
Hoe zijn jullie op het idee van deze onderzoe-
ken gekomen?
“In de loop van 2014 ontstond de behoefte om meer in-
zicht te krijgen in de vraag welke jongeren meer profi-
teren van directe traumagerichte behandeling en welke 
eerst stabilisatie nodig zouden hebben”, vertelt Rik. Sa-
men met mijn collega’s bij Karakter (Doenja van Leeuw-
aarden, Kristel Bijen, Els Kors, Harmien Koopmans en Ka-
rien Kroeze) schreef ik een onderzoeksplan waarmee wij 
de Kennisbeurs 2015 wonnen.” 
Noortje hield zich binnen Dimence bezig met dezelfde 
vraag. “Ik wilde een brug slaan tussen de praktijk en het 
klinisch onderzoek. Daarom nam ik contact op met Ad 
de Jongh. Dit leidde uiteindelijk tot het indienen van een 
onderzoeksvoorstel bij Dimence.” Beide onderzoekers 
maakten begin 2015 een start met het opzetten van het 
vergelijkende effectonderzoek. Noortje bij volwassenen 
en Rik bij adolescenten van 12 tot 18 jaar.

Wat zijn de belangrijkste doelen van jullie on-
derzoeken?
“We willen vooral de effecten van de beide behandelin-
gen vergelijken”, zegt Rik. “In ons land bleek bovendien 
nog geen Nederlandstalig gevalideerd stabilisatieproto-
col voor adolescenten te bestaan. Ik heb daarom met 
mijn collega’s het Skills Training in Affect and Interper-

sonal Regulation (STAIR) adolescentenprotocol vertaald 
naar het Nederlands. STAIR is een vaardigheidstraining 
in affect- en relatieregulatie.”
Noortje gaat meehelpen aan een onderzoek van Arq 
Psychotrauma Expert Groep om drie diagnostische in-
strumenten voor ‘Complexe PTSS’ te valideren. “Wij stel-

len de vraag wat de psychometrische kwaliteit van deze 
instrumenten is om complexe PTSS volgens de ICD-11 
en het dissociatieve subtype van PTSS te meten. Bij vol-
wassenen zijn deze instrumenten nieuw ontwikkeld en 
bij kinderen en adolescenten is zo’n instrument er nog 
helemaal niet.”

Wat maakt deze onderzoeken uniek? 
“Voor zover we weten, zijn wij wereldwijd de eersten 
die deze onderzoeken uitvoeren. Andere onderzoeken 
op dit gebied hebben tot dusver altijd, voor de zeker-
heid, een voorbereidende fase ingebouwd, voordat deze 
overgingen naar de fase van blootstelling aan de trau-
matische herinneringen, ter bescherming van eventuele 
negatieve effecten van directe blootstelling. Er is über-
haupt veel onduidelijk over wat de termen ‘stabilisatie’ 
en ‘Complexe PTSS’ nu precies inhouden. Wij hebben 
afzonderlijk van elkaar dezelfde discussies met collega’s 
in het veld gevoerd over vragen als: ‘Hoe meet je Com-
plexe PTSS?’ en ‘Hoe ziet zo’n gefaseerde behandeling 
eruit?’.”

Binnen het onderzoek van Karakter is er spe-
ciale aandacht voor co-creatie met ouders en 
patiënten. Rik, wat verwacht je als meerwaar-
de hiervan?
“Het idee van co-creatie past bij de visie van Karakter 
om gezinnen nauw te betrekken bij innovatie en onder-
zoek. De afgelopen jaren hebben we hiermee op ver-
schillende fronten ervaring opgedaan, maar er zijn nog 
veel vragen onbeantwoord: Hoe ervaren gezinnen het 
onderzoek en de traumabehandeling? Merken ze verbe-

Unieke Nederlandse 
onderzoeken van start

In Nederland starten dit jaar twee onderzoeken naar de vergelijking van de effecten van een gefaseerde 
traumabehandeling met EMDR direct gericht op de herinnering aan de traumatische gebeurtenis. Een bij Di-
mence, instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor Oost-Nederland geleid door Noortje van Vliet en een 
bij Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, geleid door Rik Knipschild. Noortje en Rik houden zich 
al jaren bezig met de behandeling van patiënten met psychotrauma.

Interview

Tekst: Ursula Hendriks-van den Bos   Foto: Nienke Hofstede

Wel of niet gefaseerde behandeling bij Complexe PTSS?
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tering in kwaliteit van leven? Verbetert het functioneren 
in het dagelijks leven en dat op school? Wat mij en mijn 
collega’s betreft, mag hier nog veel meer aandacht voor 
zijn. We hebben inmiddels al een aantal gezinnen geïn-
terviewd.”

Noortje, is er ook aandacht voor patiëntenpar-
ticipatie binnen het onderzoek van Dimence?
“Binnen Dimence verloopt dit anders dan bij Riks onder-
zoek. Er vinden gesprekken plaats met de cliëntenraad 
over het design van het onderzoek. Daarin valt mij nu 
al op dat de cliëntenraad een aantal andere, nieuwe in-
zichten heeft. Anders dan die van behandelaren. Deze 
inzichten leveren een goede bijdrage aan het onder-
zoek en zijn van belang voor de deelnemende patiën-
ten. Zelf dacht ik dat het voor patiënten erg belastend 
zou zijn om allemaal interviews te doen. De cliënten-
raad vond het juist goed dat er interviews worden ge-
houden, omdat je als patiënt dan veel meer kunt nuan-
ceren in plaats van achter een computer persoonlijke 
dingen invullen.”

Wat voor belang hechten jullie zelf aan stabili-
satie binnen de behandeling?
“Ik begin zelf wel altijd met traumagerichte behande-
ling”, antwoordt Noortje, “maar omdat de bestaande 
richtlijnen tegengesteld adviseren, maakt me dat soms 
onzeker en kan ik niet altijd goed voorspellen hoe dat 
uitpakt. Het is soms nog een worsteling als de omge-
ving invaliderend blijft en de angst die een patiënt er-
vaart ook nog heel goed reëel kan blijken te zijn.” 
Rik: “Ik herken dit ook in casuïstiek waarbij kinderen 
enerzijds veel stress ervaren vanuit hun omgeving en 

anderzijds volop herbelevingen hebben. Wanneer ga je 
dan toch door met EMDR en wanneer start je eerst met 
stabiliseren? Ook herken ik de onzekerheid als behan-
delaar om direct traumagericht te beginnen. Ik doe dit 
intuïtief dan juist toch en dit pakt in zeventig tot tachtig 
procent van de gevallen goed uit.” 

Zijn er verder nog belangrijke verschillen en 
overeenkomsten tussen jullie onderzoeken?
“Het belangrijkste verschil zit in het design van de on-
derzoeken”, legt Noortje uit. “Binnen mijn onderzoek is 
de hoeveelheid EMDR-sessies gelijk voor de patiënten. 
De stabilisatiesessies gaan vooraf aan de EMDR-sessies. 
Binnen het onderzoek van Rik is echter het aantal ses-
sies voor alle patiënten gelijk. Patiënten in de controle-
groep zonder stabilisatie krijgen dus meer EMDR-ses-
sies. In beide onderzoeken zijn patiënten geïncludeerd 
die meervoudig interpersoonlijk getraumatiseerd zijn in 
hun jeugdjaren. De exclusiecriteria komen overeen. In 
feite kan iedereen deelnemen, behalve patiënten met 
acute suïcidaliteit waarvoor direct zorg nodig is.”

Het includeren van patiënten in beide onderzoeken zal 
in 2016 plaatsvinden. In de loop van 2018 zullen de eer-
ste resultaten bekend zijn.          

Noortje van Vliet is werkzaam bij Dimence. Zij is gz-

psycholoog, cognitief gedragstherapeut (VGCt) en 

EMDR Europe Practitioner (VEN). Rik Knipschild is 

Psychotraumatoloog, wetenschappelijk onderzoe-

ker, EMDR-therapeut en gz-psycholoog i.o. en werkt 

bij Karakter
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ST
AI

R Methodieke bespreking

Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation

Tekst: Iva Bicanic en Ad de Jongh

Wat is STAIR?
STAIR is ontwikkeld door Marylene Cloitre en haar collega’s 
voor patiënten die klachten ondervinden ten gevolge van 
langer durende mishandeling of misbruik in hun jeugdjaren, 
lijden aan een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en 
problemen ervaren in relaties met anderen en met het re-
guleren van emoties. In diverse buitenlandse studies is de 
effectiviteit van STAIR onderzocht. Dit leidde in 2012 tot de 
opname van STAIR in de richtlijn Complexe PTSS van de In-

ternational Society of Traumatic Stress.
In een achttal STAIR-sessies oefent de patiënt vaardigheden 
ter verbetering van de emotieregulatie en interpersoonlijke 
regulatie. Daarbij is de voorbereiding op de traumagerichte 
verwerking met interventies zoals Narrative Story Telling, 

Imaginaire Exposure, Imagery Rescripting of EMDR het be-
langrijkste doel. Een tweede doel is dat de patiënt met een 
complexe presentatie van PTSS zich bewust wordt van zijn 
of haar emoties, en vaardigheden ontwikkelt om met nega-
tieve emoties en stressvolle situaties om te gaan. Het derde 
doel is verbetering van interpersoonlijke vaardigheden: de 
patiënt krijgt inzicht in patronen die hij vroeger heeft aange-
leerd en in de manier waarop die patronen nog steeds van 
invloed zijn in huidige relaties. Volgens Cloitre verbetert met 
STAIR het algehele functioneren en wordt het gevoel van 
controle en competentie groter. STAIR is nadrukkelijk geen 
op zichzelf staande interventie, maar omvat de eerste fase 
in een gefaseerde traumabehandeling ter voorbereiding op 
de tweede fase van traumaverwerking.

Hoe is STAIR opgebouwd?
Elke sessie focust op een aparte vaardigheid. In de eerste 
sessie krijgt de patiënt de rationale van de behandeling uit-
gelegd, inclusief psycho-educatie over PTSS. In deze sessie 
wordt geoefend met aandachtig ademhalen met als doel de 
arousal die wordt veroorzaakt door de traumatische herin-
neringen te kunnen hanteren. 
De tweede sessie gaat over het identificeren en labelen van 
gevoelens. De patiënt krijgt de opdracht om in verschillende 
situaties zijn of haar gevoelens met een registratieformulier 
te monitoren om meer vat te krijgen op het herkennen van 
verschillende gevoelens en van de situaties en gedachtes 
die deze gevoelens veroorzaken. De invloed van het mis-

bruik en de mishandeling op de emotieregulatie wordt ge-
exploreerd en de patiënt gaat ontdekken dat de traumati-
sering heeft geleid tot te veel of juist te weinig expressie 
van emoties. Het ingevulde formulier biedt tegelijkertijd 
informatie voor de patiënt om nieuwe copingstrategieën te 
ontwikkelen voor het omgaan met stressvolle situaties. 
In de derde sessie legt de behandelaar uit dat er drie ka-
nalen voor emoties bestaan waarmee problemen worden 
opgelost: fysiek, cognitief en gedrag. De vierde sessie fo-
cust op het accepteren en tolereren van gevoelens ten be-
hoeve van het behalen van een belangrijk doel. Daar hoort 
het identificeren van een persoonlijk doel bij, evenals het 
motiveren om moeilijke situaties aan te gaan door het in 
kaart brengen van positieve en negatieve gevolgen van zo-
wel vermijding als het na te streven doel. 
In sessie 5 en 6 introduceert de therapeut de thema’s inter-
persoonlijke vaardigheden en interpersoonlijke problemen. 
De patiënt krijgt psycho-educatie over de hechtingstheo-
rie en het ontstaan van interpersoonlijke schema’s. Daarbij 
wordt verondersteld dat schema’s ons gedrag sturen en 
dat onze verwachtingen in relaties hierdoor automatisch 
geactiveerd worden. Schema’s die ontstaan zijn in de kin-
dertijd ten gevolge van misbruik en mishandeling worden 
op latere leeftijd onbewust herhaald, waardoor negatieve 
relatiepatronen ontstaan en in stand gehouden worden. 
In de zevende sessie komen alternatieve interpersoonlijke 
schema’s aan bod, en hoe die schema’s ontwikkeld kun-
nen worden door een andere manier van benaderen in de 
interactie met anderen. Er wordt met rollenspel geoefend 
aan de hand van relevante interpersoonlijke situaties. In de 
laatste sessie (8) staan assertiviteit en controle centraal: 
het opkomen voor eigen rechten en behoeften. 

STAIR is een geprotocolleerde fase I behandeling. Of deze 
voorbereidende fase noodzakelijk is met betrekking tot de 
veiligheid van patiënten met complexe PTSS en of hierdoor 
een groter behandeleffect wordt bereikt, zal moeten blijken 
uit de onderzoeken van Rik Knipschild en Noortje van Vliet. 

Levitt & Cloitre, M.C. (2005). A Clinician’s guide to STAIR/MPE: Treatment for 

PTSD related to childhood abuse. Cognitive and Behavioral Practice, 12, 40-52.

In de promotieonderzoeken van Rik Knipschild en Noortje van Vliet neemt het behandelprotocol STAIR een be-
langrijke plaats in. STAIR staat voor Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation. In februari verzorgde 
klinisch psycholoog Mariel Meewisse de STAIR-training aan de ruim dertig behandelaars die bij de onderzoeken 
betrokken zijn. Wat is STAIR precies en hoe is het opgebouwd?
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Psychose bekeken door een transdiagnostische dissociatiebril

Boekrecensie

EMDR bij psychose
Tekst: Matty Geurink en Paul de Bont

Miller vat psychotische symptomen op als directe of meer sym-
bolische abstracte weergaves (‘iconen’) van onderliggende Dys-

functional Memory Networks (DMNs). Conform het AIP-model zou 
de psychotische klacht moeten verdwijnen als het bijbehorende 
DMN met EMDR aangepakt wordt. ICoNN vult AIP aan met vier 
verschillende manieren waarop de achterliggende DMNs bij psy-
chotische klachten te vinden zouden zijn, aangeduid met ICoNN1 
tot en met ICoNN4. ICoNN1 is geschikt voor patiënten bij wie het 
verband tussen de klacht en de traumatische gebeurtenis over-
duidelijk is, bijvoorbeeld bij een comorbide PTSS. Het standaard 
EMDR-protocol kan dan direct toegepast worden. Bij ICoNN2 is de 
relatie tussen de klacht en DMN niet direct duidelijk, maar dit is 
met een zogenaamde affectbrug wel te achterhalen. Hierna kan 
de therapeut opnieuw het standaard EMDR-protocol toepassen. 
ICoNN3 is geschikt voor stemmenhoorders die in dialoog willen 
en kunnen met hun stemmen. Miller ziet stemmen als uitingen 
van verschillende traumagerelateerde dissociatieve delen of ego-

states. In de behandeling zou het dan van belang zijn dat de patiënt 
eerst binnen de veiligheid van de therapeutische relatie via dialoog 
met de stemmen leert zijn of haar stemmen/delen/ego-states te 
begrijpen  en vervolgens te integreren. Als ICoNN 1 en 2 niets op-
leveren, kan de dialoog met de stemmen een derde manier zijn om 
bij deze patiënten het DMN te vinden. ICoNN4 is mogelijk als er op 
de eerste drie manieren geen enkel verband te vinden is tussen 
de klachten en eventuele traumatische herinneringen. In dat geval 
kan de therapeut ervoor kiezen om de psychotische ‘Gestalt’ als 
target voor EMDR te nemen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 
de voorstelling dat een belager de gedachten uit het hoofd trekt.

Overzicht
Voorafgaand aan zijn introductie van het ICoNN-model in het acht-
ste hoofdstuk geeft Miller een uitgebreid overzicht van de histori-
sche ontwikkeling van het denken over psychose en schizofrenie. 
Hij beschrijft de plaats die trauma, PTSS en dissociatie in de loop 
van de afgelopen eeuw daarin hebben gekregen. Vervolgens be-
spreekt hij verschillende psychotherapeutische benaderingen die 
het doel hebben om patiënten te helpen in het begrijpen, omgaan 

met en herstellen van hun psychose. Ten slotte geeft hij een over-
zicht van de stand van zaken in het onderzoek en de klinische 
praktijk op het gebied van EMDR bij psychose. Miller ziet psychose 
primair als een dissociatief fenomeen. De dissociatie-visie op psy-
chose plaatst hij historisch in het denken van Bleuler die al in de 
negentiende eeuw dissociatieve verschijnselen beschreef en deze 
schaarde binnen de groep van schizofrene stoornissen. Het boek 
legt duidelijk uit hoe psychotische klachten vanuit een dissociatie-
bril begrepen kunnen worden en sluit daarin aan bij moderne the-
oretische benaderingen, zoals het structurele dissociatie-model 
en het ego-state-model. Daarmee verschilt deze visie op psychose 
van de hedendaags dominante CGT-modellen over psychose. 
De auteur is positief over behandelmogelijkheden en herstel van 
mensen met psychotische klachten. Hij toont zich in het boek een 
hartstochtelijk voorstander van een open, nieuwsgierige en men-
selijke opstelling naar de medemens, zowel naar patiënten als col-
lega’s met een andere therapeutische of theoretische invalshoek 
ten aanzien van psychotische klachten. Samenwerking en bunde-
ling tussen EMDR-therapeuten, biologisch-medisch georiënteerde 
psychiaters, cognitief gedragstherapeuten en andere psychosebe-
handelaren is volgens hem belangrijk, en onderlinge strijd over na-

ture versus nurture, medicatie versus psychotherapie of neurose 
versus psychose wil hij graag voorkomen. 

Beschouwing
Hoewel ICoNN vanuit theoretische kaders kan worden onderbouwd 
en het tamelijk heldere en praktische richtlijnen voor conceptua-
lisatie geeft, moeten we opmerken dat Miller’s conceptualisatie-
model nog niet empirisch is onderzocht. Het model bevat matig 
tot slecht gevalideerde constructen zoals ego-states en gedissoci-
eerde persoonlijkheidsdelen die goed onderzoek ernaar bemoeilij-
ken. Hoewel er zeker therapeuten zullen zijn die dit model klinisch 
bruikbaar vinden, zal empirisch onderzoek moeten uitmaken of Mil-
ler’s model daadwerkelijk een brede verspreiding verdient.          

EMDR therapy for schizophrenia and other psychoses   Paul William Miller
New York, NY: Springer Publishing Company LLC, 2016. 262 pagina’s. 
ISBN 978-0-8261-2317-6.

Uit onderzoek is bekend dat trauma een belangrijke oorzakelijke factor is in het 
ontstaan van psychosen. Dat doet vermoeden dat EMDR een bijdrage kan leveren 
aan de behandeling van psychotische klachten. Paul William Miller introduceert 
in zijn boek ‘EMDR therapy for schizophrenia and other psychoses’ het ICoNN-
model (Indicating Cognitions of Negative Networks), een toevoeging aan het AIP-
model (adaptive information processing) van Shapiro, om psychotische klachten 
te conceptualiseren. In onze boekrecensie nemen we dit model onder de loep.
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Met de uitgave van de handleiding ‘Motiverende 
groepstraining voor jongeren met traumaklachten – 
Stapstenen’ komen de schrijvers tegemoet aan een 
grote behoefte bij hulpverleners die werken met 
ernstig getraumatiseerde jongeren in een residen-
tiële setting. De training beoogt onder andere de 
motivatie voor traumabehandeling te vergroten. De 
handleiding maakt duidelijk dat stabiliseren van ge-
traumatiseerde jongeren in een gesloten instelling 
meer vraagt dan het bieden van rust en regelmaat. 
Ook het aanbod van psycho-educatie en het verster-
ken van copingvaardigheden kan volgens de auteurs 
de draagkracht en motivatie voor traumabehande-
ling vergroten. Door de groepsbenadering kunnen 
jongeren elkaar motiveren en bij elkaar erkenning en 
herkenning vinden. Dat is erg belangrijk op een leef-
tijd waarbij het oordeel van leeftijdsgenoten zoveel 
belangrijker is dan dat van een volwassene. Overi-
gens merken de auteurs in de handleiding op dat het 
vanzelfsprekend is om een behandeling van eerste 
keus – EMDR of traumagerichte cognitieve gedrags-
therapie - te bieden, als dat mogelijk is. Stapstenen 
is dan ook bedoeld voor jongeren die hiervoor nog 
niet voldoende draagkracht en motivatie hebben. 

De training omvat zeven wekelijkse groepsbijeenkomsten 
van anderhalf uur. De groep bestaat uit vier tot negen jon-
geren van twaalf tot achttien jaar die klachten hebben als 
gevolg van chronische traumatisering. De twee trainers 
hebben een gedragswetenschappelijke, respectievelijk 
cognitief gedragstherapeutische achtergrond en ze heb-
ben een tweedaagse training voor het uitvoeren van Stap-
stenen gevolgd. Elke bijeenkomst heeft dezelfde opbouw: 
welkom en introductie op het thema, nabespreken van 
de opdracht en de vorige bijeenkomst, toelichting op het 
thema van de bijeenkomst, oefenen van vaardigheden en 
tot slot uitleg van de opdracht van de komende week. 
De aangeboden thema’s zijn gebaseerd op de zeven pro-
bleemgebieden die volgens Cook, Blaustein, Spinazzola 
en Van der Kolk (2003) zijn gerelateerd aan chronische 
traumatisering: hechting, biologie, affectregulatie, dissoci-
atie, gedragsregulatie, cognitief functioneren en zelfbeeld. 

De mentor van de groep ondersteunt de jongeren bij het 
oefenen en het maken van de opdrachten tussen de bij-
eenkomsten. Halverwege de training is er per deelnemer 
een individuele evaluatie met alle betrokkenen. Aan het 
begin van de training is er een informatiebijeenkomst voor 
de ouders en ook aan het eind van de training. Zij krijgen 
dan een terugkoppeling over het verloop van de training 
en adviezen over hoe ze hun kind kunnen ondersteunen.

Duidelijke handleiding
De handleiding is helder van opzet. De aanbevolen tekst 
voor de trainers is schuin gedrukt en kan desgewenst let-
terlijk worden uitgesproken. De te downloaden werkbla-
den zijn aantrekkelijk vormgegeven met speelse illustra-
ties. De jongeren kunnen de psycho-educatie ook lezen 
op de werkbladen. Hierin wordt op een elegante manier 
omgegaan met de verantwoordelijkheid en motivatie van 

Stapstenen
Recensie 

Tekst: Deana de Zwart

Leoniek Kroneman
Renée Beer

Laura Leenarts
Ramón Lindauer

Kind en adolescent praktijkreeks

Motiverende groeps-
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de jongeren: herhaaldelijk wordt aangegeven dat oefe-
ning kunst baart, maar dat ze zelf kunnen bepalen en 
onderzoeken wat voor hen het meest bruikbaar is. Bij dat 
laatste is ook een kanttekening te plaatsen: doordat alle 
jongeren dezelfde training krijgen voor de aan chronisch 
trauma gerelateerde klachten, is er geen sprake van 
maatwerk. Met individuele therapie zou dat wel geleverd 
kunnen worden door alleen de relevante onderdelen te 
behandelen.
 
De training verwacht veel inbreng van de jongeren, zowel 
met de opdrachten als met de beurtelingse terugkoppe-
ling van de voorgaande sessie. Didactisch zit de training 
goed in elkaar. Zo wordt er herhaaldelijk teruggegrepen 
op kennis en vaardigheden uit eerdere bijeenkomsten. 
Ook maakt de training gebruik van beproefde technieken 
uit onder andere Vroeger en verder (de stabilisatiecursus 
voor volwassenen van Dorrepaal, Thomaes en Draijer), 
de cognitieve gedragstherapie en de Washington State 

Agression Replacement Training. Door de betrokkenheid 
van mentoren en ouders is er sprake van een systemi-
sche inbedding. Overigens blijkt het binnen de gesloten 
jeugdzorg soms lastig om de ouders bij de behandeling 
te betrekken. En twee groepssessies voor ouders doen 
geen recht aan de complexe systemische dynamiek rond 
chronisch trauma.

Evaluatie
De training is vooral gericht op het versterken van de 
copingvaardigheden. In die zin is het eerder een stabi-
liserende dan een motiverende groepstraining. Het is 
een gemiste kans dat er aan het eind van de training 
geen expliciete aandacht is voor de motivatie voor 
traumabehandeling. Zoals in het begin van de trai-
ning uitgelegd wordt dat de klachten 

van de jongeren gerelateerd zijn aan hun traumatische 
ervaringen, zo zou aan het eind van de training uitgelegd 
kunnen worden op welke wijze de geleerde kennis en 
vaardigheden helpend zijn in de traumaverwerking. De 
training is toegeschreven voor de gesloten jeugdzorg, 
maar met wat aanpassing ook heel goed bruikbaar in de 
ambulante GGZ.

Alle informatie maakt nieuwsgierig naar de ervaringen 
uit de praktijk. Hoe beleven de jongeren deze training? 
Zijn jongeren na afloop inderdaad gemotiveerd voor een 
traumabehandeling? Kortom: is de training effectief? Het 
onderzoek hiernaar loopt nog. 
Er rest nog maar één prangende en wrange vraag: Krij-
gen we - nu we eindelijk weten hoe we deze moeilijke 
doelgroep beter kunnen helpen – met alle bezuinigingen 
nog wel de kans om daar ook daadwerkelijk uitvoering 
aan te geven? Aan de auteurs van Stapstenen zal het 
niet liggen: zij hebben ons een mooie en bruikbare hand-
leiding gegeven.                   

Cook A., Blaustein, M., Spinazzola, J., & van der Kolk, B. (2003). Complex 

trauma in children and adolescents: White paper. Allston, MA: National 
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Minder angst voor 
zwangerschap en 
bevallen
Tekst: Gea Procee   Foto: Joost van Halm

Een van de meest intense ervaringen die vrouwen in hun leven kunnen meemaken is een kind ter wereld brengen. 

Maar zowel de zwangerschap als de bevalling kunnen fysiek en mentaal ook diepe sporen nalaten, als zich ernstige 

complicaties voordoen of wanneer de baby overlijdt. GZ-psycholoog Jaro van der Ende behandelt vrouwen tijdens 

en na hun zwangerschap met EMDR. Dit jaar richtte zij voor deze patiëntengroep een eigen SIG op. Angst tijdens de 

zwangerschap komt namelijk vaak voort uit eerdere aangrijpende ervaringen en dan ligt de toepassing van EMDR 

voor de hand.

SIG in Beeld

SIG EMDR en zwangerschap

Sinds 2009 behandelt Jaro van der Ende zwangere en 
pas bevallen vrouwen in haar eigen praktijk in Amster-
dam. Ze was zelf net terug van zwangerschapsverlof 
toen collega GZ-psycholoog Merith Cohen de Lara het 
verzoek kreeg om in een verloskundigenpraktijk behan-
delingen te komen doen. Samen bouwden ze vervolgens 
het behandelaanbod in hun regio uit. “Veel vrouwen 
hebben last van angst tijdens de zwangerschap”, vertelt 
Jaro.“Soms is dat na een ingrijpende eerdere bevalling, 
maar soms ook na een miskraam of vanwege verhalen 
die ze in hun omgeving hoorden.” Toch merkt Jaro in de 
praktijk dat vrouwen tijdens hun zwangerschap niet snel 
hulp zoeken voor hun psychische klachten. “De mythe is 
nog steeds dat heftige emoties een beetje bij zwanger-
schap horen. Het is moeilijk om te erkennen dat het toch 
niet zo goed gaat.”

Jaro is ervan overtuigd dat psychologen juist tijdens een 
zwangerschap veel kunnen betekenen. Ook medici be-
ginnen hier volgens haar meer oog voor te krijgen. Re-
cent schreef een gynaecoloog i.o. een proefschrift over 
PTSS na bevallingen (Stramrood, 2013).
Samen met drie andere psychologen participeert Jaro mo-

menteel in een onderzoek van de CAPTURE group van het 
OLVG in Amsterdam. Ad de Jongh superviseert hen. Dit 
onderzoek, de OPTIMUM-studie, bestaat uit twee aparte 
effectstudies: één naar het effect van EMDR bij PTSS als 
gevolg van een eerdere bevalling en één naar het effect 
van EMDR op de angst voor een bevalling in de toekomst, 
de zogenoemde Fear of Child Birth. “Het blijkt dat er wei-
nig vrouwen gediagnostiseerd worden met een PTSS vol-
gens de strakke criteria van de DSM 5, alleen al vanwege 
de theoretische vraag of een bevalling met complicaties 
aan het A-criterium van een Posttraumatische Stress-
stoornis voldoet. Het is interessant om te onderzoeken 
of we te maken hebben met een PTSS of met bevallings-
angst. In het laatste geval spreken we van een specifieke 
angst naar aanleiding van een ingrijpende ervaring.” Dat is 
volgens Jaro voor de vrouwen in kwestie misschien vooral 
een nuanceverschil, want vrouwen hebben hun bevalling 
vaak wel als traumatisch ervaren. Zij voelen zich erkend 
als het ook op die manier benoemd wordt. “Een beval-
ling waarbij sprake was van ernstige complicaties is echt 
wat anders dan een bevalling die weliswaar veel indruk 
maakte, maar op een gegeven moment gewoon weer op 
de achtergrond raakte en niet aan de persoon bleef kna-
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gen. We zien in die gevallen vaak ook dat herbelevingen 
en nachtmerries duidelijk aanwezig zijn.”
In het onderzoek staat de vraag centraal of vrouwen door 
behandeling met EMDR minder angstig worden voor de 
aanstaande bevalling. Daarnaast hopen de betrokken gy-
naecologen dat minder angst leidt tot minder noodzaak 
om medisch in te grijpen. “Wanneer een vrouw tijdens de 
zwangerschap om een keizersnede vraagt vanwege een 
eerdere nare ervaring zonder dat dit om fysieke redenen 
nodig is, verwijst de gynaecoloog die het onderzoek hier-
naar leidt eerst naar een EMDR-behandeling, voordat zij 
op dat verzoek in gaat.”

Beschikbaar
Volgens Jaro beperken de toepassingsmogelijkheden van 
EMDR zich niet tot de behandeling van PTSS en angst-
klachten. “Mijn indruk is dat stemmingsklachten na de 
bevalling vaak ook te maken hebben met het verloop van 
die bevalling. Natuurlijk spelen ook lichamelijke factoren 
een rol en moeten vrouwen wennen aan de grote over-

gang naar het moederschap, maar regelmatig voelen zij 
zich ook in de medische begeleiding van hun bevalling 
niet serieus genomen. Vaak blijven zij het idee houden dat 
ze hebben gefaald als de bevalling anders verliep dan ze 
hadden verwacht. Alle domeinen uit het EMDR-protocol 
zijn relevant.”
In de uitvoering van de behandelingen kan volgens Jaro 
goed gewerkt worden met het EMDR-standaardprotocol, 
meestal vanuit ‘rechtstreeks’ casusconceptualisatie. Als 
vermijdingsgedrag op de voorgrond staat, kan de thera-
peut met EMDR gericht op flashforwards werken en door 
de videocheck worden alle nog bestaande cues opge-
ruimd. Jaro ervaart dat zwangere vrouwen heel gemoti-
veerd zijn om echt iets aan hun angst te doen. Het speci-
fieke aan het werken met zwangere vrouwen ligt vooral 
in de samenwerking met verwijzers. “Er zijn korte lijnen. 
Verloskundigen willen tijdens de behandeling op de hoog-
te blijven van hoe het met de zwangere vrouw gaat. Daar 
voelen ze zich heel verantwoordelijk voor. Ik laat vrouwen 
veel zelf bespreken met hun verloskundige. Als ik ver-
wacht dat zij angstig of depressief kunnen zijn na de      
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