
Hoewel de onderzoekers schrijven dat de effectiviteit 
van EMDR naar hun idee staat of valt met de keuze van 
de juiste targets, gaan zij in hun artikel niet in op de wij-
ze waarop de behandelaren tot de targets kwamen. De 
onderzoekers vermoeden op basis van hun resultaten 
dat de effectiviteit van EMDR bij GAS verklaard kan wor-
den uit het feit dat patiënten tijdens EMDR onprettige 
gedachten en beelden moeten oproepen en merken dat 
ze dit aankunnen, waardoor hun neiging tot cognitieve 
vermijding afneemt. EMDR bij GAS is naar hun idee dus 

vooral een vorm van een gedragsexperiment; ofwel, 
doordat EMDR de behoefte tot wegdrukken heeft weg-
genomen, vermindert het piekeren als strategie om nare 
gedachten en beelden weg te drukken.
De onderzoekers zijn op basis van hun kleine steek-
proef misschien wel wat voorbarig met hun conclusie 
dat EMDR een effectieve behandelmethode zou zijn voor 
vrouwen met GAS. Groter en beter opgezet onderzoek 
is nodig om een dergelijke conclusie te kunnen trekken.

Farina, R., Dowlatabadi, S. & Behzadi, S. (2015). The effectiveness of eye movement desentitization and reprocessing (EMDR) in reducing pathological worry in 

patients with generalized anxiety disorder: a preliminary study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 33-43.
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Iraanse onderzoekers voerden een kleine studie uit om vast te stellen of EMDR het piekeren 

vermindert bij patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS). Bij de drie vrouwelijke 

patiënten die zij volgden, nam het piekeren af tussen de voor- en nameting en had de afname 

zich verder doorgezet bij één maand follow-up. 
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De auteurs zien gerichtheid op het handhaven van een 
overmatig positief zelfbeeld als de kern van narcisme. De 
oppervlakkige presentatie van superioriteit bij narcisten 
zou in veel gevallen voor zowel de persoon zelf als voor 
zijn of haar omgeving een extreem kwetsbaar zelf ver-
bloemen. Dit extreem kwetsbare zelf kan ontstaan zijn 
door beschadigende ervaringen in de kindertijd met de 
ouders, zoals mishandeling, misbruik of verwaarlozing. 
De oppervlakkige presentatie van superioriteit zou ech-
ter een andersoortige herkomst hebben, zoals excessief 
onrealistische lof van de opvoeders. 
In een EMDR-behandeling van narcisme moeten volgens 
de auteurs therapeut en patiënt idealiter zowel het on-
derliggende kwetsbare zelf als de oppervlakkige supe-
rioriteit aanpakken. Een narcistische patiënt zal echter 
vrijwel nooit bij aanvang van de behandeling de kwets-
baarheid en superieure presentatie als klacht inbrengen. 

Doorgaans zal de patiënt er wel last van hebben, maar 
niet begrijpen waarom anderen hem telkens maar weer 
krenken. De auteurs adviseren daarom om te starten 
met de krenkingen als target, waarmee geleidelijk be-
wustwording en probleembesef over de superioriteit zou 
kunnen ontstaan. Vervolgens kunnen de leerervaringen, 
die tot die superieure presentatie geleid hebben, aan bod 
komen in de EMDR. Het extreem kwetsbare zelf zal vaak 
pas in de laatste fase bespreekbaar zijn, en pas dan lijkt 
het mogelijk om de vaak ernstige traumata, die het zelf 
zo beschadigd hebben, te behandelen. 
Narcistische patiënten kunnen therapeuten regelmatig dus-
danig onzeker maken of irriteren dat hun gevoelens hierover 
de behandeling in de weg gaan staan. Mosquera en Knipe 
geven tips hoe de therapeut dat kan voorkomen. Het arti-
kel is theoretisch van aard. De auteurs geven geen concrete 
voorbeelden van behandelingen en behandelresultaten.

De twee internationaal gerenommeerde 

EMDR-therapeuten Mosquera en Knipe 

hebben een artikel geschreven waarin 

zij hun inzichten over narcisme en tips 

en tricks delen voor behandeling van 

narcisme met EMDR.

Research

EMDR bij narcisme:
do’s en don’ts

Samenvatting artikel: Matty Geurink

Mosquera, D. & Knipe, J. (2015). Understanding and treating narcissism with EMDR therapy. Journal of EMDR Practice and Research, 9, 46-63.
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In een Duitse kliniek kregen zestien opgenomen patiënten met recidiverende 

depressies gemiddeld vijf EMDR-sessies bovenop hun gewone behandeling 

(treatment as usual, TAU). De behandelresultaten waren beter dan die van zestien 

gematchte controles, die alleen TAU hadden gekregen.
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Bekend is dat EMDR bij depressieve patiënten met een 
comorbide PTSS niet alleen leidt tot vermindering van 
PTSS-symptomen, maar ook tot afname van depres-
sieve klachten. Daarnaast weten we dat depressieve 
episodes vaak ingeluid worden door stressvolle levens-
gebeurtenissen, zoals verlieservaringen en vernederen-
de ervaringen die meestal niet aan het A-criterium van 
PTSS voldoen. Aangezien een deel van de patiënten op 
bestaande behandelingen voor depressie onvoldoende 
opknapt en de terugvalcijfers notoir hoog zijn, lijkt het 
zinvol om te onderzoeken of de toevoeging van EMDR 
aan de behandeling meerwaarde heeft. In een vergelijk-
bare pilotstudie van onderzoeker Hofmann uit 2014 leek 
toevoeging van EMDR gunstig voor het behandelresul-
taat. Dat betrof onderzoek in een ambulante setting.

In de huidige studie had 69 procent van de patiënten 
met EMDR+TAU geen depressie meer na afloop van de 
behandeling. Depressieve klachten waren na EMDR+TAU 
sterker afgenomen dan na TAU alleen. Ook de terugval-
cijfers bij de follow up één jaar na de behandeling waren 
gunstiger voor EMDR+TAU.
Toevoeging van EMDR aan TAU voor depressie lijkt ook 
in dit onderzoek van toegevoegde waarde. Gerandomi-
seerde gecontroleerde effectstudies zijn nu nodig om 
definitieve uitspraken te kunnen doen met betrekking 
tot de meerwaarde van het toevoegen van EMDR aan 
een standaard behandeling voor depressie.

THase, M., Balmaceda, U.M., Hase, A., Lehnung, M., Tumani, V., Huchzermeier, 
C. & Hofmann, A. (2015). Eye movement desensitization and reprocessing 
(EMDR) therapy in the treatment of depression: a matched pairs study in an 
inpatient setting. Brain and Behavior. DOI: 10.102/brb3.342.
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Bij EMDR-IGTP krijgen deelnemers een stuk papier dat ze 
in vieren moeten vouwen. Linksboven maken de deelne-
mers dan een tekening van hun veilige plek die ze vervol-
gens installeren met een minuut butterfly hug, een soort 
omhelzing waarbij iemand zichzelf tapt op de bovenar-
men of borst. De deelnemers wisselen hun veilige plek-
ken vervolgens met elkaar uit in de groep. Daarna maken 
de deelnemers rechtsboven een tekening van hun trau-
ma met daarbij de SUD en de emotie. Hierna volgt de but-

terfly hug, waarna ze linksonder tekenen wat er opkomt, 
de emotie en de SUD daarvan. Na opnieuw de butterfly 

hug scoren ze in het kwadrant rechtsonder opnieuw de 
SUD van de oorspronkelijke trauma-tekening rechtsbo-
ven. Ze mogen dan hun ervaringen omtrent het verwer-
kingsproces met elkaar uitwisselen. Deelnemers bij wie 
de SUD niet of nauwelijks afneemt, kunnen indien nodig 
direct individuele behandeling krijgen. Ter afsluiting gaan 
de deelnemers in een cirkel staan, roepen dan elk hun 
veilige plek weer op en tappen elkaar op de schouders. 

Tijdens de burgeroorlog in Congo vonden op grote schaal 
verkrachtingen plaats, waardoor PTSS veel voorkomt. 
Individuele behandeling met EMDR is nauwelijks haal-
baar, gezien de enorme aantallen patiënten en het ge-
ringe aantal psychologen. Met EMDR-IGTP daalde de SUD, 
maar minder sterk dan bij de acht vrouwen die individu-
ele EMDR kregen. Zij kregen een individuele behandeling, 
omdat de behandelaar vooraf inschatte dat hun klinisch 
beeld te ernstig was voor de groepsbehandeling. Bij ne-
gen vrouwen was na twee sessies EMDR-IGTP de SUD van 
de herinnering aan de verkrachting nog boven de 6. Zij 
kregen een aanvullende individuele sessie aangeboden. 
Vooraf kregen alle deelnemende vrouwen de Impact Of 

Event Scale, een zelfrapportagelijst voor PTSS-klachten. 
De zes vrouwen uit de eerste behandelgroep kregen de 
vragenlijst opnieuw twee weken na de interventie. Hun 
score bleek gedaald. Vanwege praktische redenen, zoals 
de enorme reistijd tot het behandelcentrum, is afgezien 
van een nameting voor de overige deelnemers.

EMDR groepsbehandeling 
lijkt te helpen na verkrachting
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Een Israëlische EMDR-therapeut trainde in 2008 in Congo lokale hulpverleners die vervolgens 29 vrouwen 
met PTSS na verkrachting in groepen van zes tot acht personen behandelden met twee sessies volgens het 
EMDR- Integrative Group Treatment Protocol (EMDR-IGTP).

Allon, M. (2015). EMDR group therapy with women who were sexually 

assaulted in the Congo. Journal of EMDR Practice and Research, 9, 28-34.
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