
Rolf is 38 jaar als hij wordt opgenomen op de ziekenhuis-
afdeling Neurologie vanwege acuut geheugenverlies. 
Eerder die dag trof zijn vrouw Marjan hem bij thuiskomst 
verdwaasd aan. Hij kan alleen maar “ik weet het niet” 
zeggen. Ze rijdt met hem naar de spoedeisende hulp. Tij-
dens de klinische opname die volgt, vindt de neuroloog 
met neurologisch en beeldvormend onderzoek geen 
medische verklaring voor de geheugenklachten. Wel 
wordt in de anamnese van Rolf duidelijk dat hij bijna vier 
jaar geleden een ingrijpende ervaring heeft meegemaakt 
toen zijn jongste dochter Isa werd geboren. Daarna heeft 
het jonge gezin het een tijd zwaar gehad. Inmiddels be-
staan er echter geen stressoren meer.
Op verzoek van de neuroloog zoek ik Rolf op in de kli-
nische afdeling van het ziekenhuis. Hij blijkt dan inmid-
dels weer iets te weten over zijn leven. Zijn vrouw Marjan 
heeft hem hierover geïnformeerd. Deze vooruitgang geeft 
hoop. Ik verifieer de anamnese zoals ik die van de neu-
roloog heb gehoord. Marjan vult het verhaal aan waar ze 
maar kan; Rolf zelf weet immers niet veel te vertellen. Hij 
moet het erg moeilijk gehad hebben bij de geboorte van 
Isa. Het leek even dat de moeder of het kind zou sterven. 
Enkele maanden later kreeg Marjan gezondheidsproble-
men en Rolf raakte werkeloos. We constateren dat er 
nogal wat emotioneel belastende gebeurtenissen heb-
ben plaatsgevonden. Rolf trok, passend bij zijn dienstba-
re aard, thuis steeds meer taken naar zich toe. De inner-
lijke spanning die hij daarbij voelde, uitte hij liever niet of 
hij merkte het misschien niet goed op. Hij wilde Marjan, 
die haar handen vol had aan haar baan, het jonge gezin 
en haar gezondheid, zo veel mogelijk ontlasten. Hij werd 
geleidelijk vermoeider en raakte naar binnen gekeerd. 
Marjan was bezorgd, maar kon Rolf niet motiveren om 
hulp te zoeken. Rolf zelf dacht steeds ‘dat het wel ging’, 
maar net toen hij enthousiast aan een nieuwe baan be-
gon, ontstond het acute geheugenprobleem.

Diagnostische overwegingen
Als ik Rolf bevraag over het vermoedelijke trauma, raakt 
hij geëmotioneerd. Als hij denkt aan hoe Isa ter wereld 
kwam, is hij ‘daar weer’. Hij zegt spontaan hoe machte-
loos hij zich hierbij voelde. Met deze informatie vind ik 
bevestiging voor het vermoeden van de neuroloog: een 
psychotrauma gevolgd door een proces van uitputting 
vanwege emotionele vermijding en oplopende spanning 
lijken ten grondslag te liggen aan de geheugenklachten. 
Ik vermoed dat er sprake is van een dissociatieve reactie 
op langdurige stress. 
Omdat Rolfs cognitieve klachten specifiek zijn geheugen 
betreffen, kunnen ze volgens de DSM-IV worden geclas-
sificeerd als een dissociatieve amnesie. Meestal verge-
ten mensen met deze diagnose echter niet het gehele 
vroegere leven, maar alleen persoonlijke informatie van 
traumatische of stressvolle aard. Rolf daarentegen weet 
de traumatische herinnering juist precies te beschrijven. 
Hij laat zo een opvallende disfunctie zien om autobio-
grafische informatie op te kunnen diepen, terwijl zijn 
episodisch geheugen ten aanzien van de traumatische 
gebeurtenis intact is. Dit geheugenprofiel komt niet voor 
bij een medisch of psychiatrisch beeld en wordt in de li-
teratuur vaker omschreven als een psychogene of func-
tionele retrograde amnesie (Stracciari, Fonti & Guarino, 
2008). 
Omdat de langdurige stress begonnen is met het nog 
onverwerkte psychotrauma, vind ik het geïndiceerd om 
te starten met een behandeling gericht op de trauma-
tische herinnering. Ik geef Rolf en Marjan informatie 
over EMDR en vraag ze op de polikliniek terug te komen. 
Beiden blijven opgelucht achter. De neuroloog ontslaat 
Rolf uit het ziekenhuis. Zowel hij als ik vinden het een 
spannende casus, maar met mijn casusconceptualisatie 
en het daarbij aansluitende behandelplan hebben wij er 
vertrouwen in. 

EMDR bij acuut 
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Rolf is op een dag zo uitgeput door langdurige stress na een enkelvoudig 
trauma, dat hij bij thuiskomst totaal niet meer weet wie of waar hij is. Tijdens de 
ziekenhuisopname die volgt blijkt hij al vier jaar heimelijk te lijden onder de pijnlijke 
herinnering aan de geboorte van zijn dochter waarbij zij bijna stierf.
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Behandeling op de polikliniek
Een week later zie ik Rolf en Marjan op de polikliniek. Zij 
vertellen mij blij dat het beter gaat. Rolf onthoudt alle 
informatie die hij met Marjan heeft ‘opgefrist’. In de af-
gelopen week hebben zij veel met elkaar over hun leven 
gesproken. Rolf legt uit wat er volgens hem is gebeurd. 
Hij zet zijn koffiebekertje op tafel en zegt: “Kijk dat be-
kertje, dat was ik. Sinds de geboorte van Isa schoof ik 
steeds een stukje dichter naar de rand. Niemand merkte 
dat op, want het ging heel geleidelijk. Tot ik een paar da-
gen geleden van de rand af viel.” Ik ben onder de indruk 
van deze treffende metafoor. 
Rolf staat achter het plan om EMDR te doen. Hij voelt 
vertrouwen dat hij de oude weer zal worden. We desen-
sitiseren met visuele werkgeheugenbelasting het trau-
matische beeld waarin hij toekijkt hoe Isa, direct na haar 
geboorte, als een slappe pop wordt vastgehouden door 
een verpleegkundige, met Marjan op de achtergrond. 
Het proces verloopt razendsnel: de SUD daalt naar 0. We 
doen een future template gericht op het beeld dat Marjan 
hun (dan nog ongeboren) neefje vasthoudt, een situatie 
waar Rolf behoorlijk tegenop ziet. Opgelucht verlaat hij 
mijn spreekkamer. “Laat hem nu maar geboren worden”, 
zegt hij met een lach tegen Marjan in de wachtkamer. 

Bij terugkomst drie dagen later gaat het nog steeds goed. 
Rolf ervaart meer afstand tot het akelige beeld. Weer 
hebben hij en Marjan veel gepraat. Nog steeds onthoudt 
hij alle opgefriste informatie. Hij schat dat zijn geheugen 
nu voor vijftig procent toegankelijk is. Als ik doorvraag, 
blijkt er toch nog wat spanning aanwezig bij het beeld 
zoals het nu ligt opgeslagen. We starten opnieuw met 
EMDR. De SUD van het herinneringsbeeld blijkt 3. Al met 
enkele sets oogbewegingen daalt deze weer naar 0. De 
PC is een 7+. We selecteren een nieuwe future template: 
Rolf stelt zich voor dat hij toekijkt als Isa op haar vierde 
verjaardag haar cadeau uitpakt. Bij een dergelijke mijl-
paal was hij de afgelopen jaren steeds erg gespannen 
vanwege de associatie met haar geboorte. Nu kan hij het 

aan. Alweer gaat hij opgelucht weg.
De dag voor Isa’s vierde verjaardag zie ik Rolf terug. Hij 
schat dat zijn geheugen nu voor 75 procent toegankelijk 
is. Hoewel dat goed nieuws is, vertelt hij dat hij ook een 
zware week achter de rug heeft vanwege toenemende 
zorgen om zijn dementerende vader. Hierdoor is hij een 
dag erg vermoeid geweest. Zijn familie schrok van deze 
vermoeidheid: zou hij op deze manier weer kunnen 
terugvallen in zijn klachten? Rolf blijkt opnieuw lichte 
spanning te voelen bij het oorspronkelijke beeld zoals 
het nu ligt opgeslagen. We starten weer op en de SUD 
blijkt inderdaad 2. Met enkele sets oogbewegingen daalt 
de SUD van het herinneringsbeeld weer razendsnel naar 
0 en de PC is 7+. We exploreren voor alle zekerheid of 
er misschien nog een flashforward speelt, of dat we nog 
een future template kunnen doen. We vinden nu niets 
meer. Tegenover mij zit een stralende man. Hij heeft veel 
zin in de verjaardag van zijn dochter morgen. Nadat ik 
de familie heb geïnformeerd dat de vermoeidheid van 
Rolf niet onmiddellijk als een voorbode van een terugval 
gezien hoeft te worden, nemen we afscheid. 

Verder herstel
Twee maanden na het acute geheugenverlies schat Rolf 
dat 85 procent van zijn geheugen weer toegankelijk is. 
Hij heeft volop genoten van de verjaardag van Isa en hij 
is weer een paar uur naar zijn werk geweest. Tot zijn 
vreugde kon hij daar zelf al zijn spullen terugvinden. Hij 
brengt inmiddels hele dagen zelfstandig door en kan al-
leen voor de kinderen zorgen. Door weer gewoon te le-
ven, vult hij ontbrekende stukjes herinnering geleidelijk 
aan. Met zijn geheugen komt het wel goed. We spreken 
af om een terugvalpreventieplan te maken. Dat Rolf ge-
makkelijk te veel hooi op zijn vork neemt, spanningen 
internaliseert en deze mogelijk ook niet goed opmerkt, 
moeten we daar zeker in opnemen.  
Als we een maand later met Marjan erbij aan het terug-
valpreventieplan werken, schat Rolf dat hij inmiddels 95 
procent van zijn herinneringen terug heeft. Er komt nog 
een follow-up om het plan te monitoren, daarna nemen 
we afscheid.            
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