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Matty Geurink was supervisant van hoogleraar klinische 
psychologie Mark van der Gaag ten tijde van het T-TIP 
onderzoek. Door zijn verhalen hierover en de uitkomsten 
ervan, liep ze warm voor traumabehandeling bij psycho-
se. Tijdens het T-TIP onderzoek kwamen de hierin betrok-
ken behandelaren, waaronder ook de promovendi David 
van de Berg, Paul de Bont en Berber van der Vleugel, 
regelmatig bij elkaar voor supervisie over EMDR. Ook na 
afloop bleef de behoefte bestaan om bij elkaar te komen 
en kennis uit te wisselen. Zo ontstond de SIG Psychose. 
Bij de kick-off nam Matty de voorzittersrol op zich.
Het T-TIP onderzoek is een grote randomised controlled 

trial (RCT) waaraan patiënten uit verschillende Neder-
landse GGZ-instellingen hebben meegedaan. Er werden 
in totaal 155 patiënten met een psychotische stoornis 
en een comorbide PTSS geïncludeerd en gerandomi-
seerd over drie condities: EMDR, Imaginaire exposure en 
een wachtlijstgroep die de reguliere behandeling kreeg.
“De effectiviteit van de PTSS-behandeling bleek bij deze 
ingewikkelde patiëntengroep vergelijkbaar met wat 
we al wisten van PTSS-behandelingen”, vertelt Matty. 
“Het was net zo effectief. Er is natuurlijk lang gedacht 
dat mensen psychotisch zouden ontregelen, wanneer 
zij traumabehandeling zouden ondergaan. De ontrege-
lingen werden echter niet erger door de behandeling. 
Eigenlijk was het eerder andersom: de PTSS-klachten 

namen af en de trend was dat ook de psychotische 
klachten afnamen. De behandeling bleek ook veilig. Er 
deden zich wel enkele incidenten voor, zoals ernstig au-
tomutilatie, maar zulke incidenten waren er in alle condi-
ties, ook in de wachtlijstconditie. Het betrof een ernstige 
patiëntengroep, waarbij dergelijke incidenten zich voor-
doen als onderdeel van de pathologie.”

In de meeste SIG’s zijn de deelnemers in de 
praktijk vaak erg actief en ze hopen in de toe-
komst wetenschappelijk onderzoek te kunnen 
doen. Bij de SIG Psychose lijkt het omgekeerde 
het geval: een groot deel van de groep doet 
wetenschappelijk onderzoek. Loopt de praktijk 
daar niet bij achter?
“De SIG Psychose is inderdaad heel onderzoek-minded. 
Je kunt zien dat de SIG is voortgekomen uit het T-TIP on-
derzoek. Ik heb wel de indruk dat traumabehandeling 
voor patiënten met PTSS en psychose gangbaar begint te 
worden, omdat de resultaten van T-TIP van de daken zijn 
geschreeuwd. Inmiddels zijn veel psychologen binnen 
FACT (flexible assertive community treatment)-teams 
getraind in EMDR of Imaginaire exposure en passen zij 
traumabehandeling toe. Misschien is er vooral nog hui-
ver bij andere afdelingen waar mensen werken die wei-
nig ervaring hebben met psychose. Vroeger bestond 
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De GGZ kon er in 2013 niet langer omheen: het T-TIP (Treating Trauma in Psychosis) onderzoek liet zien dat kwets-

baarheid voor psychose geen contra-indicatie is voor de behandeling van PTSS-klachten. Voor patiënten met een 

psychotische stoornis is dat een belangrijke uitkomst, omdat bij aanwezigheid van psychose of schizofrenie, de PTSS 
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behandeling van psychose vrijwel alleen uit pillen. Vanaf 
de jaren negentig was er cognitieve gedragstherapie 
en nu is er ook traumagerichte behandeling. Het is mis-
schien de jongere generatie therapeuten voor wie trau-
mabehandeling bij psychose al vanzelfsprekender is.”

Wat is belangrijk in de conceptualisatie bij pa-
tiënten met PTSS en psychose?
“Patiënten kunnen een PTSS hebben en een psychose 
die elkaar steeds aanjagen. In een psychose kan heel 
duidelijk te zien zijn dat er een relatie is met ingrijpende 
gebeurtenissen. Psychose ontstaat vaak door een culmi-
natie van factoren. Als er heel veel gebeurt in een men-
senleven en de ernst van de klachten neemt toe, dan 
kan een psychose zich ontwikkelen. Het is belangrijk om 
altijd te screenen op de aanwezigheid van een comor-
bide PTSS als er sprake is van een psychose, want deze 
patiënten komen daar niet automatisch mee. De eviden-
tie is natuurlijk het sterkst voor het inzetten van EMDR 
bij PTSS-klachten. De conceptualisatie wijkt dan niet af 
van EMDR bij PTSS zonder psychose. 

Als iemand bijvoorbeeld stemmen hoort die duidelijk te 
herleiden zijn tot traumatische ervaringen, zonder dat er 
sprake is van PTSS, dan kan EMDR een belangrijke (maar 
doorgaans niet de enige) interventie zijn binnen de cog-
nitief gedragstherapeutische behandeling voor de stem-
men.
We vermoeden dat EMDR bij verschillende psychopatho-
logie zinvol ingezet kan worden, waarbij levendige intru-
sieve beelden een rol spelen. Bij psychose is daar vaak 
ook sprake van. Als mensen angstige voorstellingen heb-
ben van een levensbedreigende afloop van een gebeur-
tenis, dan kan dat een traumatische impact hebben. Het 

maakt misschien niet uit of dat gebeurt tijdens een hef-
tige paniekaanval of doordat iemand bijvoorbeeld denkt 
dat hij wordt opgegeten door wormen. Carlos Croes 
doet onderzoek naar deze imagery (de flashforwards) in 
psychose. 
Ik heb zelf een patiënt behandeld die tijdens zijn psycho-
tische ervaringen dacht dat zijn lichaam langzaam in een 
Michelinmannetje veranderde. De verandering trok lang-
zaam omhoog tot aan zijn hoofd, en hij was heel bang 
dat hij zou verdwijnen. Hij had daar later herbelevingen 
van. Zulke herbelevingen lijken dan sterk op psychoti-
sche klachten, maar zijn feitelijk herbelevingen van psy-
chotische ervaringen. Behandeling met EMDR ligt dan 
voor de hand. 
Ik besteed altijd aandacht aan de betekenisgeving van 
de hallucinaties en wanen. De effectiviteit van cognitie-
ve gedragstherapie bij deze symptomen is aangetoond. 
Van EMDR weten we dat nog niet. Ik denk persoonlijk 
dat EMDR bij psychotische klachten geen stand-alone 
-behandeling kan zijn, maar daar hebben we binnen de 
SIG Psychose levendige discussies over, omdat sommige 
collegae daar anders over denken.”

De terughoudendheid van therapeuten bij 
deze kwetsbare groep patiënten is wel voor-
stelbaar. Wat kom jij in de praktijk tegen in het 
verloop van EMDR-behandelingen?
“Het is belangrijk dat je ervaren bent met deze doel-
groep. Je moet weten hoe je contact kunt maken en hoe 
je moet omgaan met iemand die stemmen hoort of wa-
nen heeft. Patiënten met een psychose kunnen tijdens 
EMDR een heel vlak affect hebben. Dan is er van de bui-
tenkant gewoon niet veel te zien, maar er gebeurt van 
binnen wel heel veel. Ze vertellen me tijdens de sessie 
dat het super heftig is, terwijl ik denk: ‘Wat zit ik hier te 
doen?’ Maar ja, er zijn ook patiënten waarbij de emotie 
er aan alle kanten vanaf spat. Net als andere patiënten 
zijn ook mensen met een psychose heel verschillend. 
Als je een goed contact met iemand hebt opgebouwd, 
is mijn advies om traumabehandeling toch vooral wel te 
proberen. Patiënten kunnen in de nawerking echt wel 
een paar dagen van de leg zijn. Het is geen makkelijke 
behandeling, maar daar moet je je als therapeut niet 
door laten afschrikken. Patiënten hebben die ellende 
thuis ook. Door de EMDR zie je het nu alleen in je kamer.
Ik probeer patiënten op hun gemak te stellen. In mijn 
kamer heb ik een hoek met knuffels. Een aantal keer heb 
ik meegemaakt dat EMDR niet lukte in mijn behandelka-
mer. In die gevallen kiezen we ervoor om het binnen de 
vertrouwde omgeving thuis bij de patiënt te proberen. Ik 
fiets wat af. Zo had ik een patiënte met intrusieve beel-
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den van verminkt worden onder de douche. Zij had zich-
zelf tijdens psychotische episoden ook vaak gesneden 
onder de douche. Bij haar thuis verliep de EMDR-behan-
deling succesvol. Dat is misschien wel het belangrijkste 
van traumabehandeling bij psychotische patiënten: de 
behandeling moet op maat zijn, en daar moet je ver in 
willen gaan.”

Is deze houding tekenend voor de ambitie van 
de SIG Psychose? 
“De SIG Psychose is er voor collega’s die willen investe-
ren in het ontwikkelen van een betere EMDR-behande-
ling voor mensen met psychotische kwetsbaarheid. Dat 
staat inderdaad centraal. Mensen die willen meedenken 
en mee ontwikkelen zijn van harte welkom. Tijdens de 
SIG-bijeenkomsten geven de deelnemers lezingen over 
hun onderzoek of over hun behandelingen en is er ruim-
te voor uitwisseling en discussies. We onderzoeken de 
ideeën en scherpen die aan.
Tineke van der Linden is bezig met een nieuw onderzoek 
gericht op stemmen horen. Zij heeft samen met David 
van den Berg een protocol geschreven en onderzoekt 

dit nu in een pilot. En, zoals ik al vertelde, doet Carlos 
Croes onderzoek naar EMDR gericht op imagery (flash-

forwards) bij psychose.
Voor collega's die kennis willen halen, organiseren we 
workshops op congressen. We willen voor het werkveld 
een consulterende functie hebben. Als collega’s vragen 
of twijfels hebben over het starten van een behandeling, 
dan kunnen ze contact opnemen met de SIG. We denken 
graag mee.” 

Aanmeldingen voor de SIG Psychose kunt u mailen aan 
Matty Geurink: mattygeurink@gmail.com

Voor de verschillende publicaties die zijn voortgekomen 

uit het T-TIP onderzoek zie: www.ttip.nl

Matty Geurink is GZ-psycholoog, Cognitief gedrags-

therapeut VGCt en EMDR Europe Practitioner. Zij is 

werkzaam in de FACT-teams van GGZ Rivierduinen, 

locatie Leiden.
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