, als dat nog niet kan, maar de herinneringen al-

leen maar in gedachten te houden. En dat doet hij al de 

hele dag…

Als je het lastig vindt om direct met EMDR gericht op 

de meest intrusieve herinnering te beginnen, dan zou je 

kunnen starten met het doen van Resource Development 

and Installation, (RDI). Dan zie je vanzelf hoe hij daarop 

reageert. Heb je daar ervaring mee? Daarna kun je hem 

motiveren en uitleg geven over EMDR. Dat zal in het be-

gin misschien een beetje moeilijk zijn, maar het perspec-

tief is dat zijn herinneringen langzamerhand minder naar 

en minder levendig worden, waardoor hij uiteindelijk in 

staat zal zijn een beter leven te leiden. En wie wil dat 

niet? Dus als je hem daarin kunt helpen geloven en zijn 

vertrouwen weet te winnen, dan moet het toch lukken? 

Reactie
Bedankt voor je reactie. Ik werk eerlijk gezegd nooit met 
RDI’s, al zou ik dat natuurlijk best eens kunnen proberen. 
Deze man is alleen zo somber, kritisch en wantrouwend 
dat ik verwacht dat hij daar niet voor open zal staan. Zo 
weet hij vrijwel niets positiefs of prettigs te benoemen 
over vroeger of nu. Het negatieve wat hem is overkomen 
overheerst alles, en het lijkt alsof hij zelfs het ophalen 
van mooie herinneringen als zinloos ervaart. Wel gaf hij 
de vorige keer aan dat hij beseft dat hij nu toch moet 
gaan vertellen over zijn trauma’s, om verwerking moge-
lijk te maken. 
Wat als ik direct zou starten met de vraag te stellen 
over de intrusies en nachtmerries waar hij in het dage-
lijks leven het meeste last van heeft? Zou je hem daar 
dan eerst over laten vertellen, om te kijken of hij de  
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confrontatie aan kan, en zo ja, de week erop starten met 
EMDR? Of is dat in dit geval onnodig lijden en moet ik 
direct starten? Ik ben erg zorgvuldig met deze man, om-
dat ik bang ben hem anders kwijt te raken. Verder speelt 
mee dat hij geen enkel sociaal netwerk heeft. Hij heeft 
zich van iedereen geïsoleerd en ik krijg hem vooralsnog 
niet gemotiveerd om weer contacten te gaan leggen. 

Antwoord
Juist uit zorgvuldigheidsoverwegingen zou ik zo snel 

mogelijk beginnen. Dit betekent dat hij de meest akeli-

ge herinnering in zijn werkgeheugen brengt (dat is niet 

moeilijk: die zit daar namelijk al), niet wacht en direct 

begint. Traumaverwerking is in feite een gedragsexperi-

ment. Hoogstwaarschijnlijk is het zijn ‘harm expectancy’ 

dat hij het niet aan kan. Maar de vraag is, of jij in staat 

bent hem het vertrouwen te geven dat hij dit wel aan 

kan. Vertel hem dat de herinneringen zelf niet slaan of 

schoppen en hij dus in feite niets heeft te vrezen. En wat 

als blijkt dat, als hij het toch doet, hij het wel aan kan en 

steeds minder door zijn herinneringen geteisterd wordt? 

Een RDI kan helpen om hem het extra vertrouwen te ge-

ven dat hij de traumabehandeling aan kan, als hij dit nog 

heel moeilijk vindt. Zo geef je hem extra tools om dat wel 

te durven of te kunnen. 

Maak in ieder geval een video (desnoods niet op hem-

zelf gericht), zodat je die direct na de behandeling kunt 

inbrengen bij je supervisor. Dan kun je niet alleen deze 

man voor eeuwig helpen, maar ook jezelf, want dat je van 

deze casus nog een boel kunt leren, is zeker.

Reactie (half jaar later)
Helaas is de casus niet gelopen zoals ik had gehoopt. 
De patiënt was moeilijk te overtuigen dat een EMDR-
behandeling hem zou helpen, maar ging uiteindelijk toch 
schoorvoetend akkoord. Hij wilde absoluut nog niet ver-
tellen over de traumatische gebeurtenissen in zijn land 
van herkomst. Daarom besloot ik hem te laten vertel-
len over zijn naarste ervaring in Nederland. De situatie 
ging over zijn arrestatie. Hoe hij in de val was gelokt, 
werd opgesloten en verhoord. Hij voelde zich destijds 
als een nummer behandeld. In eerdere sessies had hij al 
uitvoerig zijn frustratie en minachting over het systeem 
in Nederland geuit. Als target koos hij het plaatje waarop 
hij zichzelf ziet zitten in een oranje overall in de cel. De 
NC was: ‘Ik ben overbodig’, de SUD was bij de start 8, en 
dat bleef het ook. Hij zat gedurende de procedure erg ‘in 
zijn hoofd’ en kon vrijwel geen associaties benoemen. 
Hij raakte toenemend geïrriteerd, toen ik op andere ma-
nieren probeerde door te vragen, bijvoorbeeld met de 
vraag ‘wat merk je in je lijf?’ Op een gegeven moment 

zette ik het proces even stop om te bespreken wat er 
gebeurde. Hij gaf aan dit niet te herkennen en was zeer 
afwerend. We zijn toen gestopt met de sessie. De keren 
daarna wilde hij niet meer met EMDR aan de slag. Hij 
had er geen vertrouwen meer in. Hij werd boos en viel 
uit wanneer ik toch voorzichtig een nare gebeurtenis ter 
sprake bracht. Hij gaf aan dat hij zich nog te onrustig en 
te instabiel voelde om over deze dingen te kunnen pra-
ten, of zei zich er niet meer zoveel van te herinneren. En 
zo waren we weer terug bij af. Ook bleef hij interventies 
en adviezen gericht op stabilisatie afwijzen. In zijn ogen 
was hij een speciaal geval, waarbij een doorsnee aan-
pak niet werkte. Hij bleef de verantwoordelijkheid bij mij 
terugleggen. Pas wanneer ik met de juiste interventies 
zou komen, zou hij kunnen opknappen en zouden we 
eventueel verder met de traumabehandeling kunnen. 
Ondertussen bleef de IND aan hem ‘trekken’ en kreeg 
hij opnieuw een afwijzing te verwerken, wat de frustra-
ties en gevoelens van hopeloosheid alleen nog maar ver-
sterkte. Uiteindelijk hebben we in overleg besloten om 
de behandeling voor dit moment te stoppen. We spraken 
af dat, zodra en meer duidelijkheid is over zijn verblijfs-
status, hij zich weer zal melden om te kijken of we als-
nog met zijn verleden aan de slag kunnen. Kortom een 
zeer onbevredigend verloop… Ik wil je bedanken voor 
het meedenken!

Antwoord
Dit is heel jammer. Misschien hoort deze man bij de twin-

tig procent patiënten die thuishoren in de categorie van 

zogenoemde ‘treatment failures’. Wat je ook doet als the-

rapeut, stablisatie, EMDR, of iets totaal anders: het mag 

allemaal niet baten. Ik hoop dat je hem had verteld dat 

een behandeling niet gemakkelijk zou zijn en dat alleen 

door samen hard te werken het licht aan het einde van 

de tunnel zichtbaar zou worden. In feite heb je nu niet 

voldoende tijd gekregen om hem te laten zien dat dit zou 

gaan helpen, maar je had de omstandigheden niet mee. 

Hoewel een verblijfsstatus in feite los staat van de ver-

werking van het oude zeer, de stress eromheen kan de 

motivatie en het uithoudingsvermogen van de patiënt 

wel sterk verzwakken en alles zinloos doen lijken. Laten 

we hopen dat het geluk hem toch goed gezind is en dat 

hij je dan weet terug te vinden. 
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Ik heb een patiënt van 84 jaar met een gevorderde de-
mentie in behandeling. Zij zit de hele dag in zichzelf te 
kletsen, terwijl ze met gesloten ogen haar ‘film’ afdraait. 
Op zich niet erg, maar wel als het kletsen ‘ineens’ om-
slaat in felle uitingen gericht tegen mannelijke familie-
leden, waar ze blijkbaar ooit iets van te vrezen heeft 
gehad. Ze is namelijk bang dat er bepaalde dingen zijn 
gebeurd, maar wat precies is onduidelijk. Of het waar 
is, daar komen we niet achter. Het leek mij ook niet heel 
belangrijk, want ze is er panisch voor en dat lijkt me al 
voldoende om EMDR te proberen.
Ik merk dat ze enorm angstig wordt in zo’n bui: ze zit 
ineengedoken, haar ogen zijn stijf dicht terwijl ze praat, 
vloekt en zich verdedigt. Tijdens zo’n film in haar hoofd 
heb ik haar, zo goed en zo kwaad als het ging, gevraagd 
de aandacht eens te richten op de tapjes die ik startte. 
Het leek aanvankelijk niet echt tot haar door te dringen, 
maar ik ben toch maar doorgegaan, ook door haar af 
en toe nogmaals te wijzen op de tapjes. De intensiteit 
van de film in haar hoofd nam af en een ander filmpje 

kwam op. Na vier sets kwam ze ‘bij bewustzijn’, deed 
boos haar ogen open en vroeg of ik er onmiddellijk mee 
op wilde houden. De tapjes brachten klaarblijkelijk iets 
vervelends teweeg. Mogelijk sloeg ze in haar film van 
zich af en verdedigde zich tegen bepaalde aanrakingen.
Nadat ik even geruststellend tegen haar had gesproken 
(“Die tapjes doe ik om het rustiger te maken in uw hoofd, 
volgt u ze maar.”), zakte ze weer terug, verder de (vol-
gende) film in. Ik ben er toch weer mee verder gegaan, 
want ze werd ondertussen wél rustiger...
Opeens begon ze zelf mee te tellen en was de negatieve 
lading van de tapjes eraf. En daar zit dus de oplossing, 
maar ook mijn vraag: kan ik, als zij in de film zit, naast de 
tapjes ook hardop meetellen om de aandacht te verleg-
gen van de film op de tapjes, of gooi ik het hele proces 
dan in de war?
Oogbewegingen lukken niet omdat ze haar ogen geslo-
ten houdt en vanwege het weinige bewustzijn dat ze 
laat zien. De koptelefoon kan ook niet omdat ze niks aan 
haar lijf duldt. Ik heb ook nog gedacht om het gebruik 
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van mijn tapjes met mijn handen te vervangen door bij-
voorbeeld twee miniknuffels, zodat mijn werk niet als 
‘pakgrage handen’ wordt geïnterpreteerd. Ik heb dit nog 
niet geprobeerd.
Overigens – en dat is het belangrijkste – is deze patiënt 
niet meer zo in paniek geweest na deze sessie, nu an-
derhalve week geleden. Maar er zijn nog wel andere 
filmpjes waarmee ik aan de slag wil.

Antwoord
Hartstikke goed gedaan. Het lijkt me dat je doet waar het 

bij EMDR in de kern om gaat, namelijk op het moment dat 

je een herinnering in het werkgeheugen hebt gekregen, 

deze erin houden (toestemming vragen, miniknuffels) en 

dan een afleidende taak (tappen en tellen) toepassen. 

Onderzoek laat zien: hoe meer afleiding, hoe beter het 

gaat. Het lijkt me, gezien het resultaat, dat dit bijzonder 

goed is gelukt. Nu snel naar de andere herinneringen!

Jouw casus is ook een mooi voorbeeld voor de mensen 

die nog steeds twijfelen of EMDR überhaupt wel kan bij 

mensen met dementie; daar zijn er nog steeds best veel 

van.

Reactie (een aantal maanden later)
Ik heb inmiddels overleg gehad met diverse verzorgen-
den, de arts en de activiteitenbegeleidster. Allen zien 
een grote verbetering in het gedrag van deze mevrouw! 
Zelf heeft ze daar overigens geen weet van, of ze kan 
het in ieder geval niet meer vertellen. Ze is veel minder 
vaak aan het huilen en schelden (nu nog slechts minder 
dan eenmaal per week) en als het wél gebeurt, is de in-
tensiteit minder.
Het filmpje dat in haar hoofd zat, waarin ze belaagd werd 
door haar broer en vader, moet akelig geweest zijn, ge-
zien het schreeuwen en gillen. Maar het filmpje is niet 
meer teruggekomen na die ene behandeling, die wel 
meer tijd in beslag nam dan je normaliter zou doen: ik 
denk dat we toch gauw in totaal twee uur bezig zijn ge-
weest.
Deze mevrouw was voor haar diagnose dementie al be-
hept met de DSM-IV diagnose ‘afhankelijke persoonlijk-
heidsstoornis en psychotische klachten’ na een val op 
haar hoofd. Daarbij werd eveneens gesproken over een 
‘wat lagere intelligentie’.
In haar dementie laat ze veel hallucinaties zien, en nog 
altijd kan ze erg hard lachen om iets dat er niet is. Dus 
hoe waar die aantijgingen tegen haar vader en broer zijn 
geweest, weet ik niet. Maar dat is ook niet zo belangrijk. 
Er wordt in haar dossier wel gesproken over ‘vroegtijdig 

uit huis gaan vanwege een verstoorde verhouding met 
de vader’, maar onder de streep bekeken, is zij er écht 
mee geholpen. 
Kort en goed, ze heeft bijna geen akelige filmpjes meer, 
laat zich beter verzorgen, kan meer prikkels van de om-
geving aan, is vriendelijker en niet meer zo intens bang. 
Ofwel: wat mij betreft succesvol!

Ik heb het idee dat alles wat bij iemand dat werkgeheu-
gen ‘in knalt’, of dit nu waar gebeurd is of niet, goed be-
handeld kan worden met EMDR, óók bij hersenschade.
Ik heb trouwens nog een drietal andere goede resultaten 
gezien. De eerste was een hoogbejaarde man met cog-
nitieve problemen als gevolg van een beroerte. Hij was 
met zijn fiets gevallen en vertelde dit iedere dag wel tien 
keer. Hij was erg angstig om opnieuw te vallen, waardoor 
revalidatie totaal onmogelijk was. Dat was echt pure pa-
niek, bijna doodsangst. Hem heb ik uiteindelijk drie maal 
gezien en zijn filmpje stilgezet, zoals ik eerder beschreef. 
Ook met deze patiënt heb ik moeten handtappen omdat 
andere methodes niet mogelijk waren. Hij is nu veel min-
der bang bij het wassen en aankleden. Hij maakt nu on-
dertussen een praatje, fietst bij de fysiotherapie en doet 
dit zonder nog echt aan het ongeluk te moeten denken.
De tweede patiënt was een hoogbejaarde dame met 
cognitieve problemen die was opgenomen in het zie-
kenhuis en daar een slaapstoornis had ontwikkeld. Zij 
hoorde, toen ze werd opgenomen in ons verpleeghuis, 
nog altijd het geluid van de monitor naast haar en werd 
dan weer in paniek klaarwakker. Na een EMDR-zitting 
was de slaapstoornis al verdwenen.
De laatste casus betrof een zestigjarige man met een 
hele forse hersenbloeding en met zeer heftige herbele-
vingen die betrekking hadden op zijn moeder. Daarnaast 
had hij beelden van een belager met messen in hun huis, 
vroeger toen hij vier jaar oud was. Hij riep daardoor dag 
en nacht heel paniekerig en hard om de verzorgende. 
Het was haast niet te doen, ook niet voor de andere 
patiënten. Ik heb twee maal kort EMDR gedaan en dat 
zorgde voor een bijzonder grote verbetering. Hij is nu 
veel rustiger, het filmpje speelt geen rol meer. Echt hele 
mooie resultaten. En zo kan ik nog wel een tijdje door-
gaan… 
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Ik behandel een 35-jarige man met anticipatie-angst 
voor (para-)medische behandelingen, zoals die van de 
tandarts, de fysiotherapeut en de huisarts. Hij is bang 
voor pijn. Hij is ook een aantal maal flauwgevallen: na 
een injectie, na een keer ‘kraken’ en bij de tandarts. Hij 
wordt dan eerst zweterig, licht in het hoofd, duizelig en 
misselijk en valt vervolgens meestal flauw. Dit heeft tot 
gevolg dat hij zich op de dagen voor een behandeling al 
aan het opfokken is, waardoor hij op de dag zelf erg ge-
spannen is. Hij heeft geen bloedfobie. Nou makkie, dacht 
ik, want hij heeft een aantal nare ervaringen gehad. Ech-
ter, geen van deze herinneringen is emotioneel beladen! 
Ik ging ervan uit, om het dan te zoeken in een flashfor-

ward van de ramp achter de ramp, oftewel ‘het flauwval-
len’. En dat ging prachtig. De SUD daalde van 8 naar 0. 
Tijdens de volgende afspraak gaf mijn patiënt echter aan 

er dagelijks mee bezig te zijn, zelfs meer dan ooit, en dat 
voelt niet fijn. Andere flashforwards konden we niet vin-
den. Ik ben opnieuw gaan zoeken. Hij geeft aan dat het 
een stapeling van nare ervaringen betreft. Maar dan zou 
er toch lading op moeten zitten, want anders stapelt het 
toch niet? Daarnaast geeft hij aan geen beelden te heb-
ben, wat voor hem logisch is, want hij zegt dat hij ‘weet’ 
dat het voorbij is. Mijn vraag is: moet hij niet gewoon ap-

plied tension leren toepassen, omdat hij een vasovagale 
reactie krijgt op pijn? Is dan zijn probleem verdwenen, of 
zie ik iets anders over het hoofd?

Antwoord
De klacht die hij inbrengt en waarvoor hij behandeling 

wil, is toch angst voor pijn? Niet zozeer het flauwvallen 

toch? Je zou eens kunnen proberen een flashforward te 
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doen op de pijnervaring waarop hij anticipeert. En let ook 

op de ramp achter de ramp. Dat zou zo maar eens de er-

varing van totaal controleverlies kunnen zijn. Daar moet 

hij toch een plaatje van kunnen maken: zijn ergste schrik-

beeld? Als hij bang is, dan zit daar ongetwijfeld lading op.

Reactie
Nou, dit wil niet echt lukken… Ik zie blijkbaar iets over 
het hoofd. Dus als je nog even wilt meekijken, heel graag! 
Nee, zijn klacht is niet angst voor pijn, maar angst voor 
flauwvallen. Ik heb nu de volgende targets gedesensiti-
seerd: Flauwgevallen. De NC was: ‘Ik ben machteloos’ en 
de SUD daalde van 8 naar 0. Een andere keer flauwgeval-
len. De NC was: ‘Ik ben een aansteller’. Hiervan daalde 
de SUD van 6 naar 0. Net ervoor: licht in hoofd, zweterig, 
slappe benen bij de fysiotherapeut. De NC was weer: ‘Ik 
ben machteloos’. De SUD daalde van 9 naar 0.
Daarna heb ik nog een future template gedaan op een 
goed verlopende behandeling bij zijn fysiotherapeut (VoC 
= 5). Mooi dus.

Maar toen volgde zijn dagboekje:
“’s Ochtends ben ik om 7:00 uur wakker geworden. Met 

moeite wat kunnen eten, en ik ben om 8:00 uur naar de 

fysiotherapeut vertrokken. In de wachtruimte heb ik een 

power pose gedaan, waardoor ik mij redelijk stabiel voel-

de. Vervolgens ben ik naar binnen gegaan, heb eerst mijn 

klachten uitgelegd en heb aangegeven dat ik gespannen 

was. Ik moest een aantal bewegingen met mijn schou-

der maken. Dit ging redelijk. Ik concentreerde mij op mijn 

ademhaling en telde de blaadjes van een plant. Toen had 

ik alles nog onder controle, maar ik voelde wel al een 

hoog stressniveau in mijn lichaam opkomen. Ik voelde 

me licht in mijn hoofd worden en voelde in het algemeen 

klam aan. Ik vertelde dit aan mijn fysiotherapeut en ik 

ging vervolgens met mijn hoofd tussen mijn benen zitten. 

Ik spande mijn spieren in mijn nek. Na een paar minuten 

was het weer weggetrokken. Achteraf voelde ik mij hier 

teleurgesteld over. Ik had alles wel kunnen aangeven en 

het flauwvallen kunnen voorkomen, maar het voelde niet 

anders dan voordat ik aan de EMDR ben begonnen. Ik 

twijfel dus erg over het effect van de behandeling en ik 

heb nog niet veel vertrouwen in de toekomst. Ik merk 

gewoon dat ik mij teveel opfok voorafgaande aan een 

behandeling bij de fysiotherapie en dat ik daardoor veel 

stress in mijn lichaam heb op moment van behandeling. 

Zonder enige aanraking door mijn fysiotherapeut ervaar 

ik al symptomen van flauwvallen en ik kan dit maar net 

voorkomen.”

Heb jij hier nog heldere gedachten over? Wat doe ik nou 
fout…?

Antwoord
Ik denk dat het toch om een variant van de bloed-letsel-

injectiefobie gaat. Dan moet hij zich beslist niet op zijn 

ademhaling concentreren of in gedachten blaadjes tel-

len, maar het tegenovergest elde doen: van het begin af 

aan applied tension toepassen. Hij geeft ook aan dat het 

met zijn hoofd tussen zijn benen beter gaat. Dat betekent 

dus dat het inderdaad om een reactie van een te lage 

bloeddruk gaat, en die moet hij zelf leren beïnvloeden 

door voortdurend zijn spieren te spannen in plaats van 

te ontspannen. Van begin af aan.Als mensen weten dat 

deze techniek altijd werkt (en dat is zo), dan worden ze, 

voorafgaande aan een spannende afspraak, vanzelf meer 

ontspannen, omdat ze merken dat ze de controle terug-

hebben. Ze kunnen immers altijd applied tension toepas-

sen, zo vaak ze maar willen en wanneer dat nodig is. Het 

protocol voor applied tension staat in Vraagbaak EMDR. 

Houd me op de hoogte alsjeblieft.

Reactie (een half jaar later)
Soms duurt het even voordat je weet of een interventie 
succesvol is geweest of niet… Mijn patiënt schreef me 
inmiddels een half jaar geleden het volgende:

“Ik heb inmiddels aardig kunnen oefenen met de tech-

niek. Het lukt prima om grote spiergroepen aan te span-

nen. Of het daadwerkelijk mijn bloeddruk doet verhogen, 

valt voor mij niet te controleren. Wel voel ik een bepaalde 

druk in mijn hoofd ontstaan, niet een warmtesensatie 

maar ook geen hoofdpijn.”

En vervolgens hoorde ik niets meer. Hij zou mij berichten 
als hij naar de tandarts was geweest. Deze week schreef 
hij:

“…Het gaat eigenlijk heel goed. Inmiddels ben ik bij de 

tandarts geweest en meerdere keren bij de fysiothera-

peut. Bij de tandarts was ik nog wel enigszins gespannen, 

maar ik kon er goed mee omgaan. Bij de fysiotherapeut 

heb ik helemaal geen last meer. Hopelijk kan ik deze lijn 

vasthouden, daar twijfel ik nog wel eens over. Maar alles 

bij elkaar ben ik tevreden. Bedankt voor de hulp!”

Met andere woorden: het was toch een variant van de 
bloed-letsel-injectiefobie, die goed reageerde op het ap-

plied tension-protocol! Hartelijk dank voor je steun en 
adviezen! 
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Ik heb momenteel een interessante casus van een vrouw 

die haar man, na zijn zelfdoding, in het trapgat vond. Ik heb 

eerst het beeld van haar naarste herinnering gedesensiti-

seerd, namelijk het moment waarop ze hem in het trapgat 

vond. Er zijn geen nachtmerries meer. Ze weigert echter om 

de zolder op te gaan en is er sindsdien niet meer geweest. 

Ik heb vandaag een videocheck gedaan, ofwel ik heb haar 

gevraagd zich imaginair voor te stellen dat zij naar de deur 

loopt en deze open doet. Ik zag een heftige fysieke reactie: 

beven en verkramping van haar hele lichaam. De spanning 

bleef hoog. Op de vraag waar ze nu in het dagelijks leven 

het meeste bang voor is, als ze de deur opendoet: ofwel 

het aantreffen van haar overleden man, of het besef dat er 

achter de deur niets te vinden is en haar man dus echt is 

overleden, geeft zij aan dat dit het laatste is.

Nu vraag ik me af wat de meest effectieve volgende stap 

is. Doorgaan met de videocheck of exposure aan huis, bij-

voorbeeld samen met haar in kleine stappen de deur open 

doen? Eerst de videocheck en dan exposure kan natuurlijk 

ook. Ik kan natuurlijk al raden wat je antwoord zal zijn. :-) 

Antwoord
Nee, nu nog geen exposure. Je bent volgens mij het 

meest potente deel vergeten: de flashforward! Doe je die 

eerst? De rampfantasie dat hij er weer hangt, als zij naar 

boven gaat. De flashforward doe je voorafgaand aan je 

mental video of videocheck. 

Reactie
Ik heb nu drie sessies nodig gehad voor het behandelen 
van de flashforward: het beeld dat zij haar man opnieuw 
dood aantreft achter de zolderdeur. Zij dissocieerde der-
mate sterk dat ik de zap-techniek heb toegepast. Dat 
wil zeggen: het beeld op afstand zetten en wegzappen 
naar een veilige plek, indien de spanning te hoog (bo-
ven de 8-9) oploopt. Na drie sessies daalde de SUD naar 
0. Daarna heb ik de future template geïnstalleerd en de 
mental video in haar hoofd laten draaien. Tot slot heb ik 
het huisbezoek gedaan. Hier deed ik exposure-therapie, 
gezien het structureel vermijden van de zolder. Dit bleef 
namelijk bestaan na de EMDR-behandeling. We hebben 
bij aanvang duidelijk afgesproken dat er niets gebeurt 
tegen haar wil, dat zij de stappen bepaalt en dat zij ge-
bruik mag maken van een stopteken. De eerste stap was 
dat ik de zolderdeur zou openmaken, terwijl zij beneden 
was. Pas na vier tussenstappen was zij zelf de zolder-
deur genaderd. Na de vierde stap stond zij recht voor 
de zolderdeur en kreeg zij van mij de opdracht om twee 
minuten te kijken naar de plek op de trap waar zij hem 
gevonden had. Ondertussen gaf ik haar een afleidende 
taak: het in haar hoofd maken van rekensommen. Op 

sommige momenten dreigde zij zichzelf te verliezen en 
van haar stokje te gaan. Ik sprak haar telkens bemoedi-
gend toe. De volgende stap was om de zoldertrap op te 
gaan en over de zolder rond te lopen. Haar angst was 
namelijk dat zij resten zou vinden van het touw waaraan 
hij zich heeft verhangen. Vervolgens liet ik haar naar be-
neden kijken en daarna de trap aflopen. De spanning liep 
telkens op naar 9-10, met behulp van blootstelling en de 
afleidende taak daalde deze in een paar minuten naar 
6-7. Na de eerste zoldergang daalde de spanning naar 4. 
Na afloop van een korte pauze vroeg ik haar om opnieuw 
samen naar de zolder te lopen. Daarna nog een keer al-
leen met de zolderdeur open en tot slot een keer alleen 
met de zolderdeur gesloten. Zij merkte bij de laatste 
twee opdrachten al dat de spanning aanzienlijk was af-
genomen. Het kostte haar weinig moeite meer om naar 
boven te lopen. Ik heb haar geadviseerd deze oefenin-
gen regelmatig te herhalen, de zolderdeur eerst telkens 
open te laten, totdat er voldoende gewenning zou zijn 
opgetreden en daarna de zolderdeur te sluiten en ver-
volgens van beneden naar boven te lopen.
Ik wil je bedanken voor je waardevolle advies! Ik denk 
dat de exposure-opdracht heel anders was verlopen 
zonder EMDR vooraf. Zij dissocieerde namelijk en verloor 
de controle over haar lichaam. Ik heb haar zelfs eenmaal 
op moeten laten halen door een vriendin na een zware 
sessie.

Antwoord
Vertel me nog wat over die mental video alsjeblieft. Hoe 

ging dat? Daarmee desensitiseer je namelijk elk stukje 

(elke stimulus) die in haar hoofd zit, voordat je de expo-

sure doet. Als alles dan neutraal is, dan is de exposure 

in vivo slechts een oefening om de verwachting dat een 

bepaalde ramp zal optreden, verder te falsificeren en te 

merken dat daarbij weinig angst optreedt. Was de video-

check op alle aspecten neutraal en had je dan in de expo-

sure in vivo nog dit soort heftige reacties? Ik zie dat met 

mijn patiënten zelf niet in de praktijk namelijk. 

 
Reactie
De flashforward gaf de meeste lading. Ook na de flash-

forward en de mental video bleef zij bang dat, wanneer 
zij de deur zou open maken, zij haar partner zou aantref-
fen. Dit terwijl zij tijdens de EMDR geen beeld meer voor 
zich kon halen van haar man onderaan de trap, hangend 
aan een touw. Misschien heb ik de mental video niet 
secuur genoeg uitgevoerd. Omdat zij geen beeld meer 
had, zat er weinig lading meer op. Wellicht is er dan toch 
sprake geweest van cognitieve vermijding, die zij tijdens 
de live exposure niet langer vol kon houden. 

55  | EMDR Magazine 8



EMDR gericht op 
flashforwards voor 
jaloersheid

Beantwoord door: Ad de Jongh   Illustratie: Sandy van Helden

Supervisievraag

EMDR Magazine 8 |  56



Ik zie een jongen van zeventien jaar met een gemiddelde 

intelligentie. Hij is obsessief bezig met de gedachte dat zijn 

vriendin een relatie met een ander kan aangaan. Zijn vrien-

din stuurt hem de hele dag door whatsappjes, omdat hem 

dat een veilig gevoel geeft. Maar zodra hij hoort dat ze naar 

de bioscoop gaat of in een korte broek met panty de straat 

op loopt, krijgt hij heldere, emotioneel beladen filmpjes in 

zijn hoofd, over wat er allemaal mis kan gaan, en hij rea-

geert daarop met lichamelijke sensaties (trillen onder an-

dere). Naar eigen zeggen heeft hij een doos vol van dit soort 

filmpjes in zijn brein over allerlei narigheid wat zou kunnen 

gaan gebeuren, en hij wil daar erg graag van af.

In het verleden is deze jongen langdurig gepest en zijn ver-

trouwen is door anderen geschaad. Hij kan meerdere in-

grijpende incidenten noemen, maar de herinneringen eraan 

hebben nu geen lading meer. Hij wil van de gedachte af dat 

anderen niet te vertrouwen zijn en dus een permanente, 

potentiële bedreiging voor zijn vriendin vormen.

Wat moet ik doen? Ik ben begonnen met de ‘Rechtsom-

procedure’ vanuit de kernopvatting: ‘Anderen zijn niet te 

vertrouwen’. Ik vind echter nergens lading bij herinnerin-

gen uit het verleden, die dit nog zouden ‘bewijzen’. Kan ik 

daarom niet beter een future template doen, die gericht is 

op een situatie waarin de vriendin gewoon gezellig uit is, 

zonder dat het rampscenario zich voordoet? Of moet ik een 

flashforward doen, gericht op het ultieme schrikbeeld van 

zijn vriendin die van alles en nog wat doet met een andere 

partner? 

Antwoord
Ik zou in dit geval gaan voor EMDR gericht op de flashfor-

ward. Die is het meest krachtig en schiet in de kern van 

waar zijn pijn nu zit. Een future template heeft namelijk 

pas zin als je eerst alle onderliggende targets, inclusief 

de flashforward, hebt behandeld. Dat is nu nog niet het 

geval. Dus je weet wat je te doen staat: EMDR met als 

targetbeeld een heftige vrijpartij, neem ik aan? Houd je 

me op de hoogte van het verloop? 

Reactie
Ik heb twee maal een flashforward bij deze jongen ge-
daan. Hij vond het beide keren lastig om een concreet 
plaatje scherp te krijgen. En dat terwijl hij voorheen 
aangaf een koffer vol plaatjes te hebben. Als motivatie 
gaf hij aan dat ‘het op dit moment niet speelde (dat zijn 
vriendin omgeven was door potentiële kandidaten)’. Uit-
eindelijk kregen we dan toch een concreet beeld met 
een SUD van 7. Er kwamen echter weinig associaties en 

al snel was de SUD 0 en de VOC 7. Ik heb vervolgens 
positief afgesloten met: ‘Ik ben iemand die plaatjes kan 
veranderen’ (dus: ‘sterk’).
De daarop volgende keer geeft hij aan een fikse ruzie 
te hebben gehad met zijn vriendin en dat hij daarbij uit-
eindelijk zijn nachtmerrie-achtige gedachten beter op-
zij heeft kunnen zetten. Vervolgens gaan we door met 
het zoeken naar verdere flashforwards. Het verloopt 
nog moeizamer om een concreet plaatje te vinden. Het 
wordt er uiteindelijk een met een SUD van 1. Het plaatje 
is vrijwel direct vaag en het lukt hem daarna ook niet 
meer om het scherp krijgen. De patiënt gaat uiteindelijk 
met een tevreden gevoel de deur uit. Hij zegt dat het 
goed voelt, maar dat hij er in zijn hoofd nog niet goed bij 
kan, dat het ook echt goed gaat. Mijn inschatting is dan 
dat hij het waarschijnlijk eerst langer moet ervaren.
De keren daarna wil hij geen EMDR meer, want ‘het gaat 
beter met hem’. Hij is namelijk tot de conclusie gekomen 
dat hij zijn vriendin meer los moet laten en dat hij haar 
niet met zijn jaloeziegevoelens moet belasten. Er zijn 
geen filmpjes meer in zijn hoofd. Hoewel hij het nog wel 
lastig vindt, kan hij, als zijn vriendin met een andere man 
op stap is, haar nu ook veel plezier wensen. Ondertussen 
merkt hij dat hij meer investeert in zijn eigen sociaal net-
werk en dat hij meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Al 
met al een mooi resultaat, alhoewel de patiënt zelf het 
gevoel heeft dat de EMDR weinig heeft gedaan. 

Antwoord
Wat bijzonder. Hij zegt dat er geen filmpjes meer in zijn 

hoofd zijn en dat hij er rustig over kan denken, maar hij 

schrijft het zelf niet toe aan de EMDR. Geeft niet, vol-

gens mij heb jij die flashforwards namelijk goed te pak-

ken genomen. Overigens is er meestal ook maar een 

flashforward nodig. Dus het verder zoeken naar andere 

is dan ook lastig en onnodig, en heeft dus weinig zin. 

Mijn ervaring met EMDR gericht op flashforwards is dat 

ze, in tegenstelling tot herinneringsbeelden, vaak geheel 

verdwijnen, en ook later niet meer terug te vinden zijn. 

Zou dat een verklaring kunnen zijn? Dat hij zich gewoon 

helemaal niet eens meer herinnert dat hij ze ooit heeft 

gehad en daarom niet beseft wat EMDR überhaupt heeft 

gedaan? 

Reactie
Ik heb inderdaad het idee dat de flashforwards meer 
hebben gedaan dan hij zich bewust is. 
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Ik heb een achtjarige jongen met meerdere angsten in be-

handeling. Omdat hij een bepaald syndroom heeft, is er 

sprake van lichamelijke kwetsbaarheid. Toch slaat hij zich 

hier al jaren goed doorheen. Echter, sinds een operatie 

waarbij zijn keelamandelen zijn verwijderd, is hij zeer ang-

stig geworden. In bepaalde situaties durft hij geen dingen 

alleen te doen en kan hij soms in paniek, boos en onbereik-

baar raken. Aanvankelijk dachten zijn ouders en ik dat het 

overlijden van zijn zus, toen hij zelf 2,5 jaar oud was, een rol 

kan hebben gespeeld. Ook geeft hij aan bang te zijn voor 

de wolf en heksen uit sprookjes. Thema’s als geesten en 

de dood houden hem ook sterk bezig. Hij slaapt helemaal 

verstopt onder zijn dekens en durft niet zelfstandig in huis 

van de ene ruimte naar de andere te gaan. Hij rent op de 

trap alsof zijn leven er van afhangt...

In de sessies valt op dat hij zeer moeilijk te motiveren is. Hij 

zegt: “Ik ben gewoon altijd al bang geweest en dat blijf ik 

ook... “ Ik heb een Resource Development and Installation 

(RDI) gedaan, en die hulpbronnen gebruikt hij soms wel. 

Ik heb uiteindelijk het plaatje van de heks kunnen desensiti-

seren en heel even, enkele dagen, leek hij rustiger en sliep 

boven de dekens, maar al snel werd hij weer angstig en 

onrustig. Zijn moeder heeft toen samen met hem een lijstje 

van al zijn angsten opgesteld:

- heks Doornroosje

- Repelsteeltje

- heks Sneeuwwitje

- prikjes

- in het donker (voor alles van sprookjes)

- hoogtes 

- gevoel van geesten die dicht bij hem zijn. Hij heeft 

wel eens een hoofd dichtbij zich gezien, hij dacht van 

Sneeuwwitje. 

- kermisattracties: hij vindt die kriebels in zijn buik niet 

fijn, en als het te snel gaat, is hij bang dat hij valt.

Hij denkt ongeveer eenmaal per week aan doodgaan, maar 

is er niet meer bang voor. Hij zegt er aan gewend te zijn dat 

zijn zus dood is en kan zich haar niet meer herinneren. Hij 

vroeg wel of ik nog iemand ken, die ook zijn zus verloren is.

Ik heb tekeningen gemaakt, er een cijfer van ernst aan ge-

koppeld en ik ben gestart met het desensitiseren van de 

verschillende heksen en geesten. 

Hij was echter opnieuw moeilijk te motiveren, dus het voel-

de tijdens de desensitisatie als met hagel schieten. Ik had 

niet het idee dat hij voldoende in de emotie zat. Hij keek tij-

dens de sessie namelijk steeds op de klok en zei dat hij heel 

moeilijk kan voelen, hoe hij zich voelt als hij thuis de trap op 

moet. Hij voelt zich pas veilig na de derde tree en heeft dan 

een plaatje in zijn hoofd, wat hij in de sessie moeilijk terug 

kan halen. Toch benoemde hij dat de lading minder werd 

en hij schreef bij de lading bij iedere tekening een 0. Over 

waren nog de plaatjes van hoogtevrees en bloedprikken, 

maar er was ook weer iets bijgekomen. Iets van een dino…

Angst voor de 
‘Heks Doornroosje’ bij 
achtjarige jongen

Beantwoord door: Ad de Jongh 
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Ook nu mailen zijn ouders dat hij aanvankelijk wat rustiger 

leek, maar dat hij geen zin heeft om naar me toe te komen. 

Ook schrijven ze dat het erop lijkt, dat als er een plaatje 

verdwijnt, er een nieuwe voor terugkomt. 

Mijn vraag is: hoe kan ik hem motiveren en er voor zorgen 

dat de plaatjes echt verdwijnen?

Antwoord
Ja, er is een boel werk te doen in het hoofd van deze 

jongen. Zelfs mijn handen jeuken bij het lezen van dit 

verhaal. Je kunt mensen het best motiveren via een focus 

op de last die zij ondervinden van hun klachten. Het is 

natuurlijk helemaal niet fijn als je zoveel angsten kent, 

dus dat moet te doen zijn. 

Het lijkt dan misschien nu niet zo veel te helpen, maar je 

hebt ook nog maar een klein deel van alles kunnen de-

sensitiseren, zodat hij nu misschien nog te weinig heeft 

kunnen merken dat het goed is om ‘er voor te gaan’ en 

dat een EMDR-behandeling hem uiteindelijk de nood-

zakelijke rust in zijn hoofd zal gaan brengen. Misschien 

nu eerst ‘linksom’, uitgaande van de vraag wanneer zijn 

klachten precies zijn begonnen. Na welke gebeurtenis? 

Het zou mij niets verbazen als deze Doornroosjes en Re-

pelsteeltjes symbool staan voor onverwerkte herinnerin-

gen aan de dood van zijn zusje. Als deze strategie op de 

een of andere manier niet voldoende oplevert, kun je al-

tijd nog op zoek gaan naar ‘de angst achter de angst’ en 

zijn ultieme schrikbeeld identificeren. Waar is hij bang 

voor dat er zal gebeuren als hij met een heks, Repel-

steeltje, geest of iets dergelijks wordt geconfronteerd? 

Welke afschuwelijk ramp zou zich dan kunnen voordoen? 

Kortom, is er voldoende ruimte voor een stevige flashfor-

ward?

Reactie
Ik heb met de ouders van mijn patiënt gesproken en hen 
gevraagd om hem zoveel mogelijk te motiveren. Volgens 
hen staan deze sprookjesfiguren inderdaad symbool 
voor de angst om dood te gaan. Uiteindelijk hebben ze 
hem gemotiveerd om opnieuw bij me langs te komen. In 
het gesprek dat ik eerst met hem had, gaf hij aan dat hij 
nog steeds bang voor Repelsteeltje en de Sneeuwkonin-
gin is. Heksen zijn intussen niet meer eng. Na uitgebreid 
doorvragen naar het ergste dat er zou kunnen gebeuren, 
geeft hij aan bang te zijn: “dat ik helemaal niks meer ben, 
dat ik doodgeschoten word en dood op de grond lig.” 
Ook is er een beeld van zijn eigen begrafenis. Uiteindelijk 
benoemt hij waar het waarschijnlijk echt om gaat: “Ik 

heb al een zusje die dood is, dus: niet NOG een!” Ik ben 
uiteindelijk begonnen zijn meest nare fantasieplaatje, 

het ‘doodgeschoten worden’, aan te pakken met het 
standaardprotocol. Omdat hij geneigd is veel te praten 
en moeilijk een SUD kan aangeven, liet ik hem in het 
plaatje tekenen wat er is veranderd. Daarna ben ik met 
hem aan de slag gegaan met EMDR in combinatie met 
helpende gedachten. Hij zegt zelf namelijk ook regelma-
tig: “Heksen bestaan niet!” Dit zijn dus eigenlijk cognitive 

interweaves. Verder oefent hij thuis met hulp van zijn 
ouders, naast de EMDR, in het alleen naar de wc gaan 
en het alleen naar boven gaan. Hij verdient daar punten 
mee. Hij spaart voor een boek dat hij graag wil hebben.

Reactie (een maand later)
Mijn patiënt wordt binnenkort geconfronteerd met een 
van zijn angstwekkende situaties: bloedprikken. Daar-
voor laat ik hem tijdens de EMDR concentreren op zijn 
ergste nachtmerrie. Dit is dan ook zijn flashforward voor 
het bloedprikken, namelijk dat hij verkeerd geprikt wordt. 
De SUD gaat tijdens de EMDR van 10 naar 5. Later blijkt 
dat hij het prikje inderdaad heeft gehad en dat dit zonder 
paniek is verlopen. Hij zegt nu dat hij eigenlijk niet zo 
bang meer is en dat ‘je spannende dingen gewoon moet 
doen’. Ook slaapt hij weer boven de dekens in plaats van 
helemaal eronder verstopt en gaat hij iets gemakkelijker 
naar zijn eigen kamer. Er is nog wel sprake van angst, 
maar sommige dingen lijken soms ook een gewoonte.

Reactie (een half jaar later)
Naar aanleiding van mijn vraag hoe het gaat, kreeg ik de 
volgende mail van zijn ouders: “Onze zoon doet enorm 

zijn best en werkt er echt aan om zijn angsten opzij te 

kunnen zetten. Hij is op vakantie zelfs in een kabelbaan 

geweest en vond het achteraf zelfs leuk:-)!! Hij wilde ook 

per se Harry Potter-films zien en ook na die gekeken te 

hebben, gaat het nog steeds goed... Hij gaat ook bewus-

ter even alleen boven iets halen. Ik heb het gevoel dat hij 

nu echt op de goede weg zit...”

Reactie (opnieuw een maand later)
Ik kreeg net weer een mail van de ouders van mijn pati-
ent: “We zijn het weekend naar Disney geweest en zelfs 

daar heeft hij hard gewerkt aan zichzelf... Op zaterdag 

is hij mee het spookhuis in geweest en op zondag zelfs 

zonder paniek 1,5 uur in de wachtrij gaan staan voor 

een achtbaan!! Die achtbaan vond hij wel erg spannend, 

maar hij loopt nu wel overal op te scheppen... Hij loopt 

ook veel vrijer door het huis en doet erg zijn best!!”

Antwoord
Miraculeus! Wat een mooi resultaat, zeg. 
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