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Vierduizendste lid
Na de enorme toeloop van (aspirant) leden begin dit jaar 
hebben we onlangs het vierduizendste lid verwelkomd. In 
dit EMDR Magazine staat een interview met haar. Het be-
stuur is erg blij met de grote belangstelling voor het lidmaat-
schap. Met het vernieuwde Huishoudelijk Reglement (HR) en 
het Reglement Opleidingen en Registratie (ROR) is de VEN 
voorbereid op verdere groei. Zoals verwacht is de vraag naar 
EMDR-supervisie toegenomen in verband met het afronden 
van het opleidingstraject tot EMDR Europe Practitioner dat 
per 1 januari 2016 aan termijnen is gebonden. Het is goed 
nieuws dat er een nieuwe lichting supervisoren op komst 
is, zowel voor het volwassen als het kinder- en jeugd traject 
tot EMDR Europe Practitioner. Zij zijn naar verwachting vanaf 
januari 2017 beschikbaar.

Behandeling van afschuwelijke herinneringen  
In dit kerstnummer van EMDR Magazine (EM) zijn, naast de 
vaste rubrieken, een aantal artikelen opgenomen over afschu-
welijke herinneringen van patiënten, zoals aan satanisch ritu-
eel misbruik. Dat roept de discussie op over hervonden herin-
neringen: is alles wat de patiënt vertelt wel waar? En ook: wat 
doe je als behandelaar daarmee? Er is zowel ruimte gegeven 
aan de gruwelijke herinneringen van een vrouw, als aan de 
stand van zaken in het psychologische en juridische veld, uit-
mondend in handvatten voor behandelaren: hoe kunnen we 
dergelijke herinneringen van patiënten in de behandelprak-
tijk hanteren? Zou traumabehandeling tot symptoomreductie 
kunnen leiden of juist niet? Vorm zelf je mening aan de hand 
van de gegeven informatie en voel je vrij om inhoudelijk te re-
ageren met een ingezonden brief in EM, of deel je gedachten 
met anderen op het discussieforum van de VEN op Linkedin.

P3NL
De samenwerking met P3NL, het samenwerkingsverband 
met negen verenigingen van psychologen, pedagogen en 
psychotherapeuten, is inmiddels in volle gang. De belangen-
behartiging via P3NL richt zich op vertegenwoordigers van 
de politiek, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, pati-
enten- en consumentenorganisaties, andere beroepsgroe-
pen en instanties als de Nederlandse Zorgautoriteit en het 
Zorginstituut Nederland. Ten opzichte van een jaar geleden 

zijn er meer praktische raakvlakken tussen de verenigingen. 
Daarnaast is er op verschillende fronten gezamenlijk actie 
ondernomen, zoals: 
- Het aankaarten van het uitvoeringsprobleem bij de trans-

formatie GGZ-praktijken tot instelling en vice versa bij Zorg-
verzekeraars Nederland.

- Het inrichten van een gezamenlijke klachtenprocedure 
en een geschillencommissie voor vrijgevestigden binnen 
de GGZ en de VG-sector in het kader van de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillenzorg (Wkkgz). 

- Het agenderen van preventieve en vroege interventie bin-
nen de toekomstagenda Gepast Gebruik en Transparantie. 
P3NL is trekker van dit thema en stemt dit af met GGZ Ne-
derland. 

- De inzet voor het verplicht ROMmen (klantenportaal van de 
Stichting vrijgevestigden ROMmen).

- Het medeondertekenen van het manifest over privacy-
bescherming in het jeugddomein en het maken van een 
gezamenlijke folder om patiënten die zelf hun psycholoog, 
pedagoog, psychotherapeut of andere hulpverlener willen 
kiezen te helpen bij de keuze voor verzekeraar en zorgpolis.

Politici in Den Haag en de verzekeraars staan positief tegen-
over P3NL. Het veld is nu verenigd en daardoor slagvaardiger. 
De versnippering, die er voor zorgde dat er (te) weinig werd 
bereikt aan de bestuurlijke tafels, behoort tot het verleden. 
Om het contact tussen de VEN en P3NL te verbeteren en te 
intensiveren zal Marnix de Romph, directeur van P3NL, twee-
maal per jaar aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen van 
de VEN. Zo blijven we goed van elkaars doelen en projecten 
op de hoogte. Op de website van de VEN zal een plek voor 
het nieuws van P3NL worden ingeruimd, zodat leden die de 
ontwikkeling van de samenwerking gedetailleerder willen 
volgen het nieuws daar kunnen lezen. EMDR Magazine zal in 
het volgende nummer uitgebreid bij dit onderwerp stilstaan.

Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar!

Carlijn de Roos, 
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van 
de voorzitter

Foto:
Nienke Hofstede
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Een nieuw VIP-lid! 
Mevrouw 4000

Vereniging

“Even dacht ik dat het niet een echte e-mail was, toen ik 
las: ‘Gefeliciteerd, je bent het vierduizendste lid van de 
EMDR-vereniging’. Het leek wel spam. Maar het is dus 
echt zo! Wat leuk.”
Bij GGZ Delfland leerde Melissa om EMDR toe te passen op 
enkelvoudig trauma zoals pestervaringen, brand of rouw. 
“Ik focus bij pestervaringen altijd op de eerste, de heftigste 
en de laatste keer. In onze eigen praktijk ben ik daarmee bij 
de lichtere trauma’s doorgegaan. Hier in de omgeving zijn 
er wel meer therapeuten die EMDR in hun behandelaan-
bod hebben, maar er komt ook veel bij ons terecht. We wil-
len ons er verder in specialiseren. We krijgen steeds meer 
vraag naar EMDR. Vooral voor kinderen en jongeren met in-
ternaliserende problematiek, zoals een laag zelfbeeld. ‘Hé, 
daar zou ik met EMDR ook wat mee kunnen’, dacht ik bij 
mezelf. Daarom besloten we om lid te worden.”
“In het voorjaar gaan we de vervolgopleiding doen. We zijn 
nu gestart met de supervisiereeks. Om het vak levendig te 
houden, moet je je wel aan de vereniging verbinden. De 
VEN heeft een actieve uitstraling, houdt mensen up-to-

date over allerlei ontwikkelingen en het EMDR Magazine 
is mooi. Er staan interessant artikelen in, bijvoorbeeld 
over het toepassen van EMDR bij eetstoornissen. Na de 
vervolgopleiding hoop ik ook complexere problematiek 
en meervoudig trauma te kunnen behandelen, zoals mis-
handeling en geweld thuis. Dat is nu nog boven onze pet. 
We kijken er naar uit om daar kundiger in te worden.”  

Positieve ervaring
“Eén patiënt is me bijgebleven: een jongen met pester-
varingen. Hij was op school angstig, worstelde met zijn 
boosheid en had geen zin meer in school. Bij hem zag ik 
hoe de positieve cognitie na de EMDR indaalde. Ik koppel-
de de behandeling aan het COMET (Competitive Memory 

Training) -programma , om de positieve cognities nog ver-
der te versterken. Dat had goed effect: de jongen voelde 
zich steviger en kreeg meer zelfvertrouwen, waardoor hij 
zijn school kon afmaken.”

“EMDR voelt soms als iets magisch: het werkt! Ik doe nooit 
klikjes, maar wel oogbewegingen en hand taps bij jongere 
kinderen. Laatst behandelde ik een jongen die een brand 
had meegemaakt; ook was zijn vader overleden. Hij kon 
de oogbewegingen niet volgen, de hand taps hielpen hem 
wel, ook omdat hij zijn boosheid een beetje kwijt kon in 
de taps. Hij knapte daar erg van op.”
“We begonnen voor onszelf vanuit de behoefte aan nau-
wer contact met patiënten. Na alle reorganisaties en het 
eindeloos overleggen wilden we graag kortere lijnen en 
een eigen bedrijfsvoering. Als gz-psychologen bieden we 
basis ggz. Mede dankzij EMDR kunnen we vaak in korte 
tijd veel bereiken. EMDR voldoet ook aan een maatschap-
pelijke ontwikkeling en aan de wensen van de gemeente 
om snel en resultaatgericht te werken.” 

Tekst: Linda Verhaak    Illustratie: Charlotte Tasma

Onze vereniging groeit en bloeit. Ons vierduizendste lid is binnen: Melissa Spoor. Zij werkt samen met Léanne 
van Goch in hun eigen praktijk Villa VIP (villavip.nl) voor kind en jeugd in Berkel en Rodenrijs. In 2012 deed 
Melissa de EMDR-basisopleiding na de GZ-opleiding. Het was haar opgevallen dat EMDR in het werkveld veel 
wordt toegepast en ze wilde graag haar patiënten zelf behandelen voor hun trauma’s in plaats van ze te ver-
wijzen naar haar collega’s.

“De VEN heeft een actieve 
uitstraling, houdt mensen 

up-to-date over allerlei 
ontwikkelingen en het

EMDR Magazine is mooi.”

3  | EMDR Magazine 12



Interview

EMDR bij vluchtelingen: 
een persoonlijk verhaal
Tekst: Linda Verhaak   Illustratie: Sandy van Helden

U hebt gedurende anderhalf jaar EMDR-therapie 
gekregen van Jannetta Bos. Kunt u iets vertel-
len over wat u heeft meegemaakt, waardoor 
die behandeling nodig was?
“Tijdens de oorlogsjaren in Sierra Leone maakte ik als 
klein kind een overval door de rebellen mee toen ik al-
leen in de hut was met mijn zusje. Ik ben half levend be-
graven, met machetes verwond en overgoten met bran-
dend plastic. De littekens staan nog op mijn lichaam. Na 
enkele oorlogsjaren vluchtte ik naar Nederland. Dat is 
nu tien jaar geleden. Mijn hoofd was nog in de oorlog, ik 
leefde voortdurend in angst, wilde dood en maakte plan-
nen over hoe ik mezelf kon doden. Ik had helemaal geen 
hoop meer, het leven was zinloos geworden. ’s Nachts 
droomde ik van de oorlog en overdag beleefde ik het 
verleden steeds opnieuw. Als er een vliegtuig overvloog, 
dacht ik dat die bombardementen kwam uitvoeren.”
“Ik was vanaf mijn kinderjaren ook opgegroeid met 
doodsangst voor de zogenoemde Poro Society. Ik zag 
deze gemeenschap vreselijke dingen doen, bijvoor-
beeld met lijken slepen over straat en iemands tong af-
snijden. Er was de voortdurende dreiging dat ze je kon-
den komen halen, inlijven, doden of verwonden. Sinds 
de EMDR-behandeling kan ik er rustig over vertellen, 
maar een tijd geleden was dat nog heel beangstigend.”

Hoe kijkt u terug op de behandeling?
“Omdat het erg slecht met me ging, ben ik eerst dertien 
maanden in de kliniek van Centrum ‘45 in Oegstgeest 
opgenomen. Ik was niet in staat om veel te doen. Daar-
na kreeg ik op de polikliniek in Diemen eerst gesprek-
ken met de maatschappelijk werkster en de psychiater. 
Een jaar later kwam ik bij Jannetta Bos terecht voor 
EMDR. Ik zou willen dat dit eerder was gebeurd, het 
heeft me enorm geholpen. De EMDR-behandeling heeft 
me beter gemaakt. Het heeft me geleerd dat het verle-
den gebeurd en over is. Het is nu echt verleden tijd, ook 
al denk en droom ik er soms nog over. Nachtmerries 
zijn nu niet meer zo bedreigend. Als ik nu een vliegtuig 
hoor, denk ik dat ik aan boord zou kunnen stappen en 
aan waar ik graag heen zou willen vliegen. Ik voel me 
veilig in mijn hart. Soms kan ik zelfs een beetje plezier 
beleven. Ik heb alleen nog last van slechte concentra-
tie. Als ik iets lees, worden mijn ogen snel moe. Ik was 
slim toen ik opgroeide en ambitieus op school. Nu pro-
beer ik Nederlands te leren, maar lezen kost me veel 
moeite; ik voel me zwak.”

Wat was voor u het belangrijkst in de therapie?
“De therapeut heeft me eerst veel hoop en moed moe-
ten geven: ze vertelde me dat ik het echt kon, dat er 

De 35-jarige Ibrahim uit Sierra Leone maakte als kind het begin van de oorlog mee. Van-

wege PTSS-klachten met psychotische kenmerken en een depressieve stoornis kreeg hij 

meerdere behandelingen. Als de herinneringen hem overspoelden, zette dit hem aan tot 

oorlogsherinneringen die in de therapie zijn aangepakt. Vanuit het Centrum ‘45 in Diemen 

vertelt de vriendelijke en enigszins timide man over zijn ervaringen met EMDR en wat de 
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iets kon veranderen. Tijdens de behandeling ging ik te-
rug naar het verleden en dacht aan het ergste wat ik 
had meegemaakt. Tegelijkertijd hielp de therapeut me 
om in het ‘hier en nu’ te zijn. De herinnering is nu ver-
anderd, er zitten ook elementen van ‘hier en nu’ bij. Als 
ik nu wakker schrik uit een nachtmerrie, kan ik tegen 
mezelf zeggen dat ik veilig ben en kijk ik naar plaatjes 
van Nederlandse molens en bloemen om mezelf eraan 
te herinneren dat ik 
in Nederland 
ben.”

Soms kon het werken aan een 
nare herinneringen u zo ang-

stig maken dat u even ver 
weg was en niet met uw 
aandacht in het hier en 
nu (dissociatie). Wat deed 
de therapeut om uw aan-
dacht weer terug te krij-
gen?
“Voordat we begonnen met de 

EMDR-behandeling, vroeg de 
therapeut me naar goede herin-

neringen uit mijn jeugd. Gedachtes 
aan bijvoorbeeld bloemen of in een 

boom klimmen maakten me rustig. 
Als ik erg ver terugging in het verleden 

en me niet meer in het ‘hier en nu’ voel-
de, zei de therapeut: ‘Ibrahim, je bent nu 

hier, je bent veilig’. Daarbij raakte ze mijn 
knie aan om contact met me te ma-

ken. Soms hoorde ik haar stem 
en soms ook niet. Dan riep 

ze nog iets harder 
mijn naam en 

vroeg me 
naar 

“Ik zou willen dat ik 
eerder bij de EMDR-

therapeute terecht was 
gekomen. Het heeft me 

enorm geholpen.”

5  | EMDR Magazine 12



buiten te kijken, of naar dingen in de kamer. Daar is een 
schilderij met de kleuren van de vlag van mijn land en 
eentje van een roos die me aan gelukkige herinnerin-
gen uit mijn jeugd doet denken.” 
“In het begin gaf de gedachte dat EMDR een soort ma-
gie was me extra moed. Ik zag de therapeut als een 
witte medicijnvrouw; in Sierra Leone ga je naar een me-
dicijnman als je ziek bent. Hij gebruikt dobbelstenen en 
zwaait ook met zijn hand voor je ogen. Dan vertelt hij 
over je toekomst, voorspelt je goede dingen en geeft 
adviezen. Ook bij EMDR gebeurt er iets magisch, want 
zodra ik de oogbewegingen maakte, bracht dat me te-
rug naar het verleden.” 

Hoe voelde u zich direct na afloop van een 
behandelsessie en in de daarop volgende 
dagen? Had u last van toenemende gedach-
ten over de herinnering waaraan u had ge-
werkt?
“Soms een beetje, maar niet al te veel. Dat kwam om-
dat we altijd afsloten met positieve dingen. Daar namen 
we de tijd voor, omdat ik anders heel gestrest wegging 
of onderweg na de sessie verdwaalde: dan was mijn 
aandacht nog teveel in het verleden. Het was belangrijk 
voor me om weer in het ‘hier en nu’ te komen. De the-
rapeut bracht me terug bij een positieve herinnering, 
bijvoorbeeld dat ik speelde met de kinderen: mooie 
herinneringen om het verleden te veranderen in een 
nieuw heden.”

Zou u iemand anders met PTSS-klachten ook 
EMDR-behandeling aanraden? 
“De mensen om mijn heen dachten dat ik gek was toen 
ik naar de kliniek ging. Maar ik denk dat het goed was 
omdat ik ziek was en hulp had gezocht. Als ik niet naar 
de kliniek was gegaan, dan was ik hier nu niet meer 
geweest, dan had ik mezelf gedood. Ik had toen veel 
stress, had huiduitslag in mijn gezicht en stal voedsel 
op straat. Ik voelde me niemand. Mijn therapeut heeft 
veel voor me gedaan; ik ben haar erg dankbaar. Nu pro-
beer ik mensen uit mijn land advies te geven. Sommi-
gen hebben meer oorlogservaringen dan ik. De oorlog 
duurde elf jaar. In Sierra Leone lopen sommige gek ge-
worden mensen naakt en verward rond. Er is maar één 
psychiater in het hele land. Ik heb veel geluk gehad dat 
ik hier terecht ben gekomen.”

Hoe zou u anderen de werking van EMDR uit-
leggen?
“EMDR werkt door te denken aan vreselijke ervarin-
gen uit het verleden, waar je liever niet aan denkt. Als 

je niet aan die herinneringen denkt, groeien ze tot ze 
uiteindelijk exploderen. Het is heel pijnlijk om erover 
te praten, maar wel beter. Ik kreeg een probeersessie 
om te voelen dat ik het aankon. We begonnen met een 
kleine herinnering. Dat was prettig om er een beetje in 
te komen.”  

Als het in uw leven anders was gelopen en u 
was meteen bij mijn collega terecht gekomen, 
zou EMDR dan al geholpen hebben?
“Toen ik werd opgenomen in de kliniek, was behande-
ling nog niet mogelijk. Ik was hopeloos en in de war, 
nergens toe in staat en had geen idee wat ik deed. Ik 
wilde niemand spreken en had geen enkele hoop. Het 
belangrijkste voor mij was toen dat iemand mij begreep. 
Na die opname heb ik langer dan een jaar gesprekken 
gehad met een maatschappelijk werkster en pillen ge-
kregen van een psychiater. In die tijd had ik meer moed 
en rust en het had me zeker geholpen als ik eerder een 
EMDR-behandeling had gekregen.”

Wat zijn tips voor EMDR-therapeuten?
“Voor mijzelf was het helpend om naar plaatjes van 
bloemen of een kaartje van Amsterdam te kijken als 
ik uit een nachtmerrie wakker schrok. Even belangrijk 
was het dat mijn therapeut me bleef aanmoedigen om 
naar buiten te blijven gaan en mensen op te zoeken, zo-
dat ik vertrouwen kon opbouwen in anderen en ik kon 
blijven proberen om de juiste mensen om me heen te 
verzamelen. Het hielp me om adviezen te krijgen over 
problemen in mijn dagelijks leven en dat te combineren 
met de behandeling.”

In nummer 10 van EM gaf een ervaringsdes-
kundige een aantal tips voor behandelaren. 
Bent u het eens met haar advies?
“Voor mij is het ook belangrijk dat de therapeut veel 
vertrouwen uitstraalt. Ik had de moed en hoop nodig 
van de therapeute. Vragen blijven stellen over een 
pijnlijke herinnering is ook heel belangrijk om de issue 
goed uit te diepen. Je moet er echt doorheen, zodat je 
aan het einde dingen kan veranderen. We hadden lange 
behandelsessies van negentig minuten. Als het nodig 
was, kon ik altijd bellen.” 
“Beëindiging van de huidige therapie vind ik lastig. Ik 
heb soms opeens weer last van herinneringen. Bij-
voorbeeld laatst na het zien van een documentaire. 
Heden en verleden lopen dan weer door elkaar in 
nachtmerries en overdag twijfel ik aan wat echt is en 
wat niet. Dan helpt een rustig gesprek met mijn the-
rapeute.” 
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Een 55-jarige gehuwde man meldt zich aan in de basis 
GGZ met al langer bestaande slaapproblemen, herbelevin-
gen aan de dood van zijn zus en onverklaarde lichamelijke 
klachten. Hij heeft al ruim twintig jaar last van tinnitus: 
het horen van pieptonen in zijn oren. Deze aandoening is 
medisch niet te verhelpen. De patiënt slaapt al jaren niet 
goed door: om 11 uur ‘s avonds slaapt hij in om drie uur la-
ter weer wakker te worden van de tinnitus en herbelevin-
gen, waarna hij niet meer in slaap valt. Hij houdt zichzelf 
overdag voortdurend bezig om maar niet aan de herbe-
levingen en de tinnitus te hoeven denken, met als gevolg 
dat hij steeds verder uitgeput is geraakt. Hij is begonnen 
met een cursus 'Om leren gaan met tinnitus' bij het Audio-
logisch Centrum, nadat hij een euthanasiewens kenbaar 
had gemaakt. Hij heeft geen suïcideplannen, maar al wel 
langdurig last van suïcidale gedachten en een passieve 
doodswens die voort lijkt te komen uit machteloosheid 
ten aanzien van zijn klachten. Zijn werkzaamheden als lei-
dinggevende heeft hij recent neergelegd omdat hij deze 
niet meer aan kon. Voor zijn onrust en doodsgedachten 
schreef de huisarts hem recent een antipsychoticum voor.

Trauma
In 1990 kreeg de zus van mijn patiënt een hersenbloeding 
tijdens een vakantie in Spanje. Hij is daar samen met zijn 
broer naartoe gegaan. Zijn zus bleek hersendood te zijn. In 

het ziekenhuis werden zij aan hun lot overgelaten. Hij nam 
samen met zijn broer in Spanje de beslissing om haar le-
ven te laten beëindigen. Onder valse voorwendselen pro-
beerden de artsen hen te laten tekenen voor orgaandona-
tie. Hij heeft het idee dat de organen van zijn zus alsnog 
tegen de regels in zijn gebruikt voor donatie. Hij voelt zich 
sindsdien schuldig over deze beslissing en heeft hierover 
nooit met zijn familie durven spreken. Gesprekken over 
zijn overleden zus vermijdt hij volledig. Hij denkt dat zijn 
zus te redden was geweest als hij haar met het vliegtuig 
naar Nederland had laten vervoeren. In het intakegesprek 
vertelt hij: “Het is mijn schuld dat zij is overleden” , “ik heb 
dit mijn ouders aangedaan” en: “Ik heb niet het recht om 
te leven.” Soms verwondt hij zichzelf als hij denkt aan de 
schuldvraag. 26 Jaar na het overlijden van zijn zus beslui-
ten we om een EMDR-behandeling in te zetten. 

Behandeling van machteloosheid met het basis-
protocol
Als targetbeeld kiest hij het moment voor het ‘overlijden’ 
van zijn zus (NC = machteloos, SUD = 10). In de eerste 
sessie dissocieert hij voortdurend. Hij verkrampt, trekt 
zijn handen voor zijn ogen en begint tegen zijn hoofd te 
slaan. Hij zegt daarbij: “Het is mijn schuld, ik moet dood." 
Hij is op die momenten minutenlang niet te bereiken. Aan-
raking of interweaves hebben nauwelijks effect. Hij 

Toepassing van 
het Beta-protocol

Casus

Tekst: Arno Beugels    Illustratie: Chiara Arkesteijn 

Het Beta-protocol is ontwikkeld door Arno Beugels voor patiënten bij wie, tijdens de toepassing van het 
standaard protocol, dissociatieve reacties zich blijven voordoen en de behandeling stagneert. Het protocol is 
gebaseerd op hypothesen over optimale traumaverwerkingsregulatie. De discussie over behandelen of stabi-
liseren heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Beta-protocol. Het laat zien dat dissociatieve reacties 
beperkt kunnen worden door gebruik te maken van een combinatie van een maximale activatie van het tar-
getbeeld dat binnen de window of tolerance valt, en een optimale werkgeheugenbelasting. Een ander belang-
rijk kenmerk van het protocol is dat de patiënt geleidelijk meer regie krijgt over de mate van werkgeheugen-
belasting en het schakelen tussen targetbeeld en veilige plek. De therapeut krijgt meer mogelijkheden om te 
spelen met de window of tolerance en kan zoeken naar controle over een optimale werkgeheugenbelasting.

EMDR bij een man met PTSS, tinnitus en dissociatie
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weet zich na afloop niets meer te herinneren van deze 
wegrakingen. In de associaties treden voortdurend loo-

pings op over schuld. De SUD daalt niet. Na de eerste twee 
sessies is hij thuis urenlang totaal uitgeput, waardoor hij 
twijfelt over de voortzetting van de behandeling. 

Behandeling van machteloosheid met het Beta-
protocol
In de derde sessie maak ik met de patiënt een aantal af-
spraken:

huis waar zijn motor staat) wanneer hij dreigt te dissoci-
eren. Wanneer de spanning te hoog oploopt, gebruikt hij 
het stopteken (hand omhoog).

-
taps (ik laat hem op mijn handen tappen). 

muur in de kamer).

“Wat komt er op?”). Bij back to target wordt niet ge-
vraagd naar het meest beladen aspect. 

een schaal van 0 tot en met 10.

Deze derde sessie die zich richt op hetzelfde target (de 
SUD is nog steeds 10), verloopt aanvankelijk moeizaam. 
Binnen een paar seconden treedt er weer dissociatie op. 
De patiënt heeft tien minuten nodig om voldoende tot 
rust te komen bij toepassing van de veilige plek. Hij rea-
geert sterk op cues die de veilige plek activeren: vragen 
over de geur van zijn motor zorgen bijvoorbeeld snel voor 
ontspanning. De werkgeheugenbelasting wordt vergroot 
door hem afwisselend snel en langzaam te laten tappen. 
Hij voelt zich na afloop opgelucht en heeft weer vertrou-
wen in de behandeling. 
In de vierde sessie voeg ik, bij onvoldoende afleiding, tel-
len als dubbele taak toe. Ik onderzoek wat de maximale af-
leidende stimulus is door de sommen steeds moeilijker te 
maken, totdat er structureel haperingen optreden. Aftrek-
sommen (100 – 7) en grotere optelsommen (7 plus 7) ge-
ven te veel afleiding. De maximale afleidbaarheid bereiken 
we bij eenvoudige optelsommen (bijvoorbeeld 3 plus 3) 
plus handtaps in wisselend tempo. Door de afleidbaarheid 
te optimaliseren, proberen we dissociatie te verminderen 
en zo min mogelijk gebruik te maken van de veilige plek. 

Vanaf de zesde sessie krijgt de patiënt meer regie over het 
schakelen tussen targetbeeld en de veilige plek en over 
het toepassen van de afleidende stimulus. Ik geef hem de 
instructie om bij back to target te beginnen met tappen 
en tellen. Bij dreigende overspoeling stopt hij eerst met 

tellen (te veel afleiding). Wanneer de spanning te hoog 
blijft, schakelt hij zelf over naar de veilige plek. Zodra de 
spanning voldoende is gezakt, schakelt hij zelf terug naar 
het targetbeeld. Hulp met schakelen en instructies met 
betrekking tot de afleidende stimulus zijn niet meer nodig. 
Hij dissocieert inmiddels minder tijdens de sessies en er-
vaart voor het eerst meer controle.
Gedurende de afgelopen week is het hem voor het eerst 
gelukt om 's nachts na een nachtmerrie in zijn bed te blijven 
liggen en weer in te slapen. Hij heeft met zijn schoonzus 
over zijn overleden zus kunnen praten zonder weg te lopen.

In de achtste sessie lukt het hem om ongeveer driekwart 
van de tijd bij het targetbeeld te blijven en de dissociatie 
zelf op te vangen met afwisselend tappen en tellen. Op 
het einde van de sessie kan hij voor het eerst naar het 
targetbeeld kijken zonder spanning. Vanaf dit punt zet ik 
het standaardprotocol opnieuw in. 
Hij verschijnt met een lach bij de negende sessie. Hij kan 
nu openlijk met zijn vrouw praten over de gebeurtenis en 
met haar stilstaan bij de schuldvraag. Op de vraag welk 
beeld nu de meeste spanning oproept, noemt hij het mo-
ment waarop de dokter geen Engels meer sprak, nadat 
de patiënt getekend had voor het overlijden en orgaando-
natie. Het hele verhaal komt in de associaties naar voren. 
Herinneringen die hij eerder kwijt was komen terug, waar-
door het een lopend verhaal wordt. 

Tijdens het tiende behandelcontact zegt de patiënt dat hij 
zijn broers over de situatie heeft verteld. Hij geeft aan nu 
voor tweederde minder last te hebben van zijn klachten. 
Hij is begonnen met afbouwen van het antipsychoticum. 
De veilige plek is tijdens deze sessie voor het eerst niet 
gebruikt. Hij ziet de feiten van toen beter en hij kan zijn ei-
gen irreële gedachten over de orgaandonatie corrigeren.  
Vanaf de elfde sessie heeft hij geen last meer van nacht-
merries en slaapt hij beter. Wanneer hij terugdenkt aan de 
gebeurtenissen, verliest hij zichzelf niet meer. Waar voor-
heen het schuldgevoel en de machteloosheid omtrent het 
overlijden van zijn zus overheersten, ervaart hij nu meer 
haar gemis. Ook de tinnitus is de laatste tijd in intensiteit 
afgenomen, volgens de patiënt met vijftig procent.
In het twaalfde behandelcontact vertelt de patiënt dat hij 
voor het eerst echt afscheid heeft genomen van zijn zus 
door een bezoek aan haar begraafplaats. 

Behandeling tinnitus
Er zijn geen herinneringen die nu machteloosheid oproe-
pen als het om de tinnitus gaat. We starten met het EM-
DR-pijnprotocol. De SUD bij een tinnitus-beeld (tekening) 
is 8. Er komen in de associatie vooral angsten over de toe-
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komst naar voren: niet 
meer kunnen werken, 
depressiviteit, verlies van 
gezondheid en sociale contac-
ten. Ik besluit om een EMDR gericht op 
zijn flashforward toe te passen. Op het targetbeeld ziet hij 
zichzelf alleen en depressief in bed liggen met de gordij-
nen dicht (SUD = 8). Aanvankelijk komen veel angsten in 
de associatie naar voren, maar geleidelijk vindt er een be-
tekenisverandering plaats. Hij ziet de mogelijkheden die 
hij heeft: hij kan slaapmedicatie nemen als hij dagenlang 
slecht heeft geslapen en hij kan minder gaan werken als 
het echt niet meer gaat. De SUD daalt naar 0. 

Vervolg
In overleg met de huisarts besluit ik om hem te verwijzen 
naar een psychiater voor advies omtrent het afbouwen 
van zijn medicatie. Na de EMDR-behandeling besluiten we 

om te starten met Acceptan-

ce and Commitment Therapy. 
Hij wordt zich bewust van zijn 
strenge regels en de averechtse werking van het voort-
durend afleiding zoeken op de tinnitus-klachten. Het lukt 
hem om dit patroon te doorbreken. Hij geniet weer meer 
van het leven.        

Arno Beugels werkt als GZ-psycholoog bij psychotrauma ex-

pertise centrum Psytrec en in de Basis Ggz. Hij houdt zich 

onder meer bezig met het ontwikkelen van specifieke trau-

matechnieken die ingezet kunnen worden bij mensen bij wie 

de standaardbehandeling, bij herhaling, niet goed werken.
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Behandelsessie van een 
jonge vrouw met ernstige 
PTSS na langdurig en 
extreem seksueel geweld

Casus

Tekst: Judith Koopmans en Ad de Jongh 

Ernstige dissociatie tijdens de behandeling van PTSS is voor veel behandelaars een doorn in het oog. Soms 
is dat de reden om te stoppen met een traumagerichte behandeling en wordt er gekozen voor een traject 
van voorbereiding en stabilisatie. Aangezien onderzoek laat zien dat dissociatieve klachten verminderen 
wanneer de emotionele lading van de traumatische herinneringen, verantwoordelijk voor de PTSS, afneemt, 
is er veel aan gelegen om manieren te vinden om de dissociatie onder controle te brengen. Aan de hand van 
een EMDR-behandeling bij een chronisch getraumatiseerde vrouw die veelvuldig dissocieert, beschrijven 
we een aantal technieken die haar hielpen om controle over de dissociaties te krijgen, waardoor de behan-
deling van de PTSS op gang kon komen.

Julia is een intelligente, goed verzorgde alleenstaande 
29-jarige vrouw. Ze heeft de afgelopen tien jaar al ver-
schillende (PTSS-) behandelingen, (crisis)opnames en 
diverse suïcidepogingen meegemaakt. Ze is steeds op 
gespecialiseerde trauma-afdelingen behandeld, waar 
ze overigens ook EMDR-therapie heeft gehad, maar dit 
heeft niet veel opgeleverd. 
Julia meldt zich nu aan voor een programma van acht 
dagen van intensieve traumabehandeling bij het Psycho-
trauma Expertise Centrum (PSYTREC) in Bilthoven. De 
behandelingen zijn individueel. In de ochtend krijgt ze 
een anderhalf uur durende sessie met exposure en in 
de middag een met EMDR. Julia is erg gemotiveerd, wil 
vooruit in het leven en is daarom bereid haar trauma’s 
actief aan te pakken. Ze hoopt door deze intensieve 
traumabehandeling van haar herbelevingen af te komen 
en beter te kunnen slapen. 
Julia is van haar 14e tot haar 16e jaar blootgesteld aan 
ernstige vormen van seksueel geweld. Ze vertelt dat ze 
tijdens deze periode meerdere malen op gruwelijke wijze 
is verkracht door groepen mannen. Dit zou zijn gebeurd 
onder fysieke en emotionele bedreiging en vaak onder 
invloed van drugs. Ook zegt zij ernstige fysieke mishan-
delingen te hebben meegemaakt en dat ze zag hoe an-
dere vrouwen in groepsverband werden verkracht. Julia 
heeft last van spontane herbelevingen, in- en doorslaap-

problemen, schrikachtigheid en dissociatie. De periodes 
van dissociatie kunnen soms uren duren. Daarnaast is er 
sprake van een negatief zelfbeeld, automutilatie en een 
hoog suïciderisico. Het lukt gelukkig om goede afspraken 
met Julia te maken over het suïcidaliteitsrisico en het 
automutilerend gedrag.

De behandeling
Als wij haar voor het eerst, aan het begin van onze eer-
ste behandeling, zien heeft Julia al een aantal sessies bij 
PSYTREC achter de rug. Het blijkt dat ze in de sessies 
veelvuldig dissocieert. Hier is ze soms moeilijk uit te krij-
gen. Ook na afloop van een sessie is ze soms urenlang 
nauwelijks aanspreekbaar. Tijdens het aanbieden van 
de oogbewegingen komen er regelmatig flitsen van de 
herinnering door de afleiding heen, waardoor Julia gaat 
herbeleven, dissocieert en vervolgens stopt met het vol-
gen van de oogbewegingen. We krijgen de indruk dat ze 
een groot werkgeheugen heeft, cognitief erg sterk is en 
de afleiding dus onvoldoende is om de EMDR effectief te 
laten zijn. Deze hypothese wordt ondersteund door de 
constatering dat de SUD verschillende sessies na elkaar 
niet of nauwelijks daalt. Julia voelt zich moedeloos en 
dat gevoel krijgen wij als behandelaars inmiddels ook. 
We starten de nieuwe sessie en trachten te achterhalen 
of we de dissociatie onder controle kunnen krijgen, om 
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daarmee de kans te vergroten de behandeling van Julia’s 
PTSS te laten slagen. We stellen haar de vraag: “Julia, kun 

je me helpen? Wat heeft tot nu toe het beste gewerkt bij 

jou om EMDR mogelijk te maken?” Julia geeft aan dat 
onregelmatige oogbewegingen het beste werken. Dat 
wil zeggen: geen rechtlijnige, regelmatige bewegingen, 
maar soms tussendoor even abrupt stoppen, versnellen 
en dan weer vertragen zodat Julia haar aandacht er goed 
bij moet houden om de vingers van de therapeut te kun-
nen volgen. Vanwege de veronderstelling dat Julia een 
bovengemiddeld groot werkgeheugen heeft, besluiten 
we tijdens de sessie om, naast de onregelmatige oogbe-
wegingen, ook gebruik te maken van het zichzelf afwis-
selend links en rechts op de bovenbenen tappen, en van 
piepjes die we door middel van de koptelefoon van de 
EMDR-KIT aanbieden. 
Ook introduceren we bij Julia de blind to therapist -mo-
dus waarbij we uitleggen dat zij die details waarover ze 
niet durft te vertellen ook niet met ons hoeft te delen, als 
ze er maar voor zorgt dat ze de instructies van het pro-
tocol goed blijft volgen en ze zich volledig op de meest 
nare details van het trauma blijft focussen. Ook vragen 
we Julia of ze de trillers die bij de EMDR-KIT horen in haar 
schoenen kan doen. Hierdoor creëren we een extra af-
leidingskanaal en kan ze haar handen blijven gebruiken 
om te tappen. 
Als we na deze voorbereidingen de EMDR-therapie star-
ten, gaan we vrijwel direct naar de desensitisatiefase. 
Voor deze sessie staat op de agenda de herinnering aan 
een groepsverkrachting, waarbij meerdere mannen on-
der invloed van drugs, haar oraal, vaginaal en anaal ver-
krachtten. Julia is al bekend met de uitleg, de emotionele 
lading is al erg hoog en de traumatische herinnering al 
bijna volledig geactiveerd. Nu vertragen, door haar eerst 
het hele verhaal nogmaals te laten vertellen, zou er toe 
kunnen leiden dat zij in een dissociatie terecht komt. We 
vragen haar daarom direct te beginnen met zichzelf af-
wisselend links en rechts op de bovenbenen te tappen, 
en vervolgens het meest akelige beeld in gedachten te 
nemen. Daarna moedigen wij Julia aan om harder op 
haar bovenbenen te slaan met een ingewikkelder tap-
patroon (rechts twee keer, links een keer, links twee 
keer, rechts een keer, rechts twee keer etc.). Zodra ze 
dat onder de knie heeft, starten we de (onregelmatige) 
oogbewegingen op. Als Julia begint te dissociëren, stopt 
ze met tappen. Daarom pakken we voorzichtig Julia’s 
handen vast en helpen haar de tapbewegingen weer op 
te pakken.
We passen, naast bovenstaande technieken, ook een 
aantal cognitieve interweaves toe: 

“Wat zou je tegen de daders willen zeggen?”

 “Dat ze dit nooit hadden mogen doen.”

 “Zeg het maar tegen ze!” [Set]
“Wat zou je als oudere Julia nu willen  doen?”

 “Mezelf weghalen.”

“Waar zou je haar dan heen brengen?”

 “Hier naartoe.”

 “Kun je je voorstellen dat je haar bij jou op schoot houdt?”

 “Ja?”

 “Doe het maar.” [Set]

Na afloop
De SUD zakt gedurende de sessie van 10 naar 5. Hierna 
voelt Julia zich fysiek en psychisch rustiger. Zelf geeft ze 
aan dat ze tijdens de sessie het gevoel had dat ze meer 
controle over haar angst en dissociatie had, wat als 
een overwinning voelt. Als we Julia vragen wat haar het 
meest heeft geholpen om uit de dissociatie te blijven, 
dan wel eruit te komen, geeft ze aan dat het toepassen 
van alle vormen van werkgeheugenbelasting bij elkaar 
(de trillers in haar schoenen, het tappen en het maken 
van onregelmatige oogbewegingen) haar het meest heb-
ben geholpen. Ook het vastpakken van haar polsen heeft 
Julia als erg behulpzaam ervaren, omdat ze dan zelf kon 
aangeven wanneer ze klaar was om het tappen weer op 
te pakken.
Na deze sessie behaalt Julia voorzichtige successen tij-
dens haar verblijf bij PSYTREC. Er zijn meerdere target-
herinneringen, maar er blijft gezocht worden naar manie-
ren om de sessies zo goed mogelijk, zonder dissociaties, 
te laten verlopen. Dat gebeurt door tijdens de sessies 
het werkgeheugen van Julia zo optimaal mogelijk te be-
lasten, met onder meer diverse (creatieve) combinaties 
van oogbewegingen, trillers, onregelmatige piepjes, het 
laten concentreren op geluiden in-het-hier-en-nu (zoals 
voetstappen op de gang) en motorische taken (zoals het 
uitvoeren van een v-step in de kamer: zie hieronder); Ju-
lia is dan wel cognitief heel sterk, motorisch is zij dat 
niet. Er liggen dus vooral daar kansen om de werkgeheu-
genbelasting te optimaliseren. 

Julia heeft de achtdaagse intensieve behandeling afge-
rond en vertrouwen gekregen dat ze de spanning zelf 
kan laten zakken en dat verwerking mogelijk is. Ze heeft 
ook vertrouwen dat ze ‘wat er nog ligt’ verder kan ver-
werken en weet nu ook wat goed voor haar werkt. Ge-
wapend met dit vertrouwen gaat ze buiten PSYTREC 
haar traumabehandeling verder vervolgen binnen een 
poliklinische setting. 
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Tips om dissociatie te voorkomen 
en verwerking mogelijk te maken

1. Het maximaliseren van werkgeheugenbelas-
ting om herinneringen te desensitiseren
Soms zie je een patiënt met een lange behandelgeschie-
denis, al dan niet met EMDR, die niet of nauwelijks effect 
heeft gesorteerd. Denk in dat geval als eerste aan de mo-
gelijkheid dat het gebrek aan effectiviteit van de EMDR-
behandeling kan worden verklaard uit het feit dat er tot nu 
toe te weinig werkgeheugenbelasting is toegepast (‘klik-
jes’ in plaats van oogbewegingen, te langzame oogbewe-
gingen etc.), of dit komt omdat de patiënt van zichzelf een 
grote werkgeheugencapaciteit lijkt te hebben. Vraag daar-
om aan de patiënt of hij of zij tijdens de set met oogbe-
wegingen nog beelden of flitsen van de herinnering voor 
zich ziet. Als dit het geval is, ondersteunt dit de hypothese 
dat het gebrek aan effectiviteit van de behandeling door 
een gebrekkige werkgeheugenbelasting kan worden ver-
klaard. Deze belasting kan dan worden opgehoogd door 
de oogbewegingen gevarieerder (door middel van versnel-
len, vertragen, van richting veranderen en het maken van 
andere figuren) aan te bieden, door via een koptelefoon 
daarnaast ook nog eens onregelmatige klikjes toe te voe-
gen, door de patiënt zelf ingewikkelde lichamelijke bewe-
gingen te laten maken (bijvoorbeeld door hem of haar te 
laten tappen in afwisselende tempo’s en ritmes), of door 
de patiënt met een koptelefoon op het hoofd door de ka-
mer te laten lopen. Een ander idee is om de patiënt te 
vragen een v-patroon op de grond te laten maken door 
met de voeten telkens vier stappen te zetten (links voor 
wijd, rechts voor wijd, links achter smal, rechts achter 
smal, etc.), waarbij hij of zij het linker- en het rechterbeen 
afwisselt om de werkgeheugenbelasting te optimaliseren. 
Kortom, het is een goed principe om de intensiteit van de 
werkgeheugenbelasting net zo lang te vergroten totdat 
de SUD gaat dalen. Dan weet je dat je goed zit.

2. Werkgeheugenbelasting toepassen om binnen de win-

dow of tolerance te blijven
Als er sprake is van dissociatie, dan is een voldoende ge-
doseerde werkgeheugenbelasting met veel variatie in de 
aangeboden stimuli (visueel, auditief en kinesthetisch) 
misschien wel de beste manier om patiënten binnen hun 
window of tolerance te houden en dus om dissociatie te 
voorkomen. Dit wordt goed geïllustreerd door Julia’s be-
handeling. Wees niet bang voor dissociaties. De mogelijk-
heid om te dissociëren is in de basis een ongevaarlijk en 
natuurlijk mechanisme om te voorkomen dat iemand te 
veel wordt overspoeld door herinneringen en emoties. Bij 
sommige patiënten is dat mechanisme door wat ze heb-

ben meegemaakt scherp afgesteld. In dat geval is vaak 
een gezonde dosis creativiteit nodig om de patiënt cog-
nitief zo bij het proces te blijven betrekken dat trauma-
behandeling mogelijk blijft, of wordt. Dikwijls is het een 
kwestie van lange adem om samen met de patiënt te 
zoeken naar de optimale verhouding tussen werkgeheu-
genbelasting, om de herinnering in het werkgeheugen te 
houden en eventuele dissociaties te bedwingen, zodat de 
herinnering voldoende toegankelijk wordt om te kunnen 
bewerken. Het helpt dan om te bedenken dat als des te 
meer heftige herinneringen (wel) zijn gedesensitiseerd, 
des te minder de patiënt het nodig heeft om dissociatie in 
te zetten om zichzelf te reguleren.

3. Blind to therapist
Werken met de optie ‘Blind to therapist’ biedt de mogelijk-
heid voor de patiënt dat hij of zij niet bang hoeft te zijn om 
de ellendige gebeurtenis met alle schaamtevolle details 
(bijvoorbeeld seks met dieren of een anale verkrachting) 
te delen met de therapeut. Hiermee voorkom je mogelijk 
dat de angstige spanningen die hiermee gepaard gaan lei-
den tot dissociaties. De therapeut vraagt de patiënt om 
zich op de nare details te concentreren en past werkge-
heugenbelasting toe. Het protocol wordt afgewerkt zon-
der dat de patiënt details hoeft te noemen.

4. Flashforwards targetten om behandeling 
mogelijk te maken
Veel patiënten vinden het idee dat ze hun trauma moeten 
vertellen en zich ook nog eens moeten concentreren op de 
herinnering eraan zo eng, dat ze dit weigeren of aangeven 
het niet te kunnen. Vaak zeggen ze dan: “Ik kan dit niet”, 
of: “Ik voel niks bij deze herinnering, ik kan niet bij mijn ge-
voel komen.” Een goede strategie is dan om dit te kaderen 
als vermijding en angst voor wat er mis kan gaan. Kortom, 
de patiënt heeft flashforwards en anticipeert op de ramp-
zalige consequenties die hem of haar kunnen overkomen 
(ontregeling, dissociatie, gek worden, de therapeut iets 
aandoen, etc.) wanneer ze zich wel zouden overgeven 
aan een EMDR-behandeling. In dat geval biedt een EMDR-
sessie gericht op dit type van flashforward vaak uitkomst. 
Als de SUD van de rampfantasie 0 is, neemt de angst af en 
durft de patiënt de herinnering alsnog toe te laten.  

Judith Koopmans is als GZ-psycholoog werkzaam bij 

PSYTREC. Ze werkte hiervoor als (GZ)-psycholoog bij HSK 

en Artsen zonder grenzen.

Ad de Jongh is als bijzonder hoogleraar ‘Angst en gedrags-

stoornissen’ verbonden aan de Universiteit van Amster-

dam en de Vrije Universiteit en is hoofd onderzoek bij 

PSYTREC.
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EMDR over de grens

Graham Taylor had altijd al belang-
stelling voor trauma’s. Dit groeide 
nog meer toen hij in 1989 een ar-
tikel las in het Journal of Trauma-

tic Stress over PTSS en de trau-
mabehandelingsmethode EMDR. 
Hij schreef een brief aan Francine 
Shapiro met enkele vragen hierover 
(dat was nog vóór het internettijd-
perk) en ze schreef hem een vrien-
delijke brief terug. Zo is zijn ‘EMDR-
training’ begonnen. “Waarschijnlijk 
ben ik één van de weinigen die een 
individuele schriftelijke cursus van 
haar heeft gevolgd”, zegt hij. Toen 
Francine de eerste Australische 
EMDR-trainingen gaf in 1992, werd 
Graham gevraagd om te helpen met 
het faciliteren hiervan. Dit heeft hij 
vervolgens vier jaar achtereen ge-
daan. In 1996 was Graham de eer-
ste erkende trainer buiten het EM-
DR-instituut. Sindsdien verzorgt hij 
zelf de EMDR-trainingen in Austra-
lië. Hoewel hij zich deels heeft te-
ruggetrokken uit de klinische prak-
tijk, besteedt hij nog veel tijd aan 
het ontwikkelen van opleidingen, 
supervisie en trainingen.  

Hoe verliep de geschiedenis 
en ontwikkeling van de Aus-
tralische EMDR-vereniging?
“EMDR Australia werd opgericht in 
1998 en staat geregistreerd als een 
non-profit organisatie. In de begin-

jaren besteedden we veel tijd en 
inspanning aan betrekkelijk saaie, 
maar wel essentiële vraagstukken 
omtrent de EMDR-vereniging. Bij-
voorbeeld over het vaststellen van 
criteria waaraan de leden, consul-
tants en trainers moeten voldoen 
en over het verder uitbouwen van 
de ledenwerving voor de EMDR-
vereniging. Inmiddels kunnen we 
spreken van een actieve vereni-
ging die haar leden goed ten dienst 
staat.”

Wat is de omvang van de 
EMDR- vereniging Australia 
en wat doet de vereniging 
voor haar leden?
“In de afgelopen anderhalf jaar is 
ons ledental met maar liefst 240 
procent toegenomen. Ons huidige 
ledenbestand telt meer dan 3300 
personen. De EMDR-vereniging 
Australia is onlangs begonnen met 
een periodieke nieuwsbrief en het 
geven van workshops. We bieden 
ook veel diensten aan op onze ver-
nieuwde website, zoals opnames 
van vorige congressen, die je als 
lid gewoon kunt bekijken zonder 
extra kosten. Ook kunnen mensen 
op de website naar een therapeut 
zoeken. Elk jaar organiseren we 
een congres voor onze leden met 
Australische en internationale 
gastsprekers. Ons komend jaar-

lijks congres wordt verrijkt door 
de aanwezigheid van professor Ad 
de Jongh die een workshop over 
EMDR en angststoornissen zal ver-
zorgen.”

Waarin onderscheiden jullie je 
als EMDR-vereniging Australia 
van andere verenigingen en 
waar ben je vooral trots op?
“Ik nam anderhalf jaar geleden het 
voorzitterschap van de EMDR-ver-
eniging Australië over, met de toe-
name van de groei van het aantal 
leden als belangrijk doel en om na 
te denken over de huidige status 
van EMDR(-therapeuten) binnen de 
therapeutische gemeenschap. Die 
grote inzet loont, maar tegelijkertijd 
moet er nog veel meer gedaan wor-
den. Ik ben blij met de steun aan de 
EMDR Research Foundation en de 
enorme groei in het aantal leden. 
Ook op de nieuwe website (www.
emdraa.org) ben ik bijzonder trots.”
“Als vereniging zijn wij momenteel 
bovendien in een betere financiële 
positie om subsidies te verstrek-
ken aan wetenschappelijk onder-
zoek en opleiding. Mede dankzij het 
wetenschappelijke onderzoek is de 
effectiviteit van EMDR-therapie aan-
getoond en heeft EMDR een vaste 
plek gekregen binnen de geestelijke 
gezondheidszorg in Australië. Afge-
zien van de inspanningen van Chris 

EMDR in Australië
Tekst: Dana Sofi

In de rubriek ‘EMDR over de grens’ interviewt Dana Sofi telkens een voorzitter of een 
andere sleutelfiguur van een EMDR-beroepsvereniging buiten Nederland. Deze keer is 
het Graham Taylor, klinisch psycholoog en president van de EMDR-vereniging Australia 
(EMDRAA).
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Lee, onze belangrijkste EMDR-on-
derzoeker van Murdoch University, 
hebben de meeste universiteiten 
in Australië helaas niet voldoende 
interesse in EMDR-onderzoek. De 
stimulering van wetenschappelijk 
onderzoek is en blijft daarom een 
grote uitdaging voor ons als vereni-
ging. Daarom vragen wij onze leden 
om, indien mogelijk, geld te done-
ren aan de EMDR Research Founda-

tion.”

Wat zijn de verdere uitdagin-
gen voor de Australische EM-
DR-vereniging?
“EMDR Australië staat voor vele uit-
dagingen, zoals het beoordelen van 
alle aspecten van onze standaarden 
binnen de vereniging, het verstevi-
gen van EMDR-therapie binnen het 
zorglandschap, de standaardisering 
van EMDR-therapie en de verschui-
ving naar een competentiegericht 
beoordelingsmodel voor EMDR-the-
rapeuten. In dit verband willen we 
graag weten of er behoefte is aan 
verandering onder de Australische 
EMDR-beoefenaars. We zouden een 
bredere therapeutische gemeen-
schap willen die geïnteresseerd is 
in leren en in onderzoek doen naar 
EMDR. Ook willen we zoveel moge-
lijk therapeuten kunnen opleiden tot 
EMDR-therapeut en van daaruit een 
enthousiaste groep mensen binnen 

de verenging creëren die bereid 
is tijd en inzet te besteden aan de 
groeiende hoeveelheid activiteiten 
van de vereniging. We kunnen na-
melijk veel meer doen als we meer 
betrokken leden voor verschillende 
projecten kunnen inzetten. Dit is al-
tijd een probleem voor een relatief 
kleine vereniging als de onze. Geluk-

kig zien we een groeiende interesse 
binnen de therapeuten om de bui-
tengewone resultaten van EMDR-
therapie verder te ondersteunen.” 
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EMDR-Rechtsom versus COMET:

Pas op de plaats voor 
EMDR-Rechtsom

Recent onderzoek naar de behandeling van patiënten met angststoornissen en 

een lage zelfwaardering met EMDR-Rechtsom en COMET (Competitive Memory 

Training -

gesprek te gaan met uitvoerend onderzoeker Tonnie Staring en met Erik ten 

Broeke die aan het onderzoek meewerkte en verrast was door de resultaten.

Tekst: Deana de Zwart
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Dubbelinterview 

Dr. Tonnie Staring is klinisch psycholoog, psychothera-
peut, supervisor VGCt en EMDR- practitioner. Hij werkt 
bij Altrecht GGZ, afdeling Vroege Psychose ABC en het 
Early Detection and Intervention (EDI) Team. Hij promo-
veerde aan het Erasmus MC op het gebied van psycho-
se, is voorzitter van de Sectie Psychosen van de VGCt en 
bestuurslid bij Stichting Cognitie en Psychose. Hij doet 
onderzoek naar behandeling van psychose, zelfwaar-
dering en angst, publiceerde verscheidende boeken en 
schreef samen met andere auteurs meer dan 45 natio-
nale en internationale artikelen en boekhoofdstukken. 

Tonnie Staring: “In april 2016 is mijn onderzoek naar de 
behandeling van lage zelfwaardering bij angststoornis-
sen gepubliceerd onder de titel: Self-esteem treatment 

in anxiety: A randomized controlled crossover trial 

of Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

(EMDR) versus Competitive Memory Training (COMET) in 

patients with anxiety disorders. In dit onderzoek onder-
zochten we het effect van COMET en EMDR-Rechtsom. 
COMET richt zich op het activeren van positieve geheu-
genrepresentaties (waardoor de competitie wordt aan-
gegaan met negatieve geheugenrepresentaties zonder 
dat daar expliciet de aandacht op gericht wordt), terwijl 
EMDR-Rechtsom zich richt op het desensitiseren van 
negatieve herinneringen en zich niet focust op positieve 
herinneringen of eigenschappen. De hypothese was dat 
beide interventies even goed zouden werken om lage 
zelfwaardering te verbeteren. De vraag was verder of 
en hoe deze twee tegengestelde mechanismes inge-
zet kunnen worden om elkaar te versterken. Werken 
ze aanvullend? En klopt de gedachte dat zelfwaarde-
ring het meest versterkt wordt als je de negatieve her-
inneringen eerst opruimt met EMDR en vervolgens de 
ontstane ruimte gebruikt om positieve geheugenrepre-
sentaties te activeren met COMET? Daartoe hebben we 
een Randomized Control Trial (RCT) gebruikt met een 
crossover design. Groep 1 kreeg eerst zes EMDR-ses-
sies gevolgd door zes sessies COMET; groep 2 kreeg het 
omgekeerde. We hebben driemaal de zelfwaardering 
gemeten: voorafgaand aan de eerste behandeling, na 
afsluiting van de eerste behandeling en na afsluiting van 
de tweede behandeling. De mening van de therapeuten 
die de behandeling uitvoerden was dat beide methoden 
evenveel effect zouden hebben, waarbij er qua uitvoe-
ring een voorkeur was voor EMDR.” 
“De resultaten waren onverwacht. Uit het onderzoek 
bleek dat COMET, uitgevoerd bij mensen met een angst-
stoornis, tweeënhalf maal zo effectief was als EMDR-
Rechtsom. Het effect van EMDR-Rechtsom leek eerder 
de grootte van een placebo-effect te hebben. Ook op-

vallend was dat het voor het effect van EMDR geen ver-
schil maakte of het als eerste of als tweede interventie 
werd ingezet. Bij COMET maakte de positie echter wel 
uit: na EMDR bleek COMET significant minder effectief 
dan wanneer er direct COMET werd gedaan! Onze con-
clusie vanuit dit onderzoek is dat bij lage zelfwaardering 
alleen COMET inzetten vooralsnog het beste is. Moge-
lijk hebben mensen met een negatieve zelfwaardering 
geen actuele opdringerige negatieve imagery van herin-
neringen en is desensitisatie niet nodig. Wellicht acti-
veert in plaats van deactiveert EMDR de herinneringen 
aan negatieve gebeurtenissen bij lage zelfwaardering, 
en mogelijk is er daarna dan minder ruimte voor COMET 
(d.w.z. voor denken aan positieve factoren).”

“Het is vreemd dat EMDR-Rechtsom al gedoceerd en ge-
implementeerd werd zonder dat er evidentie was over 
de effectiviteit. Mogelijk kan EMDR wel ingezet worden 
voor negatieve zelfwaardering, maar misschien alleen 
als er sprake is van levendige nare intrusieve imagery 
(van een nare herinnering) die de lage zelfwaardering on-
derhoudt. Maar ook dat idee kan beter eerst aangetoond 
worden, voordat therapeuten dit breed in de praktijk toe-
passen. Onze klinische blik zit vol valkuilen: persoonlijke 
ervaringen met een individuele casus kunnen onze blik 
vertekenen. Als EMDR-Rechtsom alsnog een kans wil 
maken in de praktijk, is bijvoorbeeld een RCT nodig van 
een groep die EMDR-Rechtsom krijgt versus een groep 
die eenzelfde hoeveelheid neutrale aandacht krijgt. Voor 
mij betekenen de bevindingen uit het huidige onderzoek 
dat EMDR bij zelfwaardering nog niet geschikt is voor de 
klinische praktijk. Zegt iemand van wel, of dat dit wel op 
een specifieke manier kan, dan zou ik zeggen: ‘Heel goed 
dat we verder denken over behandeltheorie en nieuwe 
hypothesen vormen, maar voordat we iets voor de kli-
nische praktijk adviseren, is het beter om eerst aan te 
tonen dat het daadwerkelijk even goed of beter helpt 
dan andere opties die al beschikbaar zijn’." 

“Voor mij betekenen de 

bevindingen uit het 

huidige onderzoek dat 

EMDR bij zelfwaardering 

nog niet geschikt is voor 

de klinische praktijk.”
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Drs. Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psycho-
therapeut. Hij is vrijgevestigd in Bathmen/Deventer. 
Sinds circa 25 jaar is hij als opleider/supervisor voor de 
VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve 
gedragstherapie. Verder is hij door EMDR-Europe ge-
certificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh 
verzorgt hij al jaren de EMDR-opleidingen in Nederland 
en schreef hij tal van artikelen en boeken over EMDR, 
waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en 
‘Vraagbaak EMDR’. Daarnaast publiceert hij artikelen 
over met name cognitieve gedragstherapie, angststoor-
nissen en schreef hij – samen met anderen – verschei-
dene boeken over cognitieve gedragstherapie.  

Erik ten Broeke: “Tonnie en zijn collega’s hebben een zorg-
vuldig onderzoek uitgevoerd. De uitkomst daarvan betekent 
voor mij dat een pas op de plaats gerechtvaardigd is, vooral 
omdat de conclusie uit dit onderzoek is dat het effect van 
COMET vermindert als er EMDR aan voorafgaat. De vraag is 
hoe dat kan. Een mogelijke verklaring is dat veel patiënten 
in het onderzoek geen herinnering konden aangeven met 
een duidelijke emotionele lading. Omdat EMDR-Rechtsom 
dat wel voorschrijft, kiezen mensen ‘gedwongen’ een her-
innering. Je activeert dan als therapeut herinneringen met 
de ellende die eraan gekoppeld is, en dat heeft waarschijn-
lijk een negatief effect op COMET.”
“Dit zou betekenen dat er een verschil gemaakt moet wor-
den tussen mensen met duidelijk herkenbare emotionele 
‘open wonden’ en mensen die wel kunnen vertellen hoe 
een negatieve zelfwaardering is ontstaan, maar waarbij 
deze zelfwaardering inmiddels minder duidelijk is gerela-
teerd aan dergelijke beschadigende ervaringen. In afwach-
ting van nader onderzoek hebben we de werkwijze van   
EMDR-Rechtsom in de cursus nu nog meer aangescherpt: 
niet alleen wordt nagevraagd welke herinnering nog het 
meeste bewijs levert voor de negatieve zelfwaardering, 
maar ook of er wel voldoende lading (SUD) is. We zeggen nu 
dat de SUD hoger dan zes moet zijn én dat, als de negatieve 
herinnering wordt opgeroepen, het negatieve zelfbeeld ter 
plekke voelbaar moet zijn. Dit doen we omdat de connec-
tie tussen de herinnering en de beleving van het negatieve 
zelfbeeld in het heden dan heel evident is.”
“In al ons enthousiasme hebben we mogelijk – en dat trek 
ik me ook persoonlijk aan – te weinig in gedachten gehou-
den dat EMDR een desensitisatieprocedure is. Er moet dus 
iets te desensitiseren zijn: er moet emotionele pijn aan zit-
ten. Anders is EMDR niet duidelijk geïndiceerd en werkt het 
mogelijk zelfs averechts.”
“Anderhalf jaar geleden schreven Annemieke Driessen en 
ik een artikel over EMDR en schematherapie, waarin we 
ook aangaven dat bij emotionele verwaarlozing mogelijk 

eerder gedacht moet worden aan rescripting en bij ‘open 
emotionele wonden’ meer aan EMDR. Annemieke gaf daar-
bij ook het verschil aan tussen abuse (misbruik en geweld) 
en neglect (verwaarlozing). Bij neglect (b)lijkt EMDR niet 
zo’n goede methode, terwijl we in het onderzoek bij EMDR-
Rechtsom situaties van verwaarlozing wel meenamen in de 
procedure. EMDR en rescripting laten zich overigens ele-
gant combineren.”

“Het onderzoek van Tonnie Staring heeft mij aangezet tot 
een conceptuele heroverweging: waar ligt de kracht van 
EMDR, van welk type herinneringen kun je met EMDR de 
invloed op het heden goed verzwakken en hoe is de sa-
menhang met de psychopathologie van je patiënt? In de 
trainingen hebben we altijd wel aangegeven dat EMDR-
Rechtsom op indicatie uitgevoerd moet worden, maar we 
hebben te veel een sfeer neergezet dat bij zelfbeeldschade 
EMDR-Rechtsom vanzelfsprekend helpend is. En dat kan 
niet meer. In de klinische praktijk zien we weliswaar mooie 
en elegante behandelingen met EMDR-Rechtsom, maar je 
onthoudt natuurlijk alleen je treffers.”
“Als de SUD niet hoog genoeg is, ligt EMDR niet voor de 
hand, omdat je dan de wonden nodeloos opentrekt. Maar 
ook COMET is niet altijd even goed inzetbaar. COMET ver-
onderstelt bijvoorbeeld dat mensen minimaal één positieve 
eigenschap van zichzelf kunnen noemen. We hebben dus 
wel meer nodig dan alleen COMET. Er is reden voor nader 
onderzoek met een selectievere groep patiënten, zodat kan 
worden bekeken bij welke patiënten met zelfbeeldschade, 
welke methodes het beste ingezet kunnen worden. Zeker 
lijkt wel dat therapeuten verscheidene methoden en tech-
nieken in een onderlinge samenhang moeten kunnen han-
teren bij deze uitdagende patiëntengroep.” 

Staring A.B.P., Van den Berg D.P.G., Cath D.C., Schoorl M., Engelhard I.M., 

Korrelboom C.M. (2016). Self-esteem treatment in anxiety: a randomized 

controlled crossover trial of eye movement desensitization and reproces-

sing (EMDR) versus competitive memory training (COMET) in patients with 

anxiety disorders. Behaviour Research and Therapy, 82, 11-20. 

Deze publicatie is te vinden op de site van EMDR Magazine: 
http://emdrmagazine.nl/EM/emdr-rechtsom-versus-comet/

“Er moet iets te desensitiseren 
zijn: er moet emotionele pijn 
aan zitten. Anders is EMDR 
niet duidelijk geïndiceerd 
en werkt het mogelijk zelfs 
averechts.”
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Marja had geen zin in seks, ze kwam niet meer klaar en 
was vaginistisch: drie seksuele disfuncties waarvoor ze bij 
mij in behandeling kwam. In eerdere relaties had ze geen 
last van deze problemen gehad, hoewel ze op haar tiende 
jaar enkele malen door de pianoleraar was betast. Des-
ondanks had ze in het zestien jaar durende huwelijk met 
haar vorige partner een goede seksuele relatie, tot ze er-
achter kwam dat hij al jaren vreemd ging. Kort daarna is ze 
van hem gescheiden.
Zes jaar geleden leerde ze haar nieuwe partner Ruud ken-
nen. Ze hebben het gezellig samen, kunnen samen lachen, 
maar met de seks is het niet veel. Al eerder ging hij mee 
naar een therapeut, maar daar liep het gierend uit de 
hand. Hij heeft voor mij alvast de boodschap meegegeven 
dat het probleem bij haar ligt, dat hij het niet weer op zijn 
bordje geschoven wil krijgen en dat hij weinig trek heeft 
om mee te komen. Sympathieke man, denk ik bij mezelf. 
Marja vertelt dat Ruud nogal lomp kan zijn en onlangs zei: 
“Als je ook zo in bed was in je vorige relatie, begrijp ik dat 
je ex is vreemdgegaan.” Geen lotje uit de loterij, die Ruud, 
denk ik. Ze vindt hem seksueel niet meer zo aantrekkelijk. 
Hij is te dik en lijkt een beetje op een zeekoe. Ik val zelf 
niet op zeekoeien maar laten we één ding duidelijk stellen: 
ze zijn ontegenzeggelijk charmanter dan deze Ruud. Marja 
houdt vol dat ze verder wil met Ruud en aan de seksuele 
relatie wil werken. Ze heeft bij andere therapeuten al oefe-
ningen meegekregen die zijn gebaseerd op de cognitieve 
gedragstherapeutische therapie ‘Sensate focus’. Daar-
naast heeft ze masturbatie-oefeningen en bekkenbodem-
technieken gedaan. Dit is allemaal niet zinvol geweest, 
mogelijk vanwege het feit dat de negatieve seksuele her-
inneringen in belangrijke mate getriggerd werden door 
Ruud. Ik spreek mijn zorg uit over het feit dat Ruud niet wil 
meewerken. Ze is het met me eens, maar wil koste wat 
het kost EMDR doen. Zodoende besluiten we om samen 
de nare seksuele ervaringen te desensitiseren.

We starten met het targetbeeld van de pianoleraar die 
haar betast tijdens de les. De boosheid laait op en ze 
geeft aan dat de SUD 10 is als ze naar het plaatje kijkt. 
“Wat komt er op?”, vraag ik na de eerste set oogbewe-
gingen. “Niks”, zegt ze. Ik doe nog een set en vraag op-
nieuw wat er op komt. “Ja, Jezus ... er komt goddomme 
echt niks op”, roept ze. Ik vraag me even af of ik wel het 
goede targetbeeld heb en of de lading wel echt zo hoog 
was als ze aanvankelijk aangaf. Met regelmaat gaan we 
terug naar het targetbeeld, waarbij de SUD gestaag blijft 
dalen. Ik onderbreek haar en moedig haar aan om zich te 
concentreren op de machteloosheid die het plaatje haar 
geeft. Gedurende de hele zitting blijft ze roepen: “Ik zie 
mezelf zitten”, “ik heb koppijn”, of:  “Je denkt toch niet 
dat dit gaat werken joh?” Ik zet stug door en denk aan de 
fles chardonay die thuis in de koelkast ligt te wachten. 
Uiteindelijk eindigen we op SUD 0 en sluiten positief af. 
Ze veegt vermoeid haar bril schoon. “Hoe is het nu?”, 
vraag ik haar. “Gaat best”, antwoordt ze. “Maar het gaf al 
bijna geen spanning voor we begonnen”, voegt ze er aan 
toe. Ik zucht vrijwel onhoorbaar. 
De volgende sessie belt Marja af en lange tijd hoor ik 
niets meer van haar. Ruim anderhalf jaar later ontvang ik 
een e-mail. Of ze nog eens mag komen. Ze is inmiddels 
weg bij Ruud. De EMDR-sessie heeft haar destijds veel 
goeds gebracht. Ze is nu met Rob, een schat van een 
man en de seks is heerlijk, ondanks haar vaginisme. Ze 
wil EMDR doen over het rampzalige afscheid van Ruud. 
Het targetbeeld is dat ze het huis verlaat en Ruud haar, 
ten overstaan van de hele straat, vanaf het balkon na-
schreeuwt: “Stomme frigide trut met je dichtgenaaide 
kut.” “Wat komt er op?”, vraag ik. “Niks”, zegt ze.

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Plaatjes 
vullen geen 
gaatjes

Column
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Vijf vragen aan...
Marja Rexwinkel

Estafette interview 

Tekst: Rowina de Bas   Foto: Nienke Hofstede

Wat is jouw visie op de behandeling van jonge 
kinderen?
“In mijn werk als IMH-specialist staat de relatie tussen 
ouders en kind centraal. In de eerste levensmaanden 
van een kind zien wij de voorlopers van hechting. Deze 
komen tot uiting in alledaagse patronen zoals voeden, 
slapen, spelen en tot rust komen. Ouders leren hun 
baby kennen en gaan betekenis geven aan gedrag, bij-
voorbeeld wanneer hun baby huilt (‘Ben je moe? Heb je 
honger?’...etc.). De ouders fungeren als een ‘psychobio-
logische’ regulator. De baby leert door deze dagelijkse 
herhalingen hoe hij of zij wordt getroost en gevoed, en 
ontwikkelt een verwachtingspatroon. Dit vormt de basis 
voor hechting. Daniel Stern noemt een optimaal patroon 
tussen ouders en kind in het eerste levensjaar ‘the per-

fect dance’. Wij werken met ouders en kinderen bij wie 
die op elkaar afgestemde dans niet ontstaat, zoals bij 
een kindje dat niet wil eten en bijvoorbeeld wordt erva-
ren als een kindje dat de moeder pest. De kern van vei-
lige hechting is dat een ouder in staat is om mismatches 
te repareren. Bij ouders met onverwerkt trauma blijkt 
dat zij dit niet kunnen. Het werken met ouders én kind 
is essentieel in de behandeling. Een kind is immers de 
beste cotherapeut die er is, omdat hij of zij de geschie-
denis van de ouder-kindrelatie laat zien en omdat een 
kind zich wil ontwikkelen!”

Op welke manieren kunnen baby’s en peuters 
lijden onder de problemen van hun ouders?
“Als baby’s en peuters lijden onder de problemen van 
hun ouders, blijft het vaak onopgemerkt. Het is ‘stille 
problematiek’, want de maatschappij heeft er (nog) geen 
last van. Baby’s zijn voor de regulatie van hun fysieke 
en psychologische processen totaal afhankelijk van hun 
ouders. Een baby van een moeder met bijvoorbeeld een 
postpartum depressie ziet geen uitdrukking in haar ge-
zicht. Kijken naar een ‘still face’, zoals wij dat noemen, 
is voor een baby enorm beangstigend, omdat er niets 
gespiegeld wordt. De baby gaat dan proberen zichzelf 
te reguleren door bijvoorbeeld naar een lichtbron te kij-
ken of naar de eigen handjes. Kleine kinderen kunnen 
dat maar heel kort, daarna verliest de baby steeds meer 
de controle en gaat bijvoorbeeld kwijlen en hikken, en 
maakt onrustige bewegingen. Sommige baby’s sluiten 
zich uiteindelijk af door te dissociëren. Anderen blijven 
huilen, ondanks troostend gedrag van de ouder. De moe-
der gaat zich steeds schuldiger voelen. Zo ontstaat een 
negatief interactiepatroon tussen ouder en  kind.” 
“Bij ouders met onverwerkt trauma of verlies zien we 
dat het gedrag van een baby een trigger kan zijn voor 
traumatische herbelevingen. Er kan dan een ‘relationeel 
trauma’ in de ouder-kindrelatie ontstaan. Selma Frai-
berg noemde dit een ‘ghost in the nursery’. Het is een 
spook uit het verleden van de ouder, dat geactiveerd 
wordt door  bijvoorbeeld de driftig huilende baby. Het  

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

Marja Rexwinkel is klinisch psycholoog en Infant Mental Health (IMH) specialist. Zij is medeoprichter 

van OuderKindLijn, een IMH-centrum in Amsterdam. Met haar team behandelt ze (aanstaande) 

ouders en jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Zij schreef met anderen het Handboek 

Infant Mental Health.
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is voor behandelaren die werken met getraumatiseerde 
volwassenen belangrijk om aandacht te besteden aan 
ouderschap. Intergenerationele overdracht van  proble-
matiek van de ene op de ander generatie kan zo voorko-
men, of vroegtijdig behandeld worden.”

In het vorige EMDR Magazine stelde Sander de 
Vries de volgende vraag aan jou: “Hoe gebruik 
jij informatie over de gehechtheidrepresenta-
tie van patiënten in de casusconceptualisatie 
en in de behandeling met EMDR?”
“De meeste ouders zijn gespannen als zij bij ons ko-
men met hun kindje. Zij voelen zich schuldig of hebben 
de angst het fout te doen. Deze stress activeert hun 
gehechtheidrepresentatie. Een ouder met vermijden-
de hechting toont nauwelijks interactie met het kind. 
Een klampende ouder is juist erg met zijn of haar kind 
bezig. Bij gedesorganiseerde hechting ontbreekt een 
bepaald patroon en kun je als behandelaar nauwelijks 
grip krijgen op wat er in de kamer gebeurt. Met behulp 
van ouder-kind observaties in de kamer, video-opna-

mes en eventuele interviews kom ik tot een hypothese 
over het gehechtheidgedrag en de invloed daarvan op 
de ouder-kindrelatie. Ik benoem wat ik observeer in 
de kamer. Bijvoorbeeld: ‘Het viel me op dat uw kindje 
zo stil werd, toen u zo overstuur was. Herkent u dat?’ 
EMDR kan helpen om de connectie tussen het kind en 
de projectie van ‘het spook uit het verleden’ van de ou-
der te verbreken, zodat de ouder het reële kind weer 
ziet en de ouder-kindrelatie kan verbeteren. De target 
is daarbij de trigger in het gedrag van de baby: het drif-
tige gezicht van de huilende baby, de gesloten mond 
bij het voeden of een flashforward van een gevreesde 
ramp die met het kind zou kunnen gebeuren. Als er 

vervolgens traumabehandeling nodig is, verwijzen we 
de ouder door naar Volwassenenzorg.” 

Kun je een praktijkvoorbeeld geven van EMDR 
met als doel de ouder-kindrelatie te verbe-
teren?
“Er was bijvoorbeeld een ouderpaar met een doch-
tertje van negen maanden dat weigerde om voedsel 
te eten. De kinderarts, waar deze kinderen vaak eerst 
naar verwezen worden, vond geen medische oor-
zaak en verwees de ouders en het kindje door naar 
ons centrum. Tijdens de behandeling merkte ik dat de 
moeder erg gepreoccupeerd was met de angst dat 
haar kindje zou stikken. Zij gaf haar baby alleen maar 
vloeibaar voedsel en durfde niet over te stappen op 
vast voedsel. De vader wilde dit wel, maar de moeder 
liet niet toe dat hij het kindje voedde. Ik begin vaak 
met psycho-educatie, bijvoorbeeld aan de hand van 
de Circle of Security. Deze cirkel vanuit twee handen 
staat voor de veilige basis van waaruit het kindje ‘de 
wereld kan ontdekken’ en waarnaar hij of zij weer kan 
terugkeren om troost of bescherming te zoeken als 
dat nodig is. Aan deze ouders legde ik uit dat de vader 
hun kindje graag nieuw voedsel wil laten ontdekken 
en dat de moeder dit nog niet durft, uit angst dat haar 
kindje stikt en dood gaat. Hun kindje reageert op alle 
spanning door eten te weigeren. Vervolgens heb ik 
de moeder EMDR aangeboden gericht op de flashfor-

ward van haar stikkende kindje. Dit beeld gaf haar veel 
spanning. Tijdens de associatieketen kwam een herin-
nering op van een ingrijpende gebeurtenis op tienja-
rige leeftijd, waarbij zij zelf bijna stikte in een stukje 
appel. Zij zag dat haar moeder, verlamd van angst, in 
de gang stond en ‘ze gaat dood’ riep. Dit gaf haar de 
machteloze ervaring dat haar moeder niets deed, ter-
wijl zijzelf veiligheid en hulp zocht. Door deze associ-
atieketen tijdens de EMDR nam de intensiteit van het 
beeld af en daalde de SUD. Uiteindelijk leidde dit er toe 
dat deze moeder de ‘ghost in the nursery’ kon ontkop-
pelen van haar kindje en ze toch vast voedsel aan dit 
kindje durfde geven.” 

Wie wil je de volgende keer aan het woord 
laten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Alfons Crijnen. Hij werkt als kinder- en jeugdpsychia-
ter bij de Opvoedpoli en bij de Waag, een forensische 
GGZ-instelling. Ik wil hem vragen hoe hij omgaat met 
het spanningsveld tussen enerzijds de vroege trauma-
tisering en anderzijds de realiteit van het gepleegde 
delict van zijn patiënten die vaak dader en slachtoffer 
tegelijkertijd zijn.” 

“Een kind is de beste 
cotherapeut die er is, 
omdat hij of zij de 
geschiedenis van de 
ouder-kindrelatie laat 
zien en omdat een kind 
zich wil ontwikkelen.”
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Jonge onderzoekers

Margreet Visser is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut in het Kinder- 
en Jeugdtraumacentrum in Haarlem waar zij zich inzet voor ernstig getraumatiseerde kinderen. Op 16 
september sloot zij haar promotieonderzoek bij de Academische Werkplaats aanpak Kindermishande-
ling af op de Vrije Universiteit met de verdediging van haar proefschrift ‘The impact of destructive pa-
rental conflicts on children and their families. The role of parental availability, mother-child emotion 
dialogues, and forgiveness.’

Trauma bij kinderen 
na vechtscheiding en 
huiselijk geweld
Tekst: Leonieke Kranenburg en Iva Bicanic   Foto: Nienke Hofstede

Jouw proefschrift richt zich op de impact van 
destructieve conflicten tussen ouders op hun 
kinderen. Hoe is dit project tot stand gekomen? 
“Ik werk al mijn hele werkzame leven met getraumati-
seerde mensen. Eerst met volwassenen, later met kin-
deren. Van huis uit ben ik orthopedagoog. Op een dag 
zag ik een lezing aangekondigd staan van Iva Bicanic en 
Francien Lamers over de Horizon-methodiek voor de ge-
volgen van seksueel misbruik. Toen voelde ik het kriebe-
len: ‘Ik wil weer met kinderen gaan werken’, dacht ik. De 
overstap naar het Kinder en Jeugd Traumacentrum (KJTC) 
in Haarlem was snel gemaakt. Wij zijn de Horizon-metho-
de gaan uitbreiden voor kinderen die geconfronteerd zijn 
met ruzie en geweld in het gezin. Maar het werkte minder 
goed dan bij seksueel misbruikte kinderen. Ik dacht daar 
meteen vanuit mijn werk met volwassenen bij: ‘Ja, maar 
dat komt vast doordat die ouders zelf getraumatiseerd 
zijn of andere vormen van psychopathologie hebben, 
waardoor ze hun kinderen niet goed kunnen begeleiden 
in het verwerkingsproces.’ Steeds had ik het gevoel dat 
we dit moesten gaan onderzoeken. Met subsidie van 
ZonMW lukte me dat bij de Academische Werkplaats.”

Het voorwoord van je proefschrift luidt: “Als de 
volwassenen niet aardig zijn, waarom zouden 
de kinderen het dan zijn?” Vanwaar die keuze? 
“Omdat ik bij veel zaken in het dagelijks leven denk: ‘Kin-
deren moeten het van ons leren, we zijn sociale wezens. 
Hoe kunnen zij zich nou gedragen, als wij ons als vol-
wassenen niet gedragen?’ Dat geldt door de hele maat-
schappij heen. Ik denk het bijvoorbeeld ook bij vluchte-
lingenkinderen: hoe kunnen zij zich nou gedragen, als 

wij ze niet eens gastvrij ontvangen, terwijl ze angstig en 
gestrest zijn? Het komt wat moralistisch over, maar ik 
voel het zo met mijn hele lijf.”

In je proefschrift werk je met kinderen en ou-
ders uit twee groepen: IPV en HCD. Wat beteke-
nen deze afkortingen?
“IPV staat voor interparental violence. Het gaat om kin-
deren die geweld en ruzie tussen hun ouders hebben 
meegemaakt. Tijdens mijn promotie heb ik een metho-
diek ontwikkeld voor gezinnen die verwikkeld zijn in een 
vechtscheiding (HCD, high conflict divorce). In de praktijk 
en in onderzoek worden IPV en HCD als verschillende 
groepen beschouwd. Deels is dat ook terecht, omdat de 
ouders in de HCD-groep altijd gescheiden zijn. Het be-
langrijkste verschil is echter dat bij de aanmelding van 
de IPV-groep het huiselijk geweld gestopt is, terwijl het 
bij de HCD-groep vaak onduidelijk is wat er precies is 
gebeurd. Een traumaverhaal ontbreekt: de moeder zegt 
‘dit is er gebeurd’, de vader zegt ‘dat is er gebeurd’, maar 
er is geen duidelijke gebeurtenis aan te wijzen. In EMDR-
termen zijn er geen duidelijke targets bij de HCD-groep, 
zoals bij de IPV-groep. Minder beelden, maar meer ver-
warring door de twee waarheden waarin de ouders 
leven. Het geweld in de HCD-groep is vaak onduidelijk. 
Daarnaast spelen er bij HCD doorlopend rechtszaken op 
de achtergrond en enorm veel conflicten en beschuldi-
gingen over en weer, over van alles. Vervolgens is het bij 
vechtscheidingen ook nog eens zo dat het sociale net-
werk een keus maakt: de omgeving kiest óf voor de vader 
óf voor de moeder. Kinderen zijn de enige van wie wordt 
verwacht dat ze niet kiezen, maar moeten kunnen 
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combineren. En als er dan klachten 
zijn, dan zal het wel aan het kind 
liggen. Het is eigenlijk te gek voor 
woorden! Veel kinderen geloven ook 
echt dat het hun schuld is, want die 
ruzies gaan negen van de tien keer 
over de kinderen.”

Hoe ga je daar in de praktijk 
als behandelaar mee om? 
“Onze stelling bij vechtscheidingen is 
dat niet de kinderen, maar de ouders 
in behandeling moeten. De kinderen 
worden wel bij ons aangemeld, maar 
wij kunnen ze niet behandelen als 
hun context niet verandert. Je kan 
wel wat traumagerichte klachten 
meenemen in je behandeling, maar 
het is niet zo één op één. Er spelen 
enorme loyaliteitsconflicten, de emo-
tionele verwaarlozing die daarachter 
zit is groot en veel kinderen zijn hele-
maal in de war. Die verwarring wordt 
versterkt als je op het kind gerichte 
therapie gaat geven. Bij Kinderen uit 
de Knel geven we groepstherapie aan 
de ouders, terwijl de kinderen paral-
lel versterkende en ondersteunende 
groepssessies krijgen. Voor de gezin-
nen die ruzie en geweld hebben mee-
gemaakt hebben we een voorpro-
gramma voor ouders en ouder-kind 
interactiesessies toegevoegd, terwijl 
de kinderen een traumagerichte be-
handeling krijgen in een parallelle 
groep. In dat voorprogramma leren 
ouders beter onderscheid te maken 
tussen hun eigen klachten en die van 
hun kinderen, en tussen hun eigen 
verhaal en dat van hun kinderen. Ik 
verwacht dat wanneer ouders aan 
dat voorprogramma deelnemen, de 
klachten bij hun kinderen meer zul-
len afnemen dan zonder dat voorpro-
gramma. Ouders wordt geleerd hoe 
ze beter kunnen intunen op de be-
hoeftes van hun kinderen en hoe ze 
voor hen meer emotioneel beschik-
baar kunnen zijn. In de ouder-kind in-
teractiesessies daarna kunnen we het 
effect zien en bijsturen op de ouders.”
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Je had vooraf als hypothese dat meer psycho-
pathologie bij de ouders zal samenhangen met 
meer PTSS-symptomen bij de kinderen door 
afgenomen beschikbaarheid van de ouders. 
Heb je dit ook gevonden? 
“Ik wilde per se dat kinderen de trauma-vragenlijsten 
zélf zouden invullen. Er is vaak een groot verschil tus-
sen wat de ouders over de kinderen invullen en wat 
kinderen zelf invullen. Ik vond dat het cross-overeffect 
(het effect dat psychische klachten van ouders overgaan 
op kinderen) wel geldt voor traumagerelateerde klach-
ten als angst, depressie en boosheid, maar niet voor de 
specifieke PTSS-klachten als herbelevingen en vermij-
ding. Dat suggereert toch dat er andere mechanismen 
spelen. Ik denk dan meer aan de ernst van het geweld: 
wat heeft het kind precies gezien? Het zijn denk ik veel 
meer díe aspecten die maken dat ze die PTSS-klachten 
krijgen. Ouderlijke beschikbaarheid hing dus niet samen 
met posttraumatische stress bij het kind, maar wel met 
angst, depressie en boosheid bij het kind. Blijkbaar rea-
geren kinderen door zich terug te trekken of heel boos te 
worden, en ze reageren meer op het feit dat een ouder niet 
beschikbaar is, dan op het feit dat die ouder depressief is.”

Wat is de belangrijkste aanbeveling uit je on-
derzoek voor traumabehandelaars?
“Belangrijk is dat we beseffen dat heftige conflicten niet 
alleen invloed hebben op de kinderen, maar ook op de 
ouders, op de kwaliteit van hun ouderschap en op de 
ouder-kind relatie. Naast traumaverwerking bij de kinde-
ren moet je als behandelaar, om de gezinnen sterker te 
maken en de ontwikkeling van de kinderen na de trau-
maverwerking verder te bevorderen, echt aandacht be-
steden aan de ouders en aan de ouder-kind relatie.”

En is die ouderlijke beschikbaarheid te beïn-
vloeden met EMDR? 
“Ja dat kan, zeker als herbelevingen op de voorgrond 
staan. Ik denk dat het van belang is dat je de ouders 
van hun psychopathologie afhelpt: dat kan PTSS, angst, 
depressie, of persoonlijkheidsproblematiek zijn. Daarna 
is de kans groot dat hun opvoedvaardigheden verbe-
teren en daarmee die beschikbaarheid. Ik heb vooral 
gekeken naar wat deze kinderen nodig hebben en dat 
blijkt die beschikbaarheid van ouders te zijn; het praten 
over gevoelens. Daar kan je ook direct op ingrijpen zon-
der dat je de psychopathologie van de ouder behandelt, 
omdat dat vaak een langduriger proces is. Het mooiste 
wat je kunt doen, voorafgaand aan traumabehandeling, 
is tenminste kortdurend focussen op die ouderlijke be-
schikbaarheid en de ouder-kind relatie.”

Kun je EMDR-behandelaars adviseren over 
welke componenten het meeste succes heb-
ben op het verhogen van de ouderlijke be-
schikbaarheid? 
“Dat heb ik niet specifiek onderzocht, maar het is in ie-
der geval belangrijk dat wanneer kinderen thuiskomen 
uit therapie - of dat nu groepsbehandeling is of EMDR 
- ze dat ook aan hun ouders kunnen vertellen, zodat het 
een gedeeld verhaal wordt binnen het gezin. Je kunt 
ook aan de ouders leren hoe ze adequaat kunnen rea-
geren op de verhalen van hun kind. 
De relaties en het basisgevoel van veiligheid zijn in zo’n 
gezin verstoord. Dus als een kind gedurende de thera-
pie leert: “Als ik bang ben, dan is mijn ouder er voor me, 
die luistert als ik thuis kom en geeft er woorden aan”, 
dan is dat al heel wat. Dat is ook juist wat ze gemist 
hebben toen er zoveel ruzie was.”

“Ik denk dat er nog een slag geslagen moet worden 
vanwege het feit dat het in deze gezinnen niet alleen 
om trauma gaat, maar om een verstoring in basisrela-
ties en in een gevoel van veiligheid. Je kan traumaver-
werking doen, maar vervolgens moet je ze ook leren 
hoe ze een relatie aan kunnen gaan, hoe ze dat met 
vrienden en liefdesrelaties moeten doen en hoe ze ru-
zie kunnen maken, zonder dat het onveilig wordt? Een 
EMDR-behandeling richt zich specifiek op traumaver-
werking. Ik pleit meer voor een contextuele visie. Er zit 
ook nog een heel systeem om het kind heen, niet alleen 
een vader en een moeder, maar ook een opa en oma 
die één van beide ouders haten. Hoe moeilijk is dat voor 
kinderen? Een goede behandeling moet een cumulatief 
effect sorteren: aan de ene kant die traumaverwerking 
en aan de ander kant relaties die gaan verbeteren. Uit 
mijn onderzoek blijkt vooral dat we zowel aan de re-
laties, de context en de veiligheid moeten werken, als 
aan het trauma of de klachten zelf. Het is dus niet zo 
dat als je het één doet, automatisch het ander meegaat. 
Het moet en, en.” 

“Als de volwassenen 
niet aardig zijn, 

waarom zouden de 
kinderen het dan 

zijn?”
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Boekje The Window of Tolerance 
Om te voorkomen dat patiënten afhaken tijdens trauma-
verwerking is het belangrijk om ze goed voor te bereiden 
op oplopende spanning, problemen positief te labelen 
als ‘nuttig’ voor de behandeling en de patiënten bekend 
te maken met het concept van de Window of Tolerance. 
Het boekje hierover heeft als doel om de uitleg van dit 
concept visueel te ondersteunen, waarbij een getekend 
raampje als ‘taal’ wordt gebruikt.
Het boekje is geïnspireerd door, en ontwikkeld in een be-
handelsetting waar fors getraumatiseerde meiden vaak 
tegen de bovengrens van hun ‘raampje’ zitten. Aanvan-
kelijk waren er losse schetsen die ter plekke gemaakt 
werden; inmiddels is er dit boekje dat op tafel kan wor-
den neergezet. De afbeeldingen zijn telkens in twee ver-
sies afgedrukt: een bladvullende tekening zonder tekst 
voor de patiënt en aan de andere kant dezelfde tekening 
met een tekstsuggestie.  
De eerste tekening toont een raam, waarbij de ruimte 
tussen de vensterbank en het rolgordijntje het gebied 
van optimale spanning voorstelt. Als je te laag in je span-
ning zit, word je onvoldoende uitgedaagd. Dat lijkt een 
comfortabele positie, maar je leert niets. Dit komt over-
een met hypoarousal, en de illustratie toont dat je blik 

niet boven de vensterbank uitkomt. Met hyperarousal 
wordt juist bedoeld dat je te hoog in je spanning zit. Op 
de tekening kijk je dan letterlijk tegen het rolgordijntje 
aan en niet meer door het raam naar buiten.  
De laatste tekeningen in dit boekje geven de moge-
lijkheid om een eigen raam te kiezen en daarin aan te 
geven hoe hoog de actuele spanning is. Er is gekozen 
voor verschillende soorten raampjes, omdat de situaties 
van patiënten erg van elkaar kunnen verschillen. De een 
kan bijvoorbeeld meer hebben dan de ander, vanwege 
verschillen in aanleg, in wat ze meemaakten, in hoe ze 
daarop reageerden of in hoe ze zijn opgevangen. Je kan 
vanaf de start een betrekkelijk klein raampje hebben 
gehad, maar het kan ook zijn dat je rolgordijntje door 
al je ervaringen wat is gezakt en je nu heel snel aan je 
bovengrens bent. Te bestellen via www.graviant.nl voor 
€15,95.

SUD- en VoC-kaarten voor patiënten met een 
beperking
Tamara Konings, werkzaam bij Silver, werd geconfron-
teerd met de vraag om, in navolging van de SUD- en VoC-
kaarten bij kinderen, iets soortgelijks te ontwikkelen voor 
volwassenen.  Voor sommige doelgroepen, zoals volwas-
senen met een verstandelijke beperking, zijn de begrip-
pen SUD en VoC te abstract. Andere doelgroepen, zoals 
doven en slechthorenden, of mensen met een afasie, 
kampen met een taalbarrière.
De nieuwe kaarten zijn getekend door Suus van de Akker. 
Er is een kaart voor mannen en voor vrouwen gemaakt. 
En net als bij de kinderkaarten is er gekozen om de voor-
kant en de achterkant van de kaart te voorzien  van een 
andere kleur, om het verschil in meetinstrument te bena-
drukken. Oranje staat bijvoorbeeld voor het vaststellen 
van de SUD. Tekeningen van gespannen en rustige pop-
petjes geven verduidelijking. De andere kant van de kaart 
is groen en wordt gebruikt voor het vaststellen van de 

Nieuwe producten voor 
EMDR-therapeuten

Nieuws

Tekst: Tina Vreys

Het veld rondom EMDR is continu in beweging. Zo is er recent een aantal producten op de 
markt gekomen die EMDR-therapeuten kunnen ondersteunen in hun werk. EMDR Magazine 
licht een aantal bijzondere producten nader toe.
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VoC. Ook hier helpen de universele tekeningen om vast te 
stellen welk cijfer het meest passend is voor de patiënt.
De kaarten lijken goed toepasbaar bij de behandeling 
van volwassenen met een beperkt intelligentieniveau 
of een lager verworven taalniveau. De kaarten worden 
onder andere gebruikt bij de Geestelijke Gezondheid en 
Maatschappelijke Dienstverlening (GGMD), en de GGZ 
voor doven en slechthorenden.  De kaarten zijn verkrijg-
baar via www.silverkit.nl en kosten €5,- per kaart.

SUD- en VoC-kaarten voor positieve en nega-
tieve targets
Het desensitiseren van disfunctionele positieve emoties 
is een nieuwe toepassing binnen EMDR. Met name van-
uit de klinische praktijk komen steeds meer aanwijzingen 
dat EMDR een buitensporige behoefte aan verslavende 
middelen of seksueel grensoverschrijdend gedrag kan 
verminderen. Nina ten Hoor, GZ-psycholoog bij de Waag, 
heeft onderzoek gedaan naar het verminderen van posi-
tieve gevoelens bij exhibitioneren, waarbij ze deze behan-
deling heeft vergeleken met cognitieve gedragstherapie.
Omdat de patiëntengroep voornamelijk bestond uit 
mensen met een verstandelijke beperking en omdat er 
niet alleen met negatieve maar ook met positieve tar-
gets gewerkt werd, heeft zij een visuele ondersteuning 
ontwikkeld in de vorm van rating-kaarten.
Om de negatieve targets te bespreken, heeft zij geko-
zen voor een bruine kaart, omdat dit een kleur is die ge-
voelsmatig negatief aandoet. Deze wordt dan gebruikt 
om de SUD aan te geven. Aan de achterkant is de kaart 
blauw, een kleur die kan staan voor vertrouwen, hoop en 
stabiliteit. Deze kant gebruikt de therapeut dan voor het 
bepalen van de VoC.

De positieve targets worden besproken met een oranje 
kaart. Deze kleur staat hier voor een sterke energie of 
aantrekkingskracht zoals dat bij een drang of craving het 
geval is. Voor de rating van de oranje kaart kan gedacht 
worden aan termen als Level of Urge of Level of Positive 

affect. De rating wordt als een liniaal weergegeven om 
het zo concreet mogelijk te maken voor de doelgroep.
Geïnteresseerden kunnen de kaarten bij Nina ten Hoor 
bestellen voor €5,- per stuk via  
ntenhoor@dewaagnederland.nl

Nieuwe EMDR kit
Els van Rijn, EMDR-supervisor en eigenaar van Psy-zo! 
(een ggz-instelling gespecialiseerd in het behandelen 
van trauma en nare ervaringen) is betrokken bij de ont-
wikkeling van de nieuwe EMDR kit.
Deze EMDR kit 2 omvat een lichtbalk, trillers en een 
koptelefoon. Ze kunnen tegelijkertijd, of afzonderlijk, ge-
bruikt worden. De snelheid, intensiteit, breedte en kleur 
van de lichtbalk kunnen aangepast worden, evenals de 
snelheid en intensiteit van de trillers en de koptelefoon. 
De EMDR kit 2 onderscheidt zich van zijn voorganger 
door het design met een moderne uitstraling, boven-
dien is de adapter na compleet draadloos. De EMDR kit 
2 is bestuurbaar met de EMDR kit app die gratis is te 
downloaden op smartphone of tablet (iOS of Android). 
De therapie kan starten na koppeling van smartphone 
of tablet met de EMDR kit. Als het apparaat eenmaal 
verbonden is, zal de app dit onthouden en de volgende 
keer automatisch verbinding maken. Tijdens een sessie 
kan de app de verschillende onderdelen aansturen en 
de instellingen wijzigen, zoals de snelheid aanpassen of 
een andere kleur voor de lamp kiezen.
De EMDR kit 2 is vanaf november 2016 beschikbaar via 
www.EMDRkit.com en kost nu als pre-order €425,-. VEN-
leden kunnen de kit bestellen met vijf procent korting. 

Alle genoemde producten zijn ook aan te schaffen via 

emdrshop.com

SUD
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Wat heb je meegemaakt?
“Mijn hel begon op zesjarige leeftijd en duurde tot mijn 
dertiende jaar. Het startte toen ik meegenomen werd 
door mijn buren die een sleutel hadden van ons huis. Mijn 
ouders waren vaak lange avonden bij vrienden in de flat 
tegenover ons en kwamen geregeld pas diep in de nacht 
thuis. Een andere buurvrouw fungeerde als een soort op-
pas op afstand, wat inhield dat ze af en toe even luisterde 
bij de deur of in de gang. Later, toen ik en mijn broers 
ouder waren, deed de telefoon dienst als babyfoon. Dat 
was ideaal voor de daders. Ze hoefden alleen nog maar 
de stekker uit de telefoon te trekken, waardoor het voor 
mijn ouders leek of alles in orde was (dode lijn) en ze 
hadden vrij spel. Ik werd meegenomen naar het huis van 
de buren en naar samenkomsten en seksfeesten waar 
de elite hun bizarre fantasieën uitleefden op weerloze 
kinderen. Ik ben verkracht, vaak in groepsverband, onder 
stroom gezet, gepijnigd, werd langdurig naakt opgehan-
gen met kettingen aan een haak in het plafond waarna ik 
geslagen werd, en ik werd gedwongen tot seks met hon-
den. Ook pisten mannen uit pure machtswellust geregeld 
over mij heen als ik naakt en weerloos op de grond lag.”

“Al deze dingen gebeurden niet alleen met mij, maar ook 
met de andere kinderen. Soms was ik het enige kind met 
veel daders, maar meestal waren er ook andere kinde-
ren. Ik werd getraind en gehersenspoeld en naarmate ik 
meer martelingen en rituelen onderging, klom ik steeds 
hoger op binnen de hiërarchie. Hoe hoger je komt, des 
te meer pijn je moet ondergaan en des te gruwelijker de 
dingen zijn die je moet doen. Door het ondergaan van 
seks in combinatie met pijn en martelingen, word je ge-
hard en leer je stap voor stap het zuivere leven af. Ieder 
mens heeft een donkere kant in zich. Deze donkere kant 
wordt met geweld naar boven gehaald en gestimuleerd. 
Je wordt hierdoor als het ware de sekte ingezogen. Al-
les gaat volgens een strak protocol en ze hadden overal 
programma’s voor. Vaak werd ik geblinddoekt op een 
tafel gelegd en met de hand bevredigd terwijl ik onder-
wijl gewurgd werd. Vaak ook trokken ze een strakke rub-
beren kap over mijn hoofd en kreeg ik handboeien om. 
Na verloop van tijd stik je en raak je bewusteloos. Dit 
vonden ze geweldig om te zien. De kunst was om het zo 
lang mogelijk vol te houden. Meestal kon ik dat ook. Ik 
was sterker dan de meeste andere kinderen en hield het 

Interview

Tekst: Iva Bicanic en Ad de Jongh   Foto: Joost van Halm

Yvonne van Riemsdijk (51) is schrijver, blogger en aankomend spreker. Zij zet zich in voor betere hulpverlening en 

behandeling voor kinderen en jongeren in de kinder- en jeugdpsychiatrie, kindergeneeskunde en aanpalende sec-

toren. Daarnaast is zij moeder van drie volwassen zoons.

Yvonne van Riemsdijk 
vertelt over satanisch 
ritueel misbruik

Dit interview bevat details die voor de meeste mensen schokkend zijn. We hebben desondanks be-
sloten om niet selectief te zijn en geen censuur toe te passen op het verhaal van Yvonne die het in alle 
puurheid wilde delen. Dit omdat we de lezer zelf een oordeel willen laten vellen. Niet alleen over de 
geloofwaardigheid, maar ook over de impact van de beelden bij diegenen die er dag en nacht mee 
moeten leven. Dat geldt net zo goed voor de therapeut die met dergelijke verhalen geconfronteerd 
kan worden in de therapiekamer, wanneer deze zich ontvouwen tijdens de intake of tijdens therapie. 
Het is aan de therapeut na het lezen van de artikelen over dit onderwerp om te besluiten patiënten 
met deze pathologie te behandelen, of niet. De argumenten kun je vinden in het tweede artikel over 
dit onderwerp in dit nummer van EMDR Magazine. Je kunt op grond daarvan besluiten om de vol-
gende tekst niet te lezen.
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altijd langer vol. Maar ook ik had natuurlijk uiteindelijk 
mijn breekpunt. Ook doorzag ik veel: ik was een intelli-
gent kind. Hierdoor werd ik erg belangrijk voor ze. Sterke 
en slimme kinderen zijn namelijk veel waard in deze 
netwerken. De bedoeling is dat je een van hen wordt, 
dat je stap voor stap van slachtoffer naar dader gaat. Zo 
breiden ze hun netwerk uit en houden ze hun imperium 
in stand. Zwakke kinderen, kinderen die een gevaar zijn 
voor het netwerk omdat ze dreigen te praten, of kinde-
ren die te veel huilen, werden uit de weg geruimd. Ik had 
dat snel door en wist dat ik me moest onderscheiden. Ik 
werd dus goed in bepaalde handelingen en werkte heel 
goed mee. Zoiets is niet te begrijpen voor mensen die dit 
niet meegemaakt hebben. Maar als je weet dat je anders 
vermoord wordt, in een snuff movie belandt, of uitgeko-
zen wordt om te worden doodgemarteld en geofferd op 
een van hun zieke, duistere samenkomsten, dan doe je 
alles om te mogen blijven leven.”
“Geregeld werd ik ook lange tijd in een doodskist ge-
stopt. In het begin was ik in paniek, maar na verloop van 
tijd leerde ik hoe je dat moet overleven en wist ik wat je 
moet doen om niet gek te worden en te stikken. Alles 
was gruwelijk, echt alles, maar de kist was de ultieme 
hel. Om mezelf af te leiden en bezig te houden wreef ik 
voortdurend over de stof aan de binnenkant van de kist. 
Ik telde, neuriede zachtjes liedjes en bleef wrijven. Het 
was mijn manier om niet gek te worden.”

Wat zijn de ergste dingen die je hebt meegemaakt? 
“Je begint als slachtoffer. Daarna word je gedwongen om 
dingen te doen die je normaal gesproken nooit zou kun-
nen doen. Je wordt op die manier een van hen en mede-
plichtig gemaakt. Als je jaar in jaar uit dit soort gruwelijk-
heden moet ondergaan, dan ben je blij dat je op een dag 
dader mag zijn in plaats van slachtoffer. Dat je eindelijk 
de rollen om mag draaien. Kun je je voorstellen hoe dat 
is? Dat je blij bent dat je een ander kind mag pijnigen 
omdat je anders zelf weer de pineut bent? Dat je wor-
stelt met je geweten maar ondertussen blij bent dat je 
zelf een keer de controle hebt? Waarschijnlijk niet. Ook 
het toekijken was vreselijk. Als je zelf gemarteld wordt 
dan komt er een moment dat je het niet meer kunt ver-
dragen. Op zo’n moment splits je jezelf af en treed je uit 
je lichaam. Je ontkoppelt als het ware. Dat gebeurt pas 
als de grens bereikt is. Het is de enige escape die je hebt. 
Toekijken was soms erger, want dan is er geen escape. 
Het moeten kijken naar zeer jonge kinderen die ver-
kracht of gepijnigd worden is een hel. En je móest kijken, 
je mocht nóóit je hoofd afwenden. Vaak keek ik naar hun 
gezicht als ze nieuw waren en ze ‘ontgroend’ werden 
door de leider. Ze hadden geen idee wat hun te wachten 

stond. De uitdrukking op het gezicht van een zeer jong 
kind dat zorgeloos binnenkomt en vervolgens met veel 
geweld verkracht wordt, is nooit meer hetzelfde en staat 
voor altijd in mijn geheugen gegrift.”
“Naast al deze dingen moest ik ook leren doden. Ik heb 
eens een konijn moeten doden, want zo begint het. Ze 
laten je eerst hechten aan zo’n beestje. Je moet je voor-
stellen dat dit diertje het enige lieve en zuivere is dat 
je hebt in deze duistere wereld. Op een gegeven mo-
ment vroegen ze mij of ik hem lief vond. Toen ik ja knikte, 
zeiden ze: “Dan mag je hem nu met een mes doodma-
ken.” Hoe moeilijk ook, je weet dat je geen keus hebt. 
Het hoge gegil van een konijn in doodsangst zal ik de 
rest van mijn leven niet meer vergeten. Toch was dit niet 
het ergste. Het allerergste wat ik ooit heb moeten doen 
was iemand uitkiezen die vervolgens werd verkracht en 
doodgemarteld. Uit puur zelfbehoud koos ik mijn enige 
vriendinnetje in het netwerk, zodat ze konden zien dat 
ik écht slecht was en dat ik echt een van hen was. Toen 
ze alles had doorstaan, moest ik het karwei afmaken en 
met mijn handen haar keel dichtknijpen. Na het gebeu-
ren moest ik helpen haar in een lijkzak af te voeren. Het 
zijn dingen die je nooit meer kwijtraakt en waar je later 
bijna aan onderdoor gaat. Het gevoel dat jij het lot van 
een ander mens in handen hebt gehad en dat diegene 
door jou gestorven is, zal ik nooit aan iemand uit kunnen 
leggen. Ja, ik weet best dat ik nog maar een kind was, 
geen keus had en gedwongen werd. Maar ik had wel de 
keus om een ander kind te kiezen, althans zo voelt dat, 
en dat heb ik niet gedaan. Ik koos uit puur zelfbehoud 
mijn enige vriendinnetje en dat is iets wat ik altijd met 
me mee zal dragen. Ze waren zo trots op me die kloot-
zakken dat ik haar had uitgekozen. In die zin had ik mijn 
doel bereikt. Het was het ultieme bewijs dat ik een van 
hen was. Ze zeiden dan ook geregeld: “De Satan is in jou, 
Yvonne.” Diep van binnen wist ik dat dit niet zo was. Dat 
God in mij zat en niet Satan, maar dat zei ik natuurlijk 
niet. Het was het enige wat van mezelf was…”            

“Mijn herinneringen 
zijn zo verschrikkelijk, 

dat ik vaak liever 
hoopte en dacht dat ik 

gek was, dan dat het 
echt gebeurd is.”
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“Vaak offerden ze tijdens ceremonies een kind, meestal 
een baby. Ik ben er getuige van geweest dat er een baby 
werd gedood en geofferd. Alle kinderen zaten in een 
kring en het baby’tje werd van hand tot hand doorgege-
ven. We moesten afscheid nemen. Het was een meisje 
en ik gaf haar een kusje. Ze werd vervolgens op een of-
fertafel gelegd en met een groot mes opengesneden. In 
levende lijve. Het hart werd er met kracht uitgerukt. Een 
vreselijk gezicht. Daarna moesten we het bloed drinken 
en het vlees eten. Ik weet nog dat we een hap van het 
hart moesten nemen en dat ik dacht: hoe kan rauw vlees 
nou warm zijn, dat is toch koud? Vergeet niet dat ik erg 
jong was. Dingen moeten ondergaan en uitvoeren is moei-
lijk. Maar dingen tot je moeten nemen is verschrikkelijk. 
Het is alsof het voor altijd deel uitmaakt van je bestaan.”

Wat een heftige verhalen! Wat zijn dit voor 
mensen?
“Ze vereren de duivel, Satan dus. Alles wat gelovig is, 
en dan met name het christendom, daar spugen ze op. 
Deze satanische netwerken bestaan wereldwijd. De le-
den zijn hooggeplaatsten die de macht willen overne-

men. Het zijn mensen die werkzaam zijn in de politiek, 
bij justitie, politie, de medische wereld, het bedrijfsleven 
en de geheime diensten. Vooral de CIA is goed vertegen-
woordigd. Het brainwashen wat ze in deze cults doen 
komt oorspronkelijk van hun vandaan. Ze ontleden de 
mens in al zijn facetten: geestelijk en lichamelijk, en ze 
doen vaak experimentele operaties op kinderen. Het zijn 
Josef Mengele-achtige toestanden. Het fascineert ze en 
ze hebben er een belangrijk doel mee: hun imperium 
uitbreiden en het (duistere) mensenras versterken. Want 
zo zien zij dat. Daarom zijn de artsen in deze sektes zo 
belangrijk. Zij zijn er niet alleen om kinderen weer op 
te lappen, maar zij voeren ook de experimenten uit. Dit 
gebeurt overigens niet bij het ‘gewone’ ritueel misbruik, 
maar alleen bij het zuiver satanische ritueel misbruik dat 
alleen in de hoogste kringen voorkomt.”

Hoe komt het dat dit soort praktijken niet aan 
het licht komen?
“Ten eerste omdat er geen goed onderzoek gedaan 
wordt door de politie; ten tweede omdat slachtoffers 
niet geloofd worden. De meeste slachtoffers doen trou-

Yvonne van Riemsdijk vertelt over haar herinneringen aan de meest extreme vorm van seksueel misbruik.
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wens geen aangifte uit angst. Ze zwijgen hun hele leven. 
Daarnaast is het verschrikkelijk moeilijk om aan te to-
nen dat dit bestaat. Alle bewijzen worden systematisch 
gewist en de lichamen of resten worden verbrand. Wat 
de babymoorden betreft, de meeste baby’s worden bin-
nen het netwerk geboren. Die kinderen bestaan niet op 
papier, omdat ze nooit worden aangegeven. Zij worden 
dus ook nooit vermist. De netwerken zijn groot en wijd 
vertakt en de leden zitten dichtbij het vuur. Zij zijn het 
die de sporadische onderzoeken van de politie sabote-
ren en voortdurend getuigen uit de weg ruimen. Daar-
naast worden er mensen ingehuurd, meestal eigen le-
den, om verwarring te scheppen. Die mensen laten ze 
verhalen over ritueel en satanisch misbruik verzinnen of 
aandikken. Zo wordt er publiekelijk verwarring gezaaid, 
zodat de kern ook als ongeloofwaardig wordt gezien. 
Maar de belangrijkste reden dat het niet aan het licht 
komt is omdat het té gruwelijk is om te geloven. Dát is 
hun grootste kracht en de reden waarom dit blijft voort-
bestaan. Juist het ongeloof in de samenleving maakt dat 
dit kan blijven voortduren en dat deze lieden zich on-
schendbaar wanen.” 
“Slachtoffers kunnen vaak geen goede verklaringen af-
leggen bij de politie en halen dingen door elkaar. Deels 
omdat ze te beschadigd zijn en deels omdat ze gepro-
grammeerd zijn met bepaalde geavanceerde technie-
ken. De daders gebruiken drugs, hypnose, GHB, rohyp-
nol, morscodes, lampen, lichtflitsen en stroom. Je bent 
niets of niemand meer en alles wat je meemaakt wordt 
uit je systeem gewist. Ook ben je als het ware op af-
stand bestuurbaar: door posthypnotische suggesties 
kunnen ze je in het dagelijkse leven terugroepen en op-
drachten laten uitvoeren. Ik heb opdrachten uitgevoerd 
die ik normaal gesproken nooit had kunnen doen. Het is 
pure mind control. Het is zo verschrikkelijk moeilijk om 
mensen duidelijk te maken dat dingen uit je geheugen 
gewist zijn en dat je daarom soms maar een deel weet 
en niet alles. Daders van dit soort praktijken weten pre-
cies welk deel ze van de hersenen onder stroom moe-
ten zetten om gruwelijke ervaringen te wissen, zodat 
je daarna als een gewoon kind door het leven gaat en 
niemand iets merkt. Dat is een belangrijk verschil met 
‘gewoon’ misbruik.”
“Mijn verhaal is bekend bij politie en justitie. Met 
naam en toenaam. Ze wilden aanvankelijk onderzoek 
doen en erin duiken, tot ze ontdekten wie hierbij be-
trokken waren. Het is als een nachtkaarsje uitgegaan 
en in de doofpot gestopt. Mensen denken dat wij in 
een rechtsstaat leven en politici hebben de mond vol 
over onze Westerse normen en waarden. Laat me niet 
lachen…”

Wanneer ging je pas goed beseffen wat er met 
je is gebeurd?
“Ik had al mijn hele leven vreemde gedachten, bizarre 
herinneringen, nachtmerries en flashbacks, maar ik wist 
nooit waar ze vandaan kwamen. Pas rond mijn 33e werd 
alles duidelijk. Dat ik op mijn dertiende een nierziekte 
kreeg waardoor ik uiteindelijk ernstig ziek werd en in 
coma raakte, heeft ook een grote rol gespeeld waarom 
het zo lang duurde. Ik heb vele jaren nodig gehad om 
weer de oude te worden. Dat ik ziek werd was trouwens 
ook door toedoen van de daders. Ik ontdekte zaken die 
ik nooit had mogen weten en werd daardoor een gevaar 
voor ze. Ik moest dus dood. Dat ik het overleefd heb is 
volgens de artsen een wonder. Ze hebben me laten lo-
pen omdat ze dachten dat ik geen gevaar meer was. Ik 
was immers te ziek en kon me weinig meer herinneren. 
Daarnaast waren de programma’s door de coma volledig 
gewist en hadden ze niets meer aan me. Daarom stopte 
het.” 

Hoe heb je je hieruit kunnen vechten?
“Ik ben van 2001 tot 2010 in therapie geweest bij de ggz, 
gemiddeld een keer per twee weken. In die negen jaar 
ben ik twee keer een jaar gestopt. Uiteindelijk ben ik dus 
zeven jaar in therapie geweest. Altijd zonder medicatie. 
Ik ben namelijk van mening dat medicatie onderdrukt, 
waardoor je niet geneest. Na die zeven jaar was ik niet 
klaar. Ik heb nog jaren nodig gehad om me los te maken 
van mijn trauma’s. Mezelf onthechten van mijn trauma’s 
was de grootste klus. Voordat ik in therapie ging, had ik 
al herinneringen en wist ik al wat er gebeurd was. Maar 
in de loop van de tijd kwamen er wel steeds meer her-
inneringen bij. Ik had zoveel flashbacks en schokkende 
herinneringen dat ik voortdurend aan het vechten was 
om in het hier en nu te blijven. Het is erg slecht met me 
geweest. De voornaamste klachten waren PTSS, maar er 
waren ook lange periodes van ernstige depressie en su-
icidale gedachten. De officiële diagnose was complexe 
PTSS. Ik had geen DIS ontwikkeld. Volgens mij omdat 
mijn fundament er al lag. Op je zesde ben je natuurlijk al 
aardig gevormd. Mijn therapeut was een doorgewinter-
de psycholoog en psychotherapeut, want ik wilde geen 
beginneling, dat had ik de ggz direct duidelijk gemaakt. 
We vormden samen een goed team. Dat vind ik niet al-
leen, maar hij ook.”  

Welke methode gebruikte jouw therapeut?
“De therapie had elementen van exposure, cognitieve 
gedragstherapie en psychodynamische psychotherapie. 
Ik had het gevoel vrij te zijn in de therapie. Ik kreeg alle ge-
legenheid om mijn verhaal te vertellen en er werd niet 
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gewerkt volgens een strak psychotherapeutisch model.
Juist dat is de grootste kracht geweest. De therapeut 
paste geen EMDR of hypnose toe. Ik was ervan over-
tuigd dat ik erin moest duiken, in de herinneringen, de 
trauma’s. Anders zou ik nooit genezen. Gelukkig deelde 
mijn therapeut die mening. Ik vind echt dat therapeuten 
niet te voorzichtig moeten zijn. Vraag maar door, ga er 
op in en geef ruimte aan de trauma’s. Mijn therapeut zei 
eens: ‘Wanneer je de duisternis aan het licht brengt, zal 
het zijn kracht verliezen…’ Een prachtige uitspraak die 
ik volledig onderschrijf. Daarnaast is therapie meer dan 
alleen de trauma’s uit je hoofd halen. Sporten, de natuur 
in, zelfhulpboeken en veel wandelen hebben mij enorm 
geholpen. Maar vooral veel huilen en mezelf overgeven 
aan mijn intense pijn en verdriet waren helend. Als je 
dit meegemaakt hebt, dan is er veel scheefgegroeid en 
op sommige gebieden ben je gestagneerd in je ontwik-
keling. Je moet mensen leren vertrouwen, jezelf open 
leren stellen, van jezelf leren houden, weer contact ma-
ken met je lichaam, je seksualiteit ontdekken en leren 
genieten van seks. Vooral dit laatste is een belangrijke 
ingang naar genezing. Je moet jezelf als het ware op-
nieuw uitvinden, herontdekken en steen voor steen op-
nieuw weer opbouwen. Er is echt meer nodig dan alleen 
de PTSS genezen.” 

Wie weten in jouw omgeving wat er is gebeurd?
“Het aantal mensen dat mijn verhaal over satanisch 
ritueel misbruik kent, is op twee handen te tellen. En 
zelfs van hen gelooft een aantal mensen mij niet. Sim-
pelweg omdat ik een gewoon kind leek en omdat men-
sen niet kunnen begrijpen dat ik geprogrammeerd was. 
Maar vooral ook omdat ze niet kunnen geloven dat er 
zulke gruwelijke dingen op deze wereld gebeuren. Het 
moeilijkste daarvan is dat er getwijfeld wordt aan mijn 
integriteit. Over het algemeen zeg ik alleen dat ik ern-
stig seksueel misbruikt en systematisch gemarteld ben. 
Meer kunnen mensen niet aan, is mijn ervaring. Mensen 
kunnen het gewoon niet handelen. Mijn beste vriendin, 
die ik al 35 jaar ken en mij overigens wel gelooft, zei eens 
toen ik wat details vertelde: ‘Wil je alsjeblieft stoppen, 
ik word hier kotsmisselijk van. Ik kan hier niet tegen.’ 
Daar heb ik enerzijds begrip voor, natuurlijk, ze staat te 
dichtbij en het is te schokkend, maar het maakte me ook 
boos. Ik zei toen tegen haar: ‘Jij kunt er niet tegen om 
hiernaar te luisteren? Moet je nagaan hoe het voor mij 
was om het te moeten ondergaan…’
“Het eenzame gevoel, het feit dat je geen enkele steun 
krijgt van mensen en er met niemand over kan praten, 
dat is het ergste. En dat er niks is waaraan je kunt ophan-
gen dat het echt  gebeurd is. Dat je niet aan je omgeving 

kan laten zien dat dit bestaat. Want onderzoek wordt er 
niet gedaan en bewijs is er niet. Mijn herinneringen zijn 
zo verschrikkelijk dat ik vaak liever hoopte en dacht dat 
ik gek was, dan dat het echt gebeurd is. Maar ik weet dat 
het wel gebeurd is, ik weet dat het wel zo is gegaan.”

Wat vind je ervan als mensen die in therapie 
over satanisch misbruik vertellen, niet worden 
geloofd?
“Dat raakt me enorm. De nonbelievers schermen voort-
durend met het feit dat het onzin is dat mensen her-
vonden herinneringen kunnen hebben. Hun argument is 
vaak dat mensen uit concentratiekampen ook nog ge-
woon alles weten. Zij geloven niet dat overlevenden van 
ritueel misbruik die herinneringen hebben verdrongen. 
Het maakt me razend. Ten eerste vergeten ze dat het om 
jonge kinderen gaat. Ten tweede weten ze niet waarover 
ze praten. Het is namelijk niet gewoon verdringen. Ik zou 
het ze graag even willen laten ondergaan. Eens kijken 
of deze professionals zich als volwassene staande kun-
nen houden wanneer ze onder invloed zijn, er hypnose 
gebruikt wordt, en vervolgens na de helse ontberingen 
hun geheugen gewist wordt door middel van stroom. 
Niet een beetje, nee dat ook nog niet eens. Zo erg dat je 
toevallen krijgt en een klem in je mond, omdat je anders 
stikt in je tong en je speeksel en dat je buiten bewustzijn 
raakt. Niet dat je dan doodgaat, nee dat niet. Want zelfs 
doodgaan mag je alleen wanneer het de daders uitkomt. 
Daarna word je  gewoon weer opgelapt en handmatig 
beademd. Ik heb het talloze keren gezien bij andere kin-
deren en weet precies hoe dit eruitziet. Ik ben benieuwd 
of deze dames en heren deskundigen en al die ‘valse 
herinneringen-aanhangers’ anders zouden praten als ze 
dat mee zouden maken. Het is te zot voor woorden om 
dit te vergelijken met overlevenden van concentratie-
kampen.”

Hoe gaat het nu met je?
“Goed. Ik ben een sterk, gezond en gelukkig mens. Door 
therapie en heel hard werken ben ik genezen en heb het 
achter me kunnen laten. Maar het boek definitief sluiten 
kan ik pas als dit gestopt is. Moeten leven terwijl je weet 
dat talloze kinderen deze hel dag in dag uit meemaken 
zonder dat iemand een poot uitsteekt, is zwaar. Dat, en 
het feit dat volwassen (ex)slachtoffers niet geloofd wor-
den, tot op het bot beschadigd zijn en geen goede be-
handeling en steun krijgen, is dan ook de enige reden 
waarom ik meewerk aan dit interview. Het zijn echt de 
kinderen van nu die maken dat ik naar buiten treed. Die 
maken dat ik met liefde mijn kop op het schavot leg. 
Omdat niemand anders het doet...”  
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Bedrijfsartsen en HRM-managers adviseer ik graag 
om werknemers met stress en burn-outklachten te 
verwijzen naar een EMDR-therapeut. Voor de thera-
peut is het dan handig om de verschillende stress-
types te kunnen onderscheiden. Een Duracellkonijn 
bijvoorbeeld, benader je anders dan een drama-
queen. Zoals je een ‘duiker’ ook anders behandelt 
dan een depri-type.

In navolging van de Amerikaanse gynaecologen McClel-
lan en Hamilton (So Stressed) onderscheid ik in mijn 
boek Daar ga ik weer! vier stresstypen: turbo, crash, 
hooggevoelig en bore-out. De Duitse glossy Cosmo-

politan gebruikte voor de eerste drie types de termen: 
Duracell (versnelt bij stress), ‘depri’ (stort in) en ‘drama’ 
(dramatiseert). Dat vond ik mooi gevonden. Ik neem het 
graag over. Alleen voor het bore-out type hadden ze 
geen term. Doorgaand op de d-woorden zou je dat de 
‘duiker’ kunnen noemen (vermijdt bij voorbaat beren op 
de weg).
De indeling in stresstypes is gebaseerd op de stressre-
acties van het autonome zenuwstelsel en op de over- of 
onderactiviteit van cortisol. Ieder mens deelt dezelfde 
hoofdzenuwbanen en hormonale reactie, maar hoe je 
reactie eruit ziet, is afhankelijk van intensiteit en je ei-
gen manier van reageren. Bij baby’s zijn er al verschil-
len in reacties te zien: de ene baby hoort ieder geluid 
en is scherp afgesteld op de omgeving, de andere baby 
slaapt bij dezelfde geluiden rustig door. De persoonlijke 
ontwikkeling tot stresstype is een interactie van genen, 
persoonlijkheid en levensgeschiedenis. 
Voor ieder stresstype geldt dat een als traumatisch erva-
ren gebeurtenis, thuis of op het werk, net dat zetje kan 
zijn waardoor de stress te veel wordt en iemand burn-
out raakt of zich om andere redenen ziek meldt. Het be-
handelen met EMDR bespoedigt het herstel en kan de 
weerstand om weer aan het werk te gaan, de walging 
van werk, collega of leidinggevende, wegnemen.
De verschillende stresstypes vragen echter wel om 
verschillende EMDR-toepassingen. Een Duracellkonijn 
is iemand die altijd in de vijfde versnelling staat en bij 
toenemende stress steeds meer gas probeert te geven. 

Bij zo iemand kan een kleine gebeurtenis  - zoals een op-
merking in een vergadering, of een verkeerd begrepen 
mailtje - de omslag zijn van dragelijke stress naar burn-
out. Bij dit Duracellkonijn is het goed om het ogenschijn-
lijk futiele voorval als een traumatische gebeurtenis te 
behandelen met EMDR. Zo behandelde ik een manager 
die instortte na een opmerking dat hij te laat had ge-
reageerd op een e-mail. Door het verwijt met EMDR te 
behandelden kon hij zijn boosheid laten varen, zich op 
zijn herstel concentreren en bedenken hoe hij in de toe-
komst meer grenzen kon stellen. 
Ook de dramaqueen (hooggevoelig) maakt iets groots 
van een kleine gebeurtenis. Bij zo iemand kun je beter 
niet de gebeurtenis zélf behandelen. Als je de ene ge-
beurtenis hebt behandeld, duikt de andere alweer op. 
Dan is het beter om op zoek te gaan naar een vroegere 
traumatische gebeurtenis die ten grondslag ligt aan de 
actuele stressreactie. Dan gaat het vaak om een jeugd-
trauma zoals pesten of fysieke of seksuele mishande-
ling. Door de angel eruit te halen, helpt EMDR iemand 
meer evenwichtig te reageren op stress.

Het depri-type is iemand die lijdt aan perfectionisme en 
faalangst. Die behandel je het best met COMET. Ratio-
neel-Emotieve Terapie (RET) geeft ook goede resultaten.
Bij de duiker is het raadzaam om met flashforward te 
werken. Wat staat herstel in de weg? Welke beer blok-
keert het pad? Vaak is het de angst om weer ernstige 
stressklachten te krijgen. Dan kan iemand geholpen 
zijn door met de flashforward te focussen op het ergste 
fantasiebeeld dat deze persoon over de terugval van de 
klachten in zijn hoofd kan maken. 

Om te weten met welk type je te maken hebt, kun je 
patiënten de stresstypetest laten doen (www.carienkar-
sten.nl). Je kunt de test ook zelf eens uitproberen. Mijn 
ervaring is dat veel hulpverleners wel iets hebben van 
een Duracellkonijn!

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

lisatie is stress- en burn-outklachten.

Recent verscheen haar boek Uit je angst, in je kracht.

Tekst: Carien Karsten

Hoe behandel je een 
Duracellkonijn met EMDR?
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Sommige patiënten, soms met ernstige PTSS, maken je 
deelgenoot van hun geschiedenis en vertellen niet alleen 
over het seksueel misbruik dat zij hebben meegemaakt, 
maar ook over seks met dieren, dierenoffers, kannibalis-
me, babymoorden en duivelsverering in georganiseerde 
netwerken. Het interview met Yvonne van Riemsdijk in 
dit nummer van EMDR Magazine is hier een even bizar 
als illustratief voorbeeld van. Moeten we deze extreme 
verhalen zonder meer geloven als een patiënt ons hier-
over in vertrouwen vertelt en om behandeling vraagt? 
In eerste instantie klinkt het als ongeloofwaardig, maar 
de patiënt is bijzonder stellig over het waarheidsgehalte 
van de gebeurtenis, en de lijdensdruk is groot. 
In dit artikel gaan we op zoek naar antwoorden op 
kwesties rond deze verhalen: in welke mate zijn ze een 
product van de fantasie van de patiënt? Volgens som-
mige experts is het mogelijk dat patiënten zich de de-
tails van hun misbruik vele jaren later, of zelfs plotse-
ling tijdens de therapie, herinneren. Is verdringing van 
dergelijke gruwelijke herinneringen mogelijk? En kun-
nen herinneringen aan satanisch en/of ritueel misbruik 
(‘satanic ritual abuse’) ook door therapeuten gecreëerd 
worden? Maar misschien is wel de belangrijkste vraag 
hoe wij als behandelaar het beste om kunnen gaan met 
patiënten die ons deelgenoot maken van hun bizarre 

geschiedenissen. Is het verstandig deze ‘herinneringen’ 
te behandelen, ook als we er niet zeker van zijn dat ze 
op waarheid berusten? Kortom, welke tips kunnen we 
traumabehandelaars meegeven?

Bestaat satanisch ritueel misbruik?
De vraag die onderliggend is aan de vraag hoe we als 
behandelaars het beste om kunnen gaan met deze ca-
suïstiek, is of satanisch ritueel misbruik überhaupt be-
staat. Psychologe Carla Hamoen, die werkt vanuit een 
christelijke levensvisie, heeft zich gespecialiseerd in de 
hulpverlening aan mensen uit deze doelgroep. Zij twijfelt 
niet aan het bestaan van ritueel misbruik. Ze noemt haar 
patiënten ‘overlevenden.’ Talloze rode gevarendriehoe-
ken op haar website (http://fragilewing.com/) waarschu-
wen bezoekers voor ‘triggers’ die herinneringen aan 
misbruik zouden kunnen losmaken. Er waren perioden 
in haar carrière waarin ze wekelijks meer dan tien van 
dergelijke patiënten zag. “Ze vormen slechts het topje 
van de ijsberg”, zegt Hamoen. Zij denkt dat het mogelijk 
is dat alleen al in Nederland duizenden mensen slacht-
offer zijn van satanische cults. In het eerder genoemde 
interview in Psy zegt ze hierover: “Het valt moeilijk te 
bewijzen, maar ik betwijfel of bij Justitie geen bewijzen 
bekend zijn van ritueel misbruik. Het probleem is dat er 

Tekst: Ad de Jongh, Iva Bicanic en Ditty Eimers

In 2009 schreef journaliste Ditty Eimers een artikel in het tijdschrift Psy getiteld ‘Zwijgen over 
ritueel misbruik’. Het ging over volwassen patiënten die zeggen zich te herinneren ooit te zijn 
misbruikt door satanische sektes. Zij vertelden over baby’s die bij hen waren verwekt, geabor-
teerd of zelfs opgegeten. Hoe gruwelijk ook, op zich was dit geen nieuw verschijnsel, want twin-
tig jaar daarvoor waren er al berichten in de media verschenen over vrouwen met vergelijkbare, 
opzienbarende verhalen: de zaak Oude Pekela, Yolanda uit Epe en de Bolderkaraffaire. Met dit 
artikel willen we opnieuw de balans ten aanzien van dit onderwerp opmaken en het antwoord 
vinden op de vraag hoe wij als behandelaar het beste kunnen omgaan met patiënten die ons in 
de spreekkamer deze verhalen vertellen.

Research

Verhalen over satanisch en ritueel misbruik: 

Hoe moeten we 
er mee omgaan?

EMDR Magazine 12 |  36



zoveel druk wordt uitgeoefend op slachtoffers, zodat het 
geheim zorgvuldig bewaard blijft.”
Sommige cults zouden te maken hebben met georga-
niseerde misdaad en kinderpornohandel en hun slacht-
offers door middel van mind control-technieken be-
invloeden en beheersen. “Slachtoffers worden soms 
gedwongen om zelf mee te werken aan geweld tegen 
kinderen en op die manier bewust tot dader gemaakt, 
wat het extra moeilijk maakt om eruit te stappen.” Ha-
moen onderhoudt op haar website een gedenkboek 
voor ‘overlevenden’ waarin honderden namen staan 
van baby’s en kinderen die gestorven zouden zijn ten 
gevolge van ritueel misbruik. Waar al die lijkjes zijn ge-
bleven? Hamoen: “Bewijsmateriaal is niet moeilijk weg 
te moffelen. Het wordt vaak verbrand. De cults gaan heel 
geraffineerd te werk.”

Waar is het forensische bewijsmateriaal?
De procedure binnen justitie is dat in alle aangiften waar-
bij sprake is van ritueel misbruik eerst de casus wordt 
beoordeeld door de Landelijke Expertisegroep Bijzonde-
re Zedenzaken (LEBZ) voordat de officier van justitie een 
vervolgingsbeslissing neemt. Dat betekent dat in deze 
zaken altijd externe deskundigen, waaronder klinisch 
psychologen, meekijken naar de aangifte en de voorlo-
pige opsporingsactiviteiten van de politie beoordelen. 
Als LEBZ-deskundigen vinden dat de politie te weinig 
onderzoek heeft gedaan, wordt een opsporingsadvies 
opgesteld voor de officier van justitie. Echter, van enig 
forensisch bewijs voor het bestaan van satanisch ritueel 
misbruik ontbreekt tot nu toe elk spoor. Paul van den Es-
hof, coördinator van de LEBZ en recherchepsycholoog bij 
het Korps Landelijke Politiediensten, is er vrij uitgespro-
ken over: “Ritueel misbruik is vooral een internationale 
mediahype uit de jaren negentig. Destijds is een werk-
groep ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar sata-
nisch ritueel misbruik in Nederland. De conclusie luidde 
dat noch in ons land, noch elders iemand er in is geslaagd 
op overtuigende wijze vast te stellen dat de gebeurtenis-
sen waarvan in de verhalen over ritueel misbruik sprake 
is, zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan. Daarte-
genover staat dat in de verschillende onderzoeken wel 
belangrijke tegenstrijdigheden werden vastgesteld.” 
Strafrechtadvocaat Richard Korver, onder andere lande-
lijk bekend als advocaat van de ouders van de slachtof-
fers van Robert M., heeft dezelfde mening: “Het bewijs 
voor satanisch ritueel misbruik is in geen van de zaken 
gevonden. Binnen opsporingsland heerst de overtuiging 
dat naarmate de verhalen van misbruik een ‘ritueler’ ka-
rakter krijgen, het waarschijnlijker is dat de verhalen niet 
waar zijn.” Kortom, experts in het forensische veld en de 

advocatuur gaan ervan uit dat de kans enorm klein is dat 
de verhalen over ritueel misbruik op waarheid berusten. 
Evelyn Klein Haneveld, hoofd behandelzaken bij de Waag, 
voegt daaraan toe: “Ook vanuit de kant van de daders 
ben ik het nooit tegengekomen als delict, ook niet in de 
Tbs-kliniek. Mijn indruk is dat het om false memories 
gaat.” Coördinator van de LEBZ Paul van den Eshof voegt 
daaraan toe: “Overigens moet ritueel misbruik niet wor-
den verward met andere gruwelijke vormen van seksueel 
misbruik. Ik ken veel zaken met extreem, pervers of sa-
distisch geweld, waarin wel voldoende aanknopingspun-
ten waren en de daders zijn opgespoord en veroordeeld.”

Verdrongen herinneringen
Veel van de verhalen van patiënten over satanisch ritueel 
misbruik worden pas tientallen jaren na het vermeende 
misbruik gemeld. Waarom is dat? Volgens auteurs Onno 
van der Hart, Bessel van der Kolk en Judith Herman is 
het mogelijk dat kinderen die lange tijd aan de meest 
sadistische vormen van seksueel misbruik zijn blootge-
steld, deze ervaringen voor lange tijd uit het bewustzijn 
bannen. Op weg naar volwassenheid zou een slachtoffer 
allerlei vormen van psychische problemen kunnen ont-
wikkelen, zoals een borderline persoonlijkheidsstoornis, 
boulimia, anorexia of een depressie, zonder dat de per-
soon zich van het misbruik bewust is. Er zijn therapeuten 
die denken dat dit kan worden behandeld door de ver-
drongen herinneringen weer naar het bewustzijn terug 
te halen en deze vervolgens te bewerken met behulp 
van een traumagerichte therapie. Overigens kreeg in het 
verleden bijna iedereen die voor satanisch misbruik hulp 
zocht de diagnose meervoudige persoonlijkheidsstoor-
nis. Tegenwoordig is dat vervangen door de dissociatieve 
identiteitsstoornis (DIS; zie Nierop en Van Eshof, 2013).

Hervonden herinneringen
In het in 1996 verschenen boek ‘Hervonden herinne-
ringen en andere misverstanden’ maakten de Maas-
trichtse hoogleraren Hans Crombag en Harald Merkel-
bach gehakt van de redenering dat herinneringen aan 
ritueel misbruik verdrongen kunnen zijn en richtten zij 
hun pijlen op het verschijnsel van ‘hervonden herinne-
ringen’, voor het gemak ook wel aangeduid met de term 
false memories. “Voor het bestaan van ritueel en sadis-
tisch misbruik is geen enkel wetenschappelijk bewijs”, 
schreven zij. Want waarom zou ritueel misbruik wel, en 
bijvoorbeeld een langdurig verblijf in een concentratie-
kamp niet tot verdringing van herinneringen leiden? 
Kortom, een verklaring voor de aanwezigheid van ten-
minste een deel van de gerapporteerde herinneringen 
is dat ze vals en dus geconfabuleerd zijn. Een andere 
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mogelijke verklaring is dat sommige patiënten door een 
vorm van gruwelijk seksueel geweld zo ernstig getrau-
matiseerd zijn, dat het voor hen logischer voelt om te 
geloven in complotten dan de verpletterende waarheid 
onder ogen te zien. Ook is het niet onmogelijk dat er bij 
mensen die zeggen satanisch en ritueel te zijn misbruikt 
sprake is van een aandoening die in de psychiatrische 
nomenclatuur bekend staat als de nagebootste stoornis: 
iemand beeldt zich een ziekte in om daar aandacht en 
zorg voor terug te krijgen. Het principe van de ‘functio-
nele klacht’. Want naarmate je ernstiger ziek bent, krijg 
je meer aandacht van je omgeving, wordt je sneller over-
stelpt met zorg en op veel terreinen ontzien. 

Gecreëerde herinneringen
Crombag en Merkelbach geven nog een andere verkla-
ring voor de verhalen van patiënten over beestachtig 
misbruik. Zij stellen dat veel van deze verhalen produc-
ten zijn van therapeuten die aan patiënten suggereren 
dat zij zijn misbruikt. ‘Openleggende technieken’ die 
door deze therapeuten worden gebruikt om herinnerin-
gen aan misbruik ‘naar boven te halen’, zoals hypnose, 
droominterpretatie, geleide fantasie en bepaalde schrijf-
opdrachten zouden gemakkelijk kunnen leiden tot het 
ontstaan van pseudoherinneringen, met ernstige ge-
volgen van dien. Want door het gebruik van dergelijke 
suggestieve technieken krijgen niet alleen vermeende 
slachtoffers een gruwelijk verleden aangepraat, ook het 
leven van hun valselijk beschuldigde familieleden wordt 
op die manier stukgemaakt. 
Deze opvattingen van Crombag en Merkelbach wor-
den ondersteund door wetenschappelijk onderzoek 
van verschillende psychologen, zoals Richard McNally 
en Elisabeth Loftus, en door gevalsbeschrijvingen over 
therapeuten die met behulp van suggestieve technieken 
patiënten herinneringen aan een gruwelijk misbruikver-
leden aanpraatten. Bijzonder duidelijke illustraties daar-
van zijn te vinden in het boek ‘Vaag verleden’ van Kitty 
Hendriks, een must-read voor elke hulpverlener. In dit 
boek doet een patiënt, genaamd Kitty, verslag van haar 
jarenlange therapie die werd gegeven door een niet ge-
registreerde therapeut die in het boek Dineke wordt ge-
noemd. Enkele voorbeelden: 

“Ken jij ook andere manieren om met emoties om te 

gaan dan je terug te trekken en je op te sluiten in jezelf?” 

vraagt Dineke. “Het lijkt alsof je hier niet meer aanwe-

zig bent. Is dat wat je deed toen je tante Roelie met die 

hond zag? Dat is ook begrijpelijk. Het moet heel schok-

kend voor je zijn geweest. Seks met dieren gaat zo tegen 

de orde van de schepping in, vooral kinderen voelen dat 

feilloos aan. Dat moet jij ook gevoeld hebben. Weet jij nog 

wat er door je heen ging toen je hier de eerste keer mee 

geconfronteerd werd?” Ik weet niks. Is het beeld dat ik nu 

steeds voor me zie echt een herinnering?

Dineke onderbreekt me: “Ik ga nu een vraag stellen waar 

je niet van moet schrikken. Het is een standaardvraag die 

ik in de intake vergeten ben, maar ik moet hem stellen. 

Ik weet namelijk dat dit veel voorkomt onder militairen in 

Duitsland. Ben je satanisch ritueel misbruikt?”‘Nee, zo-

iets heb ik nooit meegemaakt.’ Maar Dineke zegt: “Waar-

om worden dan nu je pupillen zo groot als schoteltjes?” 

Even later zegt Dineke: “Je hoeft niet naar het antwoord 

te zoeken hoor, je lichaam heeft het me al verteld.” Par-

don? “Je wiebelde met je voet, had je dat niet in de ga-

ten?”, legt ze uit. Met mijn voet gewiebeld? Waar gaat dit 

over? “Het lichaam liegt nooit”, zegt Dineke, “en vooral de 

kleine signalen vertellen veel over hoe jij je voelt.”

Ik schrik. Naar de politie? Ik had gehoopt dat het nor-

male kinderspelletjes waren. “Ja, normaal voor kinderen 

die misbruikt zijn en die nadoen wat ze is voorgedaan,” 

zegt Dineke. Een van de spelletjes die ik heb beschreven 

legt ze uit als het nadoen van beffen. Ik kan dat er in de 

verste verte niet in ontdekken, maar Dineke klinkt heel 

overtuigend. Als dat het nadoen van misbruik is, moet ik 

op mijn zesde dus al misbruikt zijn.

Op de achterflap van het boek schrijft de uitgever: “In 
plaats van haar te helpen bij het verwerken van de ge-
beurtenissen uit haar jeugd, ging de therapeute op zoek 
naar verdrongen herinneringen aan andere misbruiker-
varingen. Na verloop van tijd kwamen steeds meer van 
dat soort herinneringen naar boven. Intussen ging het 
met Kitty Hendriks alleen maar slechter. Totdat zij, na 

“Binnen opsporingsland 

heerst de overtuiging dat 

naarmate de verhalen 

van misbruik een ‘ritueler’ 

karakter krijgen, het 

waarschijnlijker is dat de 

verhalen niet waar zijn.” 
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contacten met therapiegenoten, ging twijfelen aan de 
bedoelingen van haar therapeute en uiteindelijk tot het 
inzicht kwam dat de hervonden herinneringen simpel-
weg vals waren. Ze diende een klacht in bij de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg.”

Valkuilen voor de therapeut
Mensen die zeggen dat ze een extreme gebeurtenis 
hebben meegemaakt kunnen doorgaans rekenen op 
het respect van hulpverleners, omdat ze de vreselijke 
ervaringen blijkbaar zo moedig weten te dragen. Dat is 
een potentiele valkuil omdat je als therapeut relatief ge-
makkelijk kan worden meegezogen in het emotionele 
verhaal van de patiënt. Als dit ertoe leidt dat de hulp-
verlener gericht op zoek gaat naar meer details uit die 
herinneringen, dan kan dit problematisch zijn als de her-
inneringen geconfabuleerd zijn.
Een andere valkuil voor de hulpverlener is dat je door de 
verhalen ervan overtuigd raakt dat het voor het slagen 
van de behandeling essentieel is dat je als behandelaar 
op zijn minst gelooft dat, in ieder geval een deel ervan, 
waar is. Zeker wanneer de patiënt vertelt dat eerdere 
hulpverleners hebben aangegeven het verhaal te betwij-
felen of ‘het niet kunnen aanhoren’ wat destijds leidde 
tot beëindiging van de therapeutische relatie, wordt er 
een groot appèl gedaan op de hulpverlener: “Geloof JIJ 
mij wel?” Met dit startpunt van de behandeling wordt het 
extra moeilijk om kritische vragen te stellen of verhalen 
over satanisch ritueel misbruik af te doen als ‘verzinsels’. 
De kans bestaat dat je zo als hulpverlener in een vicieuze 
cirkel terecht komt, omdat het, als je eenmaal begon-
nen bent, nu eenmaal moeilijk is de behandeling te stop-
pen, zonder daarbij het gevoel te hebben de patiënt in 
de steek te laten en te schaden. Deze problematiek kan 
worden versterkt als de patiënt zich aan de hulpverlener 
vastklampt en een groot beroep op hem of haar doet. 

Waar of niet waar, maar hoe moeten we er als 
therapeut mee omgaan?
De discussies in de jaren 90 van de vorige eeuw tus-
sen voor- en tegenstanders van de stelling dat opge-
slagen herinneringen aan traumatische gebeurtenissen 
niet toegankelijk zijn, en over de vraag of het mogelijk is 
last te hebben van herinneringen aan traumatische ge-
beurtenissen die iemand niet heeft meegemaakt, leid-
den er toe dat de toenmalige minister van VWS de Ge-
zondheidsraad om advies vroeg. De opstellers van het 
rapport dat in 2004 werd uitgebracht concludeerden op 
basis van de literatuur en interviews met experts dat als 
iemand vertelt dat hij of zij een herinnering aan seksueel 
misbruik eerst is vergeten en vervolgens heeft hervon-

den, de interpretatie daarvan dan bijzonder lastig is. Dit 
vanwege het feit dat een onderscheid tussen niet vertel-
len, niet willen herinneren en niet kunnen herinneren in 
de praktijk nu eenmaal niet altijd scherp te maken is. 
Ingebeelde, fictieve herinneringen kunnen namelijk even 
authentiek worden beleefd en dezelfde intensiteit heb-
ben als ware herinneringen. Hierdoor kunnen mensen 
 

KADER 1

De Gezondheidsraad doet een aantal suggesties 
voor het opstellen van richtlijnen voor behandelaars 
over het omgaan met herinneringen aan traumati-
sche ervaringen in de jeugd (Gezondheidsraad 2004, 
p. 101-106; Nierop & Van den Eshof, 2010):

Behandelaars die zich bezighouden met vormen van psy-
chotherapie dienen zich te houden aan de door de be-
roepsvereniging opgestelde kwaliteitseisen en richtlijnen. 

psychotherapie dienen voldoende kennis te hebben 
(…) over factoren die het oproepen van fictieve (ele-
menten in) herinneringen bevorderen, inclusief de 
kenmerken van suggestieve procedures, [en over] de 
huidige kennis over persoonskenmerken, stoornissen 
en omstandigheden die iemand meer dan gemiddeld 
kwetsbaar maken voor beïnvloeding. 

-
maakt te worden van de relevante beschikbare gevali-
deerde vragenlijsten/instrumenten. 

-
halen van herinneringen stimuleren, maar ook een be-
roep doen op fantasie en voorstellingsvermogen of die 
de drempel voor suggestie verlagen, dient de therapeut 
rekening te houden met het feit dat hiermee evenzeer 
het opkomen van echte als van fictieve herinneringen 
gestimuleerd wordt; hij dient de patiënt erop te wijzen 
dat ook uit de hiermee opgekomen herinneringen geen 
conclusies mogen worden verbonden (sic) over de fei-
telijkheid ervan. 

-
peuten het uitgangspunt van principiële neutraliteit 
met hun patiënten te bespreken op een zodanige wijze 
dat deze empathie [met] de psychische problematiek 
en de behandeling niet in de weg staat. 

-
kelijk is – de mogelijkheid te geven om verantwoording 
af te leggen over het therapeutisch handelen. (…) Ook 
belangrijke interventies en ontwikkelingen in de thera-
pie dienen te worden genoteerd, met een zorgvuldig 
onderscheid tussen de inbreng van de patiënt en die 
van de therapeut.
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deze fantasie gemakkelijk als een eigen ingrijpende per-
soonlijke ervaring gaan beschouwen. Daar komt bij dat 
het gevoel van authenticiteit wordt versterkt als er spra-
ke is van sterke zintuiglijke details en de patiënt daaraan 
geassocieerde heftige emoties rapporteert. 
Omdat het voor de therapeut lastig is om vast te stellen 
of een verhaal van een patiënt historisch juist is, vindt 
de Gezondheidsraad dat waarheidsvinding niet de taak 
van de therapeut is en dat suggestieve beïnvloeding van 
patiënten door therapeuten zo veel mogelijk vermeden 
moet worden. “Een suggestieve werkwijze van de the-
rapeut op de momenten dat de patiënt herinneringen 
ophaalt, vormt door haar sturende werking het grootste 
risico voor het ontstaan van fictieve herinneringen met 
een aan de suggestie gerelateerde inhoud”, schrijft de 
Gezondheidsraad. Volgens het advies van de raad geldt 
dat met name voor patiënten met bepaalde persoon-
lijkheidskenmerken, patiënten met bepaalde psychiatri-
sche stoornissen en in het geval van vage herinneringen 
of somatisch onverklaarbare klachten. Hetzelfde risico 
geldt voor suggestieve beïnvloeding door een belangrijk 
persoon of door therapeuten die hun overtuiging sterk 
kunnen overbrengen. 

De Gezondheidsraad formuleerde een aantal suggesties 
voor richtlijnen voor behandelaars over het omgaan met 

herinneringen aan traumatische ervaringen in de jeugd 
(Zie Kader 1; Gezondheidsraad, 2004; Nierop & Van den 
Eshof, 2010). 

De Gezondheidsraad citeerde in dit verband ook een 
aantal suggesties voor red flags waaronder die van 
Brown en zijn collega’s (zie Kader 2), die ten aanzien van 
patiënten met claims van extreem sadistisch of sata-
nisch misbruik nuttig kunnen zijn. 

Enkele praktische tips voor traumabehande-
laars
De verhalen van patiënten die zeggen slachtoffer te zijn 
van onvoorstelbaar gewelddadig misbruik kunnen een 
enorme impact hebben op de individuele therapeut en 
zijn of haar behandelteam. Suzette Boon heeft veel er-
varing met de behandeling van patiënten die aangeven 
(ritueel) te zijn misbruikt door georganiseerde dadernet-
werken. Zij geeft een overzicht van mogelijke valkuilen 
waarin therapeuten die patiënten uit deze doelgroep be-
handelen in terecht kunnen komen (zie Kader 3). 

Beelden van satanisch ritueel misbruik zijn theoretisch 
gezien bruikbaar voor behandeling met EMDR of imagi-
naire exposure. Zelfs beladen plaatjes van ritueel misbruik 
waar niet per se een helder verhaal bij hoort, zouden in 

KADER 2

Een aantal nuttige red flags (Brown et al., 1998) ten aanzien van patiënten met claims van extreem sadistisch 
of satanisch misbruik:

patiënten te vragen om hun therapeutische voorgeschiedenis gedetailleerd op papier te zetten en om hun toestem-
ming te verkrijgen om bij alle vorige therapeuten informatie aan te vragen. Een patiënt die dit weigert, wil mogelijk 
vermijden dat voor hem of haar ongunstige informatie beschikbaar komt.

Herinneringen die opkomen in de behandeling van zeer manipulatieve patiënten met bepaalde karakterkenmerken.

-
gen te hebben aan substantiële periodes na de kindertijd.

-
gaande therapeut niet-traditionele vormen van behandeling heeft toegepast, zoals kristaltherapie, energetische thera-
pie, auratherapie, reïncarnatietherapie of uitdrijvingen. In die omstandigheden is de kans groot dat patiënten op niet 
gepaste wijze zijn beïnvloed in hun verwachtingen en dat ze een verkeerd beeld en begrip hebben opgebouwd omtrent 
therapeutische methoden.

door bevoegde professionals en waarin trauma, seksueel misbruik en incest een belangrijk thema zijn. Ook moeten 
therapeuten voorzichtig zijn als de herinneringen van patiënten besmet kunnen zijn door deelname aan cursussen, 
of het lezen over of zien van televisie- of videoprogramma’s over misbruik.
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theorie gedesensitiseerd kunnen worden, wat leidt tot 
vermindering van PTSS-klachten. Dat is immers het doel 
van de behandeling: klachtreductie. En wat maakt het 
dan uit of de gebeurtenissen werkelijk hebben plaatsge-
vonden of niet? De vraag is echter of dit een verstandige 
oplossing is. Het feit alleen dat de therapeut de mogelijk 
geconfabuleerde gebeurtenissen exploreert (“Vertel het 

verhaal in grote lijnen zoals je het je nu herinnert….”) om 
daaraan gerelateerde klachten te kunnen behandelen, 
is een vorm van beïnvloeding waar de Gezondheidsraad 
voor waarschuwt, omdat de kans bestaat dat de sugges-
tie wordt gewekt dat de therapeut de herinnerde gebeur-
tenissen als feiten beschouwt en daarmee het gedrag 
van de patiënt bekrachtigt. Daarnaast geven anekdoti-
sche ervaringen vanuit de behandelpraktijk aanleiding 
om te veronderstellen dat patiënten die zeggen slachtof-
fer te zijn van satanisch ritueel misbruik, vaak averechts 
op traumagerichte therapie reageren. De patiënt is ex-
treem terughoudend, er komen gedurende de behande-
lingen nieuwe herinneringen bij, of de therapie en de as-
sociaties bij EMDR verlopen atypisch. Hoewel je je kunt 
afvragen of traumabehandeling verstandig is wanneer de 
'ontstaansgeschiedenis' van de herinnering aan seksueel 
misbruik onbekend of onduidelijk is, kun je deze kwestie 
als therapeut ook omzeilen door niet beelden van ritueel 
misbruik te targetten, maar uitsluitend andere ‘normale’ 
herinneringen aan seksueel misbruik. Inmiddels zijn met 
deze werkwijze goede ervaringen opgedaan.  
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“Waarom zou ritueel 

misbruik wel, en bijvoorbeeld 

langdurig verblijf in een 

concentratiekamp niet tot 

het verdringen van 

herinneringen leiden?”

KADER 3

Valkuilen bij het behandelen van patiënten die aan-
geven slachtoffer te zijn van satanisch ritueel mis-
bruik (Boon, 2013):

en de grote lijnen niet meer zien.

kan leiden tot grenzeloosheid (dat wil zeggen, het ge-
voel krijgen dat je meer en vaker contact moet hebben 
met deze patiënten, dan je in een andere behandeling 
zou doen).

door de verhalen van de patiënten en de neiging heb-
ben om alles wat de patiënten vertellen te letterlijk te 
nemen; zo kan een collusie van angsten ontstaan en 
dat is niet helpend in het behandelproces.

alles opeens afdoet  als ‘fantastische vertellingen’ die 
zoveel mogelijk ontkend of genegeerd moeten worden.

therapie worden gezogen, dat zij het vermogen tot ge-
zond reflecteren dreigen te verliezen.

secondaire traumatisering of burn-out kan optreden.
-

peut. Hij of zij kan de neiging hebben op de stoel van 
justitie te gaan zitten en te willen onderzoeken of be-
wijzen wat er feitelijk gaande is en daders opsporen en 
aangeven.

niet moeten doen van aangifte, zeker wanneer de cli-
ent rapporteert dat er minderjarigen worden misbruikt.

er niet meer met collega’s over durven praten, uit angst 
voor ridiculisering, ongeloof of geconfronteerd worden 
met vaste overtuigingen wat ze wel of juist niet zouden 
moeten doen in de behandeling van hun patiënten.
Voor de therapeut is het van essentieel belang om goed 
ingebed te zijn in een team van collega’s die begrip heb-
ben voor de complexiteit van dergelijke behandelingen, de 
therapeut kunnen steunen, maar indien nodig ook kritisch 
kunnen bevragen of hem helpen grenzen te bewaken.
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Het idee dat onze patiënten een dubbele agenda heb-
ben bij het zoeken van hulp is iets wat wij als psycho-
logen maar moeilijk kunnen aanvaarden. Immers, we 
doen ons best om mensen te helpen bij het verwerken 
van hun traumatische ervaringen. We willen hierbij niet 
om de tuin geleid of voor het karretje gespannen wor-
den. Dat gaat over de grens van onze eigen integriteit. 
Maar malingering is een officiële diagnose en komt va-
ker voor dan we willen geloven. Over het algemeen geldt 
dat hoe meer secundaire ziektewinst er te behalen valt, 
hoe groter het risico op malingering is. Internationaal 
prijkt PTSS hoog op het lijstje van de meest geveinsde 
aandoeningen. Het zou naïef zijn om te denken dat dit in 
Nederland niet gebeurt. Uit Nederlands onderzoek blijkt 
dat maar liefst 41,4 procent van de patiënten die zich 
aanmelden bij de geestelijke gezondheidszorg verwacht 
dat het krijgen van een psychiatrische diagnose secun-
daire ziektewinst zal opleveren. Slechts 9,5 procent ver-
telt dit ook aan de psychiater. 
De prevalentie van malingering hangt onder meer ook af 

van de setting waarin je werkt. In forensische settings 
en in settings waarbij hulpverleners te maken krijgen 
met juridische zaken, komt malingering vaker voor. Aan-
doeningen die gemakkelijk na te bootsen zijn en waarbij 
arbeidsongeschiktheid, letselschade of toerekenings-
vatbaarheid een rol spelen, zijn het meest gevoelig om 
geveinsd te worden. Hierbij valt behalve PTSS vooral te 
denken aan niet aangeboren hersenletsel, psychoses en 
zwakbegaafdheid. Maar ook het veinzen van aandoenin-
gen als dementie, ADHD, autisme spectrumstoornissen 
en de dissociatieve identiteitsstoornis komt voor. De 
schattingen voor de prevalentie van malingering van 
PTSS lopen uiteen van twintig tot zeventig procent on-
der veteranen en ongeveer dertig procent binnen de re-
guliere psychiatrie.

Interne motieven bij het overdrijven of veinzen 
van klachten
Er kunnen ook interne motieven zijn om klachten te over-
drijven of veinzen. Als dit op bewust niveau gebeurt, is 
er sprake van een nagebootste stoornis. Hierbij worden 
klachten geveinsd vanuit de wens om de rol van ‘zieke’ 
op zich te kunnen nemen. Ook de nagebootste stoornis 
is een officiële DSM-diagnose. Een van de criteria hier-
voor is wel dat er geen externe motieven aanwezig zijn. 
Als clinicus moet je dit dus uitsluiten, wat in de praktijk 
nog niet zo gemakkelijk is. 
Als klachten vanuit een intern motief op onbewust ni-
veau sterk worden aangezet, dan valt dit formeel onder 
de criteria van de somatoforme stoornissen. Maar het 
onbewust aanzetten van klachten kan ook voorkomen 
in het kader van persoonlijkheidsproblematiek. Los van 

Tekst: Henriette van der Zee

In de vorige eeuw werd de diagnose post traumatische stress stoornis (PTSS) nog niet erkend en soldaten met 
psychische klachten werden bestempeld als deserteurs of veinzers die hun militaire plicht wilden ontlopen. 
Inmiddels is PTSS erkend als psychiatrische aandoening en er is aangetoond dat er bij deze patiënten sprake 
is van een ontregeling in het brein. Met de erkenning van de diagnose PTSS kunnen deze patiënten, net als 
patiënten met lichamelijke aandoeningen, gebruik maken van maatschappelijke en sociale voorzieningen of 
bijvoorbeeld letselschade vorderen. Deze secundaire voordelen maken de diagnose PTSS gevoelig voor malin-
gering: het overdrijven of veinzen van klachten vanuit externe secundaire ziektewinst.

Research

Overdrijven of veinzen 
van posttraumatische 
stressklachten
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het feit dat klachten vanuit onbewust motief kunnen 
worden overdreven, is daarmee niet uitgesloten dat te-
gelijkertijd ook externe factoren aanwezig kunnen zijn 
die secundaire ziektewinst opleveren, zoals een uitke-
ring. Hierbij hoeven de externe factoren niet per se een 
rol te spelen in het aanzetten van de klachten. Het is 
duidelijk dat het onderscheid tussen een intern en een 
extern motief bij het aanzetten of overdrijven van klach-
ten voor de clinicus niet is aan te duiden, tenzij de pa-
tiënt in een gesprek zelf iets over zijn of haar motieven 
onthult. 

Diagnostiek
Helaas is niet aan de patiënt te zien of er sprake is van 
het overdrijven of veinzen van klachten. Uit onderzoek 
komt naar voren dat onze klinische blik bij het aanwij-
zen van patiënten met echte of geveinsde klachten niet 
betrouwbaar is. Bij een experiment naar de klinische blik 
ten aanzien van veinzen werd slechts de helft van de si-
mulanten en de echte patiënten terecht geclassificeerd. 
De andere helft kreeg een vals positieve of vals nega-
tieve diagnose. Simulanten in experimenteel onderzoek 
naar malingering geven aan dat ze proberen zich voor te 
stellen hoe iemand met de geveinsde aandoening zich 
zou voelen of gedragen, en proberen dit gedrag te imite-
ren. Bij diagnoses waarover op internet veel informatie 
te vinden is en die gemakkelijk te imiteren zijn, is het 
onderscheid voor de clinicus nauwelijks zichtbaar. Er zijn 
wel objectieve aanwijzingen waarbij je alert moet zijn op 
malingering, bijvoorbeeld als er arbeidszaken spelen of 
als een patiënt alsmaar niet opknapt van therapie. Ook 
zien we dat bij malingerers klachten vaak juist vererge-
ren in de tijd. 
De diagnose malingering kun je echter alleen stellen 
als je zeker weet dat de patiënt handelt vanuit externe 
motieven, omdat hij of zij dit toegeeft, of omdat je uit 
objectief onderzoek kan aantonen dat de patiënt liegt. 
Een voorbeeld hiervan is de Engelse vrouw Heather die 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving omdat ze 
zogenaamd vanwege haar ernstige reuma de knoopjes 
van haar blouse niet meer kon dicht krijgen. Toen ze op 
internet een foto plaatste van een grote vis die ze bij 
een viswedstrijd naar de kant had gesleept, werd haar 
uitkering ingetrokken.
In de praktijk komt het echter zelden voor dat je ma-

lingering kunt bewijzen. Het heeft dus niet zo veel zin 
om je als een detective te gaan gedragen in het contact 
met de patiënt. Dit zal alleen maar averechts werken op 
het vertrouwen.  Je wilt ook niet dat mensen onterecht 
worden beschuldigd. Het is beter om gewoon rekening 
te houden met het feit dat dit fenomeen nu eenmaal 

voorkomt en hier standaard op te controleren in vra-
genlijsten en psychologisch onderzoek, door gebruik te 
maken van symptoomvaliditeitstests. Hiervoor zijn ver-
schillende instrumenten ontwikkeld, zoals de Structu-

red Inventory of Malingered Symptoms (SIMS), de Test of 

Malingered Memory  (TOMM) en de ‘Amsterdamse Korte 
Termijn Geheugen Test’ (AKTG). De meeste symptoom-
validiteitstests hebben een goede betrouwbaarheid 
die beter is dan de klinische blik, maar de afname van 
deze tests moet wel een onderdeel zijn van de algehele       
diagnostiek.

Behandeling
Bewijzen dat iemand externe motieven heeft om klach-
ten te overdrijven of te veinzen is erg moeilijk, juist ook 
omdat interne motieven bij dit gedrag een rol kunnen 
spelen. Als je bij je traumabehandeling het idee hebt dat 
je patiënt zijn of haar klachten overdrijft of uitvergroot, 
kan het wel zinvol zijn om dit bespreekbaar te maken. 
Onderzoek dan welke interne motieven hierbij mogelijk 
een rol spelen. Bij interne motieven is het overdrijven van 
de klachten namelijk onderdeel van de pathologie. Bij de 
nagebootste stoornis, waarbij ook psychische klachten 
kunnen worden voorgewend, is het overdrijven of vein-
zen van klachten de primaire pathologie. Je kan dit niet 
negeren. Het bespreekbaar maken en behandelen van 
de nagebootste stoornis in de praktijk is erg lastig, maar 
het empathisch confronteren van patiënten die vanuit 
een psychiatrische stoornis hun klachten uitvergroten, 
levert soms veel op. Hiermee kan je bijvoorbeeld in ge-
sprek komen over overcompensatie die de patiënt heeft 
voor een emotioneel tekort of over zaken die de lijdens-
druk opstuwen. Het bespreken van het overdrijven van 
klachten kan op die manier helpen om de behandeling 
effectiever te maken. 

Henriëtte van der Zee is klinisch neuropsycholoog in op-

leiding tot klinisch psycholoog bij GGZ Breburg.
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EMDR bij ziekte 
en ouderdom

SIG zag SIG

Raakvlakken
Voor Lucinda Meihuizen lag de ontmoeting met Merlijn 
van Eijk direct voor de hand: “De SIG EMDR en Ouderen 
richt zich vooral op EMDR bij kwetsbare ouderen die van 
alles mankeren, zowel somatisch als neurologisch. We 
richten ons niet op gezonde, vitale ouderen, want die 
kunnen wel mee in de gangbare EMDR-protocollen, 
maar op ouderen met bijvoorbeeld dementie of ou-
deren die kampen met de gevolgen van een Cerebro 
Vasculair Accident (CVA).”
Ook Merlijn heeft nagedacht over de raakvlak-
ken tussen beide SIG’s: “Ik denk dat we 
overlappen in de behandeling van me-
disch trauma: de patiënt is lichamelijk 
vaak chronisch ziek en dat heeft een 
psychische disbalans veroorzaakt. Of 
de patiënt heeft op basis van ingrij-
pende medische behandelingen een 
PTSS ontwikkeld.”

“En juist ouderen hebben vanwege 
hun leeftijd veel meer ziekenhuiserva-
ring.”, vult Lucinda aan. “Zij blijken vaak 
PTSS te hebben als gevolg van dergelijke 
ervaringen.”

Alle SIG’s werken aan de ontwikkeling van specifieke expertise in EMDR. Vaak past de problema-
tiek van patiënten in meerdere aandachtsgebieden tegelijk. Daarom voelen leden van de SIG’s de 
behoefte om met en van leden van andere SIG’s te leren. Lucinda Meihuizen, voorzitter van de SIG 
Ouderen en Merlijn van Eijk, voorzitter van de SIG Somatiek, bijten de spits af.

“Ik probeer om de patiënt 
steeds weer in het hier en nu 
te brengen door hardop te 
benoemen dat hij nu veilig 
is, dat het lang geleden is 
en dat het nu goed is.”
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Merlijn: “Ik verwacht dat er ook voor zieke ouderen een 
duidelijk medisch zorgaanbod is, maar dat medisch spe-
cialisten vaak nog niet op de gedachte komen dat de 
problematiek van deze ouderen veroorzaakt wordt, of in 
stand gehouden kan worden door psychotrauma.” 
Lucinda beaamt dit: “In verpleeghuizen is de zorg vooral 
op de medische aspecten gericht. Wanneer ouderen ge-
dragsproblemen krijgen, wordt als eerste gedacht aan 
medicatie in plaats van aan psycho-sociale interventies. 
Ook bij angstklachten en PTSS wordt eerst gedacht aan 
een medicamenteuze oplossing die voor ouderen vaak 
allerlei bijwerkingen heeft. Gelukkig is dit wel aan het 
veranderen, want we kunnen altijd eerst kijken waar die 
angsten vandaan komen en of er een opening is om daar 
iets mee te doen. We moeten een behandelend team 
daarin helpen.” 
Merlijn kent daar uit eigen ervaring ook genoeg voor-
beelden van: “Onze volgende SIG-bijeenkomst gaat over 
astma. Tegenwoordig luister ik bij multidisciplinaire over-
leggen mee of ik als psycholoog nog iets kan betekenen. 
Laatst vroeg een arts zich af hoe het kan dat een kindje 

na het eerste levensjaar ineens nog zo benauwd werd. 
Het kindje had een intubatie gehad op de IC toen het 
negen maanden oud was. Dan denk ik dat het trauma 
zichtbaar wordt in die fysieke reactie. En als een EMDR-
behandeling dan lukt, worden medici gevoeliger voor de 
psychologische behandelmogelijkheden.”
Lucinda: “Wij zien dat bijvoorbeeld ook bij de gevolgen 
van een CVA. Uit literatuur blijkt dat maar liefst een op 
de vier patiënten PTSS-klachten hieraan overhoudt. Dat 
is erg vaak, maar er wordt zelden aan gedacht. Een be-
roerte geeft heel plotseling een enorme knik in iemands 
functioneren. Je moet er oog voor hebben dat je daar 
iets mee kan doen. Hier valt nog veel terrein te winnen.

Weerstand
Merlijn vertelt dat de somatoforme stoornissen in de 
SIG-Somatiek een groot en belangrijk aandachtsgebied 
vormen. Kenmerkend voor deze patiëntengroep is dat 
ze moeite hebben een link te leggen tussen hun medi-
sche en hun psychologische toestand. “Bijvoorbeeld de 
patiënten met chronische hoofdpijn, die soms op hun 
zeventiende al niet meer naar school gaan en in donkere 
kamers liggen. Het invalideert hun hele leven. We hopen 

samen met het gezinssysteem voor elkaar te krijgen 
dat ze zonder gezichtsverlies een andere visie op 

zichzelf krijgen. We werken dan ook wel met het 
gevolgenmodel waarin we flashforwards inzet-
ten als patiënten catastroferen en voorspellen 
dat een gezond leven niet haalbaar is. Werken 
met een patiënt met somatoforme klachten is 
overigens anders dan werken met een GGZ-
patiënt die al weet dat er iets psychisch aan 
de hand is.”
Lucinda herkent dat: “Alle ouderen, ook de vita-
le, zijn toch van de generatie ‘niet klagen maar 
dragen’. Het is moeilijk om ze te motiveren. Ze 
zijn bang voor wat er tijdens een psychologi-
sche behandeling naar boven komt.”

Merlijn: “Bij kinderen en jonge mensen kijken 
wij altijd naar de groei. We willen de ontwikke-
ling weer in de pas krijgen. Maar bij  

“Het scherpstellen moet de trein 
op de berg zetten. Als we koste 
wat het kost een plaatje moeten 
vinden, dan zakt die trein weer 
van de berg.”
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ouderen moet je misschien inschatten in hoeverre je 
nog op veranderingsgerichte therapie kan inzetten. Is 
het een onderdeel van jouw vak om mee te wegen of je 
iets nog wel gaat aanpakken met EMDR? 
Lucinda blijft even stil en weegt dan haar woorden: “Ik 
denk eerder dat ouderen psychologisch onderbehandeld 
worden. Ik ben niet terughoudend vanwege een hoge 
leeftijd of een slechte prognose. Ik heb mensen van in 
de negentig behandeld die forse klachten hadden, maar 
wel openstonden voor behandeling. Bij dementie zie ik 
vaak dat, juist vanwege de kwetsbaarheid van het brein, 
al die pijnlijke herinneringen naar boven komen, wat kan 
uitmonden in enorme angsten en gedragsproblemen. 
Zo’n behandeling is ingewikkeld, maar zelfs bij dementie 
is EMDR met de nodige aanpassingen wel mogelijk.”

Creatieve oplossingen
Lucinda en Merlijn zien dat in beide SIG’s voortdurend 
wordt nagedacht over creatieve manieren om patiënten 
te kunnen helpen met wat er aan expertise in huis is. 
Lucinda legt uit dat EMDR bij dementie vraagt om een 
enorme vereenvoudiging van het protocol. Vaststelling 
van een SUD of VoC laat ze vaak achterwege. “Ik behan-
delde bijvoorbeeld een man met dementie. Hij had een 
kind verloren, had oorlogservaringen, verloor een eerste 
been vanwege diabetes en vanwege diezelfde ziekte 
moest nu ook het tweede been worden afgezet. Hij had 
enorme woedeaanvallen die hij niet kon reguleren. Tij-
dens herbelevingen werd hij dreigend naar verzorgen-
den. Ook tijdens de behandeling riep hij vaak: ‘Rot op, 
ga weg!’. Hij werd tijdens de behandeling ook boos op 
mij: ‘Jij haalt al die nare dingen naar boven’. Ik bleef hem 
motiveren om door te gaan, terwijl ik hem niet meer kon 
uitleggen dat hij er doorheen moest en dat het daardoor 
minder naar zou worden. Het heeft bij deze man abso-
luut geholpen. Hij heeft daarna geen woede-uitbarstin-
gen meer gehad. Het is belangrijk om dan vaker kortere 
sessies te doen. Ik probeer de patiënt steeds weer in het 
hier en nu te brengen door hardop te benoemen dat hij 
nu veilig is, dat het lang geleden is en dat het nu goed is.” 

Merlijn: “Dat lijkt op het creatieve proces dat we bij het be-
handelen van kinderen met EMDR ook zien. Zo kan het ge-
beuren dat je al kloppend door de kamer achter ze aan gaat. 
Wij moeten, als aanpassing bij somatische trauma’s, het 
werken met visuele targets vaak loslaten. Bij PTSS na 
een bevalling bijvoorbeeld kun je patiënten wel ‘duwen’ 
naar een visuele target, maar eigenlijk is het nare aspect 
aan het target de somatische sensatie zelf: ‘Ik viel weg’ 
of: ‘Ik voel nog die hand van binnen’. Het scherpstellen 

moet de trein op de berg zetten en als we koste wat 
het kost een plaatje moeten vinden, dan zakt die trein 
weer van de berg. De onverwerkte onmacht is er op het 
niveau van de lichamelijke sensatie.”

Domeinen
“Ik hoor vaak van collega’s die in ziekenhuizen werken 
dat zij geen EMDR doen zolang patiënten nog in het 
ziekenhuis opgenomen zijn. Is dat ook jouw ervaring?”, 
vraagt Lucinda.
“Het is een reserve die we inderdaad hebben”, ant-
woordt Merlijn. “Een patiënt is in het ziekenhuis niet in 
zijn natuurlijke omgeving en opnames worden steeds 
korter. Thuis kunnen patiënten het beste helen. Maar 
deze afwegingen moeten we per patiënt maken. Vorig 
jaar werd een jongetje binnengebracht die zwaar was 
toegetakeld door twee Rottweilers. Hij was er vreselijk 
aan toe. Ik adviseerde zelf aan de kinderarts om hem 
eerst een weekje veilig naar huis te laten gaan. Maar 
diezelfde middag ben ik toch al aan de gang gegaan met 
hem, want de herbelevingen aan de geluiden van de 
blaffende honden waren zo sterk bij hem aanwezig, dat 
het bijna niet ethisch was om met EMDR te wachten. Dat 
was heel goed om te doen.”

Merlijn concludeert dat EMDR-behandelingen in het zie-
kenhuis voor het merendeel het controledomein betref-
fen en vraagt zich af of dat in het werkveld van Lucinda 
ook zo is.
Lucinda: “Bij ouderen is het vaak ook zelfverwijt. Ik her-
inner me een patiënte die op elfjarige leeftijd werd ver-
kracht. Toen ze bij mij in behandeling kwam, droeg ze 
het idee dat het haar schuld was al meer dan zeventig 
jaar bij zich. Dat zien we bij ouderen vaker.”
Merlijn: “De belangrijkste overeenkomst tussen onze 
SIG’s is misschien wel dat het vooral gaat over het con-
troleverlies over het lichaam: ‘Ze gaan er iets mee doen, 
of je kan er iets niet meer mee’. Onze patiënten zijn 
overgeleverd. Ik herinner me een titel van een artikel 
van Ad de Jongh: ‘Het gaat niet om de pijn, maar om het 
overgeleverd zijn’.”
Lucinda: “Ja, dat is absoluut de overlap.”  

Lucinda Meihuizen is GZ-psycholoog en EMDR-practitio-

ner. Ze werkt in de verpleeghuiszorg bij Zorgpartners Mid-

den-Holland en in een vrijgevestigde psychologenpraktijk.

Merlijn van Eijk werkt als klinisch psycholoog-psychothe-

rapeut bij Meander Medisch Centrum en is vrijgevestigd in 

een eigen praktijk. Zij is EMDR-practitioner en -supervisor.
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In 1969 verscheen het album Tommy van The Who. Dit 
album wordt gezien als de eerste rockopera. Sommige 
nummers van het album zijn absolute klassiekers ge-
worden zoals: See me, feel me en Pinball wizard. Van de 
opera is later een filmversie en een musical verschenen. 
Het verhaal rammelde oorspronkelijk aan alle kanten 
en kreeg later in de film meer ‘lijn’. Tommy, zoon van 
een Engelse oorlogsvlieger, wordt geboren nadat zijn 
vader in de oorlog lijkt te zijn omgekomen. Zijn moeder 
krijgt een relatie met een andere man. Als zijn vader na 
de oorlog toch weer opduikt, wordt hij, zoals Agamem-
non zo’n drieduizend jaar eerder ook overkwam, door 
de nieuwe vriend van zijn vrouw vermoord. Tommy is 
daar als vierjarig jongetje onbedoeld getuige van. Er 
wordt zo heftig op hem ingepraat dat hij niets heeft ge-
zien, niets heeft gehoord en aan niemand ooit iets mag 
vertellen, dat hij psychisch breekt. Vanaf dat moment is 
hij de deaf, dumb and blind kid die niet kan horen, zien 
of lijkt te begrijpen. Zoals kwetsbare kinderen vaker 
overkomt, wordt Tommy achtereenvolgens mishandeld 
door zijn sadistisch neefje Kevin (‘I'm the school bully, 

the classroom cheat, the nastiest playfriend you ever 

could meet.’), misbruikt door zijn gestoorde oom Ernie 
(‘Down with the bedclothes, up with the nightshirt.’) en 
gedrogeerd door een zigeunerin, de Acid Queen. 
Eenmaal volwassen blijkt Tommy, ondanks zijn zintuig-
lijke beperkingen, over een enorm talent te beschikken: 
flipperen. Hij wordt de nieuwe Bally table king. De com-
binatie van zijn ogenschijnlijke doofstomheid en zijn 
uitzonderlijke talent bezorgt hem wereldfaam. Een dok-
ter stelt, na onderzoek, tot zijn verbazing vast dat alle 
zintuigen van Tommy wel degelijk normaal blijken te 
functioneren. Hij vermoedt dat er sprake is van een in-

ner block. Het valt hem tevens op dat Tommy ondanks 
zijn blindheid gebiologeerd naar zijn spiegelbeeld kan 
staren. Als zijn moeder later de spiegel waar Tommy 
in kijkt kapot slaat, vindt er een miracle cure plaats: 
Tommy is ‘bevrijd’. Dit haalt de koppen van alle kranten 
en geeft hem Messias-achtige proporties. Hij spreekt 
op grote bijeenkomsten over zijn ervaringen en krijgt 
miljoenen volgelingen. Maar hij valt ten prooi aan men-
sen die hier een slaatje uit proberen te slaan. Er komen 
Tommy-vakantiekampen, waar deelnemers de spiritu-
ele sensatie kunnen ervaren om noch te horen, te zien 

of te kunnen praten. Met oordopjes in, slaapmaskers op 
en ‘you know where to put the cork’ worden ze achter 
flipperkasten geplaatst. 
Uiteindelijk pikken zijn volgelingen het niet meer. Ze 
willen geen nieuwe religie en komen tegen Tommy in 
opstand. Hierna komt Tommy weer ‘tot zichzelf’. De 
Messias Tommy is niet meer.
Hoe zouden we in de GGZ een ‘geval’ als Tommy nu 
aanpakken? Dikke kans dat hij als kind het label ‘autist’ 
krijgt opgeplakt. Zijn ouders gaan natuurlijk niet ver-
tellen welk trauma hij heeft meegemaakt. Mocht een 
hupverlener echter doorvragen en er achter komen 
dat Tommy tot z’n vierde jaar normaal gefunctioneerd 
heeft, dan zal er verder gekeken worden. Zo’n opval-
lende knik in het leven doet inderdaad een inner block 
vermoeden, mogelijk het gevolg van een schokkende 
gebeurtenis. Maar hoe moeten we het bizarre deaf, 

dumb and blind fenomenen verklaren? Er lijkt sprake 
van volledige dissociatie waardoor Tommy als het ware 
in de tijd van zijn eerste traumatische gebeurtenis is 
blijven hangen en nog steeds de reacties toont die hij 
toen had. Wat de buitenwereld niet weet maar wij als 
albumluisteraar wel, is dat er regelmatig binnenin Tom-
my een tweede ik wanhopig contact zoekt: “See, me, 

feel me, touch me, heal me.” Er is ook nog een derde 
Tommy. Deze openbaart zich als hij 10 jaar oud is tijdens 
een amazing journey in zijn hoofd. Het is een spirituele 
figuur met baard en gekleed in een zilvervonkelende 
toga. Dit is een verwijzing naar de Messias Tommy zo-
als hij later, na zijn ‘bevrijding’,  tijdelijk zal worden. 
Met deze kennis en analyse is psychotherapie en uit-
eindelijk ook traumaverwerking zeker geïndiceerd. Bij 
PSYTREC komt hij niet binnen omdat er niet duidelijk 
sprake is van PTSS. Geeft niet, ik doe het graag. Eerst 
contact proberen te maken: “Tommy can you hear me, 

can you feel me near you? Tommy can you see me, can 

I help to cheer you? Ooooh Tommy, Tommy, Tommy ....

Column

Tommy, Tommy 
maar ook Tommy
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De eerste studie uit deze review betreft een randomi-
zed controlled trial waarin drie interventies met elkaar 
zijn vergeleken bij 88 volwassen vrouwen met PTSS als 
gevolg van vroeg seksueel trauma: EMDR, fluoxetine en 
een placebo pil. Deze studie laat zien dat bij mensen met 
vroeg interpersoonlijk trauma significant meer verbete-
ringen kunnen worden bereikt met EMDR dan met de 
andere interventies, al zijn acht sessies mogelijk niet af-
doende voor mensen die last hebben van een veelheid 
aan mentale representaties van wat hen is overkomen.
In het tweede onderzoek is EMDR vergeleken met een 
‘routinebehandeling’ bij 59 vrouwen die als kind seksu-
eel zijn misbruikt. Deze ‘routinebehandeling’ hield een 
variatie in van maar liefst twintig interventies: van cog-
nitieve gedragstherapie tot psychodynamische- en Ge-
stalt therapie. EMDR bleek effectief in het verminderen 
van traumagerelateerde symptomen. Anders dan in de 
eerstgenoemde studie, vonden de onderzoekers echter 
geen superioriteit voor EMDR vergeleken met de andere 
therapieën.
De laatste studie uit 2004 onderzocht de effectiviteit van 
EMDR versus cognitieve gedragstherapie bij misbruikte 
twaalf- en dertienjarige meisjes. Beide interventies wa-
ren effectief, maar EMDR bleek efficiënter. 

De auteurs sluiten het artikel af met een aantal gebie-
dende waarschuwingen aan het adres van EMDR-thera-
peuten:

1. Let op voor ontregeling vanwege blootstelling aan 
traumatische herinneringen.

2. Geef geen EMDR aan mensen die actueel misbruikt 
worden of recent misbruikt zijn.

3. Schep geen valse verwachtingen over hoe snel EMDR 
kan werken.

4. Geef altijd psycho-educatie over het proces van de 
EMDR-behandeling.

5. Monitor voor, tijdens en na de EMDR-behandeling om 
de effectiviteit vast te stellen.

Beschouwing
Naar ons idee hebben de auteurs een redelijk negatieve 
kijk op de inzetmogelijkheden van EMDR-therapie voor 
mensen met misbruikervaringen. Daarnaast weiden 
zij niet uit over nieuwe toepassingen van EMDR, zoals 
EMDR gericht op flashforwards en het gebruik van EMDR 
als vroeginterventie, en niet over het feit dat onderzoek 
laat zien dat therapeutische procedures zoals EMDR ook 
bij ernstige vormen van PTSS (‘Complexe PTSS’) veilig en 
effectief kan worden ingezet (De Jongh et al, 2016). The-
rapeuten die geïnteresseerd zijn in een meer positieve 
beschrijving van de (innovatieve) mogelijkheden van het 
EMDR-basisprotocol in de behandeling van slachtoffers 
van seksueel geweld, verwijzen we alvast naar ons poc-
ketboek dat in 2017 zal verschijnen bij Uitgeverij SWP 
onder de titel ‘Seksueel geweld en EMDR’.    

Paylor, S. & Royal, C. (2016). Assessing the Effectiveness of EMDR in the Treatment of Sexual Trauma. The Practicionar Scholar: Journal of Counseling and Profes-

sional Psychology, Vol 5, p 1-6.

De Jongh, A., Resick, P.A., Zoellner, L.A, van Minnen, A., Lee, C.W., Monson, C.M., Foa, E.B., Wheeler, K., Ten Broeke, E., Feeny, N., Rauch, S.A.M., Chard, K., 

Mueser, K.T., Sloan, D.M., van der Gaag, M., Rothbaum, B.O., Neuner, F., De Roos, C., Hehenkamp, L.M.J., Rosner, R, Bicanic, I.A.E. (2016). A critical analysis of the 

current treatment guidelines for complex PTSD in adults. Depression and Anxiety. DOI 10.1002/da.22469

Samenvatting artikel: Iva Bicanic en Ad de Jongh     Foto: wjarek / Shutterstock.com

In een recent verschenen artikel over de effectiviteit van EMDR-therapie bij vrouwelijke slacht-
offers van seksueel trauma vergelijken de Amerikaanse auteurs Payler en Royal drie studies uit 
respectievelijk 2007, 1999 en 2004 waarbij zij EMDR vergeleken met andere interventies. EMDR 
bleek in alle drie de studies effectief.

Research

De effectiviteit van EMDR-
therapie bij slachtoffers 
van seksueel geweld
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EMDR in 
Amerikaanse 
Rape Crisis Centers

Research

De kijk van hulpverleners op EMDR bleek voornamelijk 
gekleurd door onzekerheid, wat kan worden beschouwd 
als een teken van onbekendheid met EMDR. Aan de an-
dere kant rapporteerden professionals wel een grote be-
hoefte aan opleiding in de toepassing van EMDR. Collec-
tieve training wordt bemoeilijkt door de grote verschillen 
in het opleidingsniveau van de hulpverleners in Rape Cri-
sis Centers: slechts 54 procent heeft een ‘advanced de-
gree’. De auteurs sluiten het artikel af met de conclusie 
dat er juist in deze sector een noodzaak ligt om EMDR 
te implementeren, maar dat er nogal wat uitdagingen 
liggen in de realisatie hiervan.

In Nederland bestaan sinds 2012 ook dergelijke centra 
onder de naam Centrum Seksueel Geweld (www.cen-
trumseksueelgeweld.nl). Deze zijn elke dag 24 uur lang 

bereikbaar via 0800-0188. Op elf plaatsen werken art-
sen, verpleegkundigen, politie en psychologen samen 
voor slachtoffers van seksueel geweld dat korter dan ze-
ven dagen geleden plaatsvond. Onderzoek laat zien dat 
bijna de helft van de verkrachtingsslachtoffers een PTSS 
ontwikkelt (Yehuda et al, 2015). Daarom krijgt elk slacht-
offer die zich in een Centrum Seksueel Geweld meldt, 
een casemanager toegewezen. Deze voert het watchful 
waiting protocol uit: hij of zij monitort stressreacties en 
geeft psycho-educatie om het ontstaan van een PTSS te 
voorkomen. Wanneer iemand toch een PTSS krijgt, wordt 
direct EMDR of cognitieve gedragstherapie ingezet door 
een BIG-geregistreerde psycholoog. Recent is subsidie 
toegekend aan een nieuwe studie met het doel om bin-
nen het Centrum Seksueel Geweld te onderzoeken of de 
toepassing van EMDR direct na het meemaken van een 
verkrachting, het ontstaan van PTSS kan voorkomen. 

Edmond, T., Lawrence, K.A., & Schrag, R.V. (2016). Perceptions and Use 

of EMDR Therapy in Rape Crisis Centers. Journal of EMDR Practice and 

Research, Vol 10, Nr 1.

Yehuda, R., Hoge, C.W., McFarlane, A.C., Vermetten, E., Lanius, R.A., Nie-

vergelt, C.M., Hobfoll, S.E., Koenen, K.C., Neylan, T.C., & Hyman, S.E. (2015). 

Post-traumatic stress disorder. Nature Reviews Disease Primers, Vol 1, p. 

1-22.

In de jaren 70 zijn in de Verenigde Staten, onder invloed van de vrouwenbeweging, de zogenaamde 
Rape Crisis Centers ontstaan. Ze staan inmiddels goed bekend om de veelheid aan professionele 
diensten op medisch en juridisch vlak die aan slachtoffers van (recent) seksueel geweld worden ge-
boden. De psychologische hulp bestaat echter vooral uit counseling. Het gebruik van EMDR in deze 
setting en de visie hierop door hulpverleners, is recent onderzocht door Amerikaanse onderzoekers 
onder 76 hulpverleners in 47 verschillende Rape Crisis Centers. De resultaten laten zien dat binnen 
deze setting slechts acht procent van de hulpverleners EMDR inzet. 

Samenvatting artikel: Iva Bicanic en Ad de Jongh
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Vraag jij je ook weleens af hoe het komt dat slachtof-
fers, ondanks het misbruik, zo’n sterke of ambivalente 
band met hun dader hebben? Dat heeft alles te maken 
met positieve bekrachtiging. In de dierenwereld, bij apen 
bijvoorbeeld, is het goed te observeren dat de dader-aap 
na een (agressief) conflict de slachtoffer-aap troost, wat 
uiteraard een ambivalente band geeft. Dat noemen we 
‘postconflict grooming’. Soms zoekt de slachtoffer-aap 
zelf troost bij de dader, omdat deze zo angstig is dat het 
nog erger wordt en de dader zo wil kalmeren. Dat noe-
men we ‘postconflict anxiety’.
Bij mensen komt het ook voor: de dader die het na het 
misbruik gaat ‘goedmaken’ met cadeautjes, excuses, 
lieve woordjes of een knuffel zorgt ervoor dat de band 
tussen het slachtoffer en de dader sterker wordt. Tijdens 
het misbruik komt het ook voor, bijvoorbeeld als de da-
der tijdens de agressieve daad iets positiefs doet. (En dat 
kan ook een -S- zijn, bijvoorbeeld dat je handen eventjes 

losgemaakt worden van de boeien, omdat je zo lief kijkt).  
Voor het slachtoffer wordt het daardoor steeds lastiger 
om zich (emotioneel) los te maken van de dader. Deze 
reacties zijn vergelijkbaar met de reacties die mensen 
met het Stockholmsyndroom laten zien. Dit werd ge-
noemd naar de bankroof in Stockholm waar de slachtof-
fers het na hun vrijlating voor de daders opnamen, wat 
was veroorzaakt doordat de daders hun gijzelaars kleine 
privileges hadden gegeven. 
Als je een interessante roman hierover wilt lezen, raad 
ik Tijger Tijger aan (van Margaux Fragoso), waarin een 
meisje dat misbruikt werd ook als volwassene nog 
steeds een liefdesleven onderhoudt met de dader.

Agnes van Minnen is werkzaam als klinisch psycholoog 

bij Overwaal en Psytrec. Zij is als hoogleraar verbonden 

aan de vakgroep Klinische Psychologie van de Radboud 

Universiteit Nijmegen.

Tekst: Agnes van Minnen

Research

Waarom slachtoffers na misbruik
van de dader blijven houden
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Tekst: Rishma Khubsing   Foto: Rajesh, een van de bevrijde kindslaven

EMDR therapie voor 
bevrijde kindslaven in India

Research

Tweeënhalf jaar geleden zag ik een televisieprogramma 
over kinderarbeid in India. Hierna had ik een ontmoe-
ting met een groep bevrijde kindslaven in India en met 
Kailash Satyarthi - inmiddels Nobelprijswinnaar voor de 
vrede - van Bachpan Bachao Andolan, een organisatie 
die strijdt tegen kinderarbeid en mensenhandel. Daar-
na heb ik samen met drie vrienden de Save by Seva 

Foundation opgezet, om kosteloos traumabehandelin-
gen te verzorgen voor de bevrijde kindslaven die in Bal 
Ashram zijn opgevangen. Seva betekent ‘onbaatzuchtig 
handelen’ in het Hindi, vandaar dat iedereen op vrijwil-
lige basis aan dit project mee werkt. Bal Ashram is een 
langdurig rehabilitatie-opvangcentrum in Jaipur waarin 
de kinderen naar school gaan of een vak leren. Op dit 
moment verblijven hier ongeveer zestig tot zeventig 
kinderen tussen de 8 en 18 jaar. Ik zal hier veertien we-
ken werken en verblijven.
Vanwege het grote aantal kinderen en de beperkte tijd 
is ervoor gekozen om G-TEP toe te passen. Dit is een 
EMDR-behandeling in groepsvorm, waarbij meerdere 
kinderen tegelijkertijd hun trauma’s kunnen verwerken. 
Elan Shapiro, de ontwikkelaar van G-TEP, zal ons trainen 
om de therapie correct uit te voeren. Daarnaast zal hij 
ons op vrijwillige basis begeleiden in het proces.

Samen met een team van professoren en onderzoekers 
die ook op vrijwillige basis meewerken, zullen we het 
effect van de behandelingen gaan meten door voor- en 
nametingen te doen. Volgend jaar vinden de follow-up-

metingen plaats. Daarna starten we met het schrijven 
van een artikel over deze pilotstudie. De ethische com-
missie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft 
het onderzoeksvoorstel inmiddels goedgekeurd.
 
Aanvankelijk was het plan om alle kinderen te screenen 
op de aanwezigheid van PTSS. Eenmaal aangekomen 
in het opvangcentrum werd ons duidelijk dat er niet 
eerder aandacht is geweest voor de psychische ge-
steldheid van deze kinderen. Het team van Bal Ashram 
stelde voor om bij alle kinderen een psychiatrisch inter-
view (MINI plus) af te nemen. Ethisch gezien voelt dit 
het beste om te doen. Inmiddels ben ik begonnen met 
het afnemen van deze interviews om PTSS en eventu-
ele comorbide stoornissen te diagnosticeren en geef ik 
psycho-educatie aan de kinderen. 
In toekomstige nummers van EMDR Magazine houd ik u 
op de hoogte over de verdere voortgang van het onder-
zoek. Voor meer informatie over dit project, zie: 
www.savebyseva.org

Rishma Khubsing werkt als GZ-psycholoog en EMDR-

therapeut bij Stichting Arkin Amsterdam en is mede-

voorzitter van de Save by Seva Foundation

In India leven relatief veel bevrijde, getraumatiseerde kindslaven die baat kunnen hebben bij het Group 
Traumatic Episode Protocol (G-TEP). Ik kreeg de kans om deze kinderen te behandelen en met een enthou-

“Elk mens 
heeft recht op 
psychologische 
hulp.”
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Beantwoord door: Ad de Jongh en Iva Bicanic

Supervisievraag

Ik heb een 51-jarige vrouw in behandeling. Zij is bekend
met psychoses, PTSS, morbide obesitas en laagbegaafd-
heid. Zij zegt dat ze vanaf haar kindertijd seksueel is
benaderd door haar vader in de vorm van gewoontes, 
waarbij hij haar alleen waste onder de douche. Over-rr
dag zou hij haar vaak hebben betast. Dit duurde tot ze
ongeveer achttien jaar was. Zij geeft aan dat haar va-
der eenmalig een poging tot anale verkrachting heeft 
gedaan. Naast deze vormen van seksueel geweld zou 
er sprake zijn geweest van emotionele mishandeling en
verbaal geweld, waarbij haar vader haar voortdurend
kleineerde. Ze was heel erg bang voor hem.
Ze heeft een behandeling voor psychose ondergaan en 
is nu redelijk stabiel. Een daginvulling heeft ze echter 
niet. Ik stimuleer haar te om te gaan wandelen en eruit 
te gaan. Dit doet ze, enigszins met behulp van een ver-rr
pleegkundige en haar man.
Bij het eerste plaatje, waarbij ze als dertienjarige in bed 
bij haar vader ligt en hij haar ineens van achteren pakt 
en met zijn penis in haar anus komt, was er sprake van 
looping op het moment van de pijn en de schrik overg

wat er gebeurde. Tijdens de EMDR klaagde ze er ver-rr
schillende malen over dat ditzelfde plaatje steeds terug-
kwam. Ik heb diverse cognitive interweaves gebruikt en
dit had soms een kort effect. De SUD bleef uiteindelijk 
hangen op 8. Om die reden -laten we het vermijding
noemen- wilde zij beginnen met een andere herinne-
ring, namelijk een van onder de douche. Hoe zou ik de
loopings kunnen doorbreken? Is het wel verstandig om 
naar een volgend plaatje te gaan als het eerdere plaatje 
nog niet op 0 zit?

Antwoord
Het belangrijkste wat je eerst moet checken is de werk-

geheugenbelasting. Is die echt maximaal? Gebruik je 

jouw vingers zo snel dat zij deze net (of t net niet) kan t

volgen? Misschien kun je haar ook vragen naar sensaties 

iin het genitale of anale gebied? Dat kan pijn zijn, maar 

bijvoorbeeld ook tintelingen die ze als negatief (vies) of 

verwarrend beleeft. Als iemand heel bang is, wordt au-

tomatisch het stressresponssysteem geactiveerd, waar-

door er meer bloed naar bijvoorbeeld de ledematen gaat, 

maar ook naar de genitaliën. Een genitale respons als 

reactie op de activatie van herinneringen aan misbruik 

kan opnieuw als pijnlijk of schaamtevol worden ervaren. 

Vraag haar dan of ze zich daarop tijdens de EMDR wil 

concentreren. 

Reactie
Ik heb vorige week jullie adviezen opgevolgd. Dat wil 
zeggen, enerzijds de snelheid van de oogbewegingen 
tot maximaal opgevoerd en anderzijds meer ingegaan 
op de fysieke sensaties die ze ervaart. Daarnaast heb
ik psycho-educatie gegeven over de mogelijke genitale 
respons bij seksueel misbruik en de reacties die op-
nieuw kunnen optreden als de gebeurtenissen worden 
herbeleefd.
Het resultaat was zeer goed! De SUD ging tijdens deze 
sessie omlaag, en wel van 8 naar 0. De sessie verliep 
trouwens bijzonder: eerst kreeg ze steeds meer buik-
pijn. Toen kwam de associatie bij haar op dat ze een dik-
ke buik kreeg en vervolgens moest ze bevallen. Daarna 
kwam de associatie: ‘dat de vuiligheid van haar vader 
eruit moest’. Ook kwam naar voren dat haar eigen sek-
suele ontwikkeling niet op gang was gekomen omdat die
‘bezet’ was geweest door haar vader. Hij was immers de
enige waarmee ze een intieme relatie mocht hebben. Ze
vertelde dat ze zich vaak onzeker voelde over de regel-
matig terugkomende prikkeling in de genitale streek die 
aan haar vader gekoppeld was. Opeens gaf ze spontaan 
aan dat ze seks zou willen met haar eigen man. Bij de 
bodyscan kwam de buikpijn weer op. Na een aantal sets
werd die steeds heftiger, maar daarna nam het weer af. 
Bij het ‘positief afsluiten’ antwoordde ze op de vraag

Hoe behandel je een patiënt 
met een genitale respons
na seksueel misbruik?
DEEL 1
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over wat het meest positieve was: “Dat ik in deze sessie 
heb geleerd dat ik over mijn genitale reactie heb durven 
praten.” Al met al was het een positieve en indrukwek-
kende sessie. Ik ga nu op de ingeslagen weg verder.

Antwoord
Wat een mooi resultaat en wat pakte de sessie goed uit 

bij deze vrouw. Plotseling weer zin in seks. Klein puntje 

nog: bij positief afsluiten moet je het antwoord nog wel 

even naar het identiteitsniveau tillen: "Hoe noem je zo 

iemand die over dit moeilijke onderwerp durft te pra-

ten?" En dan een setje, of een stukje imaginatie, terwijl 

het antwoord op de vraag in gedachten wordt gehouden. 

Succes weer.

Reactie
Bedankt voor de tip over het afsluiten naar identiteitsni-
veau. Gisteren heb ik de zesde sessie met haar gehad. 
Na de vorige sessie rapporteerde ze een toename van 
PTSS-klachten na de zitting. Ze vertelde dat haar vader 
haar seksueel ‘gevoelig’ noemde en dat vindt ze heel erg. 
En natuurlijk ook dat hij dacht dat ze het misbruik zelf 
wilde. Ze geeft aan steeds een naar gevoel te krijgen als 
ze seksueel opgewonden wordt. Bovendien denkt ze dat 
ze veel vaker opgewonden is dan andere vrouwen en dat 
dit het gevolg is van het seksueel misbruik. Ze vindt dit 
niet normaal van zichzelf. Verder vindt ze het erg dat ze 
nooit normale seks met een partner heeft gehad en voor 
een verandering op dit gebied vindt ze zich nu te oud. 
We hebben EMDR gedaan gericht op een herinnering 
aan een moment waarop haar vader ’s ochtends na zijn 
nachtdienst bij haar bed kwam staan en haar wakker 
maakte door de dekens terug te slaan en zijn hand op 
haar vagina legde; terwijl hij zegt dat ze gevoelig is. Dat 
is het stilstaande plaatje. De NC is: “Ik ben machteloos”; 
ze voelde op dat moment vooral boosheid. De SUD be-
gon op een niveau van 10 en daalde tijdens de zitting 
niet. We konden afsluiten met de positieve gedachte dat 
ze het plaatje nu aankon, wat overging in de associatie: 
“Dat ik toch een partner heb, ook al zei hij dat me dat 
nooit zou lukken”, en: “Dat ik een eigen wil heb en dus 
sterk ben”. Bij het weggaan zei ze dat haar vader ook 
heeft gezegd dat ze nooit kinderen zou krijgen. Achteraf 
blijkt nu dat hij daar helaas gelijk in heeft gekregen. Ze 
vindt het gemeen van hem dat hij dit gezegd heeft. 
Zijn er interventies die ik in kan zetten om de SUD (vlot-
ter) te laten dalen?

Antwoord
Je bent nog niet klaar, maar er gebeurt al veel. Hoe kwam 

je eigenlijk tot de keuze om juist deze herinnering als tar-

getherinnering te nemen? Was dit de herinnering met de 

hoogste SUD of de herinnering waarvan ze momenteel de 

meeste herbelevingen heeft? De SUD had betrekking op 

het plaatje van de hand op de vagina. Is dat ook voor haar 

momenteel het meest nare plaatje? 

Nog een paar tips: de back to target-procedure is altijd 

heel belangrijk. Wat gebeurt er als je regelmatig back to 

target gaat? Je pakt dan steeds een aspect waarbij de 

patiënt op dit moment de meeste spanning voelt. Wel-

ke (visuele) aspecten waren dat? Bij de back to target 

concentreer je je niet meteen op de lichamelijke reacties 

neem ik aan? Dat doe je vooral tussen de sets door als ze 

daar ook daadwerkelijk wat voelt. Gebruik je ook cogni-

tive interweaves?  

Reactie
Bedankt voor je reactie en je adviezen. Hierbij mijn ant-
woorden op je vragen: bij de start van de behandeling 
hebben we de naarste herinneringen op een rijtje gezet. 
Ten eerste bleek ze verwachtingen te hebben die niet 
klopten, zo dacht ze dat de PTSS na een paar keer ‘EM-
DR-en’ wel over zou zijn. Wat de herinneringen betreft, 
is de allernaarste  anale verkrachting door haar vader 
op haar dertiende jaar niet afgemaakt. Deze had een 
SUD van 8 en is niet gedaald. Daarna kwam de herin-
nering van de hand op de vagina bij het wakker maken. 
Bij deze herinnering doet zich het probleem voor dat 
ze, wanneer ze daaraan denkt, direct een spanning in 
het genitale gebied krijgt. Deze blijft ook steeds terug-
komen. Daarom heb ik haar gevraagd hierop te letten, 
en als ze dit tijdens de EMDR voelt, erop in te zoomen 
en zich erop te concentreren. Dat leverde dus deze keer 
niets op. 
Ik heb inderdaad interweaves gedaan zoals: “Wat zou je 
nu doen als je in zo’n situatie zou komen?” Misschien zou 
ik nog meer of vaker interweaves moeten gebruiken? 
Wat zal ik nu doen? Toch eerst teruggaan naar de eerste 
herinnering van de anale verkrachting? Dat is wel de al-
lernaarste herinnering. Of toch verder gaan met de her-
innering waar we nu mee bezig zijn? Ik zal vragen wat 
momenteel nog het naarste plaatje is. Overigens heb ik 
het idee dat de rouw over het ontbreken van een seksu-
ele relatie met haar man, en het geen kinderen hebben, 
ook mee speelt.

Antwoord
Ik zou nu navragen welke herinnering van alle herinne-

ringen aan haar seksueel misbruik, nu het meest naar is 

om aan terug te denken, of bij welke gebeurtenis ze de 

sterkste herbelevingen heeft. Dan deze herinnering eerst 

aanpakken. 
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Reactie
Ik heb samen met mijn patiënt gekeken welk plaatje nu 
nog het meeste spanning oproept en dat blijkt toch de 
meest representatieve herinnering aan het douchen te 
zijn. We namen die. De NC was: “Ik ben machteloos”. De 
SUD was 6 en deze steeg eerst naar 7-8. Ze gaf aan dat 
ze bang is om haar vader in het hiernamaals te ontmoe-
ten, als ze sterft. Ze moet binnenkort een operatie on-
dergaan. Ze is bang dat hij boos op haar zal zijn, omdat 
ze hem nu zwart heeft gemaakt. 
Ik laat haar zich regelmatig concentreren op het licha-
melijke gevoel, want dat komt vaak terug, en vraag haar 
dan: “Wat wil die spanning doen/zeggen?” En ik doe in-

terweaves van het type: “Wat zou een goede moeder 
doen?” en “Wat zou een goede vader doen?” Ze moet 
dan huilen. Bij het positief afsluiten vroeg ik haar wat 
het meest positieve is dat ze heeft geleerd. “Dat ik kon 
huilen. Dat ik me kan uiten”, zei ze. Al met al ging de 
SUD dus niet omlaag. Haar angst om haar vader tegen 
te komen in het hiernamaals was erg groot en leek tus-
sen de aanpak van het plaatje in te komen staan. Ik heb 
daarom een aantal cognitive interweaves gedaan met 
vragen als: “Wie heeft er iets verkeerds gedaan?” en 
“Wie nam het initiatief daartoe?”, enzovoort. Daarnaast: 
“Wat zou een goede vader doen?” Ze werd toen wel wat 
rustiger en ging uiteindelijk wel goed weg.
Mijn vraag aan jou is of ik door moet gaan me deze 
herinnering? Zij vroeg zich namelijk af of de EMDR wel 
werkt, omdat ze door het verwerken nu veel meer bezig 
is met haar vader dan hiervoor. Mogelijk komt dat ook 
door de operatie die er binnenkort aankomt.

Antwoord
Een lastige klus, maar een heel dankbare als je dit tot een 

goed einde weet te brengen. Ik zou op hetzelfde target 

doorgaan, maar nu vooral inzetten op cognitive interwea-

ves rondom veiligheid. Hoe veilig is ze nu voor hem? Hoe 

reëel is het om haar vader tegen te komen, terwijl hij al 

lang morsdood is? Gaat zij nu dood dan? Is zij gelovig 

en denkt zij echt dat er een 'hiernamaals' is? Zo ja, wat 

zou de predikant hierover zeggen? En wat kan haar va-

der haar dan aandoen als ze beiden dood zijn? Misschien 

dat je kunt proberen een spervuur aan vragen te stellen, 

en niet te wachten op een antwoord, maar zodra je een 

vragende blik ziet, een set doen. Kun je hier voorlopig 

mee verder?

Wil je weten hoe het verder afloopt? 
In het volgende EMDR Magazine lees je deel 2.
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Ik heb een meisje van vijf jaar in behandeling en twijfel 
hoe ik het beste te werk kan gaan. Zij is uit huis geplaatst
toen ze een jaar oud was. Ze verbleef vervolgens een
half jaar lang in een kindertehuis, en is daarna in haar 
huidige, perspectief biedende pleeggezin geplaatst. In de 
tijd waarin ze nog bij haar biologische ouders woonde, 
was er sprake van drugsgebruik door beide ouders en 
van huiselijk geweld tussen de ouders. In het kinderte-
huis waren er veel wisselende verzorgers. Haar vader is
na de uithuisplaatsing uit beeld geraakt. Haar moeder 
kwam soms wel en soms niet bezoekafspraken na in het 
kindertehuis. De bezoekregeling verloopt, ook sinds het
meisje in het pleeggezin woont, nog steeds niet goed. 
Haar moeder is onvoorspelbaar: ze komt vaak afspraken
niet na, en als ze die wel nakomt, toont zij zich wisselend
geïnteresseerd in haar dochter. Tijdens een van de be-
geleide bezoeken is zij agressief geworden en heeft het 
meisje korte tijd opgesloten. De pleegouders maken een 
capabele, liefdevolle en betrokken indruk.
De klachten waarmee dit meisje nu bij mij is aange-
meld betreffen met name boze buien (vooral naar haar 
pleegmoeder), hyperactiviteit, concentratieproblemen
en moeite met inslapen. De klachten nemen toe rondom
de bezoeken van haar moeder. 
Mijn vraag is nu of het beter is om het incident dat dit 
meisje bewust heeft meegemaakt als target te nemen 
en ‘Rechtdoor’ te werk te gaan, of liever de eerste ja-
ren via de Lovett-methode met haar pleegmoeder erbij 
desensitiseren? Met andere woorden: hoe weet ik of 
het beter is om direct (‘Rechtdoor’) of minder direct (via 
story telling) te werk te gaan?

Antwoord
Ik snap je vraag, maar ik heb nog een paar vragen vooraf: je 

beschrijft dat het tijdens een begeleid bezoek voor de moe-

der mogelijk was om haar dochter op te sluiten. Kennelijk

was er toch onvoldoende toezicht. Is de veiligheid tijdens 

de bezoeken van de moeder nu wel gegarandeerd? Gesteld 

dat de bezoeken nu wel veilig zijn, is EMDR op het target

van de opsluiting en de agressie van haar moeder te over-

wegen. De vraag die je je moet stellen is of de klachten die je

noemt (boze buien, hyperactiviteit, concentratieproblemen

en moeite met inslapen) te verklaren zijn op basis van deze

opsluiting. Zijn ze ontstaan na het incident van de opslui-

ting, of zijn ze er alleen maar door verergerd? Door samen 

met de pleegouders een Linksom-analyse te maken kun je 

er achter komen welke klachten met welke gebeurtenissen

samenhangen. Als dan blijkt dat deze klachten na dit inci-

dent ontstaan zijn, kun je ‘Rechtstreeks’ te werk gaan (het

EMDR-Standaardprotocol gericht op de herinnering aan de 

opsluiting). Je noemt het in je vraag ‘Rechtdoor’ en ik kan

me voorstellen dat de termen wat verwarrend zijn, maar

met EMDR-Rechtstreeks wordt bedoeld dat de klachten 

rechtstreeks te koppelen zijn aan een target. Bijvoorbeeld

bij een eenmalig incident met PTSS-klachten als gevolg. Je

kunt dan direct akelige herinnering aanpakken door deze te

desensitiseren. ‘Rechtdoor’ gebruik je als iemand overwe-

gend last heeft van problematische emoties, door het plaatje

te kiezen waarbij de boosheid maximaal wordt gevoeld. Om

de herinnering te vinden vraag je dan: “Welk plaatje moet je

nu oproepen om die boosheid maximaal te voelen?”

Als er na de behandeling van dit incident toch nog klach-

ten overblijven die te koppelen zijn aan gebeurtenissen 

van voor de opsluiting, dan kun je daarna nog de Lovett-

methode gebruiken: de verhalenmethode die veel bij jon-

ge kinderen wordt gebruikt, waarbij een ouderfiguur het

verhaal voorleest waarin de traumatische gebeurtenissen

worden verteld en er tegelijkertijd een afleidende stimu-

lus wordt aangeboden. Je moet dan wel een idee hebben 

over welke gebeurtenissen tot deze overblijvende klach-

ten hebben geleid. Je moet er ook op bedacht zijn dat er

loyaliteit van het kind aan de moeder kan spelen, wat het

lastig maakt om de traumaverwerking in gang te zetten.

Maar dat kun je het beste uitvinden door het uit te probe-

ren en begrip te tonen voor die loyaliteit.

Beantwoord door: Wieke Visser    Illustratie: Chiara Arkesteijn

Supervisievraag

Een vijfjarig meisje
met boosheid en een 

j j g jg

loyaliteitsconflict 
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Reactie
In de Linksom-analyse met de pleegouders bleek dat de 
inslaapproblemen en nachtmerries wel degelijk waren 
ontstaan na het bezoek van de moeder waarbij de op-
sluiting had plaatsgevonden. Ik ben daarom gestart met
het incident waarbij de moeder haar dochter korte tijd 
opsloot. Het meisje herinnerde zich dit nog goed en er
was duidelijk lading zichtbaar bij het bespreken van het 
incident.
Ze wilde echter absoluut niet meewerken en inderdaad 
bleek haar loyaliteit aan haar moeder haar parten te 
spelen. Ze vertelde dat ze haar moeder erg mist (maar 
de moeder was al geruime tijd niet komen opdagen bij 

bezoeken) en dat ze niks over mama wil vergeten. Ik heb 
toen uitgelegd dat ze mama niet vergeet, en dat we de
mooie herinneringen allemaal in de ‘mama is lief-doos’ 
doen. Vervolgens heb ik met haar een doosje geknutseld
waarin we mooie stickers en tekeningen voor en over 
haar moeder konden doen. Hieraan werkte ze graag
mee. Toen ik de ‘nare dingen-doos’ introduceerde, be-
gon ze wel aan een tekening over het incident, maar ze 
stopte dit meteen in de ‘lief-doos’: alles aan mama was 
lief en niks mocht weg. Hierna wilde ze alleen nog spe-
len. Haar pleegmoeder vertelde later dat ze steeds meer
weerstand had om naar therapie te komen.
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Een directe benadering zoals jij voorstelt heb ik dus ge-
probeerd, maar gezien de instabiele situatie met de bio-
logische moeder, is dit nu moeilijk bewerkbaar. Is het nu 
wel geïndiceerd om door middel van de Lovett-methode 
te proberen lading weg te nemen en op die manier de 
klachten te verlichten?

Antwoord
Je hebt op een mooie manier ruimte gegeven aan de 

gevoelens van loyaliteit aan haar biologische moeder, 

maar kennelijk was dat niet voldoende voor het meisje 

om haar negatieve gevoelens over het incident te dur-

ven tonen. Mogelijk is ze bang dat ze, als ze zich nega-

tief over haar moeder uit, gestraft zal worden door haar 

moeder of dat haar moeder gestraft wordt door anderen. 

Door het magisch denken dat in deze ontwikkelingsfase 

nog speelt, is het voor het kind moeilijk om in te schat-

ten wat redelijkerwijs het verband zou kunnen zijn tus-

sen het oordeel over haar moeder en de gevolgen daar-

van voor haar moeder en voor haarzelf. Een adequate 

uitleg door de gezinsvoogd en haar pleegmoeder over 

haar veiligheid en die van haar moeder, als ze haar ne-

gatieve gevoelens uit, zou wellicht kunnen helpen. Je 

kunt dat ook, om beter aan te sluiten aan de fase van 

het magisch denken waarin het meisje nog zit, in de 

vorm van een metaforisch verhaaltje doen waarbij je 

duidelijk maakt dat het meisje niet bang hoeft te zijn 

als ze iets onthult over haar moeder. Je kunt vervolgens 

alsnog EMDR doen, rechtstreeks op het target van de 

opsluiting.

Als dat niet haalbaar is, kun je overgaan op de Lovett-

methode. Deze methode heeft als voordeel dat het kind 

tijdens het proces emoties kan voelen, maar die niet 

noodzakelijkerwijs hoeft te tonen. Dat geeft haar de 

ruimte om wel te verwerken, zonder dat ze naar buiten 

hoeft te komen met haar gevoelens. Het is dan wel lasti-

ger om te zien waar de lading bij het kind zit, maar met 

een paar keer herhalen van het Lovett-verhaal en goed 

monitoren wat het verloop van de klachten is, kun je het 

proces wel sturen. Succes!

Reactie
De weerstand van het meisje groeide zodanig, dat we 
afspraken een EMDR-pauze in te lassen. We hebben in 
deze periode inderdaad via een verhaaltje gewerkt aan 
het geruststellen van het meisje over het onthullen van 
negatieve emoties over haar moeder. Het verhaal ging 
over een koekoek dat haar eitje in andermans nest leg-

de, heel veel van het eitje hield, maar toch te onrustig 
was om voor het eitje te zorgen. Het eindigde ermee 
dat het vogeltje nu veilig was en dat de moeder daar 
blij om was. Het vogeltje mocht nu gewoon laten zien 
of het verdrietig of bang was en dan zouden de nieu-
we papa en mama haar troosten en geruststellen... Ze 
wilde dit verhaal eerst zonder haar pleegmoeder erbij 
horen. Na drie sessies haalde het meisje haar pleeg-
moeder erbij en luisterden ze samen naar het verhaal. 
Daarna gaf het meisje aan dat ze het verhaal niet meer 
te hoefde te horen. 

We besloten weer een poging tot EMDR te doen, deze 
keer via de Lovett-methode. Haar pleegmoeder schreef 
een verhaal over het leven van het meisje en ik ge-
bruikte deze informatie als basis om een voor EMDR 
geschikt verhaal te schrijven. In dit verhaal zaten een 
paar kenmerkende maar nare gebeurtenissen, waaron-
der het bezoek van haar moeder met de opsluiting. Het 
format zoals Lovett in haar boek The Trauma Attach-
ment Tangle beschrijft, vond ik hierbij zeer nuttig. In 
de eerste sessie las de pleegmoeder het verhaal voor, 
terwijl het meisje op haar schoot zat en ik ‘trommelde’. 
Dit bleek echter lastig voor haar pleegmoeder te zijn, 
omdat ze werd afgeleid doordat ze ook probeerde te 
letten op wat er met het meisje gebeurde tijdens het 
lezen. Ik heb daarom in de volgende sessies het ver-
haal voorgelezen en tegelijkertijd getrommeld. Aan de 
pleegmoeder vroeg ik om goed waar te nemen wat er 
bij het meisje gebeurde. Dit bleek voor haar pleegmoe-
der een prettige manier van werken, terwijl het mij in-
formatie verschafte over waar in het verhaal nog lading 
zat bij het meisje. Zo bleek ze te verstijven en warm te 
worden bij het noemen van haar halfbroertje. Ze vroeg 
later waarom hij wel en zij niet bij mama mocht wonen. 
Zo konden we steeds bijsturen, totdat het verhaal geen 
lading meer gaf. Bij navraag bleken de boze buien sterk 
te zijn afgenomen. Bovendien was zij ‘knuffeliger’ en al 
met al meer ontspannen en vrolijk dan in de periode 
daarvoor. 

Antwoord
Mooi gedaan! Goed dat jullie niet opgegeven hebben 

en toch weer EMDR hebben ingezet toen het weer mo-

gelijk bleek.

Wieke Visser is kinder- en jeugdpsychotherapeut bij 

Altrecht GGZ en EMDR-supervisor.
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Een huisarts verwees een patiënt naar mij bij wie sprake 
was van ‘PTSS met verlaat begin’, als gevolg van een auto-
ongeluk dat zes jaar geleden had plaatsgevonden. Mogelijk 
waren de intrusies geluxeerd door een periode van grote 
belasting op haar werk met daarna een verzuimperiode 
door een gecompliceerde longontsteking. Deze periode her-
innerde haar namelijk aan het revalidatieproces na het on-
geluk. Ik heb een inschatting gemaakt van de problematiek 
en de stevigheid van deze mevrouw om EMDR aan te kun-
nen. De problematiek leek in eerste instantie eenduidig en 
afgebakend. Dat wil zeggen: typische PTSS-klachten waar-
onder schrikachtigheid, herbelevingen en soms overspoeld 
worden door angst. Ze had hier flink veel last van.
Tien jaar geleden heeft ze een behandeling gehad voor een 
burn-out en er was -misschien niet toevallig- in het gezin 
van herkomst sprake van een aantal patronen, waaronder 
het weghouden van emoties en beslist niet zeuren. Beide 
ouders hebben een oorlogsverleden met veel nare ervarin-
gen. 
Voor de inschatting van de emotionele stabiliteit van mijn 
patiënt heb ik ‘de drie testen’ van Joanny Spierings gebruikt. 
Hier kwamen geen grote bijzonderheden uit naar voren, be-
halve dan haar neiging om nare emoties weg te houden. In 
het gesprek liet ze veel verdriet zien, wat ze overigens prima 
kon hanteren. Daarna voelde ze opluchting. Al met al was 
mijn inschatting dat we konden starten met EMDR om tot 
klachtenreductie te komen en daarna te onderzoeken wat 
er nog was overgebleven. 
We hebben één EMDR-sessie gehad waarin het auto-onge-
luk centraal stond. Dit verliep prima. Er waren in het begin 
veel heftige emoties waaronder verdriet, angst en boosheid, 
waarbij de SUD van 8 naar 0,5 daalde. Ik heb ook imagery 

rescripting toegepast, waarbij ze haar boosheid uitte naar 
de bestuurder van de auto die bij haar achterop knalde. De 
eerste sessie hebben we positief afgesloten. Daarna ont-
stond er rust en meer afstand tot het plaatje. Ook ervoer ze 
minder heftigheid van emoties. 

In de dagen daarna rapporteerde ze wat maagklachten maar 
die gingen vanzelf weer weg. Ze voelde enorme opluchting 
en meer rust. Ze kan nu naar het plaatje kijken en erover 
praten zonder te huilen. Vier dagen na de EMDR-sessie kreeg 
mijn patiënt echter een hallucinatie van de politieagent die 
tijdens het ongeluk veel voor haar betekend heeft. Door zijn 
manier van handelen wist hij rust en veiligheid te creëren. 
Deze hallucinatie kwam twee dagen daarna nogmaals te-
rug. Ze weet dat de verschijning niet echt was en voelde er 
ook geen angst bij, alleen rust. Echter, dit is natuurlijk niet 
een 'normale' reactie. Heb je dit vaker meegemaakt of hier 
wel eens van gehoord? Hoe zorgelijk is dit? En wat is jouw 
ervaring ten aanzien van het beleid dat hierop ingezet moet 
worden? Ik heb de psychiater die verbonden is aan onze 
praktijk ingeschakeld. Zij heeft beloofd mee te denken en 
mogelijk de patiënt een keer te zien. Kortom, wat moet ik 
doen en hoe moet ik nu verder gaan met de behandeling?

Antwoord
Laat me je geruststellen. Dit is geen bijzondere of abnor-

male reactie op een EMDR-behandeling. Dat zou ik naar 

de patiënt ook zo communiceren en de situatie vooral 

niet problematiseren. Dat gesprek met de psychiater is 

vast niet nodig. Misschien moet je de patiënt alleen iets 

eerder zien om haar gerust te stellen. Daarnaast zou ik 

niet veel tijd verdoen aan praten, maar deze tijd benut-

ten om een EMDR-sessie te doen op de resterende tar-

gets. Richt je EMDR dus niet alleen op het ongeluk maar 

ook op andere gebeurtenissen, waaronder de luxerende 

(‘links-om’). Dan komt het helemaal goed. 

Reactie
Ik kan je laten weten dat ik onlangs de behandeling van deze 
patiënt goed heb kunnen afronden. Het doorgaan met de 
EMDR had een positief effect op de 'pseudo-verschijning', 
die daarna is weggebleven. Nogmaals bedankt voor de feed-
back! 

Hallucinaties na EMDR: 
iets om je zorgen 
over te maken?

Supervisievraag

Beantwoord door: Ad de Jongh
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AnAnAnAnntwt oord
Wat een aangrijpende casus zeg. Ik geloof daat jejj  

het heel goed hebt aangepakt. Natuurlijk, het eer-

ste waar je aan moet denken als het niet lukt om 

neutrale of positieve plaatjes van de tijd voor de 

gebeurtenis op te roepen, is er goed op te letten 

of er toch geen andere akelige plaatjes vergeten 

zijn. Heb je het ook nog gehad over het bekijken 

van oude foto's van het jongetje van hoe hij err

vroeger uitzag? Zou je met hen bijvoorbeb eld een 

sessie kunnen plannen waarin ze, onder jouw www be-

geleiding, oude foto's van voor het ongeluk bekikikik jjj-

ken? Het doel daarvan zou zijn om deze beeldennnnn 

weer opnieuw in het geheugen vast te leggen.nnn  

IkIkII ddddene k dat ze dat wel zullen begrijpen, maaaarrrr

het ook best wwel eng zullen vinden. In dat geval 

zou ik eerst nog een flaflfl shforward doen op hhunuuud

fantasie over wat er in het ergste geval zou kun-

nen gebeuren als ze die foto’s onder ogen zien. 

Denken ze dan erg verdrietig of bijvoorbeeld gek 

te worden omdat de klachten zullen toenemen? 

Kortom, welk rampscenario of schrikbeeld zit er

in hun hoofd? Daarna, als er geen schrikbeeld is 

enene  de SUD ten aanzien van de rampfantasie dus 

alalall 00 iiis,s,s,s, kkkkun je een mental video check doen en k

een futureeee ttttemeemplplpplattaa ee iiinsnnstallleren. e

ee
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ReReReReReReRReReacacacacacacacctitititititititieeeeeeee
ZeZeZeZeZeZeZeeZe kkkkkkkkkunununununununu neneneneneneenen n n n nnn wewewewewewewewelllllll nananananaann araararaaa fffffffotototototo o'o'o'o'oo s ssssss kikikiikk jkjkjkjkjkkjkenenenenenen vvvvvvanananannnnnn hhhhhhhoeoeoeoeeoee hhhhhijij eeeeeeerurururuu
oononononononono gegegegegegegegelululululululuuk.kk.k.k.k.k. ZZZZZZZZeeeeeeee vevevevevevvvertrtrtrtrtrtrtrteleleleleleelele dededeedeededd nnnnnnn dadadadadaadat t ttt erererrrrrre ooookokokokokokokk eeeeeeenenenenenenen ffffffffotototototototo oooooo vavavav nn heheehe
kakakakakakkakak memememmmemememerr rrr rr ststststststststaaaaaaaaaaaaaaaat.t.tt.t.t.t.. DDDDDaaaaaaaaaaaar rrrrrr kukukukukukk nnnnnnnnnnnenennnnene zzzzzzeeeeee nnaan arararararaa kkkkkkkkijijijijijijkekekekekekekkeken,nn,n,nnn,n, mmmaaaaaaaa r rr hhh
nininininininininn eteteteteteteet oooooooop pp p p p p p huhuhuhuhuhuhuhunnn nnnnn neneneneneneneeetvtvtvtvtvtvttvlililiilliesesesesesesesese zzzzzzitittttttetetetetet n.n.nn.nn.nn HHHHHHHHeteeteete iiiiiss sssss ststs eeeeeeeeeeee dsddsddsdsdsdds wwwwwweeeer r ww
dadadadadadadaadaaadannnnnnnnnn zizizizzizizizizz nnnn n nnnn omomomoomomomommmomom hhhhhhhhieieieieieeeieierrr rrr r eeeeeeeeeeeeeeeen nnn n fufufuf tutuutuuurerereererere tttttttttemememememememmplplplplplplppp atatateeeeee ooooooopppppp tetetete ddddddoeoenn

AnAnA twtwtwttwoord
Apararrrt. ZZijijjjnn nn er andere dingen diee zeeee (w(w(( el) vermrmrmrmijd

ninin et hetetet gggevvala  is, dan is het verstandig oooom af te w

er in n didit opopppzichhht later r toch nog spontaan hhheh rstel op

zie jij zeelf, behaallvlll e een vorm van geheugentnnn raini

exeexxextrtrtrrtraaaa a chchchchchecececececk kkkkk ofofofoo zzzzeeee e diddd e foto’s iiinderdaad nogggg stee

wowowowoonkamer hehh bbbbbenenenn ssssstat an (maar bijvoorbeeld v

om er gooedd naar te kijkekken), nog andere mogelijkh

ReReReReReReReRR acacacacacacacaca titittititittt eeeeee
HeHeHeHeHeHeHetttt tttt isisisisisiss eeeeeeeeveveveveveveveevennnnnnnnn gegegegegegegegegeeleleleleleleleedededededededeedddennnnnnn dadadadaad t tt ikikkkkkkk jjjjjje e e ee eeee gegeeegemmmamamamamammmamm ilili d dd heheheb,b,b mmmaaaaaa
pepepennn wewewewweweweweekekekekekkkkek hhhhhhhebebebeebebbebebebbbeb iiiiiiiiikkk k kkkkk heheheheheheehehet tt ttttt ececececccechththththtpapapapapap ararararar wwwwwwwwweeeeeeeeeeeee r rrrrr r ttteteerurugggggggg ezezee ieienn
ststukukkkkkkkekekkekkkk n n nnnn bebebebebebebeteteteteteteteer r r r r mememememememmmmm t ttt t t t hehehhheheh n;n;n;nn;n;n zzzzzzze ee eee vovovovovovovovondndndndndndnddenenenenenenennen dddddddatataataaa hhhetetee zzo o ww
memet t heheeeennnnnn gagagagagagagaggagagg atataata eeenn n nnn nnnn veveveveeeerkkrkrkrkrkrklalalalalaalaaarararararararrdedededededeedd n nnn nnn dadadadadadaaat ttt t t ttt vevevevevevevevev rdrdrdrdrdrdrdrdrr erere eee bebehh
ninietetet mmeeeeerr rrr nonononononoddidididdig gggg g g isisisisisisisiis.. 
HeHeet t tt isiisssss eechchhhchhhhhttteter rr weweeeelll jajajajajajajammmmmmmmmmmmmerererereererer dddddddddatatatatatatatat hhhhhhhhhunununununnun bbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeldldldldlddlddd vvvvvvvanananananannnnann zzzzzzzzzzijijijijiijijijijjjn n nnnn
non g ststeeeeeeeeeeeeeeeee dsdsdd leeeeg g isiss.. IkIkkIkIkkIkIkk hhhhhebebebebee nnnnnnnnnogogoogoo eeeenenens s s ovoooovovovereeeere dddddde e eeeee fofofofofffofofofofofoffofo
gegegegegegegegevrvraaaagdgd. Zee bblilijkjkenen vvvvvvoooooooooooo raraaal l ststs eeeeeeeeeeeedsddsdsdds nnnaaaar r dedezezez lflflffffdededdddd
tetetetetetete kkijijijijiijjjijkekeken.n  Er ststaaaann erer ddriririririririie e eeeee inin dddde e e wwowwwow ononnonnkakakamemeeer r r enenenenenennnnneenn
brbrbrbrbrbrbruiuiuiuiuiiiiuiiikekekkekekekekekekkkenn ere  twee e alals ss acaccchthtererrerrerggrgrggg ononond dd opopopppp dde e cocompmppmppppmputututututtuttuttutereeeererereereree
lalalaatatatatatatata ssstststststs ee e eeeeeee e zizijnjn uuitit de  tijdjd datatatttatttt hhhhhhhhununuunuuuu kkkkkkklelel ininnzozozozoz ononon nnnnnogogggggg eeeeeeeeenenenenenenenenenenenn
wawaaaaaaaas.s.s.ss.s.ss ZZZZZe ee e e eeeee eee wiwillllenen nnu u zezelf mett mmmeeeeeeeeeeeeer r rrrrrr fofofoototooooooo's's'' aaaaaananananananaaa ddddddddde e ee e e eee ggggggggg
DeDeDeDeDeDeDeDeDe ooooooudududdudududuudeeeerreeeeee ee brbroeoer r vavann deded vererererererrononononngegegegegegegeeeeluuululululuuuuktktktktktktkttteee e eeee klklklklklklklklkk eeieieeeeeee nznznznznznznznnnznzooooooooooo
heheeeeeeeeefefeffft t t t t eeeeeeeeeeeee nnnnnnnn dvdvdvdvvvddd gegegeggg momontntntn eeeeeeerdrd metett aaaaaaalllllllll ememeememememememmaaaaaaaaaaaaaaaaal l l lllll fofofofoofofofofoootototototottototootoo's's's's'ss'ss'sss
enenenenenene zzzee e heheheheeheheeh bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbenenenenennnenn hhhhhhhemememememeem gggggeveevraraaagagaa d ddd dddd omooooo  voooor r r heheheheheheheeheheheehh nnnnnnnn oooooooooooooooo k kkkkkkk
eeeeeeeeeeennn kokok pipie e teteete mmmmmmakakakakaakenenenen. . ZeZeZeZeZeee wwwwwwwilililililiilleleeelelennnnnnnn zezezezzzeelflf aaaaaaaaaananananananananananannannnn dddddddddeeeeeeeee
ssslslslagagaa oomm hihih erer nnaaaar rr tetetettt llererenennnn kkkkkijijijkekekekekekeen.n. IIIIIk k kkkk k zazazazaaaalll ovovovovooovoovovovererererrerrerereerer  
eneeeneenene igige e titijdjdj nnnogogg eeenen kkeeeer r cococcc ntntn acact t tt memememememememet t ttt tt heheheheheheheheh n n opoppopopopo nenenenenenenenene----
memememememem nn omom nna a tetee vvraagegen n ofofof eer r nonog g ggg gg wawawawawwawawawat tttt aaaaaaaaaaaaaaaann nn nnn huhuuhuunnnnnn
sisississ tuututuuuuuuuatatataaaaa ieiei vvereranandederdrdr iis.s.

Antwoord
Dat klinkt bijzonder goed. Ik zou dit proccccces ge-

woon 'begeleiden'. Alsss je nog zaz ken tegeeenknknknknkkomomommo t 

waarvan je vindt dat ze did sfunctionen el zijijijijn,n,n,, kun 

je altijd nog ingrijpen, lijktk  mij.

ReReReReeeacacaaaaca tititititiiiieeeeee
BeBeBBeBeBB dadadadad nknknknkkn t t t vovovovvvvvv ororrrrr jjjjjje e ee rerereereeacacacacacacaca titititititie.ee.eee.e.e IIk k kk k heheheb bb heheetztzt elelfdfde e ee iidididdiidideeeeeeeeeeeeeee.....
IkIk ddddenene k k ininndedeerddrdrddddaaaaaaaaaaaaaaaa d d ddddd dadadadadadad t ttt hehhehet ttt gogogoedede iiss dadat t zezezezezzzzzzezezzzezzezzezezzzz eeeer rr rrr
zezeeeeeelflflfff mmmeeee aaananannnan dddddde eeeee gagagaagagagangngngngn gggggaaaaaaaaaaaan.n.n AAAlslsls eeer r dadadan n n zazazazaaaaaazaaaaazaaaaaz kekekeeekeekekeennnnnn
aaaan n hehet t lililiiichchchchchht t t t tt kokokokooomememmemeennnnnn didididdidie e eee prprprobobobobbblelelelememememeeen nn geggeveven,n,n,, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkanananananaaa  
ikikikiikikikk aaaltlttijijdddddd nononog gg gg g kikikkikkikik jkjkjkjkjkjkjkkenenenenenenenen oooooof f ffff inininininnngrgrggrgrggrg ijijijiji pepepepep n nnn nonooonodididdig,g,g dddddananannnn wwwwwweleleleeeeeeeeelee ,,
momoooooooogegegggg lililijkjkjkjkkkkk iiiiis.s.s.s.sss.s

uuuuuitititt zzzagagag vvvvooooooooo r r heheheheheheet t t tt
emmmmmm ininininnnn ddde e e wowoowowoow onon--
hehehet t tt beebeeleldd blblijijftft 

wewew g.g.gg HHeeeeftft hhetet 
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wawawawawachchchchchteeeeen of 

ptreedt. OffOf 

ing en een 

eds in hun 

vermijden 

hedenn?

aar r afafgegegeeeelolololololololoo--
.. HHetet ggggggggininnnnnnnnnggg g gggg
wewel l llll gogogooooedededededed 
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Client’s perspective

Karen vlucht uit een gewelddadig huwelijk. Maar 
niet zonder klachten. Na intensieve EMDR-sessies 
voelt ze zich bevrijd van de last uit het verleden. 

Mijn naam is Karen. Ik ben 53 jaar en heb twee zoons 
van 15 en 17 jaar. Ik ben voor de tweede keer getrouwd. 
Mijn eerste huwelijk was geen succes. Ik hield van mijn 
man, maar hij kon het leven moeilijk aan en reageerde 
heftig op situaties. In discussies liep dat uit de hand en 
werd ik de dupe van lichamelijk en geestelijk geweld. 
Ik vluchtte vaak met de jongens, maar kwam uit liefde 
en voor het gezin altijd weer terug. Hoewel de politie er 
vaak aan de pas kwam, deed ik nooit aangifte. Toen de 
jongens bijna 2 en 4 jaar oud werden, vluchtte ik defini-
tief. Maar niet zonder klachten...
Ik had last van angst bij geschreeuw, gevechten en plot-
selinge heftige gebaren, ook als deze niet kwaadaardig 
bedoeld waren. Naar mijn kinderen was ik overmatig be-
schermend. Als mijn man boos op ze werd, reageerde 
ik extreem fel. Dan voelde ik me een slechte moeder en 
had ik het gevoel tekort te schieten.

Ik schrijf in de verleden tijd, want nu ben ik er vanaf! Nu ik 
dit opschrijf, word ik emotioneel omdat ik mij zo verlicht 
voel: ik heb er geen last meer van! Na een gesprek met 
een therapeut over mijn ‘falende moederschap’, kreeg ik 
EMDR aangeboden. Ik had ervan gehoord, maar had geen 
idee wat me te wachten stond. Het bleek zwaar, emoti-
oneel en hard werken, maar elke sessie verlichtte mij.
Tijdens de eerste bijeenkomst kreeg ik uitleg en ik hoorde 
op hoeveel sessies ik kon rekenen. Ik moest over de hef-
tigste herinneringen aan het geweld en de naarste voor-
beelden van mijn slechte moederschap vertellen.  Tijdens 
de eerste sessies pakten we mijn beleving van slecht 
moederschap aan. Ik moest gedetailleerd het ‘ergste’ 
voorbeeld beschrijven. Als de emoties op z’n piek wa-
ren, moest ik de gedachte die door het voorbeeld werd 
opgeroepen vasthouden en het lichtje van de balk met 
mijn ogen volgen. Zodra het lichtje stopte, mocht ik alles 
zeggen wat er in mij opkwam. Terwijl ik het lichtje volgde, 
voelde ik emoties afzwakken en kwam er ruimte voor re-
lativering. De zware en negatieve ideeën voelden steeds 
minder erg. Hoewel ik tijdens iedere sessie weer een klei-
ne stap opnieuw onderging, maakte mijn negatieve gevoel 
over mijn moederschap plaats voor een positief gevoel!

‘Alles opnieuw meegemaakt’
Toen begon ik aan mijn herinneringen over de mishan-
delingen in mijn eerste huwelijk. Hoewel ik al EMDR had 

gehad, was ik niet voorbereid op de heftigheid van het 
verwerken van deze periode. Tijdens sommige herin-
neringen raakte ik verschrikkelijk in paniek. Ik had het 
gevoel dat ik in de situatie terugkroop, alsof ik terug in 
de tijd ging en het wéér plaats vond. Die balk met dat 
lichtje en ik werden als het ware ‘één’ en we bundelden 
als een soort ‘hel’. Samen met mijn therapeut ontdekte 
ik hoe ik de sessies kon blijven doorlopen en de emo-
ties kon doorvoelen, zonder mezelf te verliezen. Ik wilde 
van die ellende af en wist dat ik er doorheen moest. Het 
hielp dat mijn therapeut tegen me praatte als het te hef-
tig was. Ook raakte ze mij aan, zodat ik terug in het ‘nu’ 
was en niet in die hel van toen. Ook hielp het om de 
lichtbalk op iets meer afstand te zetten: ik was mij dan 
weer bewust van de kamer waarin wij zaten. Daarnaast 
hielp het om in de ‘pauze’ van het volgen van het lichtje, 
naar buiten of in de ogen van de therapeute te kijken, 
terwijl zij met mij praatte. 
Soms deed ik of ik in een beschermende tunnel zat. 
Vanuit daar keek ik naar de ‘hel’, het heftige beeld waar 
ik vanaf wilde. Ik trok mij dan langzaam achterwaarts 
terug, weg van die hel. Ik ben letterlijk door een hel 
gegaan tijdens die EMDR-sessies. Ik heb alles opnieuw 
meegemaakt en gevoeld: de paniek, de pijn, het verdriet, 
de angst, de wanhoop, de machteloosheid…  Als ik dit 
opschrijf word ik weer emotioneel. Ik wist niet dat ik er 
zo’n last van had, ik dacht dat ik het wel had verwerkt.

Bevrijding
Nu voel ik pas hoe bevrijd ik ben. Ik weet dat dit mij is 
overkomen, dat het verschrikkelijk was, maar ik heb het 
achter me gelaten. Ik ben niet meer bang om mijn ex te 
zien of zijn mails te lezen. Ik kan lachen om het gestoei 
thuis en als mijn oudste een keer uit zijn stekker gaat, 
word ik niet bang maar kan ik hem troosten!
Ik ben mijn therapeut heel dankbaar. Het is belangrijk je 
prettig, veilig en vertrouwd te voelen bij je behandelaar. 
Ze moet je kunnen aanmoedigen en aanvoelen wat te 
doen om je stukje bij beetje door deze hel te halen. Ik 
denk dat alle EMDR-therapeuten dat kunnen, waarom 
gaan ze anders die opleiding volgen? Ik ben ontzettend 
blij en dankbaar voor deze methode! 

Deze rubriek is voor mooie, aangrijpende, interessante 

of enthousiaste uitingen van cliënten. Het kan gaan om 

een omschrijving van hoe iemand de EMDR-sessie heeft 

beleefd, of om een kunstige uiting. Wil je iets van jouw 

cliënt(e) in deze rubriek zien? Neem dan contact op met 

Femke van de Linde (lindepraktijk@gmail.com).

Tekst: Karen en Femke van de Linde    Illustratie: Charlotte Tasma
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Paaseieren 
Het prille gezin woont in een moderne wijk. We zien 
goedbedoelende mensen doen wat we allemaal doen: 
plichtsgetrouw het stuk spelen wat blijkbaar voor ons is 

geschreven. Uwe verstopt paaseieren in het bos terwijl 
Christine het dochtertje Clara afleidt; Uwe komt thuis van 
een nachtdienst, stilletjes om niemand wakker te maken. 
Hij heeft vers brood meegenomen. Uwe en Christine be-
drijven de liefde. Christine, die zelf geen baan lijkt te heb-
ben, speelt met haar dochtertje in bad, plant zaadjes met 
haar en maakt haar teder wakker. Dan zien we tot onze 
verbazing een blauwe plek op het lichaam van Christine. 
Is ze gevallen? Geleidelijk zien we een wereld ontstaan 
die niet zou misstaan in de hel van Dante. Niet in gro-
teske vorm maar subtiel. Kleine aanleidingen kunnen 
Uwe laten exploderen. Als hij merkt dat Christine weg 
is, als hij op de bank in slaap is gevallen, schreeuwt hij: 
“Je kan me niet als een kleine jongen op de bank laten 
zitten!” Wanneer Christine geen seks wil: “Ik ben niets 
zonder jou, je maakt me kapot!” Een slecht zelfbeeld is 
mijn eerste gedachte. Uwe is geen slechte man. We voe-
len zijn wanhoop als hij naakt in foetushouding snikkend 
tegen de eveneens naakte Christine ligt. Als een Eva die 
zijn hoofd streelt. 

De boze fee
We zien Christine langzaam veranderen. Wanneer Clara in 
hoofdstuk 34 met haar gietertje de plantjes besproeit, is 
Christine in zichzelf gekeerd. Paradise Lost. In hoofdstuk 
44 maakt haar vinger lege geluiden op het vochtige raam. 
Een insect aan de andere kant kijkt toe. De Metamorfose 
van Kafka. Haar lippen zijn droog, haar gezicht bedekt 
met rode pukkels. Dan volgt het naargeestige hoofd-

‘Doornroosje was 

“Each man kills the thing he loves”, 
zei Oscar Wilde, en Jeanne Moreau 
zong het. Ernstig huiselijk geweld 
is een ‘mannending’. Die Frau des 

Polizisten gaat over ernstig huiselijk 
geweld. Regisseur Philip Gröning is 
bekend van zijn film Into the Silence, 
over de eeuwig zwijgende Kartuizer-
monniken van La Grande Chartreuse. 
Deze onverwachte filmhit heeft 
duidelijk zijn stempel gedrukt op Die 

Frau des Polizisten, door Gröning 
een parabel genoemd. De vorm is 
welhaast een meditatieve oefening 
met 59 korte hoofdstukjes die telkens 
aangekondigd worden met Anfang 

Kapitel soviel en eindigen met een 
zwart beeld waarop Ende Kapitel 

soviel staat. Zo voorkomt de film dat 
ons brein een standaard verhaal gaat 
construeren met dito verklaringen. We 
worden gedwongen zelf te interprete-

ren. Vele hoofdstukjes zijn niet goed 
te duiden. We zien veel dieren, in het 
echt, als speelgoed en op de pyjama 
van Clara, het dochtertje van Uwe, der 

Polizist, en Christine, die Frau. We zien 
regelmatig een door het leven gete-
kende oude man. Hij ademt eenzaam-
heid uit. Er wordt letterlijk bovenop de 
huid gefilmd. Explorerend. En we zien 
water, veel water. Water dat terug-
keert in de harmonieuze badscènes 

Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt
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een mooi kind’ 
stuk 45 waarin Clara zegt dat Christine stinkt en we de 
sardonische lach van Uwe horen: “Ik zei het toch...” Het 
vrolijk ogende gezinnetje zingt vervolgens in hoofdstuk 
47: “Doornroosje was een mooi kind. Maar toen kwam 
de boze fee binnen.” Hoofdstuk 54 is een afschuwelijke 
scene: de grens wordt gepasseerd. Wanneer Christine le-
venloos op de grond ligt, kan Uwe alleen nog wanhopig 
een soort mantra uitschreeuwen: “Ich! Ich! Ich!” Tiental-
len keren. In hoofdstuk 56 zien we Christine weer met 
Clara in bad in een innige omstrengeling. Maar de vloek 
is al uitgesproken. In het laatste hoofdstuk 59 opent Clara 
de ogen. Haar gezicht is inbleek. Ze kijkt ons aan... 

Identiteit 
Uwe is politieagent. Christine is de vrouw van de poli-
tieagent. Wie ben ik? De Kartuizermonniken oefenen ge-
duldig om deze vraag al in z'n hopeloosheid te doorzien. 
Uwe doet precies het tegenovergestelde. Hij lijkt juist 
voortdurend bezig zijn Ich te bevestigen. Hij wil de per-
fecte huisvader en echtgenoot te zijn. Christine blijkt in 
staat in volledige harmonie Clara te geven wat zij nodig 
heeft. Panta rhei. Uwe is gefrustreerd als het niet gaat 
zoals hij wil. Christine voegt zich.
Het verschil tussen Christine en Uwe zou je kunnen be-
grijpen via het onderscheid dat psychiater McGilchrist in 
zijn boek The Master and the Emissary maakt tussen ge-
richte en brede aandacht. Gerichte aandacht is aandacht 
gericht op een doel. Het draagt altijd de kiem van frustra-
tie in zich. Woede. Om het doel te verwezenlijken moet 

de werkelijkheid vereenvoudigd worden. Als een platte-
grond van een landschap. Gerichte aandacht gaat over 
wat je al weet. Het bevestigt. “Ik zei het toch…” Brede 
aandacht is open aandacht in het hier en nu waardoor er 
ruimte ontstaat voor wat nieuw is, mindful zou je kunnen 
zeggen. En inzicht in wat werkelijk belangrijk is. Het ont-
hult, zoals Michelangelo de Slaven onthult in ruwe brok-
ken marmer. De vorm van aandacht bepaalt wat je ziet. 
Denk aan het urinoir van Duchamp. Beide vormen van 
aandacht zijn noodzakelijk, hoe graag ons brein zich ook 
verlustigt in of-of. 
Uwe is, zoals naar ik vermoed vele mannen, vooral goed 
in gerichte aandacht. Vrouwen blijken vaak begenadigd 
met een talent voor brede aandacht. Christine in ieder 
geval wel. Helaas weten de geliefden elkaar niet aan 
te vullen. Christine belandt in een depressie en Uwe in 
agressief gedrag. EMDR is natuurlijk op zijn plaats. Ook 
bij Uwe, die in de film als politieagent gruwelijke, mach-
teloos makende situaties meemaakt. De therapeut in mij 
vindt dat daarnaast Christine assertiever dient te worden 
en dat Uwe is geholpen met een beter zelfbeeld. Maar de 
film lijkt te suggereren dat behandeling van het zelfbeeld 
bij Uwe het belang van identiteit alleen maar zal bena-
drukken en het probleem verergeren. En dat als Christine 
wil floreren in de liefde ze niet alleen moet leren haar 
grenzen aan te geven, maar ook een context moet leren 
creëren waarin liefde mogelijk is. 

Die Frau des Polizisten is op DVD beschikbaar.

van moeder en dochter en in het 
stromend water van het sluisje, 
panta rhei. Er wordt weinig 
gesproken. Geen dirigerende 
muziek. Stilte. De protagonis-
ten zingen elk een kinderliedje. 
Zingen voelt anders dan praten. 
Wanneer taal prominent wordt, 
betreft het conflicten met taal als 
wapen die uiteindelijk via geweld 
worden beëindigd.
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Boekrecensie

De herziene druk van 

Slapende honden? 
Wakker maken! 
Tekst: Rik Knipschild

In 2010 verscheen de eerste druk van het boek Slapen-

de Honden? Wakker maken! van Arianne Struik. In dit 
boek vroeg zij aandacht voor het structureel onderbe-
handelen en onderdiagnostiseren van posttraumatische 
stressklachten ten gevolge van vroegkinderlijke en chro-
nische traumatisering. Oude mythes over beerputten die 
niet geopend moesten worden, werden in 272 pagina’s 
weerlegd: ‘De slapende honden zijn niet zo ongevaarlijk 
als ze lijken’! En het antwoord op die slapende honden 
luidde: ‘wakker maken, stabiliseren en verwerken die 
nare trauma’s’. Sinds de eerste uitgave van dit boek zijn 

er meerdere oplages verschenen en duizenden exem-
plaren over de (digitale) toonbank gegaan. Bovendien 
zijn meer dan tweeduizend behandelaren in binnen- en 
buitenland opgeleid in de stabilisatiemethode. Ruim zes 
jaar na de eerste uitgave is het tijd voor een grondige en 
volledig herziene tweede versie van Slapende honden? 

Wakker maken!. Maar het succesvolle boek en de uit-
gangspunten nodigen ook uit tot een kritische evaluatie.

Van stabilisatiemethode naar behandelme-
thode naar hulpverleningsplan
In deze herziene druk van Slapende honden? Wakker 

maken! zet Struik, ten aanzien van kinderen en jonge-
ren die ‘vroegkinderlijk en chronisch getraumatiseerd’ 
zijn - en daarvan klachten ondervinden -, nog steeds 
het toewerken naar traumagerichte richtlijnbehandeling 
centraal. Ze gaat ervan uit dat er een groep kinderen is 
die niet direct kan profiteren van bijvoorbeeld EMDR of 
Imaginaire Exposure. Deze kinderen voldoen volgens de 
auteur aan de criteria van een Developmental Trauma 

Disorder, ‘Complexe PTSS’ en/of een stoornis binnen 
het dissociatieve spectrum. Ook bespreekt de auteur 
een aantal inclusiecriteria, waaronder: 1) het kind moet 
voor het achtste levensjaar langdurig in traumatiserende 
omstandigheden hebben verkeerd, 2) het kind wil geen 
behandeling omdat het niet (meer) wil praten over trau-
matische herinneringen en 3) het kind heeft dissociatie-
ve klachten of conversie. Bij die laatste doelgroep is het 
volgens de auteur altijd nodig om de Slapende Honden-
interventie in te zetten.
Wanneer kinderen voldoen aan de beschreven criteria, 
wordt de Slapende Honden-interventie geïndiceerd. Deze 
neemt, onder andere afhankelijk van leeftijd en motiva-
tie, drie maanden tot drie jaar in beslag. De interventie 
is opgebouwd in drie fasen, waarbij de eerste fase de 
stabilisatiefase is. Deze bestaat uit de welbekende zes 
testen: Veiligheid, Dagelijkse leven, Hechting, Emotiere-
gulatie, de Cognitieve shift, en tenslotte de Notendop.

Een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen

EMDR Magazine 12 |  66



Nieuw in deze tweede versie is de specifieke aandacht 
voor de Cognitieve shift, de vijfde test. Daarbij kan het 
Traumaverwerkingsverhaal (TVV) ingezet worden als in-
terventie: een interessante toevoeging aan het Slapende 
Honden-arsenaal. Het TVV wordt opgesteld door alle 
betrokkenen, waaronder de ‘plegers’, de (gezins)voogd, 
eventuele pleegouders, etc. Het verhaal bestaat uit vier 
tot acht pagina’s die aan het kind voorgelezen worden. 
Belangrijke en ingrijpende gebeurtenissen, alsmede be-
slismomenten in het leven van het kind (zoals een uit-
huisplaatsing) komen in dit verhaal aan bod. Het doel 
van het verhaal is meerledig, maar voornamlijk om het 
kind te verontschuldigen voor wat er is gebeurd en een 
begin te maken in het verschuiven van de meest over-
heersende disfunctionele kernopvatting, veelal rondom 
de domeinen schuld en zelfwaardering. Volgens Struik 
is dit een voorwaarde om te kunnen beginnen met trau-
maverwerking.

Klinische relevantie versus wetenschappelijke 
evidentie en attitude
Ook deze tweede versie staat weer vol met casuïstiek-
beschrijvingen. Met veel betrokkenheid en levendigheid 
presenteert de auteur op laagdrempelige en begrijpe-
lijke wijze hoe ingrijpend de gevolgen kunnen zijn van 
blootstelling aan langdurige traumatisering. Ook is er 
door verschillende professionals nagedacht over de 
toepassing van de interventie bij speciale doelgroepen, 
zoals uit huis geplaatste kinderen en kinderen met een 
licht verstandelijke beperking. Valkuilen in het toepassen 
van de interventie bij deze specifieke doelgroepen wor-
den helder beschreven en de professionals krijgen tips 
toegereikt hoe ze ermee om kunnen gaan.
Waar de betrokkenheid van de auteur tot de doelgroep 
en de levendigheid van de casuistiekbesprekingen van 
de pagina’s spat, zal de kritische lezer minder enthousi-
ast zijn over de wetenschappelijke kwaliteit en attitude 
van het boek. In de eerste plaats is het teleurstellend 
om op te moeten merken dat er, na zoveel jaren, naar 
de interventies die de auteur in haar boek beschrijft 
nooit enig effectonderzoek is gedaan, en dat niet is 
aangetoond dat de beschreven interventies überhaupt 
noodzakelijk zijn om uiteindelijk te komen tot trauma-
verwerking. Terwijl er al wel op grote schaal mensen op-
geleid worden in deze methode. In het voorwoord staat 
echter: “Uit een aantal pilotstudies komt naar voren dat 

kinderen door de Slapende Honden-interventies wel hun 

traumatische herinneringen gaan verwerken. Omdat er 

vaak zoveel andere dingen aan de hand zijn, blijkt het 

lastig om effect te meten met uitsluitend een sympto-

menvragenlijst.” Hiermee moet de lezer het doen. Het is 

opvallend dat, als deze studies er inderdaad zijn, er niet 
naar wordt verwezen.

Verder valt op dat er door het boek heen slordig wordt 
omgegaan met literatuurverwijzingen (veelal naar casus-
boeken, zonder paginanummering) en dat Struik veron-
derstellingen als feiten presenteert. Ter onderbouwing 
verwijst de auteur regelmatig naar de door haarzelf op-
gestelde European Society of Trauma and Dissociation 
(ESTD)-richtlijn, terwijl in de ESTD-richtlijn vervolgens 
weer verwezen wordt naar Slapende Honden? Wakker 

maken! en vergelijkbare boeken. Tenslotte zullen lezers 
die op de hoogte zijn van de recente traumaliteratuur 
ook opmerken dat naar recente bevindingen uit studies 
naar succesvolle behandelmogelijkheden bij patiënten 
met chronische PTSS en dissociatie en/of psychose en/
of persoonlijkheidsstoornis, in het geheel niet wordt ge-
refereerd. 

Beschouwing
Het boek heeft in 2010 een goede start gemaakt en in 
psycho-educatieve zin is ook deze tweede versie anno 
2016 van grote meerwaarde. Nog steeds is het boek met 
vertrouwen aan te raden aan groepsleiders, leerkrachten 
en (pleeg)ouders omdat het een rijk beeld geeft van de 
angstige binnenwereld van getraumatiseerde kinderen. 
Ook zullen er ongetwijfeld kinderen zijn die profiteren 
van een hulpverleningsplan dat is georiënteerd rondom 
de principes die beschreven zijn in Slapende honden? 

Wakker maken!. Maar hoe kunnen we voorspellen welke 
kinderen het betreft? Het risico op een vals-positieve 
indicatie (en daarmee het onnodig lang uitstellen van 
traumagerichte behandeling) is groot, onder andere 
door het ontbreken van validiteit van de beschreven 
diagnostische constructen. Hierdoor is het erg moeilijk 
om de juiste kinderen voor deze methodiek te indiceren. 
Door de selecte weergave van de wetenschappelijke li-
teratuur ontstaat bovendien het risico op een eenzijdig 
beeld van de behandelmogelijkheden van vroegkinder-
lijk en chronisch getraumatiseerde kinderen. 

Rik Knipschild is GZ-psycholoog in opleiding bij Karakter 

waar hij promotieonderzoek verricht naar de effectiviteit 

van behandeling bij kinderen met PTSS ten gevolge van 

kindermishandeling.

Het boek is te bestellen via emdrshop.com. De VEN mag 
een exemplaar van Slapende Honden? Wakker maken!’ 
weggeven. Stuur een mail naar vereniging@emdr.nl voor 
1 februari. Het boek wordt verloot onder de inzendingen.
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Zoals je mogelijk al weet, beschikken alle leden over een PE-online ledendossier. Via de inlogcode van ‘mijn EMDR 
Profiel’ kom je in het online dossier terecht. Je kunt nu onder andere zien wanneer de termijn afloopt voor het aspirant 
lidmaatschap, of bij het gewoon lidmaatschap de datum van herregistratie practitioner. Gewone leden (geregistreerd 
vóór 1 januari 2016) die nog niet geregistreerd staan als practitioner, worden in PE-online aspirant leden genoemd. Zij 
moeten zich vóór 1 januari 2021 laten registreren als practitioner. Ben je al practitioner, dan kun je zien wat jouw her-
registratiedatum is. Een jaar voor de gestelde termijn ontvang je via PE-online een eerste herinnering.
Instellingen en organisaties die accreditatie bij de VEN hebben aangevraagd voor een workshop, cursus, training of 
congres (bij-nascholing), kunnen vanaf dit moment in PE-online ook de accreditatiepunten voor VEN-leden registeren. 

Het afgelopen jaar is er een nieuwe Verklaring tuchtrecht en opgelegde maatregelen van kracht gegaan. Wij hebben 
tot op heden nog niet van iedereen een verklaring ontvangen. Mocht je dit nog niet hebben ingevuld, dan verzoeken 
wij je vriendelijk om dit alsnog te doen via de website: http://www.emdr.nl/lid-worden/verklaring-inzake-tuchtrecht/.
Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op per e-mail: vereniging@emdr.nl

Namens het Secretariaat,
Desiree van Balen

LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
33052 Mw. M. van Wijck AMSTERDAM maudvanwijck@gmail.com Practitioner K&J
33399 Mw. K.M. Wolterink AMSTERDAM kmwolterink@gmail.com Practitioner K&J
31609 Mw. W.P. Soeteman ZEIST wietske@mijnemailadres.nl Practitioner Volw
31662 Mw. J.W.M. Keijzer HEILOO jolanda.keijzer@quicknet.nl Practitioner K&J
33163 Mw. A.D.M. van de Hel MAARSSEN marikevandehel@hotmail.com Practitioner Volw en K&J
34449 Mw. I.J.E. Resner PEIZE inezresner@gmail.com Practitioner Volw en K&J
31624 Mw. M.H.F. Merkx-van den Brand UDEN mariellemerkx@gmail.com Practitioner Volw en K&J
32132 Mw. G.Y. Zipper-Stapper WIERDEN graddyzipper51@hotmail.com Practitioner Volw en K&J
32441 Mw. G.M. Bosshardt TIENHOVEN gmbosshardt@gmail.com Practitioner Volw
33602 Mw. L.C.S. van de Ven-Hafkemeijer KWINTSHEUL l.hafkemeijer@ggz-delfland.nl Practitioner Volw
33162 Mw. L.H.A. Ermers UTRECHT lindaermers@hotmail.com Practitioner K&J
33110 Mw. M. Vosselman UTRECHT myrthevosselman@ziggo.nl Practitioner Volw en K&J
32755 Mw. B. Muller TER APEL info@praktijkfontis.nl Practitioner K&J
32905 Mw. J.I. Willemse AMSTERDAM jeanique.irene@gmail.com Practitioner Volw
33107 Mw. L.M. Kroneman SINGAPORE lkroneman@hotmail.com Practitioner K&J
32361 Mw. J.S. Hoogeveen SCHIEDAM jshoogeveen@yahoo.com Practitioner Volw
31173 Mw. M. Heeroma HOUTEN info@praktijkheeroma.nl Practitioner Volw en K&J
32726 Mw. C.M.A. Boon BLERICK cindyboon@live.nl Practitioner Volw
32516 Mw. G.E. van Heemstra-Hegener HAARLEM inekehegener@online.nl Practitioner Volw
33050 Mw. H.H.M. Bögels-Kin 'S-HERTOGENBOSCH hbogels@psychotherapiedenbosch.nl Practitioner Volw
32013 Mw. T.N. Sytema-Algra BAKKEVEEN tnalgra@yahoo.com Practitioner K&J
30778 Dhr. R.J.L. Lindauer AMSTELVEEN R.Lindauer@debascule.com Practitioner K&J
33307 Dhr. A.T.W. Gofers ROSMALEN atwgofers@ziggo.nl Practitioner Volw
33195 Mw. S.M.H. van der Stam GRONINGEN smhvanderstam@hotmail.com Practitioner Volw
30840 Dhr. A. van Norden BILTHOVEN a.van.norden@klinisch-psychologen.nl Practitioner Volw
33761 Mw. A.M. van der Ziel-Paardekooper DE MEERN Rida.vanderziel@gmail.com Practitioner K&J
31690 Mw. J.J. van Essen AMSTERDAM j.v.essen@centrum45.nl Practitioner K&J
32728 Mw. D. van Leeuwaarden ZWOLLE doenja@home.nl Practitioner K&J
32215 Mw. S.G.M. Stevens DE MEERN suus.stevens@gmail.com Practitioner Volw
32255 Mw. C.A.S. van Eerd BUNNIK cvaneerd@bosmanggz.nl Practitioner K&J
33263 Mw. M. Looijschelder EINDHOVEN je.ma@upcmail.nl Practitioner K&J
31161 Mw. A.M.P.A. Schoot S-HERTOGENBOSCH info@edb-online.nl Practitioner Volw
32131 Mw. H.A.B.C. Kersbergen DONGEN heidi.kersbergen@home.nl Practitioner Volw
30847 Mw. B. de Geus ENSCHEDE bw.degeus@home.nl Practitioner Volw

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren
LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
30620 Mw. A.F.A. van Boxtel HAARLEM sachavanboxtel@gmail.com Supervisor Volw
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Agenda Vereniging EMDR Nederland 
door de VEN geaccrediteerd

18-02-2017
Update EMDR Standaardprotocol
Centrum voor Psychotherapie en Psycho-
trauma
workshopemdr@gmail.com

24-02-2017
Workshop Angststoornissen en EMDR
Centrum voor Psychotherapie en Psycho-
trauma
workshopemdr@gmail.com

27-02-2017
Narratieve Exposure Therapie (NET)
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

02-03-2017
Behandelstrategieën bij trauma-
gerelateerde conversiestoornis
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

10-03-2017 
EMDR bij preverbaal trauma 
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

13-03-2017 
Complex trauma: diagnostiek en 
behandeling 
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

16-03-2017
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

20-03-2017 
Beknopte Eclectische Psychotherapie 
bij PTSS (BEPP) 
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

23-03-2017
Algemene Ledenvergadering VEN
VEN
info@emdr.nl

24-03-2017 
Lichaamsgericht werken bij trauma 
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

25-03-2017 
Workshop EMDR bij seksueel geweld 
Centrum voor Psychotherapie en Psycho-
trauma 
workshopemdr@gmail.com

31-03-2017 
Toepassingsmogelijkheden van EMDR 
bij mensen met een verstandelijke 
beperking 
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl

31-03-2017
Preconference workshop
VEN
info@emdr.nl

01-04-2017
10e EMDR Congres
VEN
info@emdr.nl

07-04-2017
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

07-04-2017
Lesgeven aan getraumatiseerde 
kinderen - Workshop voor trainers
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

04-05-2017 
Imaginatie en Rescripting met 
kinderen, jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

13-05-2017
Workshop EMDR bij seksueel geweld
Centrum voor Psychotherapie en Psycho-
trauma
workshopemdr@gmail.com

18-05-2017
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

19-05-2017
Werken met getraumatiseerde 
gezinnen
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

15-06-2017
Schematherapie en EMDR: 
Combinatie bij de behandeling van 
persoonlijkheidsstoornissen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

16-06-2017
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

04-09-2017
WRITEjunior
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

14-09-2017
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

15-09-2017
Protocol Woede, Wrok en Wraak
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

20-09-2017
Lichaamsgericht werken bij trauma
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

06-10-2017
Narratieve Exposure Therapie (NET) 
(4-daagse cursusuitvoering)
RINO Amsterdam
info@rino.nl

12-10-2017
Psychotrauma en ouderen
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

13-10-2017
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

24-11-2017
Traumatische rouw
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

12-01-2017 
Imaginatie en Rescripting met 
kinderen, jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl

12-01-2017 
Lesgeven aan getraumatiseerde 
kinderen - Workshop voor trainers
traumatrainingen 
traumatrainingen@gmail.com

13-01-2017 
Slapenden honden? Wakker maken! 
Stabilisatiemethode voor chronisch 
getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized 
Children 
ariannestruik@hotmail.com

19-01-2017
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

20-01-2017 
EMDR bij mensen met een autisme-
spectrum stoornis (ASS)
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl

20-01-2017 
EMDR bij preverbaal trauma
Institute for Chronically Traumatized 
Children 
ariannestruik@hotmail.com

21-01-2017 
Update Vervolgtraining EMDR
Hornsveld Psychologen Praktijk 
hkh@telfort.nl

27-01-2017 
Protocol Woede, Wrok en Wraak 
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

27-01-2017 
Basisopleiding Psychotrauma voor BIG 
(i.o) 
Arq Academy 
academy@arq.org

01-02-2017 
Diagnostiek en behandeling van 
gecompliceerde rouw
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl

07-02-2017 
Drieluik EMDR 
Psy-zo! 
info@psy-zo.nl

09-02-2017 
Schematherapie en EMDR: 
Combinatie bij de behandeling van 
persoonlijkheidsstoornissen
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl

10-02-2017
Workshop EMDR-protocol Woede, 
Wrok en Wraak
Buvoo
info@buvoo.nl

13-02-2017
WRITEjunior
UvA minds You, Academisch 
Trainingscentrum
iaokkerman@uvaminds.nl
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