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Stabilisatiedebat: van complex naar respect
De rol van stabilisatie in de behandeling van volwas-
senen en kinderen met ‘Complexe PTSS’ staat ter dis-
cussie. Het aantal wetenschappelijke onderzoeken dat 
aantoont dat reguliere PTSS-behandeling bij ernstig ge-
traumatiseerde patiënten met complexe problematiek 
mogelijk en effectief is, neemt toe. Daarnaast is er op 
dit moment onvoldoende onderbouwing om te kunnen 
stellen dat stabilisatie noodzakelijk is voor een effectie-
ve traumaverwerking. Naar aanleiding van deze nieuwe 
inzichten krijgen patiënten met PTSS vaker een evidence 

based traumabehandeling aangeboden met klachtenre-
ductie als gevolg: een enorme winst. Er is echter ook een 
groep, waarbij geprotocolleerde traumabehandeling niet 
het gewenste effect geeft en reactivering van de trau-
matische herinnering tot ernstige emotionele ontrege-
ling kan leiden. Het stabilisatiedebat spitst zich dan ook 
steeds verder toe op deze groep met Complexe PTSS 
en de plaats van stabilisatie in hun behandeling. Helaas 
heeft deze discussie tot polarisering binnen de VEN ge-
leid, waarbij wetenschappers en clinici soms tegenover 
elkaar leken te staan en respect voor het klinische werk 
niet altijd voelbaar was. De uitwisseling van ervaringen 
en ideeën is daardoor belemmerd; dit was een onge-
wenst bijeffect van een zeer zinvolle en productieve dis-
cussie. 
Omdat het bestuur het van groot belang vindt dat het 
gesprek op een open en respectvolle manier wordt 
voortgezet, zal een podium voor verdere uitwisseling 
gecreëerd worden tijdens de VEN-congressen, work-
shops, de relevante Special Interest Groeps (SIGS) en het 
supervisorenoverleg. Wij nodigen clinici expliciet uit om 
meer van hun intensieve werk met deze patiëntengroep 
te laten zien, en zo handvatten voor de praktijk te delen 
en verder te ontwikkelen. Onderzoeksgegevens en klini-

sche ervaringen zijn juist aanvullend en kunnen weder-
zijds inspireren tot nieuwe ideeën. 
In deze ‘complexe’ special van het EMDR Magazine zijn 
interessante bijdragen over het stabilisatiethema te le-
zen. We hebben er vertrouwen in dat met een respect-
volle toonsetting de vereniging weer gestabiliseerd is.

Overgangsregeling (aspirant) lidmaatschap: 
van complex naar simpel
Inmiddels is de implementatie van de aanpassingen in 
de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Regle-
ment Opleiding en Registratie (ROR) in volle gang. In dit 
EMDR Magazine en op de website kunnen jullie lezen 
wat de consequenties zijn van de wijzigingen voor de 
verschillende typen leden. In de aanloop naar deze wij-
zigingen zijn er verschillende beslismomenten geweest, 
waardoor de ingangsdata van de nieuwe regelingen ble-
ken uiteen te lopen. Om de praktische implementatie te 
faciliteren, heeft het bestuur besloten om 1 januari 2016 
als ingangsdatum van het ROR te hanteren. Hierdoor 
ontstaat een nog ruimere marge voor de (aspirant) leden 
om de route naar het EMDR Europe practitionerschap 
op een plezierige manier te voltooien. Het bestuur wil 
leden graag faciliteren bij het maken van deze transitie 
en nodigt jullie expliciet uit om bij vragen of opmerkin-
gen over de overgangsregeling contact op te nemen via 
vereniging@emdr.nl. Op de website www.emdr.nl is alle 
informatie over de overgangsregeling terug te vinden. 

Namens het bestuur wens ik jullie een gelukkig, creatief 
en productief 2016 toe.

Carlijn de Roos, 
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van 
de voorzitter
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In EMDR Magazine #8 geven Matty Geurink en Hans-Jaap 
Oppenheim hun visie op de discussie omtrent het span-
ningsveld rond de vraag of stabilisatie nu wel of niet een 
belangrijke plaats moet innemen bij de behandeling van 
ernstig ontregelde, getraumatiseerde patiënten. Ik vind 
het een waardevolle bijdrage. Waardevol vanwege het 
– hoop ik – de-escalerende effect op de discussie, maar 
ook vanwege de praktische handvatten die zij bieden aan 
therapeuten die met deze patiënten werken. Niettemin, 
of wellicht beter gezegd juist daarom, wil ik reageren op 
hun artikel. Enerzijds omdat (ook) ik me zorgen maak over 
het soms wat escalerende karakter van de discussie, en 
anderzijds omdat ik meen dat een aanvulling op de door 
hen voorgestelde ‘stabilisatie nieuwe stijl’ van waarde 
kan zijn.
Zeker binnen de VEN zullen velen iets gemerkt hebben van 
de ontwikkelingen rond de rol van stabilisatie bij de be-
handeling van patiënten met wat veelal ‘Complexe PTSS’ 
wordt genoemd. In allerlei voordrachten en publicaties 
wordt beklemtoond dat er geen sterke evidentie bestaat 
voor de waarde van een behandeling gericht op stabilisa-
tie van de patiënt. In de vervolgopleiding EMDR wordt op 
deze kwestie tegenwoordig ook uitgebreid ingegaan. Te-
gelijkertijd herkennen therapeuten – ook binnen de VEN 
– zich niet (voldoende) in die boodschap, zeker niet als zij 
dat relateren aan de uitdagingen, die de patiënten die aan 
hun zorg zijn toevertrouwd, aan hen stellen. Mijn zorg is 
dat deze tegenstelling leidt tot een verwijdering die niet 
alleen niet nodig, maar ook schadelijk kan zijn, niet in het 
minst doordat sommige therapeuten, die zich met enor-
me inzet en onmiskenbare competentie wijden aan de 
behandeling van deze zo ‘moeilijke’ groep patiënten, zich 
uit de discussie zouden kunnen terugtrekken. Dat zou om 
vanzelfsprekende redenen onfortuinlijk zijn. 
Mijn indruk is dat soms het besef verloren lijkt te gaan dat 
alle betrokkenen het beste voor hebben met de mensen 
die lijden onder de gevolgen van vreselijke ervaringen, en 

dat alleen een respectvolle dialoog ons vak op dit punt 
verder kan brengen. Zeker lijkt wel dat wetenschappe-
lijk gefundeerde richtlijnen, noch de ene noch de andere 
kant op, in voorkomende gevallen niet altijd voldoende 
steun bieden aan de clinicus. Tijdens EMDR-opleidingen 
kamp ik regelmatig met enerzijds mijn oprechte inzet om 
therapeuten aan te moedigen niet zo angstig te zijn bij de 
behandeling van getraumatiseerde patiënten met (ook) 
ernstige klachten, en anderzijds het besef dat er een wel-
iswaar kleine, maar niet te veronachtzamen groep pati-
enten is die niet alleen zeer ernstige klachten heeft, maar 
die daadwerkelijk onbeheersbaar ontregelen als ‘zomaar’ 
EMDR of Imaginaire exposure wordt geprobeerd toe te 
passen (tenminste in een ambulante setting). De uitda-
ging is om een voortdurende nuance in de discussie in 
het algemeen en tijdens opleidingen in het bijzonder te 
behouden. Een nuance die wel gepaard moet gaan met 
realisme. Het is niet zeker dat dat op alle momenten 
geheel lukt, maar het zij hier benadrukt dat die intentie 
er niettemin is. Dit alles is des te meer van belang, aan-
gezien het er alle schijn van heeft dat het vaak gaat om 
patiënten waarbij niet alleen traumabehandeling al bijna 
direct vastloopt, maar waarbij ook stabilisatie geen of 
nauwelijks een zinvolle bijdrage levert aan daadwerkelijk 
herstel. Er is jammer genoeg een groep patiënten waarbij 
‘we’ nog goeddeels met ons huidig therapeutisch arse-
naal met lege handen staan, als herstel de doelstelling is. 
Wel is er toch veel te bereiken, al was het maar dat deze 
mensen een zekere mate van balans in hun leven kun-
nen bereiken die het leven leefbaar houdt. Dat betekent 
tegelijkertijd dat het daadwerkelijk ‘repareren’ van opge-
lopen trauma’s door een directe traumagerichte behan-
deling (nog?) niet haalbaar is. Mijn indruk is echter dat de 
nadruk die soms wordt gelegd op die kleine, schijnbaar 
onbehandelbare groep patiënten, er toe heeft geleid dat 
traumabehandeling ‘eindeloos’ moet worden afgewogen, 
alvorens daadwerkelijk aan de slag te gaan. De schade 
die aldus bij patiënten ontstaat doordat therapeuten niet 
durven te behandelen, is denk ik groot. Het wonderlijke 

In het belang van 
onze patiënten
Reactie op: Eerst stabiliseren of direct traumaverwerking: een schijndiscussie!?

Tekst: Erik ten Broeke¹ 

Discussie Complexe PTSS

¹ Erik ten Broeke is vrijgevestigd als klinisch psycholoog te Bathmen
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in dit kader is, dat als een patiënt verslechtert in de loop 
van een stabilisatieprogramma, dit wordt gezien als een 
legitimering van de keuze voor stabilisatie. Maar als de 
verslechtering optreedt in het kader van een traumabe-
handeling, dan wordt dit gezien als een bewijs voor een 
foutieve, zelfs onverantwoorde keuze. Dat remt goedwil-
lende therapeuten enorm af. Dat is schadelijk voor patiën-
ten en schadelijk voor dappere therapeuten.

Nu wat meer over de inhoudelijke kant van de bijdrage 
van Geurink en Oppenheim. Het zijn – denk ik – juist die 
onwaarschijnlijk moeilijke, schijnbaar on(be)handelbare 
patiënten die vragen om praktische handvatten, zoals die 
door hen compact maar handzaam worden gegeven. Ik 
ben het eens met Geurink en Oppenheim dat de vraag 
‘traumabehandeling of stabilisatie?’ onjuist is. Zij stel-
len voor om de vraag te stellen ‘wát de instabiliteit ver-
oorzaakt’, en daar als eerste aandacht aan te besteden. 
Zij geven een voorzet voor ‘stabilisatie nieuwe stijl’. Op 
grond van de ernst van de klachten doen zij voorstellen 
ten aanzien van de keuze van interventies en – waar het 
EMDR betreft – de mate waarin associaties moeten wor-
den toegestaan. Dat laatste ondersteun ik van harte en 
ik neem me voor deze concrete adviezen in de EMDR-
opleidingen op te nemen. 
Niettemin lijkt mij tegelijkertijd dat de handvatten voor de 
keuze van interventies op basis van de presentatie van 
de klachten weliswaar constructief zijn en therapeuten 
zinvolle aanknopingspunten bieden voor keuzes in de 
praktijk (in het Praktijkboek EMDR wordt dit ‘machteloos-
heid eerst’ genoemd), maar het omzeilt nog te veel de 
vraag wat te doen met ‘stabilisatie oude stijl’- dat wil zeg-
gen interventies waarbij expliciet wordt voorkomen over 
de traumatische ervaringen te spreken, laat staan er op 
te interveniëren. Een voorbeeld is de ook door Geurink 
en Oppenheim genoemde training van emotie-regulatie-
vaardigden. Het voorbeeld van de fictieve patiënt helpt 
ons in dit verband  niet echt veel verder. Mijns inziens 
speelt daarbij de impliciete suggestie een rol dat ‘hefti-
ge emoties’, zonder dat er sprake is van herbelevingen, 
principieel anders zijn dan ‘heftige emoties ten gevolge 
van herbelevingen’, en daarom vraagt om het trainen van 
emotieregulatie-vaardigheden, zoals blijkt uit de tabel, en 
bijvoorbeeld geen EMDR. Het feit dat de heftige emoties 
niet gepaard gaan met expliciete herbelevingen (er hier 
vanuit gaande dat er geen sprake van is van niet-visuele 
herbelevingen) betekent mijns inziens niet dat ze niet ver-
oorzaakt worden door de reactivering van ‘geheugenre-
presentaties’, ook al manifesteren die zich niet als ‘echte’ 
herbelevingen. Ik denk dat dat laatste eerder de regel is 
dan de uitzondering. Om te bepalen of – bijvoorbeeld – 

EMDR ingezet kan, of zelfs moet worden, kan wat mij 
betreft niet alleen worden gebaseerd op de manifestatie 
van (de) klachten, maar zou vooral afhankelijk moeten zijn 
van een nadere taxatie van de aansturing van die klach-
ten. Geurink en Oppenheim (2015) lijken immers de na-
druk te leggen op de verschijningsvorm van de klachten:  
‘….wat iemand instabiel maakt en welke interventies die 

instabiliteit kunnen verminderen’ (p. 20). Ik wil ervoor plei-
ten dat daarnaast (vooral) wordt gekeken naar de vraag 
waardoor zij ‘instabiel’ zijn geworden en met name op 
basis daarvan keuzes worden gemaakt. Hoe verstandig 
en zinvol het door Geurink en Oppenheim gemaakte on-
derscheid tussen stoornis/diagnose en klachten ook is, 
het moet er mijns inziens niet toe leiden dat, ten aanzien 
van de vraag welke interventies wanneer kunnen of zelfs 
moeten worden ingezet, de etiologie van die klachten uit 
het oog wordt verloren. Zo kan bijvoorbeeld EMDR ook 
een prominente optie zijn bij heftige emoties, zonder dat 
er sprake is van herbelevingen in de letterlijke zin van het 
woord. Hetzelfde kan worden gezegd over de angst om 
gek te worden en andere klachten en problemen van ern-
stig getraumatiseerde patiënten, die in het voorbeeld van 
Geurink en Oppenheim niet worden genoemd. Dat laat 
onverlet dat de behandeling van deze zeer uitdagende 
groep patiënten in de meeste gevallen vraagt om de in-
zet van een breed arsenaal aan interventies, bij voorkeur 
in het kader van een ‘stabilisatie nieuwe stijl’. Naast de 
nadruk op het vaststellen van de klachten zal, ten aan-
zien van de keuze van de te gebruiken interventies, mijns 
inziens vooral de casusconceptualisatie richtinggevend 
moeten zijn. Daarmee vervalt goeddeels het kunstmatige 
onderscheid tussen ‘stabilisatie’ en ‘traumabehandeling’, 
en daarmee sluit ik graag aan bij Geurink en Oppenheim.

Kortom: ik waardeer de inzet van Geurink en Oppenheim 
ten zeerste. Een inzet die is gericht op zowel (een werkelijk 
zeer gewenste) de-escalatie van de discussie tussen – om 
het simplistisch uit te drukken -  ‘de wetenschap’ en ‘de 
clinici’, als op het aanmoedigen van therapeuten om te 
denken in termen van mogelijkheden in plaats van beper-
kingen. De in het artikel van Geurink en Oppenheim geïn-
troduceerde ‘stabilisatie nieuwe stijl’ met de nadruk op de 
manifestatie van de klachten, is daarbij een waardevolle 
eerste stap, maar mogelijk een die ‘de tegenstelling’ (nog) 
niet oplost en wellicht het zicht op de complexiteit van de 
onderhavige kwestie, en de mogelijkheden er met winst 
uit te komen, zou kunnen verminderen. Een winst die moet 
komen uit een vruchtbare en respectvolle uitwisseling tus-
sen wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen uit de 
praktijk. Het belang hiervan voor de meest kwetsbare en 
beschadigde patiënten mag niet worden onderschat.       
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In het kader van de discussie over stabilisatie als voor-
waardelijk onderdeel van een traumabehandeling voor 
Complexe PTSS is het belangrijk om ook het patiënten-
perspectief aan bod te laten komen. Helaas is het in dit 
geval geen fijn verhaal: Ineke is in een landelijk goed be-
kend staand topreferent traumacentrum behandeld. De 
stabilisatie duurde vijf jaar en het heeft haar, naar eigen 
zeggen, niets opgeleverd. Ineke vindt het belangrijk om 
haar verhaal te delen, maar wil liever anoniem blijven uit 
angst om herkend te worden. 

Wat zijn jouw ervaringen met de behandeling 
binnen een topreferent traumacentrum? 
“Ik ben daar vijf jaar gestabiliseerd zonder concreet uit-
zicht op traumaverwerking. Er is steeds om de hete brij 
heen gedraaid en er is nooit eens uitgesproken wat mij 
nou is overkomen. In de groepsbehandeling mocht je 
daar ook niks over zeggen. Dat maakte het alleen maar 
erger. Ik ging ontzettend veel dissociëren, ook in het da-
gelijks leven. De meeste van mijn huidige inzichten heb 
ik verkregen door van alles zelf te lezen en ervaren, niet 
door iets wat ik daar heb geleerd. Ook de dissociatie 
kreeg ik pas weer onder controle, nadat ik er weg was.”

Dat klinkt niet goed, Ineke. Maar, dan stop je 
toch gewoon? 
“Ja, dat zou je denken. Ik had echter erg veel last van 
opgelegde schuld met de daarbij horende schaamte. Ik 
voelde me in die tijd zo waardeloos: iemand die geen 
hulp verdiende. Door de manier van omgang ben ik me 
ook echt een psychiatrisch patiënt gaan voelen, iemand 
die blij mag zijn dat ze ergens wordt geholpen. Ik dacht 
dat niemand anders mij zou kunnen helpen en daarnaast 
was ik heel loyaal naar mijn behandelaar. 
Toen ik door had dat het nergens toe zou leiden en ik 
aangaf dat ik wilde stoppen, deden de behandelaars er 
alles aan gedaan om dat tegen te houden. Zo zou het 
niet mijn heldere keuze zijn en ik zou instorten zonder 
hen. Allemaal onzin. Ik wist en weet heel goed wat ik wil. 
Ik kreeg ook maar geen eindgesprek; dat werd steeds 
met tegenstrijdige redenen afgezegd. Toen ik vroeg: ‘Hoe 
zit dit nou?’, negeerde deze behandelaar de vraag en 

gingen we het er niet meer over hebben. We zouden er 
‘toch niet uitkomen’. Ik voelde me op dat moment op-
nieuw monddood gemaakt en ik ben uiteindelijk gewoon 
niet meer op komen dagen. Ik wist dat ik mijzelf nooit 
meer zo wilde laten behandelen, en dat ik al genoeg 
verkeerd was behandeld in mijn leven. Ik ben een mens 
en niet iemand die zelf geen adequate beslissingen kan 
nemen, puur en alleen omdat ik getraumatiseerd ben. 
Toch komen op die behandelplek de meest kwetsbare 
mensen die niet zodanig voor zichzelf kunnen opkomen 
als ik deed.” 

Dit lijkt meer op een misstand dan op goede 
zorg… 
“Ja, dat is het. Het is erg om zo aan een lijntje te worden 
gehouden en te beseffen dat er zoveel ernstig getrau-
matiseerde mensen zijn die denken dat het topreferente 
traumacentrum hun enige redding is. Als je zo gebukt 
gaat onder schuld en schaamte, wat vaak het geval is 
wanneer je als erg klein kind erg bent geïndoctrineerd, 
dan is het zo moeilijk om dit in te zien. Ik heb geen psy-
chische stoornis, ik ben getraumatiseerd. Daar moet wat 
aan gedaan worden. Maar nee, mijn vriend en ik hebben 
daar zelfs samen gesprekken gehad, zodat hij met mij en 
mijn zogenaamde ziekte om kon leren gaan. Dat heeft 
nu soms nog weerslag op onze relatie, want een jaar 
lang is tegen hem gezegd dat ik het probleem ben en dat 
ik een stoornis heb die nooit meer voorbij gaat. Onbe-
grijpelijk, ik zou me nu nooit meer zo laten behandelen.” 

Jij bent nu ervaringsdeskundige. Wat zou je 
patiënten zoals jij aanraden? 
“Zie jezelf als ‘klant’, en klant is koning. Dus zoek iemand 
die je wél helpt en die in je veerkracht gelooft. Het trau-
ma moet juist niet worden vermeden. Het trauma is de 
kern en oorzaak van alle problemen die je ervaart. Daar 
moet het worden aangepakt, bij de kern. Zoek iemand 
die je hiermee kan helpen en die in je gelooft. Je bent zo 
sterk, anders was je er nu niet meer geweest. Je hebt 
geen trauma overleefd om de rest van je leven klein te 
worden gehouden door de hulpverlening.”        

Als stabilisatie te ver doorschiet

Het verhaal van een patiënt 

Tekst: Ad de Jongh en Ineke
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Discussie Complexe PTSS

Dit artikel heeft als doel behandelaars te ondersteunen 
bij de vraag ‘meteen behandelen of eerst stabiliseren?’ 
In het debat over deze vraag begint zich gaandeweg een 
consensusgebied af te tekenen. Voor- en tegenstanders 
van onmiddellijk behandelen vinden elkaar op de vol-
gende punten:

1 ‘Yes, unless..!’ 
Bij traumagerelateerde klachten moet toegewerkt wor-
den naar traumabehandeling, tenzij het voor deze spe-
cifieke patiënt absoluut onmogelijk en/of onwenselijk is. 

2 ‘De ene patiënt is de andere niet’
Ondanks twijfels over het bestaan en de prognostische 
waarde van sommige diagnoses, staat vast dat er essen-
tiële verschillen bestaan tussen patiënten. Wat voor de 
ene persoon helpend is, werkt voor de andere averechts 
en richt juist schade aan.

3 ‘Stabiliseren: wanneer wel, wanneer niet?’ 
 In plaats van: ‘Stabiliseren, ja of nee?’
In plaats van te polariseren is het belangrijk om te dif-
ferentiëren tussen (en nader onderzoek te doen naar) 
patiëntengroepen, comorbiditeit en risicofactoren. 

4 Beperk stabilisatie tot het noodzakelijke minimum 
Gij zult niet overbodig stabiliseren! Waarop kan niet ge-
kort worden, en waarover valt te onderhandelen?

De kunst is om bij aanvang van de behandeling zodanig 
te differentiëren dat overbodige stabilisatie achterwege 
kan blijven en noodzakelijke stabilisatie niet overgesla-
gen wordt. In ons traumateam is zo’n differentiatie uit-
gewerkt in de vorm van het onderscheid tussen groene, 
oranje en rode patiënten. Bij de toewijzing van patiën-
ten aan behandelaren en bij het inzetten van één van 

de zorgroutes binnen het zorgpad Trauma geeft deze 
kleurcode richting aan de behandeling. De meest erva-
ren behandelaren zien de roodste patiënten. Om ‘kleur 
te bepalen’ maken we gebruik van een lijst met criteria 
op grond van intakegegevens. Deze omvatten:
• elementen uit de biografie (aard en ernst van de ge-

beurtenissen, mate van verwaarlozing en kwaliteit van 
de hechting)

• symptomen (niet alleen traumasymptomen, maar ook: 
dissociatie, zelfbeschadiging, suïcidaliteit, crisisgevoe-
ligheid en comorbiditeit)

• een inschatting van de coping (copingstijl, mentalise-
rend vermogen, affectregulatie en therapiegeschiede-
nis)

In essentie gaat het om een inschatting van de verhou-
ding tussen het gezonde deel en het gewonde deel van 
de patiënt. Wat is intact? En wat is gevormd, vervormd 
en misvormd door traumatisering? Wanneer het ge-
zonde deel groter en krachtiger is dan het beschadigde 
deel, zal traumaverwerking positief verlopen. Er zijn dan 
immers voldoende resources, het functionele volwassen 
perspectief is beschikbaar, de patiënt kan copingstrate-
gieën inzetten en zichzelf binnen de lijntjes, en bij de les 
houden. 
Maar als hij of zij de traumatische herinnering alleen te 
lijf kan met disfunctionele strategieën als automutileren, 
dwangmatige controle of verdoving, dan zijn de vooruit-
zichten voor geslaagde traumaverwerking aanzienlijk 
somberder. Dan is het vooraf aanleren van zelfregulatie-
vaardigheden (= stabiliseren) noodzakelijk.
In ons team (Traumagerelateerde Stoornissen) werken 
wij met competentiegestuurde stabilisatie (aan de hand 
van ‘de Drie Testen’): wat de patiënt al in huis heeft, 
hoeft hij of zij niet te leren. Er is dus geen vaststaande 
tijd of een vaststaand aantal zittingen.
Groene patiënten zijn snel klaar voor traumaverwer-    

Baat het niet, 
dan schaadt het wél
Wanneer is stabilisatie echt noodzakelijk?
En wanneer kan EMDR ook goed zonder?
Tekst: Joany Spierings
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king, soms zelfs in één of twee zittingen. Stabiliserende 
interventies zijn nauwelijks nodig. 
Oranje patiënten moeten meer leren, maar te verwach-
ten valt dat met vallen en opstaan wel degelijk tot suc-
cesvolle traumaverwerking te komen is. De stabilisa-
tietijd kan variëren van een paar weken tot een paar 
maanden, afhankelijk van de tint oranje en vooral van de 
leerbaarheid van de patiënt, c.q. het gezonde stuk.
Hoe roder de patiënt, hoe meer hij of zij nog moet le-
ren voor een geslaagde traumaverwerking. Dan wordt 
ook aanzienlijk meer gevraagd van de relationele vaar-
digheden en van de kennis, kunde en lange adem van 
de therapeut, en daarnaast van de inzet en het doorzet-
tingsvermogen van de patiënt.
Tot slot zijn er nog de ‘donkerrode patiënten’: diep rood 
en niet zelden ook nog beschadigd door mislukte behan-
delingen elders. De therapie begint daardoor op achter-
stand. 
Gelukkig vormen rode patiënten een relatief kleine groep 
en zullen collega’s in de basis-GGZ niet vaak te maken 
krijgen met deze problematiek.

Casus
De 29-jarige F.H. kwam binnen met een mislukte trauma-

behandeling achter de rug: EMDR was geprobeerd, zon-

der voorafgaande stabilisatie. Het resultaat was dat ze 

keer op keer binnen enkele minuten wegdissocieerde. 

Na een serie mislukte pogingen werd deze therapie ge-

staakt. In haar eigen woorden: “Ik voelde me met de dag 

slechter. EMDR werkt gewoon niet! Beter gezegd, EMDR 

maakt het alleen maar erger! Met deze conclusie had ik 

EMDR en therapie afgeschreven. Jaren doorgeworsteld.”

 In 2013 wordt deze patiënt in deplorabele conditie aan-

gemeld bij ons team. Ze werkt dan inmiddels niet meer, 

is verslaafd aan alcohol en blowen, weegt meer dan 

120 kilo en is grote delen van de dag ‘kwijt’. Ze komt 

nauwelijks buiten de deur en reageert extreem angstig 

op een hele rij triggers. Na het doorlopen van een op 

maat gesneden stabilisatieprogramma met de nadruk 

op controle krijgen over haar wegrakingen, starten we 

met EMDR. In haar eigen woorden: “Nadat ik voldoende 

was gestabiliseerd, ben ik opnieuw gestart met EMDR. 

De eerste sessies begon ik met lood in mijn schoenen. 

Zowel met angsten (Zal ik er weer tijdens de eerste ses-

sie uitvliegen? Zal dit weer meer kwaad dan goed doen?) 

als ook met zelfvertrouwen: ik ken mezelf nu een heel 

stuk beter. En inderdaad, een wereld van verschil! Voor-

dat mijn hersenen de kans kregen om uit te schakelen, 

kon ik al ingrijpen. En doordat ik wist wat ik kon doen, 

voorkwam ikzelf dat ook deze sessies mislukkingen zou-

den worden.”

In welke gevallen is het in mijn ogen noodzakelijk om 
voorafgaand aan de EMDR te stabiliseren?
Actieve, agressieve zelfhaat is op basis van mijn erva-
ring vrijwel altijd een zwaarwegende reden om voorlopig 
af te zien van traumaverwerking, en gericht te werken 
aan zelfcompassie. Zelfhaat is méér dan een traumage-
relateerde negatieve cognitie, het is als een kwaadaar-
dig kankergezwel ingegroeid in de persoonlijkheid. Het 
risico op mislukking van de EMDR is in dit geval te groot. 
Schaamte en schuld zijn levensgroot aanwezig. Cogni-

tive interweaves die een beroep doen op het liefdevolle, 
volwassen perspectief slaan niet aan, automutileren 
wordt ingezet als copingstrategie, terwijl een positieve 
cognitie ondenkbaar en zelfs bedreigend is.

Casus
Bij de 27-jarige A. (PTSS, borderline, anorexia, frequente 

automutilatie, chronische suïcidaliteit, negatief zelf-

beeld, dwangmatig gedrag, emotieregulatieproblemen 

en interpersoonlijke problemen) is de intensieve trauma-

behandeling (ITB) in een andere instelling grotendeels 

mislukt. Uit het verslag blijkt: “De patiënt was erg vermij-

dend tijdens de behandeling, waardoor de dosering van 

de blootstelling aan het traumatisch materiaal, ondanks 

de intensieve behandeling, te laag is geweest.” Schuld-

gevoelens spelen een rol: ‘Ik heb het recht niet om hier 

te zitten, ik ben zelf verantwoordelijk voor wat er ge-

beurd is.’ 

Deze patiënt is inmiddels aangemeld in ons team en kan 

volgens de criteria van ‘de Drie Testen’ pas aan trauma-

verwerking beginnen, als ze zichzelf enige zelfcompas-

sie gunt. Zonder zelfcompassie is haar traumabehande-

ling gedoemd opnieuw te mislukken.

Zelfs zelfhaat hoeft echter nog geen absoluut veto te 
betekenen. Het hangt dan nog af van de aard van de 
traumatiserende gebeurtenis. Problemen in het domein 
‘veiligheid’ bijvoorbeeld zijn mogelijk nog op te lossen 
zonder zelfcompassie, maar problemen in het domein 
‘zelfwaardering’ lopen waarschijnlijk vast.
Ernstige agressie-geremdheid is, in mijn ogen, een ande-
re contra-indicatie. Ook hier geldt weer: een aardbeving 
durf ik gerust te desensitiseren, maar om een verkrach-
ting te verwerken is het nodig dat de helende woede 
vrije doorgang krijgt.

Casus
Ik heb jaren geleden R.D.(57) behandeld voor langdu-

rig seksueel misbruik in haar kinderjaren. De SUD van 

onze eerste EMDR-sessie bleef, ondanks alle interwea-

ves, maandenlang steken op 4. De patiënt voelde nooit 

woede naar de dader. Wel werd ze steeds depressiever. 
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Uiteindelijk is ze na een suïcidepoging opgenomen. Ze is 

twee jaar opgenomen gebleven en kreeg langdurig elec-

troshocks. Dankzij een betrokken psychiater kwam ze 

toch terug in traumabehandeling. Deze keer heb ik éérst 

haar agressie ‘vrijgewerkt’. Daarna begonnen we weer 

met EMDR, ditmaal met succes.

Tot slot
In onderstaande tabel heb ik voor een aantal EMDR-
interventies uitgewerkt welke mogelijkheden en resul-
taten te verwachten zijn voor de verschillende typen 
patiënten. Met dezelfde interventie lopen de resultaten 
sterk uiteen.

Door zorgvuldige differentiatie kan het optimale behandelresultaat bereikt worden: enerzijds geen overbodige stabili-
satie, maar anderzijds geen schade die voorkómen had kunnen worden.                

Joany Spierings werkt bij GGZ Oost Brabant, team Traumagerelateerde Stoornissen

Patiënt vertelt de 
gebeurtenis van 
begin tot eind

Patiënt volgt de in-
structies en bijt door 
de zure appel heen

Patiënt moet mogelijk 
een aanloop/omweg 
nemen. Uitstelgedrag. 
Therapeut moet hier en 
daar ‘aanduwen’

Patiënt moet voort-
durend aangemoe-
digd en gerustgesteld 
worden; tijdelijke toe-
name van klachten

Patiënt kan het niet 
opbrengen om het 
verhaal te vertellen, 
ontregelt in de aan-
loop ernaartoe

Afspraken over 
het begrenzen 
van associaties

Goed mogelijk, pa-
tiënt doet de eigen 
grensbewaking

Met inspanning van de 
patiënt en alertheid van 
de therapeut is grensbe-
waking redelijk mogelijk, 
evt. met enige aanpas-
singen

Je bent er steeds te 
laat bij, ander (belas-
tender) materiaal is 
al geactiveerd vóór je 
het weet. Met moeite 
is de patiënt weer te 
begrenzen

Muurtjes tussen her-
inneringen zijn van 
nat karton: patiënt is 
niet meer te begren-
zen, evt. langdurige 
negatieve nawerking

Alles melden 
wat er opkomt, 
als een toe-
schouwer de 
eigen ingevingen 
waarnemen, 
‘Just notice’

Patiënt kan met 
enige aarzeling de 
associaties uitspre-
ken

Patiënt durft associaties 
niet hardop uit te spre-
ken; proces loopt van 
binnen wél door

Patiënt durft associa-
ties ook niet innerlijk 
uit te spreken, strikte 
censuur (soms in 
combinatie met 
stemmen); proces 
stagneert

Patiënt raakt in pa-
niek / overstuur van 
de eigen associaties; 
proces stagneert en 
er moet daarna straf 
gegeven worden

Window of 

tolerance

Patiënt blijft binnen 
window of tole-
rance, eventueel met 
interventie (proces 
interweave)

Patiënt blijft grotendeels 
binnen window of tole-
rance, mede met behulp 
van aanpassingen en 
proces interweaves 

Patiënt is aantal 
malen zodanig buiten 
window of tolerance 
dat maatregelen 
nodig zijn (aanpas-
singen, soms tijdelijk 
stoppen)

Patiënt is zodanig 
buiten window of to-
lerance dat geen pro-
ces meer mogelijk is. 
Herstelwerkzaamhe-
den noodzakelijk

Positieve 
cognitie

Positieve conclusie 
over zichzelf wordt 
aanvaard

Positieve conclusie over 
zichzelf wordt betwijfeld

Positieve conclusie 
over zichzelf ‘pakt’ 
niet

Positieve conclusie 
over zichzelf is niet 
toegestaan 

Cognitive 

interweave

De functionele in-
formatie kan ‘intern’ 
worden geactiveerd

De functionele informatie 
moet ‘extern’ worden 
aangereikt

De extern aange-
reikte functionele 
informatie ‘pakt’ niet

De aangereikte func-
tionele informatie 
wordt geweigerd

RDI Patiënt kan positieve 
herinneringen oproe-
pen en deze binnen 
handbereik houden. 
RDI levert goed resul-
taat op

Patiënt heeft moeite om 
positieve herinneringen te 
vinden, kan ze maar met 
moeite binnen handbe-
reik houden. RDI levert 
mager resultaat op

Positieve herinnerin-
gen steeds on-
bruikbaar vanwege 
doorlekkend negatief 
materiaal. RDI levert 
geen resultaat op

Patiënt kan, of wil 
geen positieve herin-
neringen activeren, 
noch binnen handbe-
reik houden.
RDI is faalervaring
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Nog niet zo lang geleden was in de behandeling van 
kwetsbare patiënten met zogenoemde Complexe PTSS 
het drie-fasenmodel (Cloitre e.a. 2012) ‘best practice’. 
Voor onze doelgroep - GGZ-patiënten met een IQ lager 
dan 85 - gebruikten we een aangepaste stabilisatietrai-
ning, ondersteund door de in die tijd geldende consen-
sus in het werkveld voor deze aanpak. Dit is ter discus-
sie komen te staan in het recent ontstane discours in 
het veld over nut en noodzaak van stabilisatie (Bicanic 
e.a., 2015; Thomaes e.a., 2015), dat parallel loopt aan 
onze klinische ervaringen dat sommige patiënten de 
eindtermen van een stabilisatietraject niet bereiken. 
Hun ontregelde toestand als gevolg van herbelevingen 
en/of omstandigheden houdt aan, terwijl hun coping 
inadequaat blijft. Dit roept vragen op: kunnen de PTSS-
klachten bij deze instabiele patiënten niet beter meteen 
worden behandeld? Is dat ook bij deze dubbel kwetsba-
re patiëntengroep verantwoord? Durven behandelaren 
dit aan? Weten ze hoe ze moeten handelen? 
Met de ‘stabilisatiediscussie’ in ons achterhoofd, onze 

ervaringen tot nu toe meewegend, zijn wij in de be-
handeling van Complexe PTSS-klachten bij deze pati-
entengroep het drie-fasenmodel gaan 'kantelen'. Dat 
betekent: niet standaard éérst stabiliseren, en ook niet 
standaard direct met traumaverwerking starten, maar 
‘stabiliserend EMDR-en’. Hiermee sluiten we aan op 
het artikel van Hans-Jaap Oppenheim en Matty Geurink 
(EMDR Magazine 8, september 2015). 

Doelgroep
Dit artikel heeft betrekking op volwassen patiënten 
met Complexe PTSS-klachten en een IQ onder de 85. 
Iedereen die in de GGZ, de verslavingszorg of het dak- 
en thuislozencircuit werkzaam is, kan met deze doel-
groep te maken krijgen. Geschat wordt dat ruim 2.2 
miljoen (14,6 procent) Nederlanders een IQ onder de 
85 heeft. Het grootste deel van deze mensen is zwak-
begaafd (IQ 70 -85). Zij staan via hun werk en wonen 
midden in de maatschappij en doen vaak een beroep 
op de reguliere gezondheidszorgvoorzieningen, waar 

Stabiliserend 
‘EMDR-en’ 
bij kwetsbare 
patiënten 
Tekst en Illustratie: Erica Aldenkamp en Annemarie van den Brink
Foto: Nienke Hofstede
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het lage IQ overigens vaak niet tijdig onderkend wordt. 
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lager IQ veel 
kwetsbaarder zijn voor het ontwikkelen van psychische 
problemen - waaronder PTSS - dan mensen met een 
gemiddeld of bovengemiddeld IQ (o.a. Mevissen & De 
Jongh, 2010, Wieland et al. 2014). Verschillende verkla-
ringen worden in de literatuur voor deze kwetsbaarheid 
genoemd, waaronder risicovolle omstandigheden zoals 
verslaving, loverboy-circuit, situaties die zij niet kunnen 
overzien en verminderde coping, maar ook lichamelijke 
afhankelijkheid in verzorgingssituaties. 

Casus Carla
Carla is 45 jaar oud, getrouwd en moeder van drie nor-
maal begaafde, volwassen kinderen. Zij functioneert op 
zwakbegaafd niveau (TIQ 74) en was gedurende haar 
hele jeugd slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing 
en seksueel misbruik. Dit eindigde pas toen ze trouwde. 
Het huidige gezinsleven is veilig. Toch heeft Carla da-
gelijks herbelevingen en nachtmerries en ze is sterk 

geneigd om mensen, plaatsen en activiteiten te vermij-
den. Carla is overalert, ze is voortdurend bezig en put 
zichzelf hierdoor uit. Ze is associatief in haar denken en 
spreken, is heel snel overspoeld door emoties en zegt 
regelmatig te verlangen naar de dood. 
Gedurende anderhalf jaar is ingezet op stabilisatie: me-
dicatie, psycho-educatie, inzet van woonbegeleiding, 
het aanbieden en oefenen van aandachtsoefeningen 
en emotie-regulatievaardigheden, aangepast aan haar 
cognitieve niveau. Het emotioneel overspoeld raken 
blijft echter bestaan. Ook mét hulp lukt het haar niet 
om vaardigheden tijdig in te zetten. De eindtermen van 
de stabilisatiefase lijken onbereikbaar. Ze is bang om 
met EMDR te starten. De therapeut aarzelt, ook gezien 
haar instabiliteit.
            
Diagnostiek CPTSS bij een IQ lager dan 85
Duidelijke richtlijnen, standaarden en gevalideerde on-
derzoeksinstrumenten om Complexe PTSS vast te stel-
len bij patiënten met een lager IQ dan 85 ontbreken.    
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Dit leidt vermoedelijk zowel tot onder- als misdiagnos-
tiek en draagt bij aan onduidelijke indicatiestellingen 
voor behandeling. Nét als bij normaal begaafde patiën-
ten, gebruiken wij ook de term Complexe PTSS voor de 
groep meervoudig getraumatiseerde en ernstig ontre-
gelde patiënten bij wie sprake is van forse PTSS- klach-
ten plus emotieregulatie-problemen, zelfbeeldbeschadi-
ging en problemen in interpersoonlijk functioneren. Bij 
patiënten met een lager IQ is het belangrijk om alle af-
zonderlijke klachten altijd te beoordelen tegen het licht 
van de cognitieve en sociaal emotionele mogelijkheden.
De DM-ID (Diagnostic Manual-Intellectual Disability) ad-
viseert te letten op gedragsequivalenten van de PTSS-
symptomen, bijvoorbeeld het naspelen of uitleven van 
herbelevingen in plaats van het benoemen ervan. Bij 
het stellen van een diagnose zal bij deze groep pati-
enten informatie uit de omgeving betrokken moeten 
worden. Ook kunnen reguliere vragenlijsten gebruikt 
worden, maar de therapeut moet zich wel realiseren 
dat de betrouwbaarheid van gebruik van deze vragen-
lijsten bij patiënten met een lager IQ doorgaans niet is 
onderzocht. 

Behandeling CPTSS bij een IQ lager dan 85
Specifieke richtlijnen voor de behandeling van CPTSS 
bij patiënten met een laag IQ ontbreken eveneens. Een 
aan de doelgroep aangepaste stabilisatietraining blijkt 
weliswaar goed bruikbaar om vorm te geven aan de 

stabilisatiefase (psycho-educatie, versterken van emo-
tieregulatievaardigheden en ondersteuning richting in-
tegratie en resocialisatie), maar de eindtermen van ‘de 
drie testen’ worden vaak niet behaald. 
De discussie in het veld over nut en noodzaak van sta-
bilisatie roept de vraag op of Carla niet tekort gedaan 
wordt door haar EMDR te onthouden; maar alleen het 
toedienen van EMDR lijkt voor deze doelgroep niet pas-
send. We besloten daarom om het drie-fasenmodel te 
kantelen.
De ‘drie fasen’ van de behandeling blijven in dit mo-
del gehandhaafd, alleen lopen ze nagenoeg gelijk op, 
waardoor stabiliserend ‘EMDR-en’ ontstaat. We houden 
rekening met de verhoogde kwetsbaarheid van onze 
patiëntengroep én kunnen tegelijkertijd PTSS-klachten 
behandelen. Concreet betekent dit dat het gestructu-
reerd aanleren van stabiliserende vaardigheden ge-
combineerd wordt met EMDR, ook bij een complexe 
casus als die van Carla. Bij aanvang start de stabilise-
ring een fractie eerder en is het aandeel stabiliseren in 
een sessie mogelijk groter dan het aandeel traumaver-
werking. De keuze van de stabiliserende interventies is 
afhankelijk van de specifieke oorzaken van de ontrege-
ling. Gaandeweg kan vervolgens ook de derde fase, de 
re-integratie worden toegevoegd. Dit sluit ons inziens 
goed aan bij wat Hans-Jaap Oppenheim en Matty Geu-
rink ‘stabilisatie nieuwe stijl' noemen. (EMDR Magazine 
8, september 2015)
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Casus Anke
Anke is moeder van twee jonge kinderen. Hulpverle-
ners van de kinderen verwijzen haar naar de GGZ met 
het vermoeden van een aandachtstoornis, depressie 
of een borderline persoonlijkheidsstoornis. Uit onder-
zoek blijkt dat er sprake is van ernstige PTSS-klachten. 
Anke slaapt slecht, dissocieert veelvuldig en probeert 
herbelevingen te voorkomen door zich te verliezen in 
computerspelletjes. Dit gaat onder andere ten koste 
van het zicht houden op de kinderen. Anke heeft weinig 
opleiding genoten. Op de lagere school is ze twee keer 
blijven zitten. Ze heeft nauwelijks vervolgonderwijs ge-
had, maar haar IQ is nooit onderzocht. De behandelaar 
vraagt voor Anke bij de start van de behandeling met-
een begeleiding in de thuissituatie aan, die zowel op de 
kinderen als op haarzelf gericht moet zijn.
Na een korte psycho-educatie wordt gestart met ‘stabi-
liserend EMDR-en’. Elke sessie start en eindigt met een 
stabiliserende oefening (horen, zien en voelen, kalmeer 
jezelf met je zintuigen, leren ‘zappen’ enz.). In elke ses-
sie wordt bovendien plaats ingeruimd voor het desen-
sitiseren van een traumatische herinnering met behulp 
van het EMDR-standaardprotocol. Als Anke ontregelt, 
wordt de stabilisatievaardigheid herhaald en worden 
containment-technieken binnen de EMDR ingezet (zo-
als bandbreedte van het target verkleinen en de associ-
atieketens kort houden). Deze vaardigheden krijgen een 
plaats binnen haar signaleringsplan dat mee naar huis 
gaat, zodat de begeleiding van Anke haar kan herinne-
ren aan het gebruik ervan in het leven van alledag. 
Na zeven sessies zijn de herbelevingen afgenomen 
en lukt het Anke om de stabiliserende vaardigheden 
steeds effectiever in te zetten. 

Tot slot 
De diagnose Complexe PTSS betekent de aanwezigheid 
van zowel forse PTSS-klachten als emotiedisregulatie, 
en een beschadigd zelfbeeld. Door het lage IQ is er bo-
vendien vaak sprake van een beperkt werkgeheugen en 
minder abstractievermogen. Dit alles maakt dat, wil je 
wat aanleren, je veel moet herhalen en veel ervarings-
gericht moet leren. De gekantelde versie van het drie-
fasenmodel ofwel het Stabiliserend ‘EMDR-en’ verwijst 
naar een behandeling waarin - afhankelijk van de situ-
atie - geswitcht wordt van stabiliseren naar traumaver-
werking en vice versa. Beide elementen zijn onmisbaar 
en complementair. 
Door, naast de EMDR, stabilisatievaardigheden gestruc-
tureerd aan te bieden (Aldenkamp e.a., 2015), te oe-
fenen én direct toe te passen, ontstaat een vorm van 
ervaringsgericht leren, passend bij de leerstrategie van 

deze groep. Daarbij geeft het deze groep ook nadruk-
kelijk zelf mogelijkheden in handen om meer controle 
over emoties te krijgen, wat bijdraagt aan het zelfma-
nagement en empowerment.
Elke stap in de behandeling is afgestemd op de cog-
nitieve en sociaal emotionele mogelijkheden van de 
individuele patiënt. Waar mogelijk wordt het systeem 
ingeschakeld om de patiënt te helpen de stabiliserende 
vaardigheden in het dagelijks leven toe te passen. Re-
integratie wordt zo vroeg mogelijk toegevoegd, maar 
het aanvragen van ambulante begeleiding en het instro-
men in aangepast werk vergt vaak de nodige bureau-
cratie. De eerste stappen kunnen al tijdens de trauma-
behandeling gezet worden. 
Stabiliserend ‘EMDR-en’ bij patiënten met een lager 
IQ is ontstaan in de praktijk. Het is van groot belang 
empirisch gefundeerde richtlijnen voor de behandeling 
van ernstige vormen van PTSS in deze doelgroep op te 
stellen. We hopen onze werkwijze met zoveel mogelijk 
EMDR-therapeuten te delen en de resultaten daarvan 
te koppelen aan praktijk gerelateerd onderzoek.         

Referenties
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praktijkadressen in Leiden en Amsterdam en 
mogelijkheden voor landelijke consultatie en 
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Zorgen over de 
scherp gevoerde 
stabilisatiediscussie 

Discussie Complexe PTSS

Tekst: Ad de Jongh

Graag wil ik reageren op het sterke discussiestuk van 
Matty Geurink en Hans-Jaap Oppenheim over de behan-
deling van patiënten met Complexe PTSS in het vorige 
nummer van EMDR Magazine, en de bijdragen van Erica 
Aldenkamp en Annemarie van den Brink, Erik ten Broe-
ke en Joany Spierings in dit nummer. Deze artikelen zijn 
deels ingegeven vanuit hun zorg over het feit dat er de 
laatste tijd een onvoldoende genuanceerde discussie 
wordt gevoerd over de behandeling van mensen met 
een achtergrond van ‘complex trauma’, die last hebben 
van zowel PTSS als een set aan symptomen (waaronder 
dissociatie, emotiedisregulatie en zelfbeeldproblema-
tiek) ook wel ‘Complexe PTSS’ genaamd. Daarnaast wil-
len de auteurs hun kennis en overwegingen delen over 
welke patiënten naar hun mening direct kunnen wor-
den behandeld met EMDR, en welke patiënten absoluut 
niet, simpelweg omdat ze te zwaar beschadigd zijn, er 
geen gezonde identiteitsfragmenten meer over zijn en 
stabilisatie nog de enige resterende keuze lijkt te zijn. 
Ik besef me terdege dat de bijdragen van deze collega’s 
onder andere het gevolg zijn van het feit dat ik als EM-
DR-opleider de afgelopen twee jaar mijn eigen zorgen 
heb uitgedragen, namelijk die over het gemak waarmee 
soms patiënten met PTSS in behandelprogramma’s 
van diverse GGZ-instellingen in Nederland min of meer 
vanzelfsprekend gedurende een jaar of langer gestabili-
seerd worden, en niet (of slechts zeer spaarzaam) mo-

gen spreken over hun trauma’s, omdat ze ‘te complex’ 
of ‘te labiel’ zouden zijn. 

Sommigen vroegen zich af hoe ik zonder veel klinische 
ervaring met de meest moeilijke doelgroep toch zo’n 
sterke mening kan hebben. Gedreven door wat ik zag op 
video’s van geslaagde behandelingen van supervisan-

ten en door wetenschappelijke interesse, heb ik samen 
met mijn collega en vriendin Iva Bicanic de literatuur 
die de basis vormde van de Complexe PTSS-richtlijn uit 
2012 van The International Society for Traumatic Stress 
Studies (ISTSS) - die voorschrijft eerst te stabiliseren 
en dan pas traumagericht te behandelen - grondig en 
kritisch gelezen. Wij vielen van de ene verbazing in de 
andere. Complexe PTSS bleek een empirisch wankel 
construct te zijn, waarvoor eigenlijk geen meetinstru-
menten bestaan. Ook bleek dat er geen deugdelijk we-
tenschappelijk onderzoek is dat aannemelijk kan maken 
dat, datgene wat Complexe PTSS wordt genoemd, niet 
traumagericht behandeld kan worden. Daarnaast ont-
breekt het aan evidentie dat stabiliseren een noodzake-
lijke voorwaarde is om dat te kunnen doen. Bovendien 
werd duidelijk dat nooit is aangetoond dat stabiliseren 
op zichzelf een werkzame interventie is. 

Met mijn inzet welke door sommigen met de term ‘mis-
sie’ werd aangeduid, probeerde ik de afgelopen jaren 
(onder andere tijdens congressen en supervisorenda-
gen) collega’s te motiveren om het wetenschappelijk 
denkkader te gebruiken, ofwel kritisch na te denken en 
niet te snel, of zomaar, patiënten het label ‘complex’ te 
geven, en daarnaast in ieder geval te proberen de kwel-
lende herinneringen met een evidence based methode 
te behandelen. Met maar één ‘tenzij’, namelijk: indien 
dit niet mogelijk is. 

Ik realiseer me terdege dat een aantal door mij zeer ge-
waardeerde en ervaren therapeuten, die elke dag weer 
met de meest moeilijke patiënten moeten dealen, zich 
in mijn verhaal niet herkenden en niet erkend voel(d)en. 
Ik trek mij dit aan en schrok behoorlijk toen ik hoorde 

EMDR Magazine 9 |  14



dat mensen binnen de SIG ‘Vroegkinderlijke traumatise-
ring’ zich zelfs zodanig zorgen maakten, dat zij spraken 
over een ‘scheuring’ in het veld en binnen de VEN. 

Terwijl de discussie zich wat mij betreft alleen toespitst 
op de behandeling van Complexe PTSS-patiënten met 
toegankelijke herinneringen - en bijvoorbeeld niet op 
patiënten met een dissociatieve stoornis - lukte het mij 
niet altijd begripsverwarring te voorkomen. In de dis-
cussie bleef het vaak onduidelijk over welke patiënten 
we het precies hadden ten aanzien van de ernst van de 
traumatisering, de aard van de problematiek, het al dan 
niet aanwezig zijn van motivatie voor een behandeling, 
de (on)mogelijkheid van een werkrelatie, de aanwezig-
heid van een voldoende sterk sociaal netwerk en een 
adequate risicotaxatie. 

Daarom ben ik opgelucht en oprecht blij met de discus-
sie die hierover binnen de VEN in het algemeen, en in 
EMDR Magazine in het bijzonder, nu wordt gevoerd, en 

met de sterke inhoudelijke bijdragen vanuit de enorme 
bron van expertise, die in onze vereniging over de be-
handeling van patiëntengroepen met de meest moei-
lijke problematiek aanwezig is. Mijns inziens zijn name-
lijk alle bovengenoemde auteurs erin geslaagd om, dat 
wat mij tot nu toe niet is gelukt, namelijk zowel creatief 
gecombineerd (Matty, Hans-Jaap, Erica en Annemarie), 
als praktisch en door heldere richtlijnen en voorbeel-
den ondersteund (Joany), dan wel op basis van theore-
tische en persoonlijke overwegingen (Erik), duidelijk te 
maken hoe ingewikkeld deze materie soms is en hoe 
genuanceerd de boodschap steeds weer verteld moet 
worden. De ‘stabilisatiediscussie’ onderstreept mijns 
inziens het belang van met elkaar in contact blijven, el-
kaar voortdurend ‘kruisbestuiven’ met goede ideeën en 
met discussies, zoals in deze EM en van eensgezind de 
schouders eronder blijven zetten. En dat met altijd dat 
éne doel voor ogen: die patiënt het beste geven wat we 
hem of haar kunnen bieden.          
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Mevrouw Van Dis¹ heeft een jeugd gehad met, vanaf 
haar zesde jaar, onder meer incest met haar vader en 
seksueel misbruik door diverse anderen. Dit is nu nog 
steeds belastend voor haar. Ze is jarenlang bij verschil-
lende therapeuten onder behandeling geweest. Sinds 
acht jaar is ze bekend bij de plaatselijke GGZ-instelling in 
verband met traumagerelateerde klachten, waaronder 
forse dissociatieve verschijnselen. Ze heeft stemmen in 
haar hoofd, is vaak tijd kwijt (soms uren) en soms komt 
ze ‘bij’ op plekken die ver van haar woonplaats liggen, 
zonder dat ze weet hoe ze daar gekomen is. Zo heeft ze 
zichzelf ook een paar keer langs het spoor aangetrof-
fen. In de loop der jaren heeft ze meerdere diagnoses 
gekregen, waaronder persoonlijkheidsstoornis NAO en 
psychotische stoornis NAO². Sinds begin 2015 is ze in 
behandeling bij het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) 
Altrecht. Daar is een dissociatieve stoornis NAO vast-
gesteld. Bij de GGZ heeft zij diverse behandelmodules 
gevolgd, waaronder stabilisatiegerichte behandelingen, 
zoals delen uit de DGT-training en ‘Vroeger en Verder’.
In mei 2015 moest mevrouw Van Dis een kaakchirur-
gische ingreep ondergaan onder narcose. Voordat ze 
volledig buiten kennis was, maakte ze even mee dat 
ze haar lichaam niet meer kon bewegen, maar wel de 
gesprekken tussen de artsen kon volgen (‘anesthesia 

awareness’): een afschuwelijke ervaring. Drie dagen na 
de operatie kreeg ze last van angsten en herbelevingen 

van deze operatie. Ze sliep niet meer, vermoeidheid en 
paniek namen snel toe en ze raakte zo ernstig ontre-
geld dat ze, om suïcide te voorkomen, vrijwillig werd 
opgenomen in de kliniek (high care) van de plaatselijke 
GGZ-instelling. De opname had weinig effect. Uiteinde-
lijk lukte het met extreem zware slaapmedicatie om de 
slaap te reguleren, maar de beelden bleven komen. De 
afdelingspsychiater vroeg zich af of EMDR geïndiceerd 
was en vroeg een taxatiegesprek aan. 
Mevrouw Van Dis maakt een intelligente indruk en heeft 
een realistisch beeld van haar eigen problematiek. Naast 
de al jarenlang bestaande herbelevingen van vroege er-
varingen wordt ze nu met name overweldigd door de 
herbelevingen van de recente operatie. Die operatie op 
zich lijkt geen relatie te hebben met de trauma’s uit haar 
vroege jeugd, al doet de totale machteloosheid van het 
narcosemoment wel denken aan de machteloosheid die 
ze ook heeft ervaren tijdens diverse seksueel misbruiker-
varingen in haar jeugd. Deze associatie is drie dagen na de 
operatie ontstaan. Gedurende de operatie heeft ze geen 
bewuste herbelevingen van eerdere trauma’s gehad. Ze 
wil graag EMDR en is bereid het risico te nemen dat an-
dere trauma’s geactiveerd kunnen worden. We spreken 
af dat ze, terwijl ze in de kliniek verblijft, een week lang 
dagelijks EMDR krijgt, en dat we tijdens het EMDR-proces 
onmiddellijk back to target (BTT) zullen gaan, als er toch 
herinneringen aan andere trauma’s opkomen. Ook de be-

PTSS-behandeling bij 
een vrouw met een 
dissociatieve stoornis
Tekst: Hans-Jaap Oppenheim

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor handen dat laat zien dat een PTSS-behandeling bij ernstig en her-

haaldelijk ontregelde mensen mogelijk is. Zo laat het T-TIP (Treating Trauma in Psychosis) -onderzoek zien dat be-

handeling van PTSS met behulp van EMDR of imaginaire exposure bij mensen met psychose veilig en succesvol is toe 

te passen. In dit artikel beschrijf ik een casus van een 46-jarige vrouw met een dissociatieve stoornis niet anders 

omschreven (DSNAO), die ernstig ontregeld raakte na een operatie die ze een paar maanden daarvoor had onder-

gaan. Zij moest er voor worden opgenomen in een kliniek.

Casus

¹ Ik ben ‘mevrouw Van Dis’ erg veel dank verschuldigd, zowel voor deze behandelingervaring als voor haar geweldig leerzame commentaar op een 
eerdere versie van deze casusbeschrijving.

² Het is zorgwekkend hoe vaak een dissociatieve stoornis over het hoofd gezien wordt en mensen jarenlang (soms ten onrechte) voor een psycho-
tische stoornis, borderline stoornis, bipolaire stoornis etc behandeld worden.
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handelaar van Altrecht gaat hiermee akkoord. 
Op de beoogde eerste EMDR-dag, maandag, vertelt me-
vrouw Van Dis dat haar moeder afgelopen vrijdag onver-
wachts is overleden. Zij is het hele weekend in het huis van 
haar moeder geweest. Sindsdien ziet ze steeds het gezicht 
van haar moeder voor zich, op het moment dat zij door 
twee verpleegkundigen werd afgelegd. Maar er is meer. 
Zondag heeft ze oog in oog gestaan met een verwarde 
blote man op de afdeling. Ook dit beeld achtervolgt haar. 
Het lijkt ons beiden niet zo handig om nu met het nar-
cosetrauma te beginnen. In plaats daarvan besluiten we 
de ervaring met de verwarde man aan te pakken. Zo 
kan ze ervaring met de EMDR-behandeling opdoen. Het 
plaatje van ‘wat er had kunnen gebeuren’ (handen die 
haar wurgen) wordt binnen vijftien minuten geneutrali-
seerd. Tijdens het proces treden er geen dissociatieve 
fenomenen op. Voor mevrouw Van Dis én mij een be-
moedigende ervaring.
De dag daarop voelt ze geen angst meer voor de ‘ver-
warde man’. Wel was ze die ochtend ‘een stuk tijd kwijt’. 
Ze heeft het idee dat dit net zo goed met de dood van 
haar moeder te maken kan hebben gehad, als met de 
EMDR-behandeling. Omdat ze de komende dagen de be-
grafenis moet regelen, stellen we het narcosetrauma op-
nieuw uit en besluiten we het intrusieve beeld van haar 
moeder die werd afgelegd, met EMDR aan te pakken. 
Het plaatje (SUD=9) hebben we in deze zitting volledig 
gedesensitiseerd. 
Een week later (de begrafenis was goed en naar tevre-
denheid verlopen) starten we met de narcose-ervaring. 
Het targetbeeld is een ‘wat er had kunnen gebeuren’-
plaatje: tijdens de narcose misbruikt worden door de 
artsen (SUD=9). Meerdere herinneringen aan seksueel 
misbruik van vroeger komen op, maar worden onmiddel-
lijk gecoupeerd door back to target te gaan. Ook switcht 
ze een paar keer, maar ze kan snel weer in het hier en 
nu gebracht worden. Na afloop is de SUD nog hoog. Drie 
persoonlijkheidsdelen blijken te zijn geactiveerd met 
leeftijden (respectievelijk vijf, tien en zestien jaar) waar-
op diverse misbruiksituaties hadden plaatsgevonden. 
Alle drie zijn naar ‘veilige plekken’ geleid. 
Op de volgende zitting vertelt ze dat ze zichzelf na afloop 
van de vorige zitting een paar uur volledig ‘kwijt’ was. 
Daarom besluiten we, ook al was het vorige plaatje niet 
geneutraliseerd, nu bewust voor de realiteit boven de 
fantasie te kiezen: het naarste beeld van wat er wél is 
gebeurd. Ze ziet zichzelf met gesloten ogen op de ope-

ratietafel liggen, terwijl ze het benauwd heeft (SUD=8). 
Al snel tijdens de associaties herinnert ze zich weer hoe 
ze jaren daarvoor een anafylactische shock heeft gehad 
in een ziekenhuis, toen artsen probeerden vast te stel-
len voor welk pijnstillend middel ze allergisch was. Tij-
dens die shock zwol haar keel op, is ze buiten bewustzijn 
geraakt en kreeg ze een hartstilstand. Met adrenaline-
injecties is ze weer 'teruggehaald’. De SUD daalt naar 5. 
Tijdens de nabespreking komt ook de herinnering om-
hoog van hoe haar vader vroeger tijdens het misbruik 
een kussen op haar gezicht drukte zodat ze bijna stikte, 
en haar dreigde te gaan vermoorden als zij over het mis-
bruik zou vertellen. 
In de volgende zitting vertelt ze dat ze na de vorige zit-
ting in volledig gedissocieerde toestand (suïcidaal puber-
deel) bij het spoor heeft gestaan. Ze kwam 'terug' toen 
de machinist toeterde. Met de kliniek en mevrouw Van 
Dis worden afspraken gemaakt dat de vrijheden die ze 
heeft, ingetrokken worden, zodat ze tegen zichzelf be-
schermd kan worden.
Het narcoseplaatje roept geen spanning meer op, de 
twee andere plaatjes wel. We beginnen met het beeld dat 
ze ‘dood’ ligt tijdens de anafylactische shock. Het beeld 
heeft een SUD van 7. Ze herbeleeft de benauwdheid, stikt 
weer bijna, switcht een paar keer, maar blijkt relatief mak-
kelijk teruggebracht te kunnen worden naar het hier en 
nu. De SUD van dit beeld zakt naar 0. Onmiddellijk daarna, 
tijdens dezelfde sessie, gaan we verder met het tweede 
plaatje: haar vader drukt een kussen op haar gezicht. Dit 
beeld daalt van SUD 10 naar SUD 5. Ze is na afloop uitge-
put en heeft moeite om in het hier en nu te blijven. 

Aan het eind van de middag ga ik bij haar langs. Ondanks 
extreme vermoeidheid spreekt ze haar blijdschap uit over 
de EMDR-aanpak. Ze accepteert haar wegrakingen van de 
afgelopen dagen want ‘die gebeuren zonder de EMDR ook’. 
Ze zegt al vijftien jaar om traumaverwerking te hebben ge-
vraagd, maar ze zou nooit ‘stabiel genoeg’ geweest zijn.  
De volgende zitting gaan we verder met ‘het kussen op 
haar gezicht’. Dit beeld heeft een SUD van 7. Tijdens de 
desensitisatie verandert de angst langzaam in een in-
tens beleefde woede. Via een cognitive interweave laat 
ik haar de woede verbeelden en slaat ze in haar fantasie 
haar vader met een schep dood om vervolgens, na een 
nieuwe interweave, het kind troostend in haar armen te 
nemen³. De SUD zakt naar 0. Ze beseft tijdens de posi-
tieve afsluiting wat een ‘sterk mens' ze is.         

³ Deze vorm van cognitive interweave (“Wat zou je nu het liefst met de dader willen doen?”) heb ik tijdens mijn presentatie op het laatste EMDR-
congres kill the beast genoemd. Samen met de CI safe the child (“Wat zou je nu het liefst met het kind willen doen?”) is dit een zeer doeltref-
fende combinatie bij de verwerking van interactioneel trauma. Het ‘kill the beast’ is mijns inziens in veel gevallen een minder omslachtige 
toepassing bij heftige woede dan het ‘Woede, Wrok, Wraak-protocol’.

17  | EMDR Magazine 9



De zitting daarop vertelt ze dat het ‘kussen-beeld’ weg 
is. In plaats daarvan ziet ze twee armen (haar armen) die 
het kind optillen! Het narcosetrauma roept geen span-
ning op, de herinnering aan de anafylactische shock nog 
enigszins wel. Ze is erg positief over haar behandeling. 
Ze heeft ervaren dat traumaverwerking mogelijk is. We 
besluiten om het hierbij te laten.
Twee maanden later mailt ze: “Ik denk nog regelmatig 

terug aan onze korte, maar zeer intensieve ‘emdrses-

sieperiode’ (leuk woord voor galgje). Ik kijk er met een 

enorm goed gevoel op terug, zeker als je bedenkt in wat 

voor bizarre periode het plaats vond, en de effecten lij-

ken echt blijvend, inclusief veel minder kokken tijdens 

het tandenpoetsen.” 

Nawoord
Bij deze DSNAO-patiënt is het gelukt om de overspoe-
lende PTSS-klachten na een recent trauma te laten ver-
dwijnen, zonder al te veel ellende van vroeger overhoop 
te halen. Dit is geen pleidooi om bij deze groep door 
vroegkinderlijke trauma’s ernstig ontregeld geraakte pa-
tiënten ‘gewoon al die trauma’s aan te pakken’, maar om 
weloverwogen in samenspraak met de patiënt een reële 
inschatting te maken van de voor- en nadelen van EMDR. 
Het is een afweging van de ‘fout van de eerste orde’ (wel 
verwerken, terwijl de patiënt het niet aan kan) tegen de 
‘fout van de tweede orde’ (niet verwerken, terwijl verwer-
king mogelijk is). Beide ‘fouten’ kunnen dramatisch zijn.
Bij traumaverwerking met EMDR is het belangrijk om 
vooraf tot een zeer goede afbakening te komen: heldere 
afspraken maken over het back to target-gaan, optimale 
veiligheid creëren  (desnoods een opname in een kliniek 
zonder vrijheden) en niet al te bang zijn voor tijdelijke 
toename van klachten, waaronder suïcidegedrag. Zon-
der behandeling vinden nu eenmaal ook periodes plaats 

met toename van klachten en risicovolle situaties. Van 
groot belang is dat de patiënt achter de te volgen behan-
deling kan staan en de mogelijke risico’s accepteert. Mijn 
ervaring is dat het eerder de angst van de behandelaar 
dan de angst van de patiënt is, die tot uitstel van trau-
maverwerking leidt. Bij DIS en DSNAO kan het wenselijk 
zijn om die delen die logischerwijs bij de behandeling be-
trokken zullen raken, van te voren bij de behandeling te 
betrekken. Angstige delen kunnen in veiligheid gebracht 
worden (veilige plekken), suïcidale delen moeten vaak 
anderszins beschermd worden. Uitleg, geruststelling en 
psycho-educatie zijn hierbij van groot belang.

Ikzelf zal een volgende keer voorzichtiger zijn met plaat-
jes van ‘wat er had kunnen gebeuren’. Intuïtief lijkt mij 
dat concrete ervaringsbeelden minder kans op onge-
wenste associaties hebben dan gefantaseerde beelden. 
Mevrouw Van Dis schrijft hierover: “Ik denk dat het ‘je 

voorstellen wat er had kunnen gebeuren’ voor mij als ik-

ik wel goed was. In de realiteit wordt je angst natuurlijk 

gevoed door die gedachten. Maar voor de overige delen 

(en zeker de jongere) kan dat tamelijk bedreigend zijn. 

Wie zegt dat ‘fantasie’ niet werkelijkheid kan worden?”
Over de interweaves ‘Kill the beast’ en ‘Safe the child’ 
vervolgt ze: “De volgende vraag is dan natuurlijk: hoe zit 

dat met de cognitive interweave? Dat kan dus alleen als 

de bedreiging wordt afgewend. Het werkte inderdaad, 

omdat ik door jou in staat werd gesteld het kind te red-

den. Ik heb me later afgevraagd of dat kleintje er nu nog 

is en hoe ze zich voelt. Ze is er nog wel. Maar ik kan haar 

nu beter geruststellen en eigenlijk komt ze alleen nog 

tevoorschijn bij grote emoties die eigenlijk bij kinderen 

horen, maar die ik als ik-ik ook nog kan hebben. Zij is 

degene die die het best kan laten zien. In die zin is ze nu 

dus vooral nog helpend aanwezig.”         

Rectificatie
Helaas is in het artikel van Geurink 
en Oppenheim 'Eerst stabiliseren of 
direct traumaverwerking: een schijn-
discussie' in EM8 het figuur 1 qua 
kleur verkeerd weergegeven. Hier 
treft u de juiste weergave aan.
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Terwijl ik met nat haar bij de kapper zit te wachten op 
een knipbeurt, schrijf ik deze column op een kladblaadje 
uit mijn - nog altijd papieren - agenda. Ik kwam er eerder 
niet aan toe. Bij de instelling waar ik werk, hanteren we 
de visie dat werk bijdraagt aan levensgeluk en helpend 
kan zijn bij het herstel van psychische klachten. Zelf word 
ik ook erg gelukkig van werken. Het geeft mij de broodno-
dige structuur, voldoening en waardering. Maar omdat ik 
moeilijk ‘nee’ kan zeggen en graag nieuwe dingen aanga, 
heb ik wat teveel werk op me genomen. Er is een leuke 
klus bijgekomen: cursus geven. En dus moet er nu ook 
wat af. Ik heb dat besloten toen ik zó verstrooid werd, dat 
ik lang naar iets liep te zoeken wat ik in mijn hand bleek 
te hebben, en ik in de rij bij de kassa stond te stressen, 
terwijl het enige dat daardoor sneller ging mijn hartslag 
was. Er moet dus iets veranderen (als cliënten dit zeg-
gen en mij daarbij verwachtingsvol aankijken, gaan mijn 
haren altijd overeind staan). Maar wat ga ik eraan doen? 
Waar neem ik afscheid van? 
Ik wil nog graag die column schrijven over een cliënte: 
een jonge antropoloog die zo ambitieus was dat ze dag 
en nacht doorwerkte aan een onderzoek. En nu kan ze 
het niet meer opbrengen en stelt ze alles uit. “Lekker be-
langrijk”, denkt ze steeds bij zichzelf. Ze heeft een paar 
jaar geleden hulp verleend in het rampgebied op de Filip-
pijnen na de aardbeving en daar de vreselijkste dingen 
gezien. Sindsdien kan ze hier haar draai niet meer vinden. 
Ze relativeert alles en is cynisch over het, in haar ogen, 
verwende gedrag van de mensen hier. We besluiten eerst 
een plan te maken voor het aanpakken van haar uitstel-
gedrag, zodat ze haar onderzoeksrapport af heeft voor 
de deadline en haar data kan presenteren. Dat gaat goed. 
Ze komt op gang en schrijft haar rapport. Hoewel er geen 
sprake is van PTSS besluiten we daarna toch EMDR te 
doen, in de verwachting dat het haar zal helpen haar hef-
tige ervaringen in het rampgebied te integreren in haar 
leven hier, en ze haar werk en haar leven weer als zinvol 
kan gaan ervaren. Om een targetbeeld te kiezen, heeft 
ze foto’s meegenomen van het rampgebied. Ik zie totale 
verwoesting en veel dode mensen. Geen fijne foto’s. Ze 
kiest een foto waar ze ook zelf op staat. In de eerste ses-
sie daalt de SUD van 8 naar 3. 

Ook zou ik nog graag schrijven over de parachutesprong 
die ik laatst maakte met mijn zoon. Nadat ik jaren gele-
den vaak naar Texel ging om parachute te springen, heb 
ik mijn laatste sprong gemaakt toen ik zwanger van hem 
was. Het werd een tandemsprong om zeker te zijn van 
een zachte landing. Het leek me mooi om, 21 jaar later, 
dat nog een keer samen te doen. Mijn zoon heeft lang 
geaarzeld, maar toen toegestemd onder het motto: ‘je 
hebt meestal meer spijt van wat je laat, dan van wat je 
doet’ (Dit heb ik van mijn vader geleerd, en heb het weer 
doorgegeven). Dus wij zaten samen in het vliegtuig, alle-
bei vastgehaakt aan een tandemmaster, zoals dat heet, 
en stegen door de bewolking heen naar tweeënhalve ki-
lometer hoogte. Toen de deur openging en wij ons klaar 
maakten voor de sprong, keek mijn zoon even achterom 
naar mij. Ik stak mijn duim op en riep: “Je kan het!” Hij 
schuifelde naar de deuropening, riep: “Dag mam!”, en 
duikelde eruit. Niks geen angst. Ik sprong hem achterna. 
We vielen een poosje met een snelheid van tweehonderd 
kilometer per uur, waarbij ik mijn jonge jaren herbeleefde. 
Na de landing realiseerde ik me dat ik hiermee afscheid 
nam van een tijdperk. Mijn zoon is min of meer volwas-
sen en ik stop nu echt met parachutespringen. 

Maar goed, ik wijd uit. Wat wil ik gaan doen met meer 
tijd, behalve werken? Ik bedenk, nog steeds bij de kap-
per, dat ik tijd wil hebben om soep te maken van een heel 
grote courgette die ik onder de bladeren in mijn moes-
tuin vond, dat ik mijn haar rood wil verven, uitvinden hoe 
mijn nooit gebruikte naaimachine eigenlijk werkt, piano 
wil spelen en een mooi liedje uit mijn hoofd wil leren en 
mijn tuin wil versieren met bloeiende heiplanten. 
Ik besluit daarom afscheid te nemen van de redactie van 
EMDR Magazine. Dit is dus echt mijn laatste column.

Marjolein Geldermans is GZ psycholoog  en supervisor bij de VGCt. Zij 

werkt vanuit oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapie bij Skils, 

een tweedelijns GGZ-instelling die zich richt op arbeidsgerelateerde 

problematiek. Zij doet daar ook EMDR-behandelingen. Tevens werkt zij 

als supervisor bij PsyQ.

Afscheid
Tekst: Marjolein Geldermans
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In 2012 werd de toenmalige LinkedIn groep van Herman Veerbeek omgevormd tot de SIG Forensische zorg. 

Veerbeek, gz-psycholoog en EMDR-supervisor i.o., was dé autoriteit op dit gebied en werd voorzitter. Nu ne-

men Nina ten Hoor en John Kersten het voorzittersstokje van hem over. Zij kijken terug en blikken vooruit. 

“We zetten EMDR steeds breder in.”

SIGnificant

”Jij moet mij niet 
boos maken!”
Werken met EMDR in de forensische zorg
Tekst: Gea Procee   Foto: Pascal Bosmann
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Lef
John Kersten heeft een lichte praktijkruimte in Utrecht, 
waar weinig stadsgeluid binnen komt. We kijken uit op 
de binnentuin. John is gz-psycholoog en psychothe-
rapeut. Hij heeft hier, naast zijn werk bij de Waag, een 
eigen psychotherapiepraktijk. Dat biedt een welkome 
afwisseling op de complexe patiëntengroep die hij bij 
de Waag ziet. Nina is gz-psycholoog en werkt ook bij 
de Waag. Beiden zijn in opleiding tot specialist en gaan 
onderzoek doen naar het gebruik van ‘positive targets’. 
Nina liet op het EMDR-congres in 2014 al een indrukwek-
kend videofragment zien over het gebruik van positieve 
targets bij exhibitionisme. Ze won daar binnen de Waag 
de ‘Innovatie challenge’ mee. Daarmee kwam budget vrij 
om onderzoek van de grond te krijgen. John gaat het ge-
bruik van positieve targets onderzoeken bij stalkers. 

Volgens Nina is het niet vanzelfsprekend om alle moge-
lijkheden van EMDR direct toegankelijk te maken voor 
forensische patiënten. “Aanvankelijk was het idee dat er 
vaak geen PTSS aan de orde zou zijn bij deze patiënten. 
Om EMDR in te zetten moest er wel een trauma zijn. We 
onderzoeken tegenwoordig hoe mensen beschadigd zijn 
in hun leven, voordat er sprake was van delictgedrag. 
Vaak zijn daders zelf ook slachtoffer geweest.” John vult 
aan: “Of ze komen uit een verwaarloosd nest met een 
geschiedenis om niet jaloers op te zijn.” 
“En dat zie je niet direct,” zegt Nina: “Onze patiënten 
zeggen niet: ‘Ik heb een zware jeugd gehad’. Ze zeggen 
gewoon: ‘Jij moet mij niet boos maken!’. Deze patiënten 
zijn moeilijk benaderbaar en zien vaak zelf niet de nood-
zaak in van een therapie. Ze worden verwezen naar ons, 
omdat ze snel in conflict raken in contact met anderen. 
Met deze doelgroep denk je meer na over hoe een me-
thode gebruikt kan worden, zonder dat het de verkeer-
de kant op gaat. Je moet daar misschien iets meer lef 

voor hebben.”
John schetst dat patiënten in de loop van hun leven meer 
geweten lijken te ontwikkelen en spijt hebben, of steeds 
weer die slachtoffers voor zich zien. Er is veel discus-
sie geweest of je iemand daar dan vanaf moet helpen. 
Nina en John vinden van wel. “Die spanning is eerder een 
trigger om wel weer tot strafbaar gedrag over te gaan”, 
legt John uit. “Als je zo ongelukkig bent, dan maakt het 
allemaal niet zo heel veel meer uit.” De therapeuten zijn 
daarom enthousiast over de aandacht die Veerbeek in 
het werkveld aanwakkert voor delict-trauma. Nina: “Het 
is een no-go area voor onze patiënten, waar ze nauwe-
lijks over kunnen praten. EMDR kan een hele mooie me-
thode zijn om daar naartoe te gaan.” 

Woede en wraak
Het woede- en wraakprotocol van Herman Veerbeek 
heeft in de forensische praktijk zijn sporen verdiend. 
Veerbeek werkt op dit moment aan zijn promotieonder-
zoek over (de effectiviteit van) het gebruik van dit pro-
tocol. Dat was mede de reden om zijn voorzitterschap 
over te dragen. “Hij heeft in gang gezet dat boze fanta-
sieën niet uit de weg moeten worden gegaan, maar juist 
opgezocht”, zegt John. “Er komt rust als die fantasieën 
kunnen worden uitgeleefd.” 
Het woede- en wraakprotocol is heel strikt. De methode 
die Veerbeek gebruikt, houdt in dat de therapeut twee 
emmers tekent: de één met machteloosheid en pijn, de 
andere met woede en wraak. De patiënt geeft aan welke 
van de twee de volste is. Bij woede en wraak onderzoekt 
de therapeut welke persoon het leven van de patiënt zo 
heeft verpest. “Zeker bij jongeren is dat een gouden zin”, 
stelt John lachend. “Je bedenkt dan een scenario waarin 
je patiënt legitiem wraak kan nemen, zonder dat hem 
iets kan overkomen. Je stuurt aan op wat het lichaam wil 
doen, op wat iemand zichzelf ziet doen.” 
De therapeuten maken eigenlijk nooit mee dat het in 
een sessie of daarbuiten uit de hand loopt. Nina onder-
streept dat, ook wanneer het vooral om machteloosheid 
gaat, de verwachting niet is dat het erger wordt als je de 
confrontatie aangaat. John vertelt dat er één keer in zijn 
kamer een tafel omging. “En ik maar roepen: ‘Blijf erbij, 
blijf erbij’. De lading nam juist snel af. Op een gegeven 
moment was het klaar. Een van mijn patiënten kon na 
afloop zeggen dat hij zijn wraak nooit zo zou uitvoeren. 
Hij wilde zich niet verlagen tot, zoals hijzelf verwoordde, 
‘dat wat mijn vader vroeger bij mij deed’.” 
Nina merkt in de praktijk dat patiënten zelf vaak terug-
houdender zijn om van het woede- en wraakprotocol 
gebruik te maken. “Ze zijn bang dat ze woest worden, of 
mij wat aan gaan doen. Die angst heb ik zelf niet         

“Als therapeut zit 
je er niet als hun 

vijand. Je geeft ze alle 
aandacht en ruimte 
en dat is voelbaar.”  

(Nina ten Hoor)
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meer. Als therapeut zit je er niet als hun vijand. Je geeft 
ze alle aandacht en ruimte, en dat is voelbaar.”

Aantrekkingskracht
Nina en John werken momenteel beiden aan hun ei-  
gen onderzoek naar het gebruik van positieve targets in 
EMDR-behandelingen. John was bij de start van de SIG 
al erg geïnteresseerd in het Feeling-State protocol van 
Miller dat werkt met positieve targets bij verslaving. Vol-
gens Nina past het heel goed bij het forensische veld, 
omdat patiënten in het begin van de behandeling vaak 
een lage lijdensdruk hebben. “Het onderliggende pro-

bleem wordt overdekt met agressie of met een obses-
sie voor ongepaste vormen van seks”, vertelt ze. “Daarin 
staat de aantrekkingskracht centraal. Patiënten doen 
het, omdat ze er iets positiefs uithalen. Met die ingang 
zijn we nu veel bezig in de forensische behandelingen. 
Wanneer de positieve emoties zakken, komt er zicht op 
het onderliggende probleem, en op die manier komt er 
diepgang in de behandeling. Het is een mooie methode.”
Beide therapeuten zien in deze experimentele behan-
delingen snel effect op het verminderen van de drang 
om het ongewenste gedrag te vertonen, maar ze weten 
niet hoe blijvend dat effect is. John wijst daarbij op de 
bredere discussie die gaande is in het forensische veld: 
“EMDR lijkt snel effect te hebben, terwijl we werken met 
mensen waarbij je in de persoonlijkheid veel risicofac-
toren vindt. We willen weten of we op het snelle effect 
kunnen vertrouwen, of dat we nog andere risicofactoren 
zouden moeten behandelen om herhaling van strafbaar 
gedrag in de toekomst te voorkomen. Daar is verder on-
derzoek voor nodig!”

Wantrouwen
Ook het rechtsom-protocol wordt tegenwoordig in het 
forensische veld veel ingezet. Volgens John en Nina is dit 
heel bruikbaar als je wilt werken aan de interpersoon-
lijke veiligheid. “Onze patiënten zijn erg wantrouwend”, 
legt Nina uit. “Ze zijn beschadigd en vaak ook misbruikt. 
We starten dan met de vraag waar zij in hun leven ge-
leerd hebben dat je niemand kan vertrouwen. Dan kom 
je uit op verwaarlozingsplaatjes en mishandeling en lijkt 
het eigenlijk weer gewoon op de behandelingen in de 
GGZ. John wijst op de aanpak bij het formuleren van de 
PC: “Daar gebruiken we vaak de formulering: ‘Ondanks 
dat wat ik gedaan heb, ben ik…’. Want de feiten zijn de 
feiten, die kun je niet wegmaken.” Nina onderstreept: 
“Forensisch werk keurt de persoon niet af, maar zijn of 
haar gedrag wel. En dat is een mooi verschil natuurlijk. 
Bij de mensen in deze doelgroep groeide vaak al op jon-
ge leeftijd de overtuiging dat zij slecht zijn.”

Breder
De overname van het SIG-voorzitterschap is volgens 
het duo heel organisch gegaan. De nieuwe voorzitters 
hebben een brede SIG voor ogen. Nu nog is de Waag 
oververtegenwoordigd. “Dat zouden we graag zien ver-
anderen”, benadrukt Nina. “Collega’s uit Tbs-klinieken 
en uit andere instellingen binnen het ambulante foren-
sische veld verwelkomen we graag.” Ook zoekt de SIG 
actief naar de kruisverbanden met andere SIG’s. Er zijn 
raakvlakken met autisme, verstandelijke beperkingen en 
vroege traumatisering. Maar er zijn ook lijnen naar de 
schematherapie, juist vanwege de specifieke rescripting-
technieken. De SIG Forensische zorg is een enthousiaste 
club, waarin we elkaar inspireren”, besluit Nina. “De durf 
om te experimenteren is wat onze SIG typeert.”        

Aanmeldingen voor de SIG Forensische zorg: 
ntenhoor@dewaagnederland.nl

Nina ten Hoor is Gz-psycholoog in opleiding tot 
specialist, cognitief gedragstherapeut VGCt en 
EMDR Europe practitioner. Ze werkt al tien jaar 
bij de Waag, locatie Leiden.

John Kersten is Gz-psycholoog in opleiding tot 
specialist, psychotherapeut en EMDR Europe 
practitioner. Hij werkt al vijftien jaar bij de 
Waag, locatie Amersfoort.

“EMDR lijkt snel effect
 te hebben, terwijl 

we toch werken met 
mensen bij wie je in de 

persoonlijkheid veel 
risicofactoren vindt.”

(John Kersten)

EMDR Magazine 9 |  22



Schrijven over koopverslaving doe ik graag. De voorbeel-
den zijn vaak hilarisch. Waarom koop je bijvoorbeeld twin-
tig douchecabines voor jezelf? Koopverslaafden behande-
len doe ik minder graag. Waarom zou ik me inzetten voor 
mensen met een gat in hun hand?
Nu ben ik toch gezwicht. Het televisieprogramma Een 
Dubbeltje Op Zijn Kant heeft me gevraagd voor de camera 
een koopverslaafd paar te behandelen. Mijn weerstand 
groeit naarmate de draaidag dichterbij komt. Wat een stel. 
Beiden begin twintig. Dik in de schulden, maar meteen 
alles uitgeven wat binnenkomt. Vaste lasten betalen ze 
niet. Geen geld voor. 
Ik ben niet de enige die geen zin heeft om koopverslaaf-
den te behandelen. Ze worden van het kastje naar de 
muur gestuurd. De verslavingszorg verwijst ze naar de 
GGZ en de GGZ naar maatschappelijk werk. Ze leren bud-
getteren, maar hun verslaving blijft. En als ze al eens een 
psychotherapeut zien, dan concentreert die zich op het 
achterliggende probleem, incest bijvoorbeeld. Is dat trau-
ma verwerkt, dan zal het allemaal wel goed gaan, zo is 
het idee. De koopverslaving zelf behandelen lijkt te banaal 
voor woorden.
Nu moet ik dat voor het oog van de camera wel gaan doen. 
Hoe breng ik empathie op voor mensen voor wie shoppen 
lust en leven is? “Doe of je van Mars komt”, adviseert mijn 
geliefde. “Wees nieuwsgierig naar wat ze beweegt.”
Jennifer en Richard willen trouwen, maar hebben het geld 
er niet voor.  Ze reageren op een oproep van het tv-pro-
gramma. Wie weet komen ze zo van hun schulden af.  
Ik zie Jennifer voor het eerst op een bankje voor een café 
bij de Albert Cuypmarkt. Ze rookt een sigaret en kijkt om 
zich heen. Ze is voor het eerst in Amsterdam. Ik loop met 
haar over de markt. 
“Wanneer shop je?”, vraag ik.
“Als ik vrij ben van m’n werk. Zo’n vier uur per week. Maar 
in mijn hoofd ben ik er altijd mee bezig.”
“Wanneer merkte je dat je verslaafd was?”
“Het zit een beetje in de familie. Mijn oma was alcoho-
list. Ik kocht altijd al veel. Op school werd ik gepest van-

wege mijn kleding. Dan kocht ik iets nieuws in de hoop 
dat het op zou houden. Toen ik op mezelf ging wonen, 
ging ik meer shoppen. Wat moest ik? Mijn ouders waren 
gescheiden. Mijn moeder en broertje zag ik bijna nooit.” 
In het Sarphatipark gaan we op een bankje zitten. Ik had 
Jennifer gevraagd foto’s te maken van dingen die ze graag 
wil hebben, en vraag haar nu elke foto een cijfer te geven 
tussen 1 en 10, afhankelijk van hoe graag ze het wil ko-
pen. Alles onder de 8 legt ze opzij. We concentreren ons 
op de 8 en 9: een bomberjack en een wanddecoratie. 
De wanddecoratie valt af, als ik haar vraag hoe lang ze er 
plezier van zal hebben. Maar het bomberjack wil ze echt. 
“Hoe lang moet je daarvoor werken?” 
“Zestien uur. Dat heb ik er wel voor over.”
“Heb je het echt nodig?”
Nu schuift Jennifer ook de foto van het jack opzij. 
Ik besluit de ergste pestervaring met EMDR te behande-
len. Jennifer werpt de negatieve gedachte ‘ik hoor er niet 
bij’ net zo makkelijk van zich af, als ze dat eerder met de 
foto’s deed. Nu ze het gevoel heeft er wel bij te horen, 
gebruik ik dat om een voorspelbaar terugvalmoment te 
behandelen: het einde van haar jaarcontract. Dat lukt. Om 
sociale steun voor het afkicken te mobiliseren, stel ik voor 
dat ze iedere keer als ze iets wil kopen, er een foto van 
maakt en deze opstuurt naar een vriendin. Die adviseert 
haar dan of ze het moet aanschaffen. 
‘Duik in je eigen weerstand’, was de aansporing op een 
schrijfcursus, ‘daarvan leer je het meest’. Mijn weerstand 
tegen het behandelen van koopverslaving heeft te ma-
ken met de schijnbare domheid van het gedrag. Als ik me 
openstel voor dat gedrag, zie ik dat het zo dom niet is. Het 
is overlevingsgedrag. Een goed uitgangspunt voor EMDR.

Carien Karsten is psychotherapeut en EMDR-practitioner. Haar speciali-

satie is stress- en burn-outklachten.

Tekst: Carien Karsten

Koopverslaving met 
EMDR behandelen?
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Hoe ben je advocaat geworden?
“Toen ik nog jong was, wilde ik acteur of advocaat wor-
den. Eerst heb ik dat acteren geprobeerd, maar toen ik 
Rijk de Gooyer op een dag bij het arbeidsbureau zag, 
dacht ik: ‘als één van onze beste acteurs zijn hand moet 
ophouden, dan is dat geen goed plan.’ Daarom ben ik 
toen rechten gaan studeren en nog acteerlessen blijven 
geven. Daarna ben ik een cursus aan advocaten gaan 
geven over hoe ze moeten communiceren in de rechts-
zaal. Dat was toen nog taboe: je liet je als advocaat niet 
scholen op communicatie. In de tussentijd studeerde ik 
af en werd in 2000 advocaat. Dat beroep betekent ook 
voor een groot deel ‘acteren’. Ik moet me aan een hele 
set gedragsregels houden, terwijl ik tegelijkertijd ook 
weer niet zo’n advocaat wil zijn die in twintig bijzinnen 
spreekt. Dat is best balanceren.” 

Als advocaat krijg je met name te maken met 
psychologen wanneer je psychologische rap-
portage nodig hebt, klopt dat?
“Ik heb briefjes nodig. Helaas bestaan er onder de psy-
chologen zowel angsthazen die niks durven op te schrij-
ven, als mensen die rare brieven opstellen. Vanochtend 
kreeg ik van een cliënt een verklaring van een psycho-
loog in een Word-document via een Hotmail-account. Ik 
werd wantrouwig en dacht: ‘is dit van de psycholoog, of 
van de cliënt?’ Ik belde die psychologenpraktijk: ‘ja hoor, 

dat is van mij!’, vertelde de psycholoog trots. ‘Mevrouw, 
ik geef u gratis advies’, zei ik: ‘doe dat nooit in een Word-
document, want die cliënt of ik kunnen ervan maken 
wat we willen. Daarnaast schrijft u niet per wanneer u 
die meneer gaat behandelen.’ Ze antwoordde dat ze van 
haar beroepsorganisatie de opdracht krijgt om zo weinig 
mogelijk op te schrijven!  ‘Ja, maar u stuurt mij nu een 
briefje met: ‘ik heb Meneer X in behandeling’, antwoord-
de ik. ‘Dat briefje kan straks een eigen leven gaan leiden. 
Meneer X geeft het bijvoorbeeld aan zijn advocaat en 
zegt: ‘Gebruik dit maar en zeg dat ik in behandeling ben, 
vanwege mishandeling.’ Terwijl hij bij u voor bijvoorbeeld 
faalangst is.” 

Denk je dat veel behandelaars bang zijn om 
over de schreef te gaan in het overdragen van 
informatie over hun patiënt aan derden?
“Je moet inderdaad oppassen met wat je opschrijft. Stel 
een therapeut schrijft: ‘In onze instelling is mevrouw X 
opgenomen. Ze is weg van het huiselijk geweld. Het gaat 
verder goed met haar. Ik acht haar in staat om voor haar 
kinderen te zorgen.’ Als die mevrouw deze verklaring 
vervolgens aan haar advocaat geeft en hij brengt dat in 
de omgangsprocedure in, dan wordt de ex-partner neer-
gezet als huiselijk geweldpleger. Er is geen spoor van 
bewijs, maar er ligt wel een zogenaamde deskundige-
verklaring op tafel. Het tuchtcollege tikt de therapeut 

Advocaat 
Richard Korver 
over trauma en 
strafrecht
Behandelaars van getraumatiseerde patiënten krijgen regelmatig te maken met de advocaat van die patiënt. 
Meestal betreft dit contact een verzoek om rapportage, iets waar de meeste psychologen niet zo happig 
op zijn. Want, wat schrijf je wel op en wat niet? Als een van de weinige advocaten in Nederland zet Richard 
Korver zich in voor de positie van slachtoffers en is vooral bekend als de raadsman van de ouders van de 
Amsterdamse zedenzaakslachtoffers. In dit artikel vertelt hij hoe belangrijk die verslaggeving toch is.
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daarvoor met een berisping op haar vingers. Het is dus 
beter als je schrijft: ‘Mevrouw vertelt ons dat zij is mis-
handeld.’

Hulpverleners die niet zijn aangesloten bij enig tuchtor-
gaan krijgen van mij overigens een brief waarin bijvoor-
beeld staat dat ze zich schuldig maken aan smaad en 
laster door te stellen dat mijn cliënt seksueel misbruik 
zou plegen, dat dit een onrechtmatige daad is, dat ik 
ze daarvoor aansprakelijk houd en dat ik graag per om-
gaande een intrekkingsbrief ontvang. Er zijn hulpverle-
ners die dat vervolgens doen, maar sommigen weigeren. 
Als mijn cliënt dan zegt: ‘oké, sue them’, dan daag ik de 
therapeut voor de rechter. Als mijn zaak het nodig maakt 
dat ik de druk op een therapeut opvoer, dan doe ik dat. 
Dat is mijn werk.” 

Klare taal! Waarop moeten we echt letten in 
onze verslaglegging?
“Je moet feiten van meningen onderscheiden. Huisart-
sen gebruiken hiervoor de SOEP-methode: Subjectief 
Objectief Evaluatie Plan. Eerst schrijf je: ‘Subjectief ver-
telt de cliënt mij dit en dat’, daarna komt wat je feitelijk 
hebt vastgesteld en vervolgens de evaluatie: wat vind ik 
hiervan? Nou, met dat laatste moet je voorzichtig zijn in 
hoe je het opschrijft. Je kunt zeggen: ‘Dit klachtenpatroon 
past bij seksueel misbruik, maar is daarvoor niet bewij-
zend.’ Dan ben je objectief bezig en win je aan waarde. 
Dan denkt de rechter: ‘Dit is een gebalanceerde verkla-
ring.’ Er staat niet dat de persoon is misbruikt, maar wel 
dat dit mogelijk passend is bij het klachtenbeeld.” 

Vind je het jammer dat psychologen argwa-
nend tegenover advocaten staan? Tenslotte 
staan we beiden dezelfde persoon bij.
“Behandelaars moeten niet bang zijn om te overleggen 
met advocaten. Je moet eigenlijk zo’n advocaat bellen 
en vragen: ‘Meneer of mevrouw, wat wilt u van mij?’ Je 
moet je dan wel realiseren dat die advocaat zich niet per 
se iets gelegen laat liggen aan jouw belang, maar denkt 
mogelijk alleen maar aan het belang van zijn cliënt. Dus 
je moet voor jezelf wel helder hebben wat je kan en wil 
opschrijven. Het is belangrijk om te vragen waar hij die 
brief voor gaat gebruiken. Daar moet een advocaat ant-

woord op geven. En dan kun je bedenken: oké, dan stuur 
ik die advocaat een brief. Het liefst nog nadat je tegen 
die advocaat heb gezegd: ‘Ik wil u wel van een antwoord 
voorzien, maar wilt u mij schriftelijk daartoe verzoeken, 
samen met een handtekening van de cliënt, waarmee hij 
aangeeft hij die dat goed vindt’.” 

Advocaten en behandelaars zouden goed sa-
men kunnen werken. Een advocaat heeft mijns 
inziens baat bij een cliënt die de traumatische 
herinneringen verwerkt heeft. Werk jij samen 
met therapeuten? 
“Ik kan een aantal mensen benaderen, maar het zijn er 
te weinig. De meeste behandelaars zijn helaas bang om 
rapportages te schrijven. Het merendeel van mijn cliën-
ten heeft de gebeurtenissen nog niet verwerkt. Ik merk 
dat vooral aan slachtofferreacties. Een enkele keer heb 
ik er last van dat iemand er echt niet over kan praten, 
maar alleen maar kan knikken. Bovendien krijg ik dan 
het gevoel dat ik ze met mijn vragen opnieuw trauma-
tiseer. Maar ik heb ook weleens tegen mensen gezegd: 
‘En nou hou je eens op met die slachtofferrol. En als je 
dat niet doet, dan vind ik het ook goed, maar zoek dan 
een ander. Ik ga hier niet de therapeut spelen.’ Tot nu toe 
heeft dat goed gewerkt. Ik beveel cliënten vaak EMDR-
behandeling aan, zeker als ik merk dat iemand last heeft 
van herbelevingen. Ik weet dat EMDR relatief snel zou 
moeten werken, maar mijn ervaring is dat het vaak niet 
zo snel gaat. Ik heb dan al mijn twijfels over de kwaliteit 
van de behandelaar. Dus ik kan daarin het kaf van het 
koren niet makkelijk scheiden.”

Wat is jouw idee over traumaverwerking en de 
afloop van een rechtszaak? Hoe verhouden die 
zich tot elkaar?
“Ik maak vaak mee, zeker bij slachtoffers van seksueel 
trauma, dat het helend werkt als een rechter tegen de 
verdachte zegt: ‘Meneer, dit had u niet mogen doen.’ Dan 
praat ik nog niet eens over hoeveel straf iemand krijgt, 
maar de enkele vaststelling: ‘U hebt deze mevrouw on-
recht aangedaan’, kan helend werken. Het kan bij een 
vrijspraak zelfs voorkomen dat de rechtbank tegen de 
verdachte zegt: ‘Ik spreek u vrij omdat ik onvoldoende 
bewijs in het dossier voorhanden acht om tot een ver-
oordeling te komen’, en vervolgens tegen het slachtoffer 
zegt: ‘Maar mevrouw, dat betekent niet dat uw verhaal 
niet juist is. Het betekent alleen maar dat wij het niet 
kunnen bewijzen.’ Dan kiest de rechter ogenschijnlijk 
behoorlijk partij, maar ik heb zaken meegemaakt waarin 
dat zo ging. Dan voelt het slachtoffer zich, ondanks het 
uitblijven van straf, nog steeds gekend. Uiteindelijk      

”Goede rapportage 
belangrijk voor 

strafzaken”
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 telt voor mensen toch wat de rechter vindt. Ik heb een 
zaak meegemaakt, een ernstige zeden- en levensdelict, 
waarin de rechtbank de verdachte voor het eerst stevig 
bevroeg. Hij heeft niet bekend, maar de ouders van het 
omgekomen meisje waren zo blij dat er eindelijk iemand 

was die het stevig en zichtbaar probeerde. Je kunt den-
ken: ‘Justice must be done’, maar het is ‘Justice must be 

done and seen.’ Het moet zichtbaar zijn voor mensen 
dat er wat gebeurt.” 

Vind je dat slachtoffers altijd naar een zitting 
moeten gaan?
“Mensen die aan mij vragen of ze wel of niet naar de 
zitting moeten gaan, leg ik uit dat dit kan bijdragen aan 
de verwerking. Vervolgens kan iemand zelf die beslissing 
nemen. Je hebt helemaal geen controle in zo’n strafpro-
ces, want justitie bepaalt. Dus je hebt er niks meer over 
te zeggen. Justitie beslist of je zaak überhaupt voor de 
rechter wordt gebracht en wanneer en hoe dat gebeurt. 
Dus voor zover ik de cliënt iets van een gevoel van con-
trole kan geven, dan doe ik dat. De procedure gaat toch 
wel door, maar het geeft wel het gevoel van: ‘Hé, ik mag 
zelf iets beslissen.’” 

En heb jij weleens meegemaakt dat mensen 
tijdens de rechtszaak willen stoppen? 
“Jazeker, maar als het eenmaal loopt, dan loopt het. Je 
bent geen partij in het proces, maar slechts deelnemer. 
Je kan hooguit niet meer naar zittingen gaan, maar als 
de rechter jou als getuige wil horen, soms tegen wil en 
dank, dan moet je komen. Hier wordt onvoldoende bij 
stil gestaan. Dat geldt ook voor het uitstellen van zit-
tingen, vaak op verzoek van de verdachte, en voor het 
plannen van een zitting op de datum van het trauma. De 
rechter denkt onvoldoende na over wat dat doet met 
slachtoffers. Een rechtszaak kan erg lang duren. Je zou 
wel kunnen betogen dat er bij bepaalde zaken, bijvoor-
beeld ernstig trauma van kinderen, een ‘speedy trial’ 
moeten zijn.” 

Wat heeft de meeste indruk op jou gemaakt in 
de zaak van Robert M.? 
“Onder andere hoe snel de wetenschap zich heeft ont-
wikkeld. Een paar jaar voor die zaak was het in veel krin-
gen nog usance om te denken dat je je niks meer herin-
nert van gebeurtenissen voor je derde jaar. Totdat die 
rapportage van de door de rechtbank aangestelde des-
kundigen verscheen over het brein en het geheugen van 
jonge kinderen. Verder heb ik veel gezinnen bijgestaan, 
waardoor ik veel verschillende manieren heb gezien 
waarop ouders probeerden het goed te doen, probeer-
den voor hun kind op te komen, de afweging maakten of 
ze het wel of niet aan hun kind zouden vertellen: soms 
op een manier waardoor - in mijn hoofd - de tranen in 
mijn ogen sprongen. Dat vond ik heel indrukwekkend.” 

In je boek ‘Recht van Spreken’ beschrijf je 
aangrijpende verklaringen van ouders in de 
Amsterdamse zedenzaak. Onder andere deze 
passage van een moeder: “Ook al weten we 
dat we onszelf geen verwijten moeten maken, 
gevoelsmatig hebben we iemand betaald voor 
seks met ons kind. Hoe gaan we dat ooit aan 
ons kind uitleggen?” Wat kun je in de toekomst 
voor zo’n kind betekenen? 
“Advocaten hebben een vrij korte bewaarplicht, maar ik 
heb mijn archief opdracht gegeven om dossiers te be-
waren, totdat ik zeg dat het weg mag. Dat gaat voorlopig 
nog niet gebeuren. Ik wil dat als die kinderen volwas-
sen zijn, ze het dossier kunnen opvragen. Laatst zei een 
jonge vrouw: ‘Meneer Korver, u hebt twaalf jaar geleden 
mijn misbruikzaak behandeld, maar ik was toen acht 
jaar. Mijn vader heeft me wel wat verteld, maar niet veel. 
Kan ik een keer langs komen?’ Dan laat ik het dossier 
lichten en leg ik het uit.”           

Voor wie meer wil lezen over 

het belangwekkende werk van 

Richard Korver, is zijn boek 

Recht van Spreken een aanrader. 

Op Twitter is hij te volgen via 

@jeadvocaat

“De meeste 
behandelaars zijn 

helaas bang om 
rapportages te 

schrijven.”
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“Baby’s leren mentaliseren in een veilige, gezonde om-
geving betekent dat het kind zich gaandeweg bewust 
wordt van lichaamssensaties. Een baby gaat bijvoor-
beeld huilen, omdat hij zich niet prettig voelt. De ouder 
voedt de baby en langzaamaan gaat de baby dat gevoel 
steeds beter herkennen als een hongergevoel. Ditzelfde 
gebeurt bij emoties. Als een baby verdrietig is, wordt 
hij opgepakt en getroost. Zo leert de baby het verdriet 
te herkennen. Andersom gebeurt het ook: als een jong 
kind waarneemt dat de ouder verdrietig is, troost het de 
vader of moeder, en als hij of zij merkt dat dit beloond 
wordt, leert het kind de ouder te ‘pleasen’. Als de ouder 
te weinig zorg kan bieden en het kind vooral waardering 
ervaart in het pleasen van de ouder, stagneert de be-
wustwording van wat hijzelf voelt. Het kunnen herken-
nen van wat er in jezelf en in de ander gebeurt, is de 
basis voor goede hechting. Als er geen hechtingsfiguur is 
die dit aan het kind leert, kan er een onveilige of ambiva-
lente hechtingsrelatie ontstaan, met risico op negatieve 
consequenties voor de persoonlijkheidsontwikkeling.”
“Als kinderen in de preverbale fase getraumatiseerd 

worden, leren ze anders mentaliseren. Daardoor kunnen 
problemen in de hechting optreden. Joan Lovett heeft 
een EMDR-protocol ontwikkeld om met preverbaal trau-
ma te werken: ‘De verhalenmethode’. In Nederland is dit 
protocol vertaald en bewerkt door Renée Beer en Carlijn 
de Roos. In de OKTT is een verbinding gemaakt tussen 
de kennis van dit protocol, de kennis van Infant Mental 

Health en van bestaande ouder-kindpsychotherapie.” 

“Bij de toepassing van EMDR in OKTT is het EMDR-basis-
protocol het uitgangspunt. Mijn ervaring is dat je anders 
zomaar kunt verdwalen in het vertellen van het verhaal, 
waarbij je tapt. Het heeft altijd wel enig effect, maar er 
is meer mogelijk als je weet wat je aan het doen bent. 
Je ontwikkelt het target door een verhaal te formuleren 
over de ervaringen die voor het kind mogelijk traumatisch 
zijn geweest. Dat doe je samen met de hechtingsfiguren 
(ouders, pleegouders, adoptieouders), waarbij je steeds 
uitgaat van de beleving van het kind. Als het verhaal van, 
laten we zeggen kleine Liza, duidelijk is, dan nemen we dit 
door in de derde persoon: ‘Kleine Liza had pijn aan haar 

Therapie voor 
preverbaal trauma: 

Ouder Kind Trauma 
Therapie
De ontwikkeling van jonge kinderen speelt al gedurende de hele carrière van Marianne Went een rol. In de ze-
ventiger jaren als leidster van een 'laissez faire kresj', later als afdelingshoofd in een medisch kinderdagverblijf 
(MKD), als medeoprichter van een groep van in hun ontwikkeling bedreigde kleuters en als coördinator van een 
vroegtijdig onderkenningsteam. Via de toepassing van EMDR belandde Marianne in het ‘traumacircuit’. Geïn-
spireerd door Carlijn de Roos ging ze aan de slag met EMDR bij jonge kinderen, met name die met preverbaal 
trauma. Omdat EMDR alleen onvoldoende effectief was, maakte Marianne de keuze om EMDR in te bedden in 
een psychotherapie. Zo ontstond de Ouder Kind Trauma Therapie (OKTT). Om het belang van deze specifieke 
toepassing van EMDR zichtbaar te maken, schrijft Marianne erover, geeft ze onderwijs en start ze binnenkort 
met onderzoek. Inmiddels gebruikt Marianne de kennis over preverbaal trauma bij jonge kinderen ook bij ou-
dere kinderen, adolescenten en volwassenen. In dit artikel vertelt zij uitgebreid over OKTT en haar ervaringen.
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keel. Ze moest met papa en mama mee naar 
de dokter.’ Dat helpt meteen om er - analoog 
aan het basisprotocol - voor te zorgen dat je 
vanuit nu naar toen kijkt. Tegelijkertijd bied 
je BLS (bilaterale stimulatie) aan. Ik vind taps 
het beste passen, omdat ze het meest gere-
lateerd zijn aan de modaliteit waarin herinne-
ringen op jonge leeftijd worden opgeslagen: 
lichaamssensaties. Met het tempo varieer je 
de mate van afleiding. De therapeut gebruikt 
woorden om de emoties te benoemen: ‘Mis-
schien was het wel heel verdrietig voor kleine 
Liza dat papa weg moest van de dokter...’ 
Het kind reageert hierop, wat je tijdens het 
tappen benoemt: ‘Oh, wat een verdriet…’ De 
SUD lees je af aan wat je aan het kind merkt 
en wat de ouders je teruggeven. Soms lees je 
de spanning af aan het lijfje van het kind. Ik 
zag laatst bij een kind tijdens het verhaal over 
een oorontsteking één oortje rood worden. Ik 
benoemde dit: ‘Dat deed vast heel erg pijn bij 
kleine Daan…’ Eigenlijk doe je hetzelfde als 
bij een volwassene  als deze zegt dat hij oor-
pijn krijgt tijdens de desensitisatie door ‘blijf 
daarbij’ te zeggen. Je versterkt zo het menta-
liseren en maakt als het ware een inhaalslag.” 

“Vergelijkbaar met de effecten van EMDR 
bij volwassenen ijlt het effect bij kinderen 
thuis na. Er verandert vaak al snel iets in de 
emotieregulatie: een kind gaat bijvoorbeeld 
vaker jengelen en zoekt meer nabijheid dan 
voorheen. Ook zie je nogal eens gedrag uit 
de periode waarover in de sessie is verteld. 
Het is van groot belang om de ouders daarop 
voor te bereiden. Psycho-educatie helpt de 
ouders om dit te verdragen en om open te 
staan voor de groei en ontwikkeling van hun 
kind. In een vervolgsessie lees je de SUD af 
aan het verslag van de ouders en de reacties 
van het kind. Ik start het verhaal dan weer op 
vanaf het begin en ga verder. Je ziet vanzelf 
wat er ‘opvlamt’. Soms zeggen kinderen, ook 
in de derde persoon, iets als: ‘Hoeft niet meer, 
verhaal van baby’, of ze hebben er zelf woor-
den aan gegeven. Een patiëntje van tweeën-
half was bijvoorbeeld met 24 weken geboren 
en moest met 26 weken geopereerd worden 
aan zijn oogjes. Een week later mocht hij te-
rug naar het ziekenhuis waar hij was geboren. 
Dat vertelden de ouders, en de vader vulde 

“Bij Ouder Kind Trauma 
Therapie stel je je sensitief 
op, maar je bent ook 
degene die de regie houdt.”
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de moeder aan met: ‘Ja, we kregen dezelfde plek voor de 
couveuse en toen was zuster Anja er gelukkig weer.’ Het 
jongetje zei ineens: ‘Ik hoort een muziekje.’ Ik zag hem 
luisteren! Zijn vader stootte de moeder aan: ‘Joh, dat 
was dat muziekje dat zuster Anja steeds naast zijn bedje 
zette… de enige manier waarop dat piepkleine mannetje 
toen kon ontspannen.’ Je gaat als therapeut verder, tot er 
rust is bij het kind. De doelstelling is en blijft: verwerken 
van het trauma, herstel van de hechtingsrelatie en het 
oppakken van leeftijdsadequate ontwikkelingstaken.”

Systeem
“Er moet minstens één hechtingsfiguur bij de sessies 
aanwezig zijn: die geeft veiligheid, informatie en de mo-
gelijkheid om al een begin te maken met het herstellen of 
opbouwen van de hechtingsrelatie. Vergeet niet dat ou-
ders de ervaringen óók opnieuw gaan beleven. Wanneer 
je merkt dat de emoties bij (één van) de ouder(s) nog 
te hoog zitten, pas je eerst EMDR bij hen toe: de ouder 
moet een zo rustig mogelijk brein hebben, anders levert 
de therapie een nieuw trauma op.” 
“In de sessies met het kind is alle aandacht op het kind 
en de interactie gericht. Dikwijls stimuleer ik de ouders 
om een beschermende rol in te nemen. Soms ‘ontschul-
dig’ ik ze: ik laat het kind weten dat de ouders ook niet 
voor de nare situaties hebben gekozen. Kinderen pikken 
dit goed op. Het kind mag uiteraard boos of verdrietig 
zijn om wat er is gebeurd, maar kan dit makkelijker ach-
ter zich laten als het weet dat de ouder niet anders kón 
in die situatie. Hier komt het systemische stuk naar vo-
ren: wat betekende dit voor de ouders en wat kan ik als 
therapeut in de relatie herstellen? Je ziet soms mooie 
dingen gebeuren. Het kind gaat op schoot zitten, wordt 
weer even baby en de ouders reageren daar dan op. Dat 
zijn heel compacte ervaringen in je kamer en die inhaal-
slag gaat thuis bij het gezin verder.” 
“Wanneer een vrouw zich aanmeldt om een nare beval-
ling te verwerken, is het belangrijk om ook aan de hech-
ting van de baby te denken. Daarbij speelt ook de vader 
een rol. Bij een gecompliceerde bevalling krijgt hij in het 
ziekenhuis gelijk de zorg om zijn net geboren baby, ter-
wijl zijn vrouw al uit zicht is om met spoed te worden 
behandeld. Hij staat zich bij de baby af te vragen of zijn 
vrouw het gaat overleven… Dergelijke omstandigheden 
kunnen een probleem opleveren. Het is daarom goed om 
daar alert op te zijn. Traumabehandeling is natuurlijk al-
leen geïndiceerd als klachten met een dergelijke ervaring 
samenhangen. Ik raad aan om, daar waar mogelijk, al 
vroeg nare ervaringen ‘op te ruimen’. Dan heb je schoon 
gereedschap voor de ontwikkeling van de relatie met el-
kaar en met het kind.” 

Volwassenen
“Ook bij volwassenen kan preverbaal trauma spelen. Ik 
herleid de klachten waar iemand mee komt, naar de pe-
riode waarin de problematiek hoogstwaarschijnlijk is ge-
worteld, met de ontwikkelingsfases uit de psychoanalyse 
als kapstok. Bij volwassenen heb je vaak meer motiva-
tietechnieken nodig om het stuk uit de vroege jeugd te 
behandelen, omdat volwassenen de ‘link’ met de huidige 
klachten niet onmiddellijk zien. Vaak hebben mensen al 
vele hulpverleningstrajecten achter de rug, voordat ze 
deze therapie aan willen gaan. En toch kan bijvoorbeeld 
een basale eenzaamheid of een behoefte om te pleasen 
al heel vroeg zijn ontstaan.” 
“Een volwassen patiënte van mij realiseerde zich dat zij - 
geboren uit een doodzieke moeder - in haar eerste twee 
levensjaren de voor een kind zo noodzakelijke erkenning 
kreeg door lief, rustig en troostend te zijn. Na het over-
lijden van haar moeder zette ze dit gedrag voort in het 
gezin met haar vader en stiefmoeder. Inmiddels is ze een 
vijftiger en kan ze door een burnout niet naar haar werk 
bij de zorginstelling waar ze al jarenlang werkt. Ze kan 
langzaamaan terugkijken op haar leven en ze realiseert 
zich hoe eenzaam ze is en hoe slecht ze in staat is om 
afhankelijk te zijn, om een gelijkwaardige relatie aan te 
gaan. Een dergelijk inzicht levert motivatie en moed op 
om met het preverbale trauma aan de slag te gaan.”

De therapeut
“Zoals ik al zei, is het EMDR-protocol de basis in de be-
handeling. Naast je EMDR-kennis moet je zeker ook de 
ontwikkelingsfasen goed in je achterhoofd hebben: de 
psychoanalytische- of die van Piaget, dat zijn de tools die 
je gebruikt en daarbij de systemische elementen. Voor de 
therapeut is het zaak om goed waar te nemen en mee te 
bewegen. Je stelt je erg sensitief op bij OKTT en je bent 
tegelijkertijd degene die de regie houdt. Het lijkt eenvou-
dig, maar dat is het zeker niet. Je leeft het mentaliseren 
ter plekke voor, je maakt zoveel mogelijk de verbinding 
tussen kind en ouders. Het is steeds weer een intensieve 
klus, maar zó mooi om te klaren!”          

Marianne Went is klinisch psycholoog, psychotherapeut, 

systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Ze werkt bij Her-

laarhof  in een K&J-team, waarin trauma en Infant Mental 

Health worden gecombineerd, en in haar eigen praktijk 

met cliënten van nul tot jong bejaard. 
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psychotherapeutische behandeling met EMDR voor kinderen met preverbaal 
trauma. GZ-Psychologie, 2 (tijdelijk te lezen op de VEN-website)
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Yvette is jarenlang gepest. Dit begon al op het Medisch 
Kleuterdagverblijf, en op de basisschool en het voortge-
zet onderwijs ging het onverminderd door. De vele pes-
tervaringen hadden haar gevoel van eigenwaarde fors 
aangetast. Ze heeft er veel aan gedaan om er geen last 
meer van te hebben, maar niets hielp. Ze had er tot voor 
kort nog dagelijks last van. Een aantal werkstukken en 
presentaties over pesten verder, kwam Yvette bij de Ba-
sis-GGZ terecht. Dat pakte goed uit. 
Na een EMDR-sessie, gericht op haar pestervaringen en 
het negatieve zelfbeeld, schreef ze:

Wil je graag iets van jouw cliënt(e) in deze rubriek zien, 
dan kun je contact opnemen met Femke van de Linde 
(lindepraktijk@gmail.com).

‘Van zwart
naar wit’
met EMDR
Tekst: Hillieta de Ridder en Femke van de Linde
Illustratie: Charlotte Tasma

Client’s perspective

Deze rubriek is voor mooie, aangrijpende, interes-
sante of enthousiaste uitingen van cliënten over 
hun EMDR-therapie. Het kan gaan om een omschrij-
ving van hoe iemand de EMDR-sessie of de therapie 
heeft beleefd, een gedicht of een kunstige uiting in 
de vorm van beelden.

Yvette is een meisje van vijftien jaar met de diagnose au-
tisme. Regelmatig schrijft ze gedichten over hoe ze zich 
voelt, zoals dit gedicht waarin ze verwoordt hoe ze haar 
autisme ervaart.

Gesloten in je eigen wereld

Niet kunnen ontsnappen

Onbegrepen

Alleen gelaten

Nagewezen

Niemand weet hoe je bent

Je bent de 'rare'

Achtergelaten door mensen

Niemand begrijpt wat je doormaakt

Een ongeneeslijke 'ziekte'

Een stempel op je hoofd gedrukt

Volgestopt met pillen

Tegen de 'ziekte'

Maar niks wat de 'ziekte' geneest

Geestelijk jonger

Altijd gevangen in je dromen

Mengende gevoelens

Extreme gevoelens

Niemand weet wat ík doormaak…

Loslaten wat nooit los had kunnen laten

Ik voel me vrij om te bewegen

Vrij om te praten

Vrij om te zijn wie ik ben

Met een zwaai van vingers

Deden mijn zorgen verdwijnen

Ging een wereld voor mij open

Om weer mezelf te zijn

Met eigenschappen die mensen leuk en niet leuk vinden

Laat ik de wereld zien wie ik ben

Hier ben ik

Geniet er maar van

Want ik ga nog lang niet weg!
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In de rubriek ‘EMDR over de grens’ 
interviewt Iva Bicanic telkens een 
voorzitter of een EMDR-beroeps-
vereniging buiten Nederland. Deze 
keer is dat Emre Konuk, psycholoog 
en voorzitter van de Turkse EMDR-
vereniging. Daarnaast is hij sys-
teemtherapeut en EMDR-trainer. 
Elke dag behandelt hij patiënten 
met EMDR. Bovendien leidt Emre 
zowel een GGZ-instelling als het 
‘Institute for behavioral studies’.

Hoe is de ontwikkeling van de 
EMDR-vereniging in Turkije ver-
lopen?
“We zijn in 2011 gestart met twaalf le-
den. Nu zijn dat er vijfhonderd, dankzij 
een nieuwe regeling dat cursisten die 
de EMDR-opleiding volgden, automa-
tisch lid worden van de vereniging. 
Voor de prijs van de EMDR-basisoplei-
ding krijgen mensen automatisch één 
jaar lidmaatschap. Onze ervaring is dat 
mensen na dat eerste jaar lid willen blij-
ven. We proberen het lidmaatschap zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo is 
er een Yahoo-groep, waarop non-stop 
feedback kan worden gevraagd aan 
ervaren therapeuten bij lastige casuïs-
tiek. Vanwege het lage salaris van veel 
leden (omgerekend zo’n zeshonderd 
Euro per maand), veelal psychologen 
die voor de overheid, een gemeente of 
een ziekenhuis werken, is het betalen 
van een supervisor bijna onmogelijk. Ik 
ben er trots op dat onze aanpak werkt 
en de vereniging zo snel groeit.”

Wat gebeurt er in Turkije op het 
gebied van EMDR en onderzoek?
“Onder Syrische vluchtelingen heb-

ben we veel onderzoek gedaan binnen 
het Humanitarian Assistance Program 
(HAP). Maar het programma is zoveel 
meer dan een wetenschappelijke stu-
die. Turkije is een groot land en EM-
DR-therapeuten zijn zeldzaam. In zes 
steden zijn daarom professionals ge-
stationeerd die bij een ramp of vluchte-
lingenmigratie naar de rampplek gaan 
en daar de local professionals trainen 
in eerste opvang, EMDR en oplossings-
gerichte therapie. Binnen die gemeen-
schap wordt vervolgens een eigen EM-
DR-community opgebouwd. Via Skype 
krijgen die mensen online supervision, 
soms zelfs tijdens de EMDR-therapie 
zelf om direct te kunnen sturen. Dat de 
vluchtelingen gebaat zijn bij traumabe-
handeling is klinisch gezien duidelijk. 
We vonden dat ongeveer 65 procent 
van hen na screening in aanmerking 
komt voor de diagnose PTSS. Na toe-
passing van het Recent Traumatic Epi-

sode Protocol (RTEP, zie EM nummer 
7), bedoeld om traumagerelateerde 
klachten in de acute fase te verminde-
ren, bleken er na gemiddeld vier ses-
sies van ieder negentig minuten, meer 
mensen te zijn opgeknapt dan in een 
controlegroep. Overigens kan RTEP ook 
in een groep worden gedaan. Dan blijkt 
de helft van hen van de PTSS-diagnose 
af te komen. Maar natuurlijk moeten 
we meer onderzoek doen, voordat we 
harde uitspraken kunnen doen.”

Hoe kregen jullie vluchtelingen 
gemotiveerd voor deelname aan 
de behandeling?
“Vluchtelingen vormen een moeilijke 
populatie. Ze hebben nog nooit van 
therapie gehoord en zijn alleen dok-

ters gewend. Daarom hebben we bin-
nen de kampen, die geregeerd worden 
door tribes, de leiders van die tribes 
benaderd. Dat zijn er ongeveer tien per 
kamp. Het zijn ouderen boven de vijftig 
jaar die gerespecteerd worden door de 
gemeenschap. Deze mensen kregen 
een halve dag workshop over het ef-
fect van trauma en therapie. We zeiden 
tegen hen: ‘Alsjeblieft, vertel je eigen 
mensen hierover.’ Dat wilden ze doen 
op één voorwaarde: ‘First treat us’. En 
zo is het gegaan. Wel waren er mensen 
nodig die elke dag voorafgaand aan de 
sessie de betreffende persoon gingen 
ophalen met de mededeling: ‘I have 

come to pick you up for your session’. 
Met name sombere vluchtelingen moet 
je op die manier aanspreken.” 

Hoe kijken de Turken tegen de 
vluchtelingen aan? 
“Een minderheid van de vluchtelingen 
woont in kampen. De meerderheid 
van in totaal 1.7 miljoen vluchtelingen 
woont echter in de grote steden en 
maakt dus deel uit van de bevolking. 
Ze werken en maken gebruik van het 
gezondheidszorgsysteem. De overheid 
heeft hen een tijdelijk citizenship ge-
geven en scholen voor hun kinderen 
aangewezen. Natuurlijk is er maffia in 
opkomst die criminele zaakjes en pros-
titutie opzetten. Maar ooit waren we 
broeders en zusters in het Ottomaanse 
rijk, wat nu aparte landen zijn zoals Jor-
danië, Syrië, Irak en Turkije. Voor jullie 
zijn de Syrische vluchtelingen vreem-
den. Voor ons zijn ze, vanwege een ge-
deeld verleden, familie, en zo gaan we 
ook met ze om.”           

”Syrische vluchtelingen 
zijn familie voor ons”
Tekst: Iva Bicanic

EMDR over de grens
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Eerst stabiliseren en dan verwerken, of meteen 
beginnen met verwerken van het trauma? Het is 
een bekend dilemma voor therapeuten. Op het 
EMDR-congres in Milaan (2015) liet de Italiaanse 
psycholoog Gabriella Giavannozzi  zien hoe je bij 
traumaverwerking tegelijkertijd met verwerken en 
stabiliseren bezig kunt zijn. Zij maakt daarvoor ge-
bruik van de zogenoemde polyvagale theorie van de 
Amerikaanse biologisch psychiater Stephen Porges.

Porges’ polyvagale theorie is een nieuwe manier van kij-
ken naar de werking van het autonome zenuwstelsel, die 
mogelijkheden biedt voor een alternatieve aanpak van 
mentale en psychische klachten. Porges onderscheidt 
drie neurofysiologische mechanismen: het ventro-va-
gaal circuit (VVC), de sympathische activering van het 
zenuwstelsel (SZS) en het dorso-vagale circuit (DV). Deze 
mechanismen corresponderen met drie niveaus van vei-
ligheid die hij met de volgende termen omschrijft: ‘social 

engagement’, ‘fight-flight’ en ‘freeze’ (zie de ‘stoplicht-
cirkels’ in bijgaand schema). 
De activering van het VVC is de neurofysiologische res-
pons op een als veilig ervaarde omgeving. De hartslag 
neemt toe en zorgt voor een optimaal mentaal en fysiek 

functioneren. Wordt de omgeving als gevaarlijk ervaren, 
dan leidt dat tot de bekende fight or flight-reactie als 
poging om gevaar af te wenden en veiligheid te her-
stellen. Als de omgeving ten slotte wordt ervaren als 
levensbedreigend, en vechten of vluchten geen soelaas 
lijkt te bieden, dan kan dat leiden tot bevriezing van het 
lichaam. Dit geeft een gevoel van hulpeloosheid en leidt 
in extreme gevallen tot braken of flauwvallen. 

Polyvagale theorie en EMDR
In haar workshop liet Giavannozzi zien hoe de polyvaga-
le theorie EMDR-therapeuten kan helpen om patiënten 
beter te stabiliseren, hen te leren hun verdedigingsme-
chanismen beter te hanteren en om te checken of de 
verwerking succesvol is verlopen. Giovannozzi pleit voor 
het goed onderscheiden van de verschillende reacties 
en het aanbieden van daarop afgestemde interventies. 
Denk dan aan het toepassen van Applied Tension, een 
bloeddrukverhogende interventie door het aanspannen 
van de spieren bij bijvoorbeeld een freeze-reactie of, 
vanuit de sensomotorische therapie, de interventie rit-
misch tappen met de voeten bij een fight/flight-reactie.
“We moeten patiënten vooral leren hun neurobiologi-
sche reacties beter te reguleren, zodat ze meer in een 

Stabiliseren én verwerken: 
toepassing van Porges’ 
polyvagale theorie bij EMDR
Tekst: Carien Karsten   Vormgever schema: Gerard Smit

Verslag

Workshop van Gabrielle Giavannozzi op EMDR Europe congres

Gabriella Giovannozzi is psycholoog, psychotherapeut en EMDR-consultant. 
Ze werkt in Florence bij het instituut van Psychotraumatologie en Psychodyna-
mica. Ze is betrokken bij de meest recente psycho-fysiologische onderzoeks-
studies naar EMDR en mede-editor van de Italiaanse uitgave van ‘Coping with 
trauma-related dissociation. Skills training for patients and therapists’, van   
S. Boon, K. Steele en O. van der Hart.
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VVC-toestand verblijven”, aldus Giovannozzi. 
Dit demonstreert ze met de video van een patiënte 
die veertien maanden werd gegijzeld door Al Quaida. 
Als therapeut haalt ze heel soepel haar patiënt uit een 
freeze- of collapse-reactie door bijvoorbeeld de vraag te 
stellen waar in de ruimte ze zich veilig voelt: in een an-
dere stoel, misschien op een andere plek of misschien 
wel op de grond? 
Er is voor Giovannozzi geen tegenstelling tussen stabili-
seren en traumaverwerking, moeiteloos gaat ze van het 
een op het ander over. Ze vraagt zich niet af of je EMDR 
kunt toepassen, maar hoe. Ook is het voor haar niet de 
vraag of er een protocol is voor deze patiënt, maar waar 
ze met deze patiënt kan starten.
De Italiaanse psychloog maakt ook duidelijk hoe mak-
kelijk je van het VVC, via sympathische activering, tot 
dorsovagaal (DV) vervalt. Zit je eenmaal in dat laatste 
systeem, dan is de beweging naar boven nauwelijks 
meer tot stand te brengen. Emotie kaapt het lichaam.
Het innovatieve van de toepassing van de polyvagale 
theorie is het stimuleren van het social engagement sys-

teem (de ervaring veilig en geborgen te zijn). Met haar 
vaak non-verbale interventies, zoals het vasthouden van 
armen, pendelt Giavonnozzi moeiteloos tussen een in-

stortreactie van de patiënte en haar veilige toestand. 
Ze gebruikt daarvoor ademhalingsoefeningen (korte in-
ademing, lange uitademing), het in- en uitademen alsof 
je op een wipwap of schommel zit, het stimuleren van 
zingen en hartcoherentie-oefeningen. Ze laat de patiënt 
stilstaan bij goede ervaringen met relaties en met ver-
zorgd worden in zijn of haar leven, die ze bekrachtigt 
met oogbewegingen. Oogcontact is essentieel voor de 
ontwikkeling van het VVC-circuit, dus stimuleert zij ook 
indirecte vormen van oogcontact, bijvoorbeeld doordat 
de patiënt zich voorstelt oogcontact te hebben met een 
hond, poes of paard, of met iemand die vroeger goed 
voor de patiënt zorgde.
Het leuke van de workshop van Giavonnozzi is dat ze 
nieuwe wetenschappelijke inzichten vertaalt naar de 
praktijk en dit illustreert met direct toepasbare interven-
ties. Inspirerend voor therapeuten en een verrijking van 
de behandeling.            

Porges, Stephen (2011). 

The polyvagal theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attach-

ment, Communication and Self-Regulation, Norton.
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De doelgroep die bij het Leger des Heils wordt behan-
deld is een bont gezelschap van voornamelijk prosti-
tuees, verslaafden en daklozen. Het zijn volwassenen 
van 18 tot 88 jaar, veelal zorgmijders met vaak ernstige 
psychische problemen. Ook hun problematiek is heel 
divers.“We zien vrij veel traumagerelateerde proble-
men”, vertelt Marleen Helders. “Bijvoorbeeld bij vrou-
wen die te maken hebben met prostitutie of loverboys, 
en mannen en vrouwen met een geschiedenis van hui-
selijk of seksueel geweld. Hierbij ontstaat ook vaak ver-
slavingsproblematiek, wellicht om de ontstane pijn te 
kunnen hanteren. Vaak is er sprake van huisvestingspro-
blematiek (dakloos),  een zeer beperkt sociaal netwerk 
en grote financiële problemen; veelal is er geen dagbe-
steding en geen inkomen. Een groot deel van hen heeft 
daarnaast een beneden gemiddelde intelligentie, maar 
er komen ook boekhouders, werkeloze moeders en aan 
lager wal geraakte academici met minder ernstige psy-
chische klachten, die niet of nauwelijks psychosociale 
problematiek ervaren. De meesten worden verwezen 
door de huisarts, ook omdat we geen wachtlijst hebben.”

Op een bankje in het park

Het Apeldoornse Leger des Heils-team bevindt zich ‘in 
de wijk’, waardoor cliënten lopend of op de fiets naar 
de afspraak kunnen komen. Er is immers niet altijd geld 
voor het openbaar vervoer. “Door de geringe draag-
kracht van de meesten, worden dingen als afstand en 
moeite anders beleefd. De drempel om hier te komen 
moet dus laag zijn. We werken met verschillende ‘out-

reachende’ teams, die de buurt in gaan om contact te 
maken met deze mensen. Als iemand door de huisarts 
is verwezen en geen woonruimte of vervoer heeft, of 
zich te ongemakkelijk in een kantoor voelt, spreken we 
af op een bankje in het park. Dan proberen we als het 
ware een brug te slaan tussen twee werelden; mensen 
ervaren dan, dat er ook -of zelfs- met een psycholoog 
best te praten valt. Ik merk dat voor een aantal van hen 
een gesprek met 'de psycholoog' een spannende stap 
is, waarvoor ze bij wijze van spreken hun zondagse pak 
aan willen trekken. Door er gewoon op af te gaan, laten 
we zien dat dit echt niet hoeft.”          

EMDR bij het 
Leger des Heils

Interview

Tekst: Marjolein Geldermans   Foto: Nienke Hofstede

Marleen Helders werkt als psycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o. op de 

polikliniek GGZ Gelderland van het Leger des Heils, locatie Apeldoorn in een 

multidisciplinair team van psychologen, systeemtherapeuten en een psychia-

ter. Er zijn nauwe banden met de huisarts en het maatschappelijk werk. Het    

Leger des Heils werkt vanuit een christelijke identiteit en wil ‘een helper zijn 

voor hen die geen helper hebben’.
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Op mijn vraag of ze ook EMDR doet op een parkbank-
je, antwoordt Marleen ontkennend. “Maar het is wel 
belangrijk om contact te houden, en dat kun je doen 
door mensen op te zoeken. Als iemand zijn huis niet 
uit durft en daardoor geen behandeling in de reguliere 
GGZ kan volgen, dan komen we de eerste paar keer 
gewoon aan huis. Je komt dan niet altijd meteen aan 
behandelen toe, omdat de situatie thuis veelal chao-
tisch is. Als ik na binnenkomst mezelf langs de hond, 
een aantal kinderen, dozen en een box heb gema-
noeuvreerd, moet ik soms zoeken naar een zitplaats, 
omdat er geen lege stoel te vinden is: alles ligt vol 
met spullen. Een behandeling in de behandelkamer is 
efficiënter, maar wanneer dit (nog) niet lukt, starten 
we gewoon thuis. Zo ga ik op bezoek bij een vrouw 
met een paniekstoornis. Ik behandel haar protocollair 
door middel van Cognitieve gedragstherapie (CGt) en 
we rennen in haar eigen huis de trap op en af. Dat 
gaat prima. Als het vertrouwen er is, spreken we een 
volgende keer wel op kantoor af.”

Praten helpt niet

“Ik vind het belangrijk om mijn cliënten voor een 
EMDR-behandeling wekelijks te zien. Dit lukt niet al-
tijd. Het is vooral lastig als zij nog alcohol of drugs 
gebruiken. Ik probeer dan wel af te spreken dat ze 
niet voor de behandelsessie gebruiken. In de weten-
schap dat ze vaak een keer niet komen, plan ik soms 
twee afspraken per week in. Dan zie ik ze toch we-
kelijks. Ik heb gemerkt dat het belangrijk is om naast 
de EMDR-behandeling contact te houden, door bij-
voorbeeld een keer te bellen of via de mail contact 
te maken.” 

Ik vraag aan Marleen hoe het voor deze mensen is 
om regelmatig op afspraken te komen, terwijl ze in 
moeilijke levensomstandigheden verkeren en van 
dag tot dag het hoofd boven water moeten zien te 
houden. “Binnen deze doelgroep maakt een relatief 
groot aantal mensen de behandeling niet af”, vertelt 
ze. “Ik probeer daarom bij de start van de behande-
ling in kaart te brengen wat de kansen en risicofac-
toren zijn, door bijvoorbeeld aan de betreffende per-
soon te vragen: ‘Wanneer haak je af? Hoe en waar 
kan ik je dan bereiken? En wat kun jij zelf doen om 
ervoor te zorgen dat de behandeling slaagt?’ Ik vind 
het opvallend dat veel mensen die bij ons worden 
aangemeld in eerdere behandelingen vooral veel 

gepraat hebben over hun problemen en om allerlei 
redenen, nog voordat de traumabehandeling was 
begonnen, zijn gestopt.”

Marleen probeert zoveel mogelijk het praten over 
‘een rot leven’ te voorkomen. “Dat hebben ze dus al 
vaak gedaan en het heeft hen niet verder geholpen. 
Ik begin liever direct met de traumabehandeling.” Ze 
vraagt zich weleens bezorgd af of het verantwoord is 
een EMDR-behandeling op te starten, als de therapie-
trouw zo gering is. “De traumagerelateerde klachten, 
bijvoorbeeld herbelevingen, zijn er echter al en deze 
worden volgens mij niet aangewakkerd door de start 
van de behandeling.” Marleen noemt een voorbeeld 
van een jongen die uit beeld is geraakt na de start 
van de EMDR-behandeling. Toen hij weer contact op-
nam, bleken de PTSS-klachten niet verminderd, maar 
ook niet verergerd. Dat stelde haar gerust.  

De praktijk

“Hoewel mijn ervaringen met EMDR nog relatief pril 
zijn”, vervolgt Marleen, “heb ik de afgelopen jaren in 
de praktijk gezien en geleerd dat het heel zinvol is om 
juist in een vroeg stadium van de behandeling EMDR 
of exposure aan te bieden. Het heeft weinig zin om, 
bijvoorbeeld in het kader van stabilisatie, eerst alle 
praktische problemen aan te pakken. In de praktijk 
blijkt, dat als iemand geen huisvesting heeft, het nog 
steeds goed mogelijk is om al wel met traumabehan-
deling te starten. Ik merk dat mensen daarna veelal 
meer ruimte en veerkracht hebben om weer zelf de 
regie over hun leven te nemen en iets aan de prakti-
sche problemen te gaan doen. Het lijkt wel of andere 
hulp, zoals maatschappelijk werk, na de traumabe-
handeling meer kans van slagen heeft. Traumagerela-
teerde klachten kunnen immers heel invaliderend zijn. 
EMDR heeft dus juist een stabiliserend effect en het is 
prettig dat het zo concreet is.” 

Als voorbeeld noemt Marleen een jongeman van begin 
twintig met een lage intelligentie, zonder woning, werk 
en vrienden, maar met grote financiële problemen. Hij 
is betrokken geraakt bij drugshandel en is ernstig be-
dreigd. Sindsdien heeft hij nachtmerries, durft niet te 
gaan slapen, vermijdt bepaalde plaatsen en denkt de 
daders te zien lopen. Hij voelt zich voortdurend ang-
stig. Na een korte kennismaking en uitleg starten ze 
met EMDR. “Al aan het einde van de eerste sessie, als 
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de SUD is gedaald van 8 naar 0, verandert het per-
spectief: hij wordt zich ervan bewust dat er mensen 
zijn, zoals zijn moeder, die hem willen helpen. Het ge-
voel van bedreiging neemt sterk af. Hij durft weer met 
het openbaar vervoer te reizen en hij slaapt nachten 
door. Dit maakt dat hij weer bij zijn oude werkgever 
aan de slag kan. Dat geeft hem de mogelijkheid om 
ook zijn financiën op orde te brengen. Omdat ikzelf zo 
verrast was over het effect, heb ik hem gevraagd om 
later nog een keer terug te komen. Ik was bang dat ik 
misschien iets over het hoofd had gezien. Dit gesprek 
bleek in de ogen van de jongen volstrekt overbodig. 
‘We waren toch klaar? En het ging toch goed? Waarom 
dan nog moeilijk doen?’”

Marleen benadrukt dat zij samenwerkt met collega’s 
die meer ervaring hebben met EMDR en dat de me-
ningen verdeeld zijn over de volgorde van traumage-
richte behandeling en al dan niet stabiliseren. 

Niet redderen

In dit interview kan ik het niet laten om ook even mijn 
eigen stokpaardje aan te raken, omdat het mij bij 
deze doelgroep zo toepasselijk lijkt: denken en wer-
ken vanuit de positieve psychologie. Marleen is het 
daarmee eens. “Ik vind het bij deze doelgroep belang-
rijk om uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt, 
zodat deze zelf weer de regie kan nemen over zijn of 
haar leven. Dat is voor velen erg moeilijk: de opge-

lopen beschadigingen zijn vaak intens en de kwets-
baarheid groot, evenals het stigma waar deze groep 
mee te maken heeft. Het is verleidelijk om je als red-
der op te stellen, en er vált ook veel te redden. Maar 
ze blijven dan slachtoffer. Het is mijn overtuiging dat 
deze groep niet gebaat is met ‘redderen’. Als iemand 
stinkt, dan zeg ik daar iets van. Daarmee geef ik mijn 
eigen grenzen aan. Ik verwacht ook iets van die an-
der binnen diens mogelijkheden en wil niet alleen een 
steunpilaar zijn.” 

Dweilen met de kraan open

Ik vraag me af of, en in hoeverre het met deze doel-
groep lukt om als behandelaar de moed erin te hou-
den, wanneer het trauma of de problemen voortduren. 
Bijvoorbeeld bij vrouwen die mishandeld of (seksueel) 
uitgebuit worden door hun partner, maar de relatie 
niet willen verbreken. Marleen vertelt daarop dat zij 
in de basiscursus door haar docent werd aangemoe-
digd om aan de slag te gaan, óók als de problema-
tiek nog voortduurt, onder het motto: ‘dweilen met 
de kraan open is nog altijd beter dan de boel laten 
onderlopen’. “Inmiddels ben ik heel enthousiast over 
de uitwerking hiervan in de praktijk. De behandeling 
van hun trauma’s geeft mensen de ruimte om in een 
later stadium ook andere, vaak meer helpende keu-
zes te gaan maken. Het is enorm motiverend om te 
merken dat je iets kunt betekenen voor diegenen die 
ver van behandeling af lijken te staan. Om, ondanks 
schrijnende omstandigheden, perspectief te kunnen 
bieden aan mensen die aan de rand van de samen-
leving staan, vaak geïsoleerd zijn geraakt en na vele 
vruchteloze pogingen tot verandering nog steeds wei-
nig perspectief of vooruitgang zien. Dat geeft mij zo-
veel energie! Ik bewonder de moed van deze mensen 
en ben dankbaar dat ik vanuit een professioneel kader 
perspectief mag bieden op een hoopvolle toekomst. 
Daarnaast is het ook gewoon heel leuk om met deze 
doelgroep te werken. Veel van deze mensen zijn de 
fase van beleefdheid en ‘doen zoals het hoort’ al lang 
gepasseerd. Dat maakt dat je snel tot werkelijk con-
tact komt: ‘what you see, is what you get’. En dat is 
vaak heel erg boeiend en leuk!”          

“Dweilen met de 

kraan open is 

nog altijd beter 

dan de boel laten 

onderlopen.”
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Om naar de ander te kunnen verlangen, moet je je eigen 
angst kunnen beheersen en jezelf gerust kunnen stellen. 
Daarom wordt tijdens sekstherapie vaak naar de oorzaak 
van het verminderd seksuele verlangen gezocht. Tevens 
kijken patiënt en therapeut hoe de motivatie om de sek-
suele relatie te verbeteren kan worden versterkt. Wil een 
patiënt de therapie aangaan om de ander niet te verlie-
zen, of is er de wens vanuit de patiënt om zelf meer te 
leren genieten van seks? Verder: welke seksuele prikkels 
kunnen de seks weer op gang brengen? De seksuoloog 
zet de soms werkzame, maar oersaaie en fantasieloze 
sensate focus therapy (streeloefeningen) in, terwijl de 
patiënt de lingerie die al enige jaren in de kast ligt te-
voorschijn tovert. Seksspeeltjes worden online voor het 
goede doel besteld, erotische filmpjes gedownload en 
het boek met pikante, ondeugende meisjesverhalen via 
Bol.com besteld. Er wordt succes geboekt na de eerste 
of tweede zitting, maar de realiteit leert dat als angsten 
in het dagelijks leven bewust of onbewust regeren, deze 
de motivatie om te genieten van seks om zeep helpen, 
waardoor de therapie weinig of niets oplevert.

Zo zie ik Sofie en Hans bij wie de seksuele relatie van-
af het begin van hun samenzijn niet tot de verbeelding 
spreekt. Ze zijn zeven jaar samen en hebben twee kin-
deren. De oudste is drie en de jongste een jaar oud. Re-
lationeel gezien gaat het aardig, hoewel ze regelmatig 
flinke ruzie hebben. Ze voelen zich met elkaar verbon-
den en vinden dat ze zorgzame ouders zijn voor de kin-
deren. De seksuele relatie verloopt echter erbarmelijk. 
Hans zegt dat hij het daarom op deze manier niet meer 
vol kan houden. Hij komt ernstig tekort. Sofie zegt dat 
ze gek wordt van het dagelijkse aandringen van Hans 
op seks. Ze vindt dat het door zijn gezeur net is alsof 
ze er een derde kind bij heeft. De lol van seks heeft ze 
überhaupt nooit helemaal ingezien, hoewel het wel gaat 
als ze eenmaal over een zekere grens is. Ze vindt het 
lastig om klaar te komen en heeft in het verleden haar 
orgasmes vaak gefaket. Omdat een knuffel altijd meteen 

tot seks moet leiden, wil ze ook niet meer zoenen. Ze 
wil ook niet dat Hans haar tijdens het koken vastpakt. 
Dat heeft ze al honderd keer gezegd en toch doet hij het 
steeds weer. Hans vindt voorspel niet nodig. Daardoor is 
haar vagina als ze seks hebben droog en doet het pijn 
tijdens de penetratie. Het seksuele repertoire is beperkt. 
Seksuele fantasieën heeft ze nooit gehad. Pijpen doet ze 
alleen omdat Hans dat fijn vindt. Sperma in haar lichaam 
vindt ze ook smerig. Liever met een condoom. Als ze de 
volgende dag naar de wc gaat, vindt ze het sperma heel 
vies ruiken. Hans voelt zich afgewezen en gekwetst door 
de afkeer van Sofie voor zijn penis en zijn sperma. 
Sofie en Hans komen beide uit problematisch gezinnen. 
De moeder van Sofie is gediagnostiseerd met een bor-
derline persoonlijkheidsstoornis. Ze heeft zes kinderen 
van vier verschillende mannen. De mannen die over de 
vloer kwamen, waren volgens Sofie raar en eng. De va-
der van Hans is een dominante man die Hans vanaf zijn 
prille jeugd vernederde heeft. Hij werd met regelmaat 
geslagen. Ooit verslikte Hans zich in een hap zuurkool, 
waarna zijn vader ontzettend kwaad werd. Sinds die tijd 
heeft hij een slikfobie. Dit heeft veel invloed op zijn rela-
tie en zijn sociale leven. 

We maken een start met de sekstherapie. Hoe kunnen 
we de druk eraf halen? Wat lukt er nog wel? Wat kun-
nen ze aan? Wat zijn de voorwaarden van beide partners 
om seks te hebben en welke afspraken kunnen ze sa-
men maken? Tegelijkertijd start ik met Sofie een traject 
met EMDR. We selecteren een aantal nare herinneringen 
en zoeken daarbij de nare plaatjes, waarbij we begin-
nen met het desensitiseren van de herinneringen met 
de hoogste SUD (casusconceptualisatie ‘Rechtstreeks’). 
Op deze wijze werken we de navolgende lijst gedurende 
vijf maanden af.

Haar moeder beschuldigt de vader van misbruik met het 
zusje van Sofie. Ze laat het zusje beschrijven hoe de pe-
nis van de vader eruit ziet. Sofie zit erbij. In het plaatje zit 

Van geen zin naar seksgodin
Tekst: Jacqueline de Groot

Traumatische ervaringen kunnen de seksuele relatie ernstig verstoren. Boosheid, verdriet en teleurstelling 
versterken de erotische uitstraling naar elkaar bepaald niet en partners kunnen het vertrouwen dat het in 
bed ooit nog goed komt verliezen. Hoe kun je jezelf weer erotisch voelen? Hoe kun je weer aantrekkelijk 
worden voor de ander? De onderstaande casus illustreert hoe EMDR het erotische zelfgevoel kan verbeteren 
en daarmee kan bijdragen aan het verbeteren van de seksuele relatie.

Casus
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Sofie met haar moeder en zusje aan tafel. Haar zusje te-
kent de piemel van haar vader (NC = ‘Ik ben machteloos’). 
De moeder heeft veel mannen waaronder Kees. Hij loopt 
de hele dag met zijn blote piemel door het huis. Sofie 
vindt Kees walgelijk, weerzinwekkend. In het nare plaat-
je ziet ze Kees met zijn hangende piemel naakt op de 
trap (NC = ‘Ik ben machteloos’).
• Ze ligt in bed en hoort hoe haar moeder en Kees seks 

hebben. De deur staat open. Sofie en de andere broer-
tjes en zusjes horen het met schaamte aan. In het nare 
plaatje ligt ze in bed met open ogen te luisteren naar 
de geluiden van haar moeder en deze vriend tijdens de 
seks (NC = ‘Ik ben machteloos’). 

• Haar moeder bespreekt met Sofie hoe haar partners 
zijn. Ze bespreekt of haar minnaars ‘hun paddenstoel’ 
wel of niet gewassen hebben. De gorigheid die man-
nen met zich meedragen is niet mis te verstaan. In het 
nare plaatje zit Sofie in de keuken met haar moeder, 
die haar verhalen over mannen onthult (NC = ‘Ik ben 
machteloos’).

• Sofie moet ‘lepeltje-lepeltje’ liggen met haar vader. Ze 
wil dat niet, omdat haar vader drie jaar heeft vastge-
zeten voor misbruik met haar zusje. In het nare plaatje 
ligt Sofie tegen haar vader aan (NC = ‘Ik ben vies’). 

• De ontmaagding van Sofie is een teleurstelling. In het 
nare plaatje ligt ze onder de jongen die haar penetreert 
(NC = ‘Ik ben machteloos’).

• Hans ligt bovenop haar en ze denkt: ‘flikker op!’ In het 
nare plaatje ziet ze zichzelf wegkijken, terwijl Hans 
haar penetreert (NC = ‘Ik ben vies’).

• Hans vraagt of ze hem wil pijpen. Ze doet het voor 
hem, maar ze vindt er niks aan. In het nare plaatje pijpt 
ze Hans in de badkamer (NC = ‘Ik ben vies’).

De zittingen verlopen voorspoedig. De weerstand tegen 
seks vermindert en Hans doet zijn best om lief te zijn en 
niet aan te dringen. Ondanks de vooruitgang gaat het 
nog niet goed. Sofie ergert zich nog vaak aan het kin-
derachtige gedrag van Hans. Het stoot haar af. Hij lijdt 
nog altijd onder zijn autoritaire vader. Hans heeft een 
slikfobie. Hij heeft grote problemen met eten en Sofie 
moet zijn eten met veel vocht aanmaken. Gezellig uit 
eten is er niet bij. Hij is vaak onzeker en zoekt voortdu-
rend aandacht van Sofie. Het is nu de beurt aan Hans om 
met de EMDR-behandeling te starten. Dit traject duurt 
zes maanden. We selecteren onder andere de volgende 
nare herinneringen. 
• Hans verslikt zich als hij zeven jaar is in een hap zuur-

kool. Zijn vader wordt woedend. In het nare plaatje is 
zijn vader heel boos en hij schreeuwt nadat Hans zich 
heeft verslikt (NC = ‘Ik ben machteloos’).

• Hans wil een Rang (snoepje). Zijn vader zegt: “Dat mag 
je niet, dan stik je.” In het nare beeld ligt het rolletje 
Rang op tafel en zitten ze op de bank waar zijn vader 
hem streng toespreekt (NC = ‘Ik ben machteloos’).

• Hans is met collega’s aan het eten tijdens een avondje 
uit. Hij krijgt het eten niet weg. In het nare plaatje zit 
hij met zijn collega’s aan tafel in een restaurant. Zijn 
bord is nog vol, dat van de anderen al leeg (NC = ‘Ik ben 
machteloos’).

• Hans eet een frikandel in de auto met een vriendje. 
Hans krijgt het niet weg en voelt schaamte. In het nare 
plaatje zit hij met zijn vriendje achterin de auto met de 
frikandel op schoot (NC = ‘Ik ben machteloos’).

• Het lukt Hans niet om pillen door te slikken. In het nare 
plaatje staat hij in de keuken te worstelen met de pil in 
zijn keel. Het pak vla waarmee hij de pil probeert in te 
nemen staat ernaast (NC = ‘Ik ben waardeloos’).

• Zijn vader ramt de broer van Hans volledig in elkaar in 
aanwezigheid van Hans zelf. In het nare plaatje slaat de 
vader zijn broer in de huiskamer terwijl Hans toekijkt 
(NC = ‘Ik ben machteloos’).

De zittingen over zijn vader hakken er goed in, maar 
brengen ook veel vooruitgang. Hans knapt zichtbaar op, 
naarmate de EMDR-zittingen vorderen. De slikklachten 
nemen af en eten wordt alsmaar gemakkelijker. Hierdoor 
wordt Hans dikker en gaat er voor Sofie steeds aantrek-
kelijker uitzien. Hij is daarbij vrolijker en energieker. De 
positieve verandering die Hans heeft ondergaan en het 
opruimen van de nare ervaringen bij Sofie hadden als 
gevolg dat de seks sterk verbeterde. De behandeling met 
Hans zetten we na de EMDR-zittingen nog voort. Na een 
half jaar vertelt hij lachend dat Sofie veranderd is in een 
ware ‘seksgodin’. 

Inmiddels zijn er twee jaar verstreken. Het gaat goed 
met hen.
Hans mailt: “De EMDR-zittingen hebben mij in staat ge-

steld om af te rekenen met mijn ‘demonen’ uit het ver-

leden. ‘Demonen’ die zich uitten in onzekerheid, dwang-

matigheid, maar vooral angst.” 
Sofie mailt: “De conclusie is eigenlijk dat wanneer de 

relatie in een prettige sfeer zit, ik geen weerstand voel 

en (ondanks vermoeidheid) makkelijk in de flow kom. De 

seks is dan ook veel intiemer en niet alleen 'lust'.” 

Sofie bevalt, als alles goed gaat, binnenkort van een 
tweeling. Baby’s zijn weliswaar schattig, maar niet be-
vorderlijk voor het seksleven, laat staan een tweeling. 
De tijd zal leren of ze ook deze twee ‘demonen’ zullen 
kunnen bedwingen.                  
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Wat zie jij als het belang en de waarde van 
het betrekken van het systeem bij trauma-
behandeling van kinderen en jongeren?
“Kinderen zijn voor het reguleren van hun angsten en 
voor het bepalen van de veiligheid afhankelijk van hun 
opvoeders. Een kind kijkt in een onverwachte situatie 
altijd eerst naar het gezicht van de volwassene om te 
bepalen of die situatie onveilig is (social referencing). 
Daarom is het in elk geval van belang dat de ouder 
zelf rustig is en niet gehinderd wordt door eigen trau-
matisering bij het kalmeren van het kind. Het kan dan 
nodig zijn om eerst EMDR bij de ouder te doen.”
“Schuldgevoel bij ouders over nalatigheid of onoplet-
tendheid als gevolg waarvan een kind iets ergs is over-
komen, is ook een belangrijke reden om de ouder een 

rol te geven in de traumaverwerking. Het kan de band 
herstellen als ouders vanuit schuldgevoel minder van-
zelfsprekend ouder durven te zijn. Bij EMDR met de 
Lovett-methode (zie ook het interview met Marianne 
Went in dit nummer) heb je, als het even kan, beide 
ouders die het kind ondersteunen in het verwerkings-
proces. Het kind zit bijvoorbeeld bij de ene ouder op 
schoot, terwijl de andere ouder het verhaal voorleest. 
Dat zijn vaak prachtige processen, waarbij het kind 
zich, na een aanvankelijke worsteling met lastige ge-
voelens, helemaal nestelt op de schoot van de ouder.”
“Ooit heb ik samen met een collega geprobeerd om 
een gezin als geheel te behandelen met EMDR. We 
hadden toen op het EMDR-congres in Londen min of 
meer geleerd hoe dat moest. Het gezin was slacht-  

Vijf vragen aan... 

Wieke 
Visser
In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ wordt een meer of minder 
bekend VEN-lid aan u voorgesteld.

Tekst: Iva Bicanic   Foto: Nienke Hofstede

Wieke Visser is psychotherapeut en EMDR-supervisor. Zij behandelt kinderen en jongeren 

bij de afdeling Jeugd van Altrecht, specialist in geestelijke gezondheidszorg. 

Estafette interview
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offer geweest van een blikseminslag, waarbij de blik-
sem vlak nadat de zoon bij zijn ouders in bed was 
gekropen, insloeg in zijn hoogslaper. Alle gezinsle-
den, behalve de vader, hadden er een PTSS-diagnose 
aan overgehouden. We hebben toen een paar geza-
menlijke sessies gedaan met een geïmproviseerd 
groepsprotocol, maar uiteindelijk hebben we hen toch 
ook nog apart behandeld met EMDR. De gezamenlijke 
sessies waren wel waardevol in de verwerking, maar 
niet voldoende.”
“Toch is het niet zonder meer waar dat je altijd het 
systeem erbij moet betrekken. Sommige kinderen 
kunnen heel goed aangeven dat zij de ouder er niet bij 
willen hebben, bijvoorbeeld omdat ze aanvoelen dat 
deze ouder hun verhaal niet aankan of omdat ze zich 
schamen over de details van hun verhaal. Het is be-
langrijk om ook daar naar te luisteren en het serieus 
te nemen, ook als het een jong kind betreft. Het gaat 
erom dat je altijd nadenkt over de inbedding van het 
kind of de jongere in zijn of haar systeem, en over hoe 
je de behandeling kunt optimaliseren door de plek die 
je het systeem daarin geeft. Daarbij vind ik het erg be-
langrijk om goed te luisteren naar wat zowel het kind 
als de ouders daarover zelf aangeven.”

Wat heeft EMDR toegevoegd aan jouw werk/
carrière?
“Ik hoorde destijds bij de eerste lichting kinder- en 
jeugd- EMDR-therapeuten. Dat we zo’n direct instru-
ment in handen kregen, was bijna niet te geloven. In 
plaats van de moeizame processen met exposure, 
zag je nu de genezing onder je handen gebeuren. Ik 
weet nog dat ik met een meisje dat meermalen was 
verkracht, werkte met exposure, en ik me zo’n bruut 
voelde omdat ik haar (en mijzelf) steeds maar weer 
door die ellende moest laten gaan.”
“Ik gebruik niet alleen vaak EMDR als behandeling, 
maar ook het gedachtegoed van Francine Shapiro 
over de Adaptive Information Processing. Als ik een 
intake doe en er is sprake van een depressie, ga ik 
automatisch naar de bronnen en de ontstaansge-
schiedenis. Dan kom je meestal wel op een logische 
theorie uit over de klachten en de context. Ook hier 
kijk je naar een combinatie van systeemfactoren en 
wordingsgeschiedenis van de klachten, als je de com-
plexe problematiek wil begrijpen, zoals wij die tegen-
komen in de specialistische GGZ.”

Bij welke problematiek loop je vast met het 
EMDR-protocol?
“Bij de groep jonge patiënten met persoonlijkheids-
problematiek bij wie het zelfbeeld ernstig beschadigd 
is, vind ik het lastig. Veel van deze jongeren hebben 
een gevoel van leegte, van existentiële eenzaamheid. 
Ze kunnen de positieve verbinding met anderen niet 
vasthouden in hun brein. Dit noemen we objectcon-
stantie. Het is lastig om dat begrip van die leegte of 
‘onverbondenheid’ te vatten in een goede, passende 
NC. Vaak dekt een NC als : ‘Ik ben waardeloos’ de la-
ding niet en kom je uit op: ‘Ik ben alleen’, maar dan in 
de zin van ‘niet verbonden met anderen’.  Het is mijn 
ervaring dat het dan nog lastig is om de herinnering 
zodanig te activeren, dat hier beweging in komt. Mis-
schien ook wel logisch. Veel van deze jongeren vinden 
immers ook stelselmatig dat ze een ‘aansteller’ zijn 
en houden daarmee emoties af.”

Wat zie je als de grootste uitdaging voor de 
jeugd-GGZ waar het getraumatiseerde kinde-
ren betreft? 
“Wat mij betreft is dat het meer integreren van trau-
mabehandeling van ouders en kinderen. Enkelvoudig 
trauma bij ouders behandelen wij op onze afdeling (en 
elders in het land ook) zelf. Ouders zijn vaak enorm 
dankbaar dat dit soepel ingepast kan worden in de 
behandeling van hun kind. Maar met complexere vor-
men van trauma moeten we doorverwijzen en komen 
ouders vaak op wachtlijsten terecht, of ze krijgen 
maar een beperkt aantal behandelingen om financiële 
redenen. Bovendien kun je veel moeilijker de bevin-
dingen uit de behandeling van ouders koppelen aan 
het ouderschap.”

Wie wil je de volgende keer het woord geven 
in deze rubriek en wat is je vraag?
“Ik wil graag Leoniek Kroneman het woord geven. Zij 
werkt als cognitief gedragstherapeut bij Intermetzo 
op een afdeling voor gesloten Jeugdzorg met veelal 
ernstig getraumatiseerde jongeren. Ik zou haar wil-
len vragen wat haar ervaringen zijn met EMDR bij 
deze zeer moeilijke patiëntengroep, en omdat zij ook 
onderzoekster is, ben ik ook benieuwd of zij ideeën 
heeft over onderzoek naar effectiviteit van EMDR-be-
handelingen bij deze complexe populatie.”        
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EMDR in vluchtelingen-
kampen lijkt zinvol

Uit het totaal van 14.000 vluchtelingen die in het kamp 
verbleven, selecteeerden de onderzoekers er random 
820. Zij werden gescreend op PTSS met een zelfrap-
portagelijst (IES-R); 83,5 procent scoorde dusdanig hoog 
dat er indicatie was voor PTSS. Vervolgens benaderden 
de onderzoekers random mensen uit de groep van 820. 
Van de 45 personen die werden benaderd, weigerden er 
zestien om deel te nemen. Een door mannen herhaal-
delijk genoemde reden om deelname te weigeren was 
angst om ‘majnun’ (‘gek’) te worden door psychothera-
pie; vrouwen gaven herhaaldelijk als reden dat hun man 
deelname niet toestond. 
In Syrië bestaat een sterk stigma op het hebben van psy-
chische klachten en is psychologische behandeling weinig 
gebruikelijk. Om die reden maakten de onderzoekers in de 
kampen gebruik van Syrische opinieleiders, zoals imams 
en dorpshoofden, om vooroordelen over psychische 
klachten te verminderen en psycho-educatie over trauma 
en PTSS te geven. Uiteindelijk verdeelden de onderzoe-
kers 29 vluchtelingen over de condities EMDR en wacht-

lijst. De behandeling bestond uit een maximum van ze-
ven EMDR-sessies van negentig minuten. Steeds werd de 
naarste herinnering aangepakt. De therapeuten in de stu-
die die uitsluitend de EMDR-basistraining hadden gevolgd, 
behandelden hun patiënten in een kinderdagverblijf, zodat 
de deelnemers eenvoudig de behandeling konden volgen 
zonder dat zij hun sociale omgeving hierover in hoefden 
te lichten. Alle deelnemers in de EMDR-conditie voltooi-
den hun behandeling. Hun scores op de zelfrapportagelijst 
voor PTSS-klachten (IES-R) en op een depressielijst (BDI) 
waren na afloop significant afgenomen. Het positieve be-
handelresultaat bleef ook na elf weken behouden. 

Elders in dit nummer staat het interview met Emre Konuk 

over de praktische uitvoering en achtergrond van dit on-

derzoek.  

Acarturk, C., Konuk, E., Cetinkays, M., Senay, I., Sijbrandij, M., Cuijpers, P. & 

Aker, T. (2015). EMDR for Syrian refugees with posttraumatic stress disorder 

symptoms: results of a pilot randomized controlled trial. European Journal 

of Psychotraumatology. 6:27414. http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v6.27414

Syrische vluchtelingen met PTSS namen in Turkije deel aan een pilotonderzoek naar de haalbaarheid en effec-
tiviteit van EMDR voor vluchtelingen die in kampen verblijven. De groep die EMDR had gekregen, rapporteerde 
na afloop, in vergelijking met de wachtlijstgroep, minder PTSS-klachten en had een lagere score op depressie.

Research

Samenvatting artikel: Matty Geurink    Foto: De Visu / Shutterstock.com
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Liever praten dan pillen

Uit onderzoek weten we dat de dropout lager is en het 
behandelresultaat beter wordt als een behandelaar aan-
sluit bij de voorkeur van de patiënt voor een bepaalde 
therapievorm. Behandelaren blijken in de praktijk terug-
houdend in het aanbieden van evidence based behande-
lingen voor PTSS, zoals imaginaire exposure, traumage-
richte CGT (cognitieve gedragstherapie) of EMDR, waarin 
blootstelling aan de traumatische herinnering centraal 
staat. Therapeuten veronderstellen dat patiënten praten 
over het trauma te belastend vinden en dat ze dergelijke 
behandelingen daarom niet zouden willen. De onderzoe-
kers vroegen zich af wat er eigenlijk bekend is over de 
voorkeur voor een bepaalde behandelvorm van patiën-
ten die trauma hebben meegemaakt of PTSS hebben. 
Zij doorzochten de tussen 1980 en 2014 gepubliceerde 
Engelstalige wetenschappelijke literatuur over dit onder-
werp, waarbij zij de behandelvoorkeur van 6091 perso-
nen konden meenemen.

De meeste patiënten praten liever dan dat ze pillen slik-
ken, maar een klein gedeelte van de patiënten heeft 
een duidelijke voorkeur voor medicatie. Het is geen ‘one 

size fits all’. Jongere patiënten, patiënten met een hoger 
opleidingsniveau en patiënten die seksueel getraumati-

seerd zijn hebben gemiddeld vaker een voorkeur voor 
praten dan oudere patiënten, laagopgeleiden en patiën-
ten met andersoortige traumata. Patiënten willen graag 
een bredere behandelfocus dan puur een reductie van 
PTSS-klachten. Zo hechten zij er aan dat de behandelaar 
hun familie of de partner bij de behandeling betrekt. Pati-
enten met PTSS en comorbide stoornissen, zoals midde-
lengebruik of borderline problematiek, geven meestal de 
voorkeur aan gelijktijdige behandeling van beide proble-
men boven twee afzonderlijke behandelingen na elkaar, 
omdat zij de klachten als onderling verweven ervaren. 

In de studies kregen de patiënten doorgaans de vraag of 
ze pillen wilden of één specifieke vorm van psychothe-
rapie, zoals imaginaire exposure of EMDR. De review le-
vert dan ook geen antwoord op de vraag wie aan welke 
specifieke vorm van traumagerichte psychotherapie de 
voorkeur geeft. Vervolgonderzoek hiernaar zou interes-
sant zijn.

Simiola, V.. Neilson, E., Thompson, R. & Cook, J.M. (2015). Preferences 

for trauma treatment: a systematic review of the empirical literature. 

Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. http://dx.doi.

org/10.103/tra0000038.

Research

Samenvatting artikel: Matty Geurink

Mensen die hebben blootgestaan aan een traumatische gebeurtenis en daar psychische klachten aan over 
hebben gehouden, geven over het algemeen de voorkeur aan psychotherapie boven pillen. Dat blijkt uit een 
review door Amerikaanse onderzoekers.
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De onderzoekers halen neurobiologisch onderzoek aan, 
waaruit zou blijken dat fMRI-profielen van patiënten met 
PTSS verschillen, naar gelang de soort traumatische er-
varing. Zo had een groep patiënten met PTSS na oorlog-
servaringen een ander fMRI-profiel dan een groep met 
PTSS na een natuurramp. Zij beweren in hun artikel dat 
variabiliteit in de therapierespons tussen patiënten met 
verschillende typen trauma, veroorzaakt zou worden 
door verschillen in neurale substraten bij die verschil-
lende traumata. Daarom zou per type trauma de be-
handeling van voorkeur voor PTSS kunnen verschillen. 
De onderzoekers gaan in hun redenering voorbij aan de 
vraag of variabiliteit in therapierespons bij behandeling 
van PTSS überhaupt afhankelijk is van het type trauma. 

De onderzoekers wilden vaststellen wat de behandeling 
van voorkeur is bij PTSS na een auto-ongeluk. Op basis 
van literatuuronderzoek beschrijven ze hiertoe het spe-
cifieke fMRI-profiel van patiënten met PTSS na een auto-
ongeluk. Veranderingen in de cortex cingularis anterior 
zijn daarbij opvallend. Uit EEG-onderzoek is bekend dat 
succesvolle behandeling met EMDR samengaat met 
toename van activiteit in juist dit hersengebied. De on-
derzoekers besluiten hun artikel met de opmerking dat 
ze daarom in sterke mate geloven dat EMDR bij uitstek 
geschikt is voor behandeling van PTSS na een auto-on-
geluk. Dat mag uiteraard, maar kennis over de juistheid 
van deze opvatting heeft hun onderzoek geenszins op-
geleverd.

Boccia, M. , Piccardi, L., Cordellieri, P., Guariglia, C. & Gianni, A. (2015). EMDR therapy for PTSD after motor vehicle accidents: meta-analytic evidence for specific 

treatment. Frontiers in Human Neuroscience, 9:213. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00213.

Samenvatting artikel: Matty Geurink

Om uit te vinden of EMDR de voorkeursbehandeling is bij PTSS na een auto-ongeluk, zochten Italiaanse on-
derzoekers in de literatuur naar fMRI (functionele MRI)-studies bij PTSS na een dergelijk trauma. Hun meta-
analyse bundelde kennis over de neurobiologie van PTSS na een auto-ongeluk, maar hun onderzoeksvraag 
kon daarmee niet beantwoord worden.

Research

Neurobiologie van PTSS na een auto-ongeluk

Verwachte effect van oogbewegingen blijft uit

Aangenomen wordt dat bij PTSS in de meeste gevallen 
bepaalde cues uit de omgeving de traumatische herin-
nering activeren. De cues zijn vaak stimuli die na verloop 
van tijd geassocieerd zijn met het trauma, zonder dat 
er een semantische associatie hoeft te zijn. De patiënt 
hoeft zich niet bewust te zijn van deze cues. Voor hem 
of haar kan het lijken alsof de herbeleving uit het niets 
komt opzetten. Het is mogelijk dat een patiënt bewust 
niet, of beperkt weet wat er is gebeurd (dissociatie), ter-
wijl de patiënt bij blootstelling aan een cue de gebeurte-
nis heel levendig herbeleeft. Dergelijke dissociatie leidt 
ertoe dat een afname op uitkomstmaten gebaseerd op 
zelfrapportage niet automatisch hoeft samen te gaan 
met een afname in toegankelijkheid via cues. Omdat er 

nog heel weinig bekend is over het effect van oogbe-
wegingen op de toegankelijkheid van emotionele herin-
neringen via cues, wilden de onderzoekers door middel 
van dit experiment hier meer over te weten komen. 
In hun experiment hadden de oogbewegingen niet het 
verwachte effect. Vanwege de robuustheid van het ef-
fect van oogbewegingen in eerder onderzoek, zoeken de 
onderzoekers de verklaring voor het uitblijven van effect 
eerder in tekortkomingen in hun experimentele opstel-
ling, dan in de onjuistheid van de werkgeheugentheorie. 

Schie, K. van, Engelhard, I.M., Hout, M.A. van den (2015). Taxing working 

memory during retrieval of emotional memories does not reduce memory 

accessibility when cued with reminders. Frontiers in Psychiatry. 6: 16. DOI: 

10.3389/fpsyt.2015.00016.

Samenvatting artikel: Matty Geurink

In een Utrechts experimenteel onderzoek leerden studenten associaties van cues (neutrale woorden) met ne-
gatief emotionele beelden. Vervolgens moesten zij deze beelden via de cues weer in hun geheugen oproepen, 
met of zonder gelijktijdige werkgeheugenbelasting door oogbewegingen. De oogbewegingen leidden niet tot 
de verwachte zelfgerapporteerde afname van levendigheid en emotionaliteit van het beeld en ook niet tot 
het verwachte effect op de objectievere maat van reactietijd.
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Vanuit de werkgeheugentheorie is de veronderstelling 
dat, naarmate de werkgeheugenbelasting van de herin-
nering toeneemt, de concurrerende taak steeds meer 
belastend zou moeten zijn om het effect van afname van 
levendigheid en naarheid te optimaliseren. De onderzoe-
kers wilden uitvinden of deze hypothese juist is. Hiertoe 
voerden zij twee experimenten uit. In het eerste expe-
riment stelden zij de mate van werkgeheugenbelasting 
van vijf verschillende snelheden van oogbewegingen 
vast. Conform de verwachting vertraagden snelle oogbe-
wegingen (1,2 Hz ofwel 1,2 cycli links-rechts oogbewe-
gingen per seconde) de reactietijd meer dan langzame 
(0,8 Hz). Ter vergelijking: de aanbevolen snelheid van de 
oogbewegingen in EMDR is ongeveer 1 Hz.
Vervolgens vergeleken ze in een tweede experiment het 
effect van de snelle en de langzame oogbewegingen op 
levendige, versus minder levendige nare herinneringen 
van studenten. Zij namen hierbij aan dat de subjectieve 

levendigheid van een herinnering een maat is voor de 
werkgeheugenbelasting ervan. In tegenstelling tot wat 
zij verwachtten, werkten snelle oogbewegingen zowel 
bij levendige als bij weinig levendige herinneringen sig-
nificant beter. 

Het experiment betekent voor de praktijk van EMDR dat 
het onverstandig is, om vanwege kenmerken van de te 
behandelen herinnering te kiezen voor langzamere oog-
bewegingen of voor vervangende, minder belastende 
concurrerende taken zoals ‘piepjes’. Het lijkt aan te be-
velen om de snelheid van de oogbewegingen of andere 
werkgeheugenbelasting zelfs op te voeren.  

Veen, S.C. van, Schie, K. van, Wijngaards-de Meij, L.D.N.V., Littel, M., Engel-

hard, I.M., Hout, M. A. van den (2015). Speed matters: relationship between 

speed of eye movements and modification of aversive autobiographical 

memories. Frontiers in Psychiatry. 6:45,  DOI: 10.3389/fpsyt.2015.00045

Utrechtse onderzoekers vroegen zich af of 

de mate van werkgeheugenbelasting van 

de concurrerende taak in EMDR afgestemd 

zou moeten worden op de werkgeheugen-

belasting van de herinnering. Dit lijkt niet 

het geval. In een experiment vonden zij 

dat, ongeacht de werkgeheugenbelasting 

van de herinnering, snelle oogbewegingen 

effectiever waren dan langzame in het 

verminderen van levendigheid en naarheid.

Research

Snelle oogbewegingen 
beter dan langzame

Samenvatting artikel: Matty Geurink
Illustratie: Charlotte Tasma
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Resultaten van een meta-analyse van zestien RCT’s 

(Randomized Controlled Trials) doen sterk vermoeden dat 

psychologische behandeling van PTSS bij volwassenen ten 

gevolge van seksueel misbruik en fysieke mishandeling in 

de kindertijd, in het algemeen effectief is. Traumagerichte 

behandeling bleek effectiever dan niet-traumagerichte 

behandeling en individuele behandeling bleek effectiever 

dan behandeling in een groep. De bevindingen zijn in 

overeenstemming met wat bekend is over de 

effectiviteit van behandeling van PTSS ten gevolge 

van trauma op volwassen leeftijd.

Research

Algemene PTSS-richtlijnen 
gelden ook bij trauma 
in de kindertijd

Samenvatting artikel: Matty Geurink

De meeste onderzoekers zijn het er over eens dat PTSS-
patiënten met trauma in de kindertijd vaker ernstige bij-
komende symptomen vertonen, zoals emotieregulatie-
problemen, interpersoonlijke problemen, impulsief en/of 
zelfdestructief gedrag, dissociatie, problematisch midde-
lengebruik of lichamelijke klachten. In de literatuur is er 
discussie over de vraag of traumagerichte behandeling 
bij PTSS-patiënten met zo’n hoge symptoomcomplexi-
teit wel geschikt is. Sommige onderzoekers denken dat 
het beter is om af te zien van traumagerichte behande-
ling, omdat hierdoor de bijkomende problemen zouden 
verergeren, terwijl anderen denken dat er eerst vaardig-
heidstraining nodig is om met die problemen om te gaan 
alvorens de behandeling te richten op de traumatische 
ervaring. Ook bestaat bij sommigen het idee dat voor 
de groep patiënten met trauma in de kindertijd en hoge 
symptoomcomplexiteit groepsbehandeling beter zou 
zijn dan individuele behandeling, omdat behandeling in 
een groep zou helpen om die symptomen te normalise-

ren, het sociale steun zou genereren en de mogelijkheid 
zou geven tot observationeel leren. De resultaten van 
deze meta-analyse geven geen enkele ondersteuning 
voor de ideeën dat bij PTSS als gevolg van trauma in de 
kindertijd met hoge symptoomcomplexiteit een ander-
soortige behandeling wenselijk zou zijn dan bij PTSS als 
gevolg van trauma op latere leeftijd. 

Vanwege het gebrek aan goed onderzoek bij deze doel-
groep zijn er methodologische kanttekeningen bij de 
meta-analyse te plaatsen. De meta-analyse vormt een 
bundeling van onderzoeksresultaten van zestien kleine 
RCT’s en daarbij ook nog enkele niet gerandomiseerde 
studies. Beter en groter opgezet onderzoek is daarom 
dringend gewenst.

T. Ehring, R. Welboren, N. Morina, J.M. Wicherts, J. Freitag, P.M.G. Emmel-

kamp (2014). Meta-analysis of psychological treatments for posttraumatic 

stress disorder in adult survivors of childhood abuse. Clinical psychology 

review, 34, 645-657.
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Het proefschrift van Jackie June ter Heide, als klinisch 
psycholoog werkzaam bij Centrum ’45, is getiteld An Eye 

for Complexity: EMDR versus stabilisation in traumatised 

refugees. Het gaat over de complexe problematiek van 
getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen en over 
de vraag of EMDR daar een antwoord op biedt. Jackie 
June stelt dat de kans groter is dat getraumatiseerde 
vluchtelingen alleen een reguliere PTSS-diagnose heb-
ben (of noch een PTSS-, noch een Complexe PTSS-di-
agnose) dan dat zij aan de criteria van Complexe PTSS 
voldoen. Op basis van het huidige wetenschappelijke 
bewijs is het volgens haar meer verantwoord om alle 
vluchtelingen met PTSS traumagerichte behandeling 
aan te bieden dan hen psychosociale stabilisatie aan te 
bieden. Ook trekt zij de conclusie dat EMDR veilig is voor 
vluchtelingen en dat het voor zo’n veertig procent van 
de vluchtelingen ook effectief is. Dit is een belangrijk re-
sultaat dat ook nog erg actueel is. 

In het volgende nummer van EMDR Magazine staat een 
interview met Jackie June over de bevindingen uit haar 
proefschrift, dat zij op 30 oktober 2015 verdedigde.

Proefschrift 
problematiek 
getraumatiseerde 
asielzoekers en 
vluchtelingen

Research

EMDR versus stabilisation  
in traumatised refugees

An eye for 
complexity:

Jackie June ter Heide
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Beantwoord door: Ad de Jongh   Foto: Tomsickova Tatyana / Shutterstock.com

Behandeling van 

syndroom

Supervisievraag

Een patiënt met het Restless Legs syndroom heeft 
zich bij mij aangemeld. Hij en zijn huisarts zijn ten 
einde raad en dachten aan EMDR, maar voordat ik 
hem voor de intake ga zien, wil ik graag weten of jij 
weleens gehoord hebt van EMDR bij dit syndroom. 
Het beperkt hem nu zeer in zijn slaap en functione-
ren overdag.

Antwoord
Het gaat er bij EMDR om, zoals je weet, of je een 

logisch verband kunt vinden tussen de klachten 

en (herinneringen) aan gebeurtenissen. Als het 

bij deze patiënt een uiting is van algemene span-

ning die voortkomt uit stressvolle gebeurtenissen 

of omstandigheden, dan kun je die vinden door op 

de tijdslijn te zoeken naar gebeurtenissen die zich 

hebben voorgedaan net voordat de klachten zijn 

begonnen. We noemen dat een casusconceptuali-

satie ‘links-om’, zoals je wellicht weet. Elke patiënt 

neemt nu eenmaal zijn eigen levensgeschiedenis 

mee. 

Echter, deze aandoening staat niet bekend als een 

die het gevolg is van beschadigende gebeurtenis-

sen. De precieze oorzaak van dit rusteloze benen 

syndroom is namelijk onbekend. Wel bekend is dat 

de zenuwcellen die dopamine aanmaken hierbij 

een rol spelen. Dopamine is een neurotransmit-

ter, een boodschapperstof die signalen van de ene 

zenuwcel naar de andere doorgeeft. Vandaar het 

vermoeden dat de symptomen van rusteloze benen 

veroorzaakt worden door een verstoring van het 

dopamine-systeem.

Je kunt allicht eens onderzoeken of het opruimen 

van ellendige ervaringen in het leven van de pati-

ent (aangenomen dat die er zijn) de klachten (of de 
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last die de patiënt ervan ondervindt) in ieder geval wat 

kunnen verminderen. Baadt het niet, dan schaadt het 

niet. Laat je me weten hoe het afloopt? 

Reactie (een jaar later)
Ik mailde je voordat ik deze man gesproken had. Ik kon 
dus toen ook nog niet bedenken welke zaken een rol zou-
den spelen. Het gaat om een man van in de 50, die aan-
geeft al van jongs af aan slecht te slapen. Hij zag er ook 
wel de voordelen van in om weinig te slapen. Zo kwam 
hij in de nacht vaak op goede ideeën voor gedichten of 
opdrachten. Hij had zich ooit laten onderzoeken bij een 
slaapcentrum en daar merkten de onderzoekers op dat 
hij zichzelf wakker hield. Hij gaf aan dat hij als kind beslo-
ten had om niet te slapen, maar nu is daar natuurlijk geen 
aanleiding meer voor. 
Zijn ouders hadden, zo gaf hij aan, een slecht huwelijk. 
Dat had hij vanaf ongeveer zijn zesde of zevende jaar al in 
de gaten. Er waren veel spanningen en ontladingen, zoals 
hij het noemde. Zijn ouders zijn ook een tijdje uit elkaar 
geweest. Op school was hij een ander kind dan de ande-
ren: hij was geïnteresseerd in fossielen en stenen. Hier 
werd hij om gepest. Hij was obsessief in een aantal za-
ken, zoals op tijd opstaan en alles onder controle willen 
hebben. Hij duwde zichzelf, zo vertelde hij, in een keurslijf 
en had altijd het gevoel een rol te spelen. Hij voelde zich 
niet volledig zichzelf. Hij wilde, en wil alles nog steeds, 
onder controle houden. Mijn patiënt heeft veel beelden 
van zijn verleden, maar op die beelden zit, volgens hem, 
geen lading. 
Op een na: er is een film die iedere keer weer naar boven 
kwam en emotioneel was geladen. Hierop was te zien dat 
hij ‘s nachts stond te wachten met de hoop dat zijn moe-
der weer terug zou komen. Hij stond dan met zijn blote 
voeten op het koude zeil achter het gordijn (verticaal ge-
streept). De straat was donker en hij had het gevoel door 
de gordijnen opgeslokt te worden. Een auto stopte. Daar 
stopt de film. Het beeld was dat hij daar stond met die 
auto voor de deur. De NC was: ‘Ik ben machteloos’. Hij 
voelde ook geen grip op dit beeld. Het maakte hem boos 
en angstig. De SUD was 8, en de spanning voelde hij ach-
ter zijn ogen. 
De patiënt had na de oogbewegingen weinig associaties. 
Hierop heb ik als een interweave gevraagd of hij in het 
beeld naast dat jongetje kon gaan staan en hem wilde 
vragen wat hij nodig zou hebben. Dat vond hij prettig. Hij 
heeft toen een hand op de schouder van de kleine ge-
legd en dat stelde dat kleine jongetje gerust. Vervolgens 
heeft hij het kind in bed gelegd, waarna deze ging slapen. 
Hierop ging de SUD gelijk naar 0. De PC was: ‘Ik kan het 

aan’. De VOC werd 7. Het was een wat andere EMDR-
behandeling dan ik gewend ben. Voor mijn patiënt is het 
belangrijkste dat hij de film nu afgemaakt heeft. Daardoor 
kan hij verder met zijn leven. Hij liet langzaam het verzet 
varen om te gaan slapen en had afstand genomen van de 
noodzaak wakker te blijven. De obsessie omtrent slapen 
was ook verminderd. Het slapen zelf was daardoor overi-
gens niet gelijk verbeterd. 
De patiënt komt over als iemand die weinig emoties 
toont en weinig behoefte heeft aan andere mensen. Hij 
zet, zo vertelt hij, ‘emoties rationeel om in woorden’. 
De vraag of hij mogelijk een autisme-spectrumstoornis 
heeft, herkende hij. Hij wil daar echter geen verder on-
derzoek naar doen. Wel vindt hij het prettig om dit te kun-
nen bespreken. Er klinkt ook meer acceptatie naar hoe hij 
nu geworden is als persoon. Mogelijk hebben deze trek-
ken van een mogelijke autisme-spectrumstoornis mij wat 
vreemd aan laten kijken naar de behandeling. Hij lijkt nu 
meer beredeneerd te zijn. Het belangrijkste echter is dat 
hij verder kan met zijn leven en dat hij minder obsessief 
bezig is met slapen. Of dit er uiteindelijk toe heeft geleid 
dat hij nu beter slaapt, weet ik niet. Maar ondanks het 
weinige aantal sessies dat ik met hem had (vijf), is er toch 
wat bereikt. Ik hoor graag je commentaar. 

Antwoord 
Dit is een mooie en helder beschreven casus. Je beschrijft 

dat hij de film in gedachten afmaakt. Een mooie interven-

tie, die cognitive interweave. In het geval van unfinished 

business, waarbij je het gevoel hebt dat de patiënt een 

sterke behoefte heeft om zijn kleinere zelf iets aan te rei-

ken zoals troost, een warme knuffel of een opmerking die 

een andere kijk op zijn werkelijkheid zou kunnen bewerk-

stelligen, vraag je: “Wat heeft dit kind nodig?”. En als dat 

kind dit graag wil hebben, dan kun je zeggen: “Geef het 

hem maar, doe maar net alsof.” Blijkbaar heeft dit hem 

geholpen. 

Reactie
Ja, inderdaad. Voor deze patiënt was het voldoende dat 
hij het kind nu naar bed heeft gebracht. Er zijn geen ande-
re zaken meer die met het slapen te maken hadden. Ook 
van de pestervaringen heeft hij geen beelden of filmpjes. 
Hij geeft aan dat hij dit naast zich heeft neergelegd.       
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Kan het zijn dat een zintuiglijke koppeling aan een herin-
nering zo sterk is, dat het met EMDR niet te veranderen 
is? Ik behandel namelijk een vrouw met een sterke af-
keer van alcohollucht. Ze is jarenlang getrouwd geweest 
met een alcoholist, waarover ze al beelden heeft ver-
werkt. Ik heb deze ‘Links-om’ behandeld. De beelden 
waren helder en de SUD ging steeds naar 0. Ik heb nu 
dus alle beelden behandeld, maar de afgelopen keer ver-
telde ze dat ze er thuis toch weer last van had gehad, 
toen haar nieuwe vriend zich onverwachts naar haar 
toedraaide. Ze werd misselijk en kreeg huilbuien.
De relatie met haar nieuwe vriend is overigens goed. Hij 
drinkt zeker niet overmatig, het probleem is goed be-
spreekbaar tussen hen en ze voelt zich veilig bij deze man.
Ik herinner me dat ikzelf ook iets niet meer lustte nadat 
ik had overgegeven, en dat heeft jaren geduurd. Is dat te 
‘EMDR-en’ of zijn er grenzen, omdat het zo in de reuk zit?
 
Antwoord 
Naast het feit dat geuren zeer sterke associaties kunnen 

hebben met eerdere (nare) ervaringen (vergeleken met 

bijvoorbeeld visuele cues zijn ze vaak sterker en ‘taaier’), 

spelen er mijns inziens mogelijk drie kwesties:

1. De sterke afkeer zou toch echt moeten verminderen 

als alle relevante targets zijn opgeruimd; de afkeer wordt 

immers aangestuurd door de eerdere ervaringen met 

haar alcoholistische partner. Is nu echt alles opgeruimd? 

Let er op dat er mogelijk andere associaties zijn bij res-

pectievelijk de geur van alcohol en bepaald gedrag van 

haar huidige vriend.

2. Er kan heel goed sprake zijn van angstige verwach-

tingen (meer gevoelsmatig dan rationeel!) bij bepaalde 

cues in het heden, zoals het naar haar toedraaien van 

haar huidige vriend. Dit triggert mogelijk haar flashfor-

ward. Die zou je kunnen vinden en targeten met EMDR 

door haar te vragen: “Wat is het ergste dat er zou kunnen 

gebeuren, als hij zich omdraait?” In geval van angstige 

verwachtingen, zou je die moeten kunnen aanpakken. In 

vervolg daarop kun je dan nog bepaalde exposure in viv-

oefeningen met haar doen.

3. Succesvolle EMDR leidt tot het niet meer aversief zijn 

van bepaalde cues, zoals aanraking of geuren, maar NIET 

tot het aantrekkelijker worden van die cues. Om daarmee 

wat te doen, moet je denken aan contra-conditionering, 

zoals COMET. Dat kan vaak parallel met de EMDR-be-

handeling. 

Reactie
Mijn patiënt bleek nog fantasiebeelden te hebben van 
werkelijke gebeurtenissen door haar ex-partner met te-
veel alcohol op, waar ze zelf niet bij was, maar waarover 
ze later van anderen heeft gehoord. De EMDR toegepast 
op deze beelden gaf lichamelijk dezelfde walging als die 
bij de alcohollucht. Maar voorlopig kan ik nu wel verder. 
Dank je wel!

Reactie (een half jaar later)
Na de EMDR en een EMDR gericht op de flashforwards 
waren er ook nog gerichte exposure-opdrachten nodig 
om de afkeer helemaal weg te krijgen, en dat is gelukt. 
Door de EMDR durfde mijn patiënt de exposure-opdrach-
ten aan. Ze koopt weer alcohol, kan het hebben als haar 
partner alcohol drinkt en kan weer naar feestjes waar 
alcohol wordt gedronken.         

EMDR op geur. 
Kan dat?

Beantwoord door: Erik ten Broeke Illustratie: Sandy van Helden

Supervisievraag
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Ik heb een vraag over een dertigjarige patiënt. Zij heeft 
twee maal een zwaar fysiek en traumatisch ervaren on-
geluk gehad. De eerste keer was een auto-ongeluk meer 
dan tien jaar geleden. Haar gezicht was aan een kant 
verbrijzeld en ze is meer dan tien keer geopereerd. Haar 
linker evenwichtsorgaan is blijvend aangetast en haar 
ogen hebben nu verschillende brandpunten. Sinds een 
paar jaar heeft ze ook last van duizeligheid. Het tweede 
ongeluk deed zich een half jaar geleden voor. Zij is toen 
- als gevolg van duizeligheid - op een betonnen vloer op 
haar hoofd gevallen. Ze liep daarbij een schedelbasis-
fractuur op en een scheur over de rechter gehoorgang. 
Daarna bleven de duizelingen. Ze is hiervoor bij een pro-
fessor geweest. Deze heeft aangegeven dat zij nu twee 
slecht functionerende evenwichtsorganen heeft, de een 
als gevolg van het ongeluk, de ander als gevolg van de 
val. Mijn patiënt, een goed uitziende vrouw en directeur 
van haar eigen bedrijf, geeft nu aan dat zij moeite on-
dervindt met de ervaringen die achter haar liggen. Ze is 
duidelijk getraumatiseerd door de val en ze is bang dat 
ze bij een eventuele volgende val zou kunnen overlijden. 
Zij wil de draad van haar leven weer oppakken zonder 
geestelijke beschadiging. 
Mijn vraag is: kan ik met al deze lichamelijke beschadi-
gingen nog wel EMDR toepassen? Oogbewegingen lijken 

me niet op zijn plaats in verband met de verschillende 
brandpunten van haar ogen. Kunnen auditieve stimuli 
het evenwichtsorgaan nadelig beïnvloeden? 

Antwoord
Hoewel oogbewegingen – zo snel als mogelijk – altijd de 

voorkeur verdienen, is het hier heel praktisch om deze 

herinnering met behulp van de ‘ingewikkelde tikjes’ te 

bewerken. Deze zijn te downloaden via de link www.em-

dropleiding.nl/inlog/.

Gebruik als inlognaam ‘emdropleiding’ en als wachtwoord 

‘37231956’. Je kunt natuurlijk ook met handtaps werken. 

Lijkt me een niet al te grote klus waar je beslist niet mee 

hoeft te wachten. Schrik niet als ze in de vorm van een 

abreaction duizelig wordt. Dat kan gebeuren, want die 

duizeligheid kan zich als een herbeleving opnieuw aan 

haar opdringen. Gewoon doorgaan, komt altijd goed.

Reactie
Na de eerste EMDR-behandeling blijken de duizelingen 
verdwenen en ze zijn niet meer teruggekomen! Mijn 
patiënt heeft de gebeurtenissen goed verwerkt en de 
draad van haar leven weer opgepakt. De behandeling is 
beëindigd en mijn patiënt is dik tevreden. Dank je wel 
voor je begeleiding!            

Patiënt met 
evenwichtsproblemen

Beantwoord door: Ad de Jongh 

Supervisievraag
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EMDR
NEDERLAND

VERENIGING

Op de ALV (algemene ledenvergadering) in maart 
2014 is met grote meerderheid van stemmen beslo-
ten tot twee belangrijke aanpassingen van de lid-
maatschapsstructuur van de VEN. 
1. Het lidmaatschap wordt gekoppeld aan registra-

tie als EMDR Europe Practitioner;
2. Het aspirant-lidmaatschap wordt aan termijnen 

gebonden.

De hoofdreden om tot wijziging over te gaan, is dat 
de tot nu toe gehanteerde structuur onvoldoende 
aansloot bij de behoefte van de leden, de praktijk 
en internationale eisen. Het doel van de nieuwe 
structuur is dat het lidmaatschap van de VEN blij-
vend garant staat voor de kwaliteit van de EMDR-
deskundigheid. De wijzigingen zijn doorgevoerd in 
het nieuwe Huishoudelijke Reglement en het nieu-
we Reglement Opleidingen en Registraties. In het 
bijgevoegde schema zijn de belangrijke data visueel 
weergegeven.

De veranderingen in de lidmaatschapsstructuur roe-
pen uiteraard veel vragen op. In dit artikel gaan we 
daarop in en we staan stil bij de consequenties van 
de wijzigingen voor de verschillende soorten VEN-
leden.¹

De informatie in dit artikel is ook te vinden op onze 
website http://www.emdr.nl/

De wijzigingen in hoofdlijnen

1. Aspirant-lidmaatschap

Nieuwe regeling
Het aspirant-lidmaatschap heeft een beperkte geldig-
heid. Het uitgangspunt hierbij is dat aspirant-leden bin-
nen drie jaar na afronding van de basistraining beginnen 
met de vervolgtraining. Vanaf de datum van afronding 
van de basistraining hebben zij zes jaar de tijd om de 
hele opleiding tot EMDR Europe practitioner af te ronden 
en het gewone lidmaatschap aan te vragen. Wanneer dit 
niet het geval is, vervalt het aspirant-lidmaatschap.

Waarom deze nieuwe regeling? 
Tot nu toe was het aspirant-lidmaatschap niet aan ter-
mijnen gebonden. Aspirant-leden konden zich hierdoor 
beperken tot het volgen van alleen de basistraining, of zij 
konden ervoor kiezen om, pas vele jaren na de basistrai-
ning, de vervolgtraining te doen. Dit had als nadelig ge-
volg dat het aspirant-lidmaatschap geen garantie meer 
gaf voor een zekere mate van deskundigheid. De kennis 
die is verworven door het volgen van de basistraining 
veroudert immers op den duur en is op een gegeven 
moment niet meer up-to-date. Door de nieuwe regeling 
kunnen aspirant-leden zich blijven profileren als deskun-
digen op het gebied van EMDR. 

Overgangsregeling voor huidige aspirant-    
leden VEN
Voor aspirant-leden die op 1 januari 2016 als zodanig staan 
ingeschreven bij de VEN en nog geen vervolgtraining heb-
ben gedaan, geldt dat zij vóór 1 januari 2019 moeten starten 
met de vervolgtraining, opdat hun aspirant-lidmaatschap 
niet vervalt. Vóór 1 januari 2022 moeten zij een aanvraag 
voor het EMDR Europe practitionerschap indienen. Als dit 
niet voor die tijd lukt, vervalt het aspirant-lidmaatschap.

Overgangsregeling
(aspirant-)lidmaatschap
Door: Carlijn de Roos en Tilly Koolstra
Schema: Sandy van Helden

Namens het bestuur en de opleidingscommissie

Verenigingsnieuws

¹ In het Huishoudelijk Reglement (HR) dat op de ALV van maart 2015 is 

goedgekeurd gold de overgangsregeling alleen voor aspirant-leden en leden 

die op 1 april 2015 als zodanig waren ingeschreven. Conform artikel 2.2.3.2 

en artikel 2.2.5.2 van het HR heeft het bestuur besloten deze regeling uit 

te breiden tot iedereen die op 1 januari 2016 was ingeschreven als lid of 

aspirant-lid, en ook de in het HR genoemde deadlines voor de overgangsre-

geling met negen maanden op te schuiven.
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2. Gewoon lidmaatschap

Nieuwe regeling
Het gewoon lidmaatschap wordt gekoppeld aan de re-
gistratie als EMDR Europe practitioner. Dat betekent dat 
vanaf 1 januari 2016 alleen personen die geregistreerd 
zijn als EMDR Europe practitioner het gewoon lidmaat-
schap van de VEN kunnen aanvragen. 

Waarom deze nieuwe regeling? 
Veel specialistische psychotherapieverenigingen gebrui-
ken de term ‘gewoon lidmaatschap’ voor leden met een 
gegarandeerde mate van deskundigheid, die hun kennis 
up-to-date houden door herregistratie. Bij de VEN waren 
er alleen herregistratie-eisen voor het practitionerschap. 
Voor het gewoon lidmaatschap waren die er niet, ter-
wijl de benaming wel een bepaald niveau van deskun-
digheid suggereert. Om de onduidelijkheid hierover weg 
te nemen, zijn de eisen voor het  gewoon lidmaatschap 
nu gelijk aan de eisen voor registratie als EMDR Europe 
practitioner. 

Overgangsregeling voor huidige leden die niet 
geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner
Voor degenen die op 1 januari 2016 als gewoon lid staan 

ingeschreven bij de VEN en niet geregistreerd zijn als 
EMDR Europe practitioner, geldt een overgangsregeling. 
Zij krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om de opleiding tot 
EMDR Europe practitioner af te ronden en registratie als 
practitioner aan te vragen. Als dit niet lukt, vervalt het 
gewoon lidmaatschap.

Wat betekenen de wijzigingen voor mij?

1. Aspirant-leden
1. Ik ben op 1 januari 2016 ingeschreven als aspirant-lid of

 Ik heb het aspirant-lidmaatschap voor1 januari 2016 

aangevraagd en deze aanvraag wordt goedgekeurd.

 Voor jou geldt de overgangsregeling.
 - Je hebt tot 1 januari 2019 de tijd om te starten met 
  de vervolgtraining. Als dit niet lukt, vervalt je aspi-
  rant-lidmaatschap op 1 januari 2019.
 - Je hebt tot 1 januari 2022 de tijd om de vervolgop-
  leiding (inclusief vervolgsupervisie en de eisen die 
  gesteld worden aan het practitionerschap) af te 
  ronden en zowel het EMDR Europe practitioner-
  schap als het gewoon lidmaatschap aan te vragen. 
  Als dit niet lukt, vervalt je aspirant-lidmaatschap op 
  1 januari 2022.            

aspirant lid 

na basistraining (BT)

Overgangsregeling (aspirant) lidmaatschap VEN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

supervisie (BT)

vervolgtraining (start vóór 1-1-2019) gewoon lid

EMDR Europe practitioner

herregistratie na 5 jaar

gewoon lid

EMDR Europe practitioner

herregistratie na 5 jaar

supervisie (VT) + nascholing, 

behalen practitionerschap vóór 1-1-2021 

gewoon lid 

na vervolgtraining (VT) 

gewoon lid 

herregistratie na 5 jaar
gewoon lid 

EMDR Europe practitioner

supervisie (VT) + nascholing, behalen practitionerschap vóór 1-1-2022 

Nieuwe aanmeldingen na 1-1-2016 

0 1 2 3 4 5 6 

supervisie (BT)

vervolgtraining (binnen 3 jaar na BT) aspirant lid

na basistraining (BT)

gewoon lid   

EMDR Europe practitioner

herregistratie na 5 jaar

gewoon lid   

EMDR Europe practitioner

herregistratie na 5 jaar

supervisie (VT) + nascholing

practitionerschap behalen binnen 6 jaar na BT 

aspirant lid 

na vervolgtraining (VT)

gewoon lid 

herregistratie na 5 jaar

gewoon lid

EMDR Europe practitioner

supervisie (VT) + nascholing, behalen practitionerschap binnen 6 jaar na BT 
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2. Gewone leden
1. Ik ben op 1 januari 2016 ingeschreven als gewoon lid 

en geregistreerd als EMDR Europe practitioner of

 Ik ben op 1 januari 2016 ingeschreven als gewoon lid 

en heb voor die datum een aanvraag ingediend voor 

registratie als EMDR Europe practitioner. Deze wordt 

goedgekeurd.

 Voor jou verandert er niets. 

2. Ik ben op 1 januari 2016 ingeschreven als gewoon lid, 

maar niet geregistreerd als EMDR Europe practitioner, 

en heb ook nog geen aanvraag hiervoor ingediend, of 

mijn aanvraag is afgewezen.

 Voor jou geldt de overgangsregeling. Je kunt tot 1 ja-
nuari 2021 gewoon lid blijven. Tot die datum heb je de 
tijd om je opleiding tot EMDR Europe practitioner af te 
ronden en een aanvraag tot registratie in te dienen. 
Als dit niet lukt, vervalt je gewoon lidmaatschap per 1 
januari 2021.

3. Niet-leden 
Voor niet-leden die per 1 januari 2016 of daarna aspi-
rant-lid of gewoon lid willen worden, zijn de nieuwe re-
gels van toepassing. 

1. Ik heb de basistraining afgerond, maar ben op 1 ja-

nuari 2016 nog geen aspirant-lid, heb dit aspirant-lid-

maatschap ook niet voor die datum aangevraagd, of 

mijn aanvraag is afgewezen.  

 Voor jou gelden de nieuwe regels. Als je de basistrai-
ning korter dan drie jaar geleden hebt afgerond, kun 
je het aspirant-lidmaatschap aanvragen. Dan moet 
je binnen drie jaar na afronding van de basistraining 
met de vervolgtraining beginnen. Binnen zes jaar na 
afronding van de basistraining rond je de opleiding 
tot EMDR Europe Practitioner af en vraag je het ge-
woon lidmaatschap aan. Als dit niet lukt, vervalt het 
aspirant-lidmaatschap.

2. Ik ben bezig met de vervolgopleiding, maar voldoe op 

1 januari 2016 nog niet aan de eisen voor het gewoon 

lidmaatschap.

 Voor jou gelden de nieuwe regels. Als je de basistrai-
ning korter dan zes jaar geleden hebt afgerond, kun 
je het aspirant-lidmaatschap aanvragen. Zodra je vol-
doet aan de eisen voor registratie als EMDR Europe 
practitioner, kun je ook het gewoon lidmaatschap 
aanvragen.

 Als je de basistraining langer dan zes jaar geleden 
hebt afgerond, kun je na 1 januari 2016 geen aspirant-

lid meer worden. Je kunt het gewoon lidmaatschap 
aanvragen, zodra je voldoet aan de eisen voor regis-
tratie als EMDR Europe practitioner. 

4. Algemeen
Als mijn (aspirant-)lidmaatschap vervalt of als ik er niet 

voor in aanmerking kom,  is er dan een andere manier 

waarop ik betrokken kan blijven bij de VEN? 

Ja, er komt een mogelijkheid om betrokken te blijven bij 
de VEN. Het bestuur van de VEN beraadt zich op mo-
gelijkheden om erkend getrainde EMDR-therapeuten 
die om verschillende redenen geen (aspirant )lid kunnen 
worden, of van wie dit (aspirant) lidmaatschap vervalt, 
te blijven betrekken bij de VEN en ze op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen rond EMDR. Zodra hier 
duidelijkheid over is, zal het bestuur dit bekend maken.

Op de website www.emdr.nl staan antwoorden op meer 
veel gestelde vragen:
- Ik ben aspirant-lid. Wat gebeurt er als ik niet tijdig start 

met de vervolgtraining of niet tijdig voldoe aan de ei-
sen voor EMDR Europe practitioner? 

- Kan ik het aspirant-lidmaatschap later opnieuw aan-
vragen?

- Als mijn gewoon lidmaatschap vervalt, kan ik dan later 
weer gewoon lid worden? 

- Wat gebeurt er als ik door omstandigheden buiten mijn 
schuld (ziekte etc.) niet tijdig voldoe aan de eisen?

- Hoeveel bijscholingspunten moet ik hebben om de 
aanvraag tot het EMDR Europe practitionerschap in te 
dienen? 

- Kan ik in de nieuwe situatie nog op de verwijslijst ge-
plaatst worden na de vervolgtraining?

- Kan de VEN de eisen voor het aspirant-lidmaatschap 
en het lidmaatschap wel eenzijdig wijzigen? 

Vragen zijn welkom via vereniging@emdr.nl
Met veel dank aan Herma Hagen, Hellen Hornsveld en 
Peter van Drunen, bestuursondersteuner.         

Dit artikel beschrijft de nieuwe eisen voor lidmaat-
schap, voor zover bekend bij afsluiting van dit stuk 
(medio oktober 2015). Aan dit artikel kunnen geen 
rechten worden ontleend. Zie voor de meest actuele 
en volledige eisen: www.emdr.nl
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P3NL is een in april 2015 opgerichte federatie van negen 
verenigingen voor psychologen, pedagogen en psycho-
therapeuten, waaronder de VEN. Achter de schermen 
timmert P3NL hard aan de weg. Zo is er nauw contact 
met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) om gezamenlijk de toekomstagenda GGz te 
maken. De doelen van P3NL vormen in belangrijke mate 
de basis voor deze agenda. Ook werkt P3NL mee aan het 
kwaliteitsstatuut dat wordt gemaakt op advies van de 
commissie-Meurs en de minister van VWS. P3NL zoekt 
samenwerking met de zorgverzekeraars om betere kwa-
liteitscriteria voor te verzekeren zorg te definiëren. 

Het gezamenlijk optrekken loont. Dat blijkt onder meer 
uit het feit dat Zorginstituut Nederland nu voorstelt om,  
in tegenstelling tot eerdere plannen, de zogenaamde 
'andere gespecificeerde stoornissen' uit de DSM-5 toch 
te vergoeden. De VEN heeft hierover binnen P3NL haar 
mening laten horen. In een gezamenlijke brief aan het 
Zorginstituut reageren de beroepsverenigingen, waar-
onder namens de VEN ook P3NL, positief op het gewij-
zigde standpunt van het Zorginstituut.         

Gezamenlijk 
optrekken in federatie 
P3NL succesvol

Verenigingsnieuws

Achteraan van links naar rechts: Tilly Koolstra (kandidaat bestuurslid), Joany Spierings, Annemieke Driessen (kandidaat bestuurslid), Hans-Jaap Oppenheim, 

Ad de Jongh. Vooraan van links naar rechts: Iva Bicanic, Herma Hagen, Carlijn de Roos, Sjef Berendsen             Foto: Nienke Hofstede
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Beste leden,

Het bestuur heeft vorig jaar besloten om voor elk VEN-lid in PE-online een ledendossier te openen. Het was de bedoe-
ling om hier al eerder mee te starten, maar dit bleek pas na de definitieve vaststelling van het ROR (Reglement Oplei-
ding, Lidmaatschappen en Registraties, gerealiseerd m.i.v. 1 oktober jl.) mogelijk te zijn. Het administratiesysteem en 
het "MIJN EMDR PROFIEL" zijn al aan elkaar gekoppeld. PE-online wordt hieraan toegevoegd. Het is hiermee mogelijk 
om via Mijn EMDR PROFIEL rechtstreeks in PE-online te komen. Meer informatie volgt begin 2016.

Namens het Secretariaat,
Desiree van Balen

Bericht van het secretariaat

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
31247 Mw. M. Dijkstra WOERDEN m.dijkstra@altrecht.nl Practitioner
31456 Mw. M.H.P. Gerrits NIJMEGEN mhpgerrits@tiscali.nl Practitioner Volw en K&J
31904 Dhr. B.J. van Oosterhout EINDHOVEN bj.van.Oosterhout@dewoenselsepoort.nl Practitioner
32412 Mw. M.G.G. Bolscher DOESBURG mariabolscher@kpnmail.nl Practitioner Volw en K&J
32544 Mw. F.J.G.M. Bastiaanssen ABERDEEN (UK) bastiaanssen.f@gmail.com Practitioner K&J
32688 Mw. C. de Kruijk OOSTERBEEK c.dekruijk@gmail.com Practitioner
32742 Mw. N.I. Vliet ZUTPHEN jaspnoor@xs4all.nl Practitioner
32834 Mw. S. Begic-Pljevaljcic RIJSWIJK praktijkbegic@gmail.com Practitioner
33035 Mw. L.W.G. Poeth ROERMOND lieke_poeth@hotmail.com Practitioner K&J
32791 Mw. J.C.A. Pijl CASTRICUM jessicapijl@gmail.com Practitioner
30899 Mw. G.C.M. Kersten NIJMEGEN gcmkersten@interestate.nl Practitioner
33158 Mw. A. van de Runstraat GOES avanderunstraat@hotmail.com Practitioner
32284 Mw. N. Wilbrink DODEWAARD nina@psychologiepraktijkwilbrink.nl Practitioner
32781 Mw. B.J. van Roozendaal ALKMAAR bvanroozendaal@dewaagnederland.nl Practitioner
31286 Mw. C.P. Zuidam NIJMEGEN czuidam@fo.nl Practitioner K&J
31005 Mw. N.M. Hoekstra DEVENTER nicoline@nicolinehoekstra.nl Practitioner K&J
31321 Mw. M.R. Nauta HAARLEM mr.nauta@intervu.nl Practitioner
33282 Dhr. C.Y.P. Dijkhuizen LEIDEN cypchris@hotmail.com Practitioner
31087 Mw. B.M.A.G. Eeden AMSTERDAM psychoeedenbv@upcmail.nl Practitioner
33058 Mw. C.M. van Tuyll van Serooskerken DELFGAUW cvantuyll@outlook.com Practitioner
32117 Mw. K.A.A. Winter OVEZANDE k.a.a.dewinter@gmail.com Practitioner K&J
32735 Mw. M. Elfrink-de Klein DEDEMSVAART marielledeklein@hotmail.com Practitioner K&J
32497 Mw. M.J.M. van Dijk ROERMOND mjmvdijk@planet.nl Practitioner K&J
31801 Mw. K.S. Wegen DEN HAAG contact@susannewegen.nl Practitioner
31892 Dhr. D.P.G. van den Berg DEN HAAG d.vandenberg@parnassia.nl Practitioner
32695 Dhr. J.L. Abercrombie HOOGEVEEN abercrombie@home.nl Practitioner
33213 Mw. R.M. de Groot DELFT Ramona_degroot@hotmail.com Practitioner K&J
31604 Mw. M.J. Meijling GRONINGEN m.meijling@gmail.com Practitioner
31734 Mw. K.M.C. van der Lip EINDHOVEN vanderlip@hetnet.nl Practitioner
32860 Mw. G.S.E. Huigen 'S-HERTOGENBOSCH sonja.huigen@yahoo.com Practitioner K&J
31685 Mw. M.E. van der Heide-Meijer EELDERWOLDE mariannevanderheide@psy-zo.nl Practitioner
31970 Mw. M.P.H. Thielen DEN HAAG mariekethielen@gmail.com Practitioner K&J
32517 Mw. C.K. van Steenbergen BUNNIK corien_van_steenbergen@hotmail.com Practitioner
32224 Mw. J. van der Burgt-Hendriks TILBURG jeskehendriks@hotmail.com Practitioner
30352 Mw. J.M. ten Berg-Vinke ZWOLLE jtenbergvinke@home.nl Practitioner
33041 Mw. N.A.G. Penders SCHIMMERT nancy.penders@ziggo.nl Practitioner K&J
32845 Mw. E.M.J. Gielkens LANDGRAAF ellengielkens@hotmail.com Practitioner
32830 Mw. F. Koster GRONINGEN f.koster@accare.nl Practitioner K&J
32520 Mw. A.C. van Dijk UTRECHT annettevandijk@gmail.com Practitioner
31614 Mw. W.S. Piqué-Codrington CAPELLE A/D IJSSEL wendy@pique.nl Practitioner K&J
31242 Mw. H.J.E.M. van den Akker GOIRLE info@change-psychotherapie.nl Practitioner
30783 Mw. A. van den Brink LEIDEN a.vdbrink@telfort.nl Practitioner

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren
LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
31122 Mw. M.I. Quelle UITHOORN marian.quelle@xs4all.nl Supervisor
31411 Mw. L.J.A. Leskes-Kraan GRONINGEN renske.kraan@gmail.com Supervisor K&J

Verenigingsnieuws
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Agenda Vereniging EMDR Nederland 
door de VEN geaccrediteerd

14-03-2016
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo 
info@buvoo.nl
www.buvoo.nl/opleidingen/

18-03-2016 
EMDR bij mensen met een 
autismespectrum stoornis (ASS) 
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

30-03-2016  
Beknopte Eclectische 
Psychotherapie bij PTSS (BEPP) 
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

31-03-2016  
Imaginatie en Rescripting met 
kinderen, jeugdigen & volwassenen 
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl

01-04-2016  
Toepassingsmogelijkheden van 
EMDR bij mensen met een 
verstandelijke beperking  
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

01-04-2016  
Zorgen voor getraumatiseerde 
kinderen - Workshop voor trainers 
traumatrainingen 
traumatrainingen@gmail.com

11-04-2016  
EMDR bij mensen met een 
verstandelijke beperking 
GITP PAO 
pao@gitp.nl

14-04-2016  
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak 
Buvoo 
info@buvoo.nl
www.buvoo.nl/opleidingen/

11-06-2016  
EMDR bij seksueel geweld 
Iva Bicanic en Ad de Jongh 
workshopemdr@gmail.com
http://psycho-trauma.nl/workshop/

05-09-2016 
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo 
info@buvoo.nl
www.buvoo.nl/opleidingen/

12-09-2016 
WRITEjunior
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

15-09-2016 
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak, terugkomdag  
Buvoo 
info@buvoo.nl
www.buvoo.nl/opleidingen/

16-09-2016 
Werken met getraumatiseerde 
gezinnen
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

22-09-2016 
Relatietherapie en EMDR
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

30-09-2016 
Traumatische rouw
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

06-10-2016 
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo 
info@buvoo.nl
www.buvoo.nl/opleidingen/

06-10-2016 
Drieluik EMDR
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

06-10-2016 
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

10-10-2016 
Stabilisatie en interweaves bij 
kinderen
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

11-10-2016 
Drieluik EMDR
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

03-11-2016 
Psychotrauma en ouderen
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

18-11-2016 
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo 
info@buvoo.nl
www.buvoo.nl/opleidingen/

12-01-2016
Hechting en trauma
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

14-01-2016 
Relatietherapie en EMDR 
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

23-01-2016
EMDR vervolgtraining en 
casusconceptualisatie
Hellen Hornsveld en Ad de Jongh 
hkh@telfort.nl 
hornsveldpsychologenpraktijk.com

28-01-2016 
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo!  
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

04-02-2016
Behandelstrategieën bij trauma-
gerelateerde conversiestoornis 
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

11-02-2016 
Drieluik EMDR 
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

12-02-2016 
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak  
Buvoo
info@buvoo.nl
www.buvoo.nl/opleidingen/

17-02-2016 
Narratieve Exposure Therapie (NET)
Psy-zo!  
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

19-02-2016 
EMDR bij preverbaal trauma
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma

07-03-2016
Narratieve Exposure Therapie (NET)
4-daagse cursusuitvoering 
RINO Noord-Holland 
info@rino.nl

11-03-2016 
Complex trauma: diagnostiek en 
behandeling  
Psy-zo!  
info@psy-zo.nl
psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma
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