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VIVA EL BARCELONA!

EMDR: De psychotherapie 
 van de 21ste eeuw

Geen genoeg gekregen van alle nieuwe ontwikkelingen van de wondere 
wereld van EMDR na het Nederlandse EMDR congres? Kom dan van 30 juni 
tot en met 2 juli naar Barcelona voor het Europese EMDR congres!

Keynote: Martin Teicher over ‘Childhood maltreatment: Sensitive exposure periods and the 
importance of type and timing abuse.’ Voor meer informatie: http://www.emdrconference2017.com

Uiteraard is dit ook een mooie kans om de stad Barcelona te bezichtigen! Onze collega’s in 
Spanje hebben hiervoor tips gegeven op de site van het congres. 

Tot ziens in Barcelona!
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Met vierduizend leden het verschil maken
Regelmatig verschijnen er in de media berichten over specifieke 
groepen getraumatiseerden, zoals slachtoffers van seksueel mis-
bruik of vluchtelingen. Zo is bekend gemaakt dat de sportkoepel 
NOC-NSF een grootschalig onderzoek gaat doen naar seksueel 
misbruik in de sportwereld. Het vermoeden is dat een deel van 
deze misbruikte mensen nog steeds ernstige psychische en/of li-
chamelijke lijdensdruk ervaart, waaronder PTSS. Helaas merkt het 
VEN-bestuur regelmatig dat hulpverleners niet vragen naar bloot-
stelling aan schokkende gebeurtenissen, niet screenen op PTSS 
en de GGZ-richtlijnen niet volgen: het aanbieden van een evidence 

based PTSS-behandeling is niet vanzelfsprekend, sterker nog: het 
vindt vaak niet plaats. Daardoor krijgen veel patiënten met PTSS 
niet de behandeling die zij nodig hebben en blijven hun klachten 
onnodig lang bestaan. 
Het VEN-bestuur heeft er daarom voor gekozen om zich bij der-
gelijke berichten in de media ondernemend op te stellen door het 
bestaan van de VEN en de effectiviteit van EMDR-behandeling on-
der de aandacht te brengen, bijvoorbeeld bij politici of betrokken 
organisaties. Eerder (eind 2015) ondernam de VEN een soortgelijke 
actie om de gezondheidssituatie van met name minderjarige asiel-
zoekers te verbeteren. De VEN bood de Tweede Kamer en het COA 
aan om in een vroeg stadium traumascreening en, indien nodig, 
traumabehandeling voor vluchtelingenkinderen en hun ouders te 
regelen. De overheid zorgde toen zelf voor toegang tot de zorg, 
waarbij alles zoveel mogelijk conform de reguliere gezondheids-
zorg geregeld werd.
Het doel van een proactieve aanpak is dat zowel de overheid als 
instellingen die met getraumatiseerden te maken hebben meer 
kennis krijgen over het bestaan van effectieve traumabehandelin-
gen en over het feit dat herstel na traumatisering mogelijk is. Bij de 
actie ten behoeve van seksueel misbruikte slachtoffers binnen de 
sportwereld leverde het aanbod van de VEN veel media-aandacht 
op (onder andere van Volkskrant en AD), en dat in een week waarin 
Nieuwsuur een item bracht over de brede toepassing van EMDR. 
Op de VEN-mails over deze proactieve aanpak (seksueel misbruik 
binnen de sportwereld, asielzoekers) kregen we veel positieve 
reacties van leden die bereid zijn om zich voor deze slachtoffers 
extra in te spannen. Als jullie situaties tegenkomen waarbij een 
voortvarende reactie van de VEN iets zou kunnen betekenen, laat 
het ons weten via vereniging@emdr.nl. Met vierduizend leden en 
een proactieve PR-commissie kunnen we het verschil maken. 

EMDR intensief
In Nederland wordt 
steeds meer ervaring opgedaan met een intensieve vorm van 
traumabehandeling voor volwassenen. Ook zijn er enkele initiatie-
ven voor kinderen op dit vlak. In een korte periode - één of twee 
weken - krijgen patiënten met PTSS een aantal sessies trauma-
behandeling per dag, eventueel afgewisseld met sport of andere 
interventies. De intensieve behandeling lijkt een goed alternatief te 
bieden voor patiënten met complexe problematiek die binnen een 
ambulante setting met laag frequente afspraken (eens per week of 
minder) vaak uitvallen. In dit nummer is een dergelijke innovatieve 
werkwijze beschreven aan de hand van gevarieerde casuïstiek.

America first, the Netherlands second
Velen van jullie kennen inmiddels het filmpje dat vlak na de in-
auguratie van president Trump de ronde deed. Op humoristische 
wijze en met zelfspot werd in het programma ‘Zondag met Lub-
ach’ Nederland aan Amerika (Trump) geïntroduceerd. In dit EMDR 
magazine staat een eerste artikel over de relatie Amerika-Neder-
land met betrekking tot het EMDR-standaardprotocol. Francine 
Shapiro koos ervoor om dit protocol zo min mogelijk te wijzigen, 
zodat bij ieder EMDR-onderzoek wereldwijd dezelfde procedure 
zou worden gehanteerd. Nederland koos voor regelmatige aan-
passing van het protocol op grond van wetenschappelijk onder-
zoek en inzichten die zijn opgedaan in de klinische praktijk. Na 
een grondige update enkele jaren geleden gaat het nu jaarlijks om 
wijziging van details: puntjes, komma’s en een woordje hier en 
daar. Door dit veranderingsproces wijkt het Nederlandse protocol 
qua formulering inmiddels op sommige punten af van het EMDR-
standaardprotocol, zoals dit door Shapiro in 2001 is uitgewerkt. In 
het artikel komen overwegingen naar voren voor de aanvullingen 
ten aanzien van de cognities die we binnen het EMDR-protocol bij 
patiënten identificeren.
Dear Francine,“We totally understand it is going to be America 

first, but can we say: the Netherlands second?”

Veel leesplezier toegewenst!

Carlijn de Roos, Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Filmpje aan Trump over The Netherlands second: 

https://www.youtube.com/watch?v=j-xxis7hDOE&t=41s

Woord van 
de voorzitter
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Traumabehandeling bij 
patiënt met conversieve 
doofheid

Casus

Aan het eind van een intensieve behandelperiode heeft 
Hanna haar laatste EMDR-sessie in een serie van zestien 
traumabehandelingen. De voorgaande sessies verliepen 
voorspoedig. De meeste trauma’s zijn inmiddels verwerkt, 
zo ook de traumatische gebeurtenis die verband zou kun-
nen houden met haar gehoorverlies. Van het lijstje trau-
ma’s dat tijdens de intake werd opgesteld is er nog één 
gebeurtenis over waarbij seksueel geweld plaatsvond. 
Daar is in de ochtend door middel van imaginaire expo-

sure aan gewerkt. Nu mag ik haar in de middag met EMDR 
behandelen. 
Mijn collega heeft mij tijdens de overdracht in het multi-
disciplinaire overleg al verteld dat deze patiënt commu-
niceert via liplezen. Dat werkt het beste wanneer je dui-
delijk articuleert en luid spreekt. Zodoende is het handig 
dat de therapeut tijdens de EMDR-behandeling recht voor 
haar plaatsneemt, zodat zij de instructies door liplezen 
meekrijgt. 

De EMDR-sessie
Tijdens de EMDR-sessie zet ik de lichtbalk en de trillers in 
als afleidingsvarianten. Bij oplopende emoties tapt Hanna 
met de trillers in haar handen en trekt daarbij, van het 
getal 1000 steeds 7 af. Opvallend is dat zij al redelijk snel 
aangeeft dat er niets meer in haar opkomt. Bij navraag 
over wat zij in haar lichaam merkt, benoemt ze wel nieu-
we associaties. Ik vraag haar om zich daarop te concen-
treren, als ik een nieuwe set doe. Binnen afzienbare tijd 
roept het naarste plaatje van het misbruik geen enkele 
spanning meer op. Er is echter een tweede beeld van deze 
gebeurtenis waarbij Hanna nog wel spanning ervaart. Dit 

heeft betrekking op het moment waarop zij alleen werd 
gelaten door de dader, terwijl zij vastgebonden was. Ik 
check of er sprake is van een fantasiebeeld van wat er 
had kunnen gebeuren. Dit blijkt niet het geval te zijn. In 
overleg besluiten we om ook dit tweede beeld nog te be-
handelen. Er volgt een aantal sets waarbij de SUD gelijk 
blijft. Vervolgens zet ik een cognitive interweave in door 
te vragen wat ze nu zou willen doen met het kind. Ze be-
vrijdt het kind vervolgens uit de situatie en neemt het mee 
naar een plaats die zij als veilig ervaart. Ze blijft naast de 
kleine Hanna zitten om troost te bieden. De laatste span-
ningen verdwijnen vervolgens uit haar lichaam, waarbij 
de woorden ‘ik mag er zijn’ bij haar opkomen. Dan zie ik 
Hanna met haar hand omhoog gaan, naar haar rechteroor. 
Ze duwt er een paar keer met haar vinger op en zegt dat 
ze plotseling meer hoort. Ze vraagt me of ik harder ben 
gaan praten, wat uiteraard niet het geval is. We zijn beiden 
erg verbaasd. De stolp die gevoelsmatig al jarenlang over 
haar oren zat, lijkt er ineens vanaf te zijn gegaan. Wat een 
mooie ervaring! We pakken daarna de koptelefoon erbij. 
Deze was in het verleden een trigger voor haar. Niet alleen 
ervaart zij geen oplopende spanning meer bij het opzetten 
van de koptelefoon, ook hoort zij de piepjes goed. 

Evaluatie van de behandeling
Tijdens de nabespreking is Hanna verwonderd over deze 
opmerkelijke verandering. Al jarenlang hoorde ze immers 
vrijwel niet meer. Vanwege medische oorzaken was haar 
gehoor sinds de kindertijd al drastisch verminderd. Vol-
gens gehoortesten zou ze nog dertig procent moeten kunnen 
horen, maar in werkelijkheid hoorde ze bijna niets meer.  

Tekst: Karlijn Overeem en Ad de Jongh

Hanna (43) heeft een verleden van vroegkinderlijk seksueel misbruik. Als kind was zij altijd bezig met zo goed 
mogelijk presteren. Daarna had ze een betaalde baan met veel spanningen. Zij was voortdurend actief en kon 
zich nauwelijks ontspannen. Vanaf het moment waarop zij in een rustigere fase van haar leven terecht kwam, 
verergerden haar PTSS-klachten geleidelijk. In de afgelopen jaren kwamen vaker dissociatieve momenten voor 
die steeds langer duurden. In dezelfde periode ontstond er geleidelijk ook gehoorverlies. Al langere tijd hoort zij 
nagenoeg niets meer. Haar vorige behandelaars vermoedden dat er een samenhang bestaat met een van haar 
traumatische ervaringen, waarbij haar gehoor werd belemmerd. Omdat haar partner zich ernstige zorgen over 
haar maakte, besloot Hanna zich aan te melden voor een intensieve traumabehandeling van acht dagen.
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Er was vermoedelijk sprake van functioneel gehoorver-
lies, ook wel non-organisch gehoorverlies of pseudohy-
pacusis genoemd. Dit betreft gehoorverlies dat niet of in 
onvoldoende mate kan worden aangetoond met een au-
diometrische testbatterij. Functioneel gehoorverlies komt 
voor als bewuste malingering, als nagebootste stoornis 
en als conversieve doofheid. Bij de huidige casus vermoe-
den we dat het gaat om een conversiestoornis. Er zijn 
geen aanwijsbare externe motieven voor het gehoorver-
lies, zoals bij malingering. Ook een nagebootste stoornis 
wordt niet waarschijnlijk geacht. Er is geen overdreven 
presentatie van de klacht en er is geen aanleiding om te 
denken dat deze bewust wordt gefingeerd. De diagnose 
conversiestoornis is oorspronkelijk gebaseerd op de ver-
onderstelling van Freud dat psychische conflicten zouden 
worden omgezet in lichamelijke klachten. Aangezien er 
weinig empirisch bewijs is gevonden voor deze theorie en 
er in toenemende mate kritiek kwam op deze verklaring 
is de diagnose in de DSM-5 veranderd van een psychiatri-
sche naar een meer neurologische diagnose. Het vinden 
van psychologische factoren is niet langer vereist voor 
het stellen van de diagnose, het uitsluiten van bekende 
neurologische of somatische aandoeningen wel. Daarom 
is de term ‘functioneel-neurologisch-symptoomstoornis’ 
tussen haakjes toegevoegd aan de diagnose conversie-
stoornis. Er bestaat echter nog veel discussie over de juis-
te diagnostiek en behandeling van de conversiestoornis. 

In het geval van Hanna kon haar gehoorverlies, voor zo-
ver bekend, onvoldoende door medische oorzaken wor-
den verklaard. Het feit dat Hanna weer meer hoort na het 
succesvol afronden van de traumabehandeling, versterkt 
het vermoeden dat er in haar geval een verband bestond 
tussen de trauma’s in haar verleden en het gehoorver-
lies. Er werd een relatie vermoed met het trauma waarbij 
haar oren bedekt waren. Het functionele gehoorverlies 
verdween echter pas nadat alle trauma’s van hun lading 
waren ontdaan. Dit zou verklaard kunnen worden door 
veranderingen in haar arousalniveau. Om over dit alles 
iets meer duidelijkheid te krijgen zouden we de medische 
gegevens moeten inwinnen. Hanna heeft hiervoor helaas 
geen toestemming gegeven. Het bleek voor haar een ge-
voelig onderwerp te zijn vanwege de banden met haar 
geschiedenis en wat haar is aangedaan. Ze besloot het 
verleden te laten rusten. 

Follow-up
Een week na de laatste sessie zie ik Hanna te-
rug. Haar partner is ook aanwezig. Het gaat 
erg goed met haar. Ze heeft geen last 
meer van herbelevingen en slaapt 

de hele nacht door: ongeveer acht uur per nacht. Haar 
gehoor lijkt blijvend teruggekeerd. Ze moet nog wel wen-
nen aan alle geluiden die voor haar nu erg hard klinken. 
Mensen in haar omgeving zijn gewend om met luide stem 
tegen haar te praten en dat komt nu extra hard bij haar 
binnen. Het is nieuw voor haar om te functioneren zonder 
een staat van hyperarousal. Twee weken later vindt er een 
gesprek plaats bij een collega, waarin ze vertelt dat alle 
bereikte veranderingen zich verder hebben doorgezet. Ze 
ervaart de ruimte om gevoelens toe te laten en te experi-
menteren met nieuw gedrag. Zij neemt zich voor 
om nog enkele ondersteunende gesprekken aan 
te gaan voor het opnieuw inrichten van haar 
leven zonder PTSS.  
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Karlijn Overeem is 
als GZ-psycholoog 
werkzaam bij 
Psytrec.
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Yanou is vijf jaar als ze samen met haar ouders naar 
de praktijk komt. Ze oogt teruggetrokken en maakt op 
een afwezige manier contact. Dit voelt anders aan dan 
enkel leeftijdsadequate verlegenheid. Yanou maakt wel 
oogcontact, maar dat doet erg dromerig aan, alsof ze 
je net niet gericht aankijkt. Ze zegt weinig en speelt in 
zichzelf. Ze doet weinig beroep op haar ouders. Het ver-
haal van de ouders gaat over eetproblemen, over het 
weigeren van vast voedsel, het uitspugen van voedsel, 
spugen als ze overstuur is en over haar hardnekkige 
en manipulerende gedrag. Yanou bezoekt momenteel 
de mytylschool. Ze had daarvoor twee jaar behandeling 
bij een centrum dat is gespecialiseerd in voedselwei-
gering. Er is wel vooruitgang, Yanou eet inmiddels dik 
vloeibaar voedsel en zowel op school als bij de opvang 
doet ze dit ook zelfstandig. Thuis voeren haar ouders 
haar en zijn er strakke eetschema’s uit angst dat Yanou 
gewicht gaat verliezen. 
Yanou kan maar kleine beetjes tegelijk eten, lijkt nooit 
honger of trek te hebben en kan niet genieten van 
eten. Uitzonderingen zijn chips en knakworstjes. Ze 
neemt daarvan dan zoveel hapjes tegelijk dat deze in 
haar wangen verdwijnen en het doorslikken vaak mis-
gaat. Yanou heeft wel interesse in eten, wil ook dingen 
uitproberen, maar het doorslikken lijkt het grote pro-
bleem. Ze is daarom afhankelijk van een infuus dat da-
gelijks wordt aangesloten op de Mickey-button in haar 
buik. Yanou’s ouders hebben het idee dat het probleem 
te maken heeft met wat Yanou als baby heeft meege-
maakt. 

Vroegkinderlijk trauma
Al gedurende de zwangerschap, voor de geboorte van Ya-
nou waren er enkele levensbedreigende situaties. In de 
vroege zwangerschap was er sprake van een bloedprop 
die bij afvloeiing dreigde de baby mee te trekken. Uit 
een echo bleek dat er sprake was van omphalocele, een 
aandoening waarbij de buik niet goed is gesloten en de 
organen in een vliesje buiten de buik groeien. Er volgde 
nader onderzoek, overigens niet zonder risico, waaruit 
bleek dat de zwangerschap niet hoefde te worden af-
gebroken. Na 25 weken zwangerschap groeide Yanou 
niet meer voldoende, maar met rust en begeleiding kon 
de zwangerschap nog worden gerekt tot dertig weken. 
Deze zorgen en het nadenken over een mogelijke kei-
zersnede waren voor de moeder dusdanig spannend dat 
dit resulteerde in angst- en stemmingsklachten. Yanou 
werd wel via een normale bevalling geboren. Er volgde 
opname op een IC-afdeling. Na een paar dagen ontston-
den er ademhalingsmoeilijkheden, waarschijnlijk vanwe-
ge het feit dat de buikdelen langzaam naar binnen zak-
ten en er bij Yanou een benauwd gevoel ontstond. Vanaf 
dat moment werd het infuus verplaatst naar haar mond 
en kreeg ze een zuurstofkapje op haar neus. Zo klein als 
ze was liet Yanou toch merken dat ze dit heel naar vond. 
Ze trok het infuus steeds opnieuw uit haar mond en was 
erg onrustig. Het steeds opnieuw plaatsen van het in-
fuus, het benauwde gevoel en zich ziek voelen hebben 
zich vaak herhaald. Deze opname in het ziekenhuis heeft 
vier maanden geduurd. Er waren periodes waarin ze zich 
erg ziek voelde en ook bloedtransfusies nodig had. Ook 
na thuiskomst waren er opnieuw opnames nodig van-
wege de voedselweigering en het afvallen. 

De EMDR-verhalenmethode en 
het belang van ouderbegeleiding

Casus

Tekst: Evelien Speel-Flierman

Als  jonge kinderen voedsel weigeren, liggen er in veel gevallen lichamelijke pijn, letsel en/of pijnlijke me-
disch behandelingen in de babytijd aan ten grondslag. In de behandeling kan de EMDR-verhalenmethode 
behulpzaam zijn bij het verwerken van het onderliggende trauma. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met de ouders. Bij een succesvolle toepassing maken de kinderen snel sprongen in hun ontwikkeling ten 
aanzien van eten, gedrag en algehele groei en ontwikkeling. Omdat de ouders in de behandeling zo’n grote 
rol spelen en er ook aandacht is voor hun emoties tijdens de moeilijke periode die ze met hun kind heb-
ben doorgemaakt, zijn zij meestal in staat om mee te groeien. Zo ontstaat er een meer ontspannen relatie 
rondom het thema eten en versterkt ook de hechting.

Psychotraumabehandeling bij kinderen met eetproblemen

EMDR Magazine 13 |  6



De behandeling
De grootste klachten in het heden lijken te maken te heb-
ben met de weerstand en angst van Yanou rondom het 
slikken. Dit is al in de eerste weken na haar geboorte  ont-
staan door het infuus in haar keel, de beademing op haar 
neus en het nare gevoel van het slangetje in haar keel in 
combinatie met de benauwdheid. Het meest waarschijn-
lijk is dat dit de angel is waar alles om draait en van waar-
uit alle andere problemen zijn voortgekomen. 
We starten de EMDR-verhalenmethode. Haar ouders 
schrijven een eerste ruwe versie van het verhaal. Dit 
geeft veel informatie over de belastende ervaringen voor 
de baby, maar ook over de beleving van de ouders zelf. 
Op basis van deze eerste versie wordt het verhaal omge-
schreven tot een verhaal dat geschikt is voor de verhalen-
methode. Hierbij is het taalgebruik belangrijk. Zo moet er 
een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen ‘toen’ 
en ‘nu’. In het verhaal worden feiten die betrekking heb-
ben op lichamelijke sensaties, de zintuigen, en emoties en 
cognities in zoveel mogelijk detail beschreven. De ouders 
hebben hierover veel informatie, kennen hun dochter en 
dit gebruiken we hierbij als leidraad. Met het verhaal pro-
beren we zoveel mogelijk herinneringen ‘aan te raken’. 
Materiaal en enkele foto’s uit die periode gebruiken we 
om dit effect te versterken, maar ook om het verschil tus-
sen toen en nu te benadrukken. 
Voor de ouders is het schrijven van hun verhaal, het te-
ruglezen in de EMDR-vorm en het oefenen met het emo-
tioneel beladen materiaal vaak moeilijk, maar het steeds 
opnieuw doornemen van het verhaal werkt voor hen als 
een vorm van exposure. In deze fase kijken we goed of de 
ouders het voorlezen aan het kind aankunnen en hierbij in 
hun eigen window of tolerance kunnen blijven. De ouders 
besluiten samen bij wie Yanou tijdens het verhaal het bes-
te op schoot kan zitten en wie voorleest. Belangrijk hierbij 
is dat het lichaam van de ouder dat het kind ondersteunt 
rustig is en de emoties die mogelijk bij het kind loskomen 
kan hanteren en ondersteunen. Als het kind voelt dat de 
ouder buiten de eigen window of tolerance gaat, zal het 
niet met de eigen verwerking aan de slag kunnen gaan. 

Er volgen drie tweewekelijkse sessies waarin de ouders 
het verhaal aan Yanou voorlezen, en via tappen op de 
voeten de werkgeheugenbelasting wordt toegepast. Na 
het verhaal en het toepassen van het tappen is er tijd om 
te spelen. Na de eerste sessie is al een groot effect merk-
baar: Yanou huilt volgens haar ouders drie dagen achter-
een. Ze geeft uit zichzelf aan dat ze zich anders voelt. In 
de weken waarin de EMDR-sessies plaatsvinden, rappor-
teren de ouders een groei in zelfstandigheid rondom de 
eetmomenten. Er is sprake van veel meer uitproberen van 

verschillende soorten voedsel, Yanou geeft het aan als ze 
honger of dorst heeft, ze neemt grotere happen en slikt 
deze ook door. Bovendien eet ze steeds vaker met de pot 
mee. Haar ouders hebben in eerste instantie de neiging 
om elke vooruitgang als het ware vast te grijpen en deze 
mee te nemen in het strakke schema dat ze gewend zijn. 
We staan stil bij hun zorgen en angsten en samen denken 
we na over hoe zij Yanou concreet meer ruimte kunnen 
geven om te groeien en zelfstandiger te zijn. Psycho-edu-
catie speelt hierbij een belangrijke rol. 

Ook bij de ouders moet, zoals ze het zelf zeggen, ‘een 
knop om’. Door hier in de ouderbegeleiding aandacht 
aan te geven lukt dit uiteindelijk goed. Na de tweede 
EMDR-sessie heeft Yanou de Mickey-button die week niet 
hoeven te gebruiken. In een oudersessie na drie EMDR-
sessies maken we een duurzaam plan rondom het eten, 
waarin variatie, keuzemogelijkheden, eigen initiatief en 
zelfstandigheid en rust en regels voor de periode aan 
tafel centraal staan. De basishouding van de ouders zal 
positief moeten zijn. Er mag beslist geen stress en frus-
tratie rondom het al dan niet willen eten ontstaan, maar 
er moet sprake zijn van een positieve grondtoon waarbij 
Yanou binnen een duidelijk kader zelf mag kiezen. Dat wil 
zeggen dat als ze niet voldoende heeft gegeten, dat niet 
erg is en dat de Mickey-button, indien nodig, zonder span-
ning kan worden gebruikt. 

Nadat dit plan enkele weken is volgehouden evalueren 
we. Yanou is enorm gegroeid op allerlei gebieden. De con-
tactname is helder, actief en alert, ze neemt veel initiatief 
en stemt goed af,  en ze deelt veel in verhalen waarin haar 
verschillende levensgebieden door haar worden verbon-
den. De ontwikkeling in eten groeit nog steeds en er ligt 
geen spanning meer op het slikken. Yanou geeft nu vaak 
aan dat ze honger heeft en zin heeft in eten. Ze schept 
zelf op, maakt zelf haar boterham klaar, neemt steeds gro-
tere happen en kauwt zoals het hoort. De Mickey-button 
wordt niet meer gebruikt en haar gewicht is goed. Haar 
ouders lijken rond het eten van Yanou tot rust te zijn ge-
komen. Ze durven haar meer zelf te laten kiezen en geven 
haar meer ruimte en keus. Ze hebben minder commen-
taar en correcties, bemoeien zich minder met haar eetge-
drag en richten zich meer op gezamenlijkheid en gezellig-
heid aan tafel. Ze lijken in staat om ruimte te bieden voor 
verdere groei.

Evelien Speel-Flierman is Kinder- en Jeugdpsycholoog 

(NIP), GZ-psycholoog, NtVP Psychotraumatherapeut en 

EMDR Europe Practitioner. Ze is onder andere werkzaam 

in haar eigen praktijk in Eijsden, Zuid-Limburg.
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Een blik in de keuken 
van PSYTREC

Reportage

Tekst: Gusta Boland   Foto: Joost van Halm

Het Psychotrauma Expertise Centrum ‘PSYTREC’ heeft een vliegende start gemaakt. De ambitie van de op-
richters is om een nieuwe, snelle en doeltreffende behandeling te bieden aan mensen met ernstige en/
of Complexe PTSS. Zij passen acht dagen lang intensieve traumagerichte evidence based behandelmetho-
den toe, vanuit het op wetenschap en ervaring gefundeerde uitgangspunt dat het onnodig is om patiënten 
vaardigheidstrainingen aan te bieden om hen stabieler te maken. Wetenschappelijk onderzoek onder de 
eerste driehonderd cursisten wijst inderdaad uit dat de behandelresultaten in vergelijking met andere PTSS-
behandelingen bijzonder goed zijn en al vanaf de eerste dag optreden. Opmerkelijk is bovendien hoe weinig 
patiënten uitvallen: minder dan vijf procent.

Veertien EMDR-therapeuten begonnen in 2015, na een 
training in Imaginaire Exposure (IE), met de eerste groep 
patiënten die ze bij PSYTREC ‘cursisten’ noemen. Als proef 
pasten zij aanvankelijk uitsluitend IE toe, waarbij ze wer-
den gesuperviseerd door Agnes van Minnen. Daarna volg-
de een periode waarin zij alleen EMDR uitvoerden onder 
begeleiding van Ad de Jongh. De resultaten bleken even 
positief. Inmiddels zijn beide methodieken gecombineerd 
in het geïntegreerd behandelprogramma INTENSIVE8, van 
maandag tot en met donderdag in twee opeenvolgende 
weken. Een sessie IE in de ochtend en EMDR in de mid-
dag, aangevuld met sport- en beweging in de overige tijd, 
en ’s avonds volgt nog een lange sessie psycho-educatie. 
Na afloop volgen een terugkomdag na één week en een 
follow up-sessie na twee weken. Inmiddels werken er 
bijna veertig behandelaars en kunnen 27 cursisten tege-

lijk het programma volgen. Op de website www.psytrec.
nl is veel informatie te vinden, maar hoe werkt het in de 
dagelijkse praktijk? 

De plek
Het langwerpige PSYTREC-gebouw ligt verscholen in de 
bossen van Bilthoven-Noord. Na de ontvangsthal met re-
ceptie kom je in een lange gang waar rechts negen be-
handelkamers liggen en links een binnensportruimte, een 
restaurant en gangen met slaapruimten. Behandelaars en 
cursisten lopen af en aan. Alle cursisten overnachten in 
het gebouw. Er is dan een nachtportier aanwezig en een 
GGZ-verpleegkundige die slaapdienst heeft. Ook overdag 
is er een GGZ-verpleegkundige aanwezig als contactper-
soon voor de cursisten. Deze geven tijdens de acht da-
gen hun tablets en smartphones af, zodat ze zich volledig 
op de behandeling kunnen richten. Op sommige deuren 
hangen teksten van eerdere deelnemers zoals: “Je bent 
hier voor jezelf, maar je bent niet alleen”, “Je laat een 
hoop ellende achter, maar je neemt jezelf weer mee”, 
“Bikkel, je kan het!” en “Breek gerust en bouw jezelf weer 
op.” Je merkt direct: iedereen is hier hard aan het werk!

De cursisten
Mensen van achttien jaar en ouder met Complexe PTSS 
kunnen zich aanmelden voor een intake. Directeur Zorg 
Sjef Berendsen benadrukt dat bij de meegemaakte trau-
ma’s sprake moet zijn van (dreiging met) de dood, ernsti-
ge verwonding, terugkerende mishandeling of seksueel 
misbruik, zoals in de DSM onder PTSS-criterium A is ge-
formuleerd. Langdurig pesten, hoe ingrijpend de gevolgen 
ook kunnen zijn, valt hier dus bijvoorbeeld niet onder. Het 
INTENSIVE8-programma is ingesteld op het behandelen 
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van meerdere trauma’s. Vanaf december 2016 bestaat er 
ook een vijfdaags programma voor mensen met ernstige 
PTSS-klachten na een eenmalige gebeurtenis. 
De intaker en de cursist leggen samen in een behan-
delplan via het Rode Draad Formulier vast aan welke 
trauma’s in de eerste week van het behandelprogramma 
ze gaan werken. Halverwege de behandeling volgt een 
nieuw plan voor de tweede week. Bijna alle cursisten 
hebben al een GGZ-traject achter de rug. 
Het komt regelmatig voor dat na de behandeling van acht 
dagen nog niet alle trauma’s voldoende zijn verwerkt. 
Dan bestaat de mogelijkheid om in een nieuwe groep 
opnieuw INTENSIVE8 te doorlopen, mits de cursist in de 
eerste behandeling inzet heeft getoond en vooruitgang 
heeft geboekt. Meer dan de helft van de cursisten heeft 
bij ontslag geen PTSS meer. Daarmee zijn ze echter nog 
niet altijd klaar. Omdat er veel comorbiditeit is bij com-
plexe PTSS, kan verdere behandeling bij de vorige behan-
delaar of verdere ondersteuning wenselijk zijn.

De traumabehandelaars
PSYTREC hanteert een therapeutenrotatiesysteem waar-
in gz-psychologen bij steeds andere cursisten de IE en 
EMDR uitvoeren, onder verantwoordelijkheid van een re-
giebehandelaar. Zij hebben een werkdag van ruim tien 
uur. Vanaf 8:15 uur geven zij drie IE-sessies van elk an-
derhalf uur (inclusief verslaglegging en koffie/thee). Om 
13.45 uur start de serie van drie EMDR-sessies, tot om-
streeks 18:15 uur.
Tijdens de lunch nemen twee groepen ieder één helft 
van de dossiers door en vindt de overdracht plaats aan 
de behandelaar die er ’s middags mee verder gaat. Deze 
krijgt indien nodig tips mee hoe zij of hij de vermijding 
- een PTSS-symptoom bij veel cursisten - het beste kan 
aanpakken. Soms is er discussie over de grote lijn. Een 
cursist ervaarde bijvoorbeeld weinig angst tijdens de IE 
gericht op een vroege mishandelingservaring en gaf aan 
dat andere trauma’s haar meer dwars zaten. De vraag 
hierbij was: gaat het om vermijding of is deze herinnering 
toch al voldoende met EMDR behandeld in de voorge-
schiedenis en moet haar Rode Draad Formulier dus wor-
den aangepast?
De hulpverleners wisselen daarnaast ook praktische in-
formatie uit via hun eigen App-groep met de toepasse-
lijke titel: ‘We scare because we care’.

De technieken
Tijdens de IE-sessies is het de bedoeling om zoveel 
mogelijk in de traumatische ervaring te komen. Het uit-
gangspunt is dat cursisten kampen met ‘angst voor de 
angst’. Deze harm expectancies brengen zij daarom, 

voorafgaand aan de sessie, helder in kaart met een kor-
te invullijst met antwoordmogelijkheden als: ‘angst om 
gek te worden/in paniek te raken/de controle te verlie-
zen’. Deze kunnen ze scoren op een schaal van 0-10. Bij 
aanvang van de sessie krijgt de cursist de vraag: “Wat 
denkt u hierover?” En na afloop: “Zijn uw verwachtingen 
achteraf uitgekomen?” Zo leert de cursist dat de ramp-
verwachtingen niet gebaseerd zijn op de werkelijkheid. 
Tijdens de sessie haalt de therapeut alles uit de kast om 
het angstnetwerk zo breed mogelijk te activeren. Naast 
de gebruikelijke vragen (Wat voel, zie, hoor je?) zoekt de 
therapeut bijvoorbeeld op internet naar triggers die de 
herinnering activeren, zoals de muziek waar de cursist 
als kind naar luisterde op het moment dat haar vader 
plotseling binnenkwam en haar begon te mishandelen. 
Ook doet de therapeut een paar keer de deur van de be-
handelkamer hardhandig open en dicht. Soms schakelt 
hij of zij zelfs een collega in om even in de rol van de da-
der te stappen. Tijdens het multidisciplinaire overleg in 
de middagpauze wordt het targetbeeld vastgesteld voor 
de EMDR-sessie ‘s middags.

De sport en beweging
Diverse coaches op het gebied van sport en beweging be-
geleiden de sportactiviteiten. Deze vinden voor het over-
grote deel buiten in het bos plaats. Mogelijkheden zijn 
mountainbiken, wandelen, boogschieten, badmintonnen, 
diverse spelactiviteiten en een hindernisbaan. Ook biedt 
PSYTREC indoor-balsporten en ontspanningsoefeningen 
aan. De cursisten doen hier in groepen van acht aan mee 
als ze niet in een therapiesessie zitten: vier keer per dag 
dus. De doelen van deze sport en beweging zijn het op-
doen van positieve ervaringen, het verwerven               

De 'exposurebox van PSYTREC
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van inzichten over de eigen vermijding en coping of om 
even te kunnen ontladen na een sessie. “Ik zat er nog
middenin na de sessie”, vertelt een cursist, “maar na 
een paar seconden badmintonnen was het over.” 
In overleg met de behandelaren stemmen de coaches 
hun benadering af op de cursist. Sommigen cursisten 
moeten geactiveerd worden, een kleine stap vooruit 
wordt dan enthousiast begroet. Voor anderen is hard 
sporten juist een vorm van vermijding. Bij hen is de op-
dracht juist om het wat rustiger aan te doen, bijvoor-
beeld op vijftig procent. 
Zo staat op dag twee, na een warming-up-spelletje en 
rek- en strekoefeningen, de hindernisbaan op het pro-
gramma. Gehuld in een overall van PSYTREC rollen de 
cursisten over de grond onder houten balken door. Dit 
roept bij enkelen herbelevingen op. De coach is hierbij 
aanwezig. Zij brengt de cursisten weer in het nu en moe-
digt hen aan. Een andere hindernis is voor een cursist 
met seksueel trauma te bedreigend. Ze oppert zelf dat 
ze het wel een keer alleen met de sportcoach wil probe-
ren en spreekt er direct een tijdstip voor af. 
Een ander wil niet over een hogere balk klimmen. De 
therapeut vraagt wat ze hiermee vermijdt. Dit roept veel 
verdriet op. Naderhand roept ze uit: “Het is ongelofelijk 
hoe ze hier door je heen prikken, dat heb ik in tien jaar 
hulpverlening nog niet meegemaakt!”

De avonden
Vanaf 18:15 uur kunnen de cursisten een warme maal-
tijd opscheppen en plaatsnemen aan een van de grote 
eettafels. Daar ontstaan soms levendige gesprekken. 
Cursisten wisselen ervaringen uit met eerdere opnames: 
deze zijn lang niet altijd even positief. Wat later in de be-
handeling geven ze elkaar tips over wat je zelf kunt doen 
als je hoofd blokkeert tijdens een sessie, of welke tips je 
aan je behandelaar kunt geven ‘om je uit de freeze-stand 
te halen’.
In de psycho-educatie, ‘s avonds van 19.30 uur -21.30 
passeert tijdens de eerste week veel informatie de re-
vue. Over de gevolgen van trauma, triggers en vormen 
van vermijding, dissociatie en de behandelmethoden 
van PSYTREC. Cursisten krijgen zo handvatten om actief 
aan hun behandeling mee te werken. Ter sprake komen 
ook vragen als: “Wat heb je vandaag bereikt?” (ant-
woordvoorbeeld: “Een heel zware dag, ik ben tot mijn 
gevoel gegaan, maar ik heb het overleefd”), “Hoe was 
de sport vandaag?”  (Antwoordvoorbeeld: “Ik heb van-
daag dingen gedaan waarvan ik dacht: dat wordt nooit 
wat”), of “Waaraan merk je dat je gaat dissociëren?” 
(Antwoordvoorbeeld: “Waziger gaan zien, en als iemand 
praat, komt het niet meer binnen”). 

Op de tweede dag van de behandeling zijn er al veel in-
zichten: “Je weet van tevoren niet welke therapeut je 
krijgt”, zegt iemand. “Dat geeft, voorafgaand aan de ses-
sie, veel spanning, maar dat is juist wel goed tegen de 
vermijding.” Op de laatste avond van de eerste week is 
er aandacht voor wat cursisten kunnen verwachten als 
ze naar huis gaan: ups en downs, vermoeidheid en ver-
doving. De cursisten krijgen de uitnodiging om tijdens 
het weekend thuis herbelevingen en/of vermijding op te 
merken en materiaal voor exposure in vivo te verzame-
len voor de sessies in de volgende week. 

In de tweede week vindt ’s avonds verdere reflectie 
plaats op het vermijdingsgedrag tijdens de sessies maar 
ook op wat er al beter gaat: “Niemand mocht aan mij 
komen, dan werd ik agressief. Maar vandaag heb ik me 
laten aanraken”, zegt iemand. Een ander: “Ik heb voor 
het eerst heel erg gehuild.” Een cursist krijgt van haar 
groepsgenoten een spontaan compliment: “Vorige week 
ging je helemaal verstopt onder je pet of je capuchon, 
nu hangt je haar los, wat ben je mooi!” A-4tjes met ie-
ders naam erboven gaan van hand tot hand om te ant-
woorden op de vraag: ‘wat heeft …. goed gedaan?’. 
Deze bezorgen de ontvanger een goed gevoel. Samen 
inventariseren ze wat ze geleerd hebben over PTSS: “Je 
hoeft je niet te schamen, het is niet jouw schuld dat het 
je overkomen is” en “Exposure is jouw persoonlijke hel, 
maar je komt er doorheen.”  

Een aanwinst in de GGZ
Het is indrukwekkend om mee te maken hoeveel de 
cursisten in korte tijd kunnen bereiken. Twee keer vier 
dagen verblijven de cursisten in een omgeving waarin 
ze op alle mogelijke manieren op hun kracht worden 
aangesproken. Uitgerust met veel informatie tijdens de 
psycho-educatie die hen in staat stelt om een actieve 
en gelijkwaardige rol te spelen in hun herstel, worden zij 
continu gestimuleerd om hun angsten met open vizier 
tegemoet te treden. Patronen van vermijding van pijn 
en angst, die jarenlang voor stagnatie hebben gezorgd, 
worden systematisch overwonnen. Tijdens de sportacti-
viteiten kunnen zij hun fysieke kracht ervaren, weer op-
laden en plezier beleven. Zo besteden ze iedere minuut 
positief. Kortom, PSYTREC vormt een grote aanwinst als 
verwijsmogelijkheid vanuit de basis- en specialistische 
GGZ voor mensen met complexe PTSS. 

"Iedereen is hier 
hard aan het werk!"
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Traumaverwerking 
door de ogen van 
een patiënt

Deze tekst is geschreven door een patiënt die graag anoniem wil blijven

Ingezonden

Ik was heel lang 
bezig met wegdruk-
ken, doen alsof het 
er niet was: “Met 
mij is er niets aan 
de hand.” Alsof ik       
niet jarenlang was 
misbruikt. Ik wist 
niet dat dit een 

woord heeft: vermijding. Ook schakelde ik jaren-
lang mijn gevoel uit en dissocieerde enorm. Ik leef-
de niet. 

Al in mijn puberteit kreeg ik hulpverlening. Ik werd ja-
renlang ‘gestabiliseerd’, maar er was geen sprake van 
traumaverwerking. Tot ik besefte dat ik de kern van al 
mijn problemen aan moest pakken: de trauma's. Toen ik 
eindelijk een plek vond waar ze het aandurfden om me 
traumagericht te behandelen, had ik zelf nog niet eens 
door wat ik aan het doen was. Ja, ik kon feitelijk snap-
pen dat er twee wetenschappelijk bewezen manieren 
zijn voor traumaverwerking (exposure en EMDR) en dat 
therapeuten die zelfs combineren. Ik begreep ook dat 
het zou helpen als ik er niet meer voor zou weglopen, 
maar ik kon dat niet voelen en bleef bang, ook al ging ik 
het aan: alsof ik het niet zou overleven, het niet zou kun-
nen en niemand mij kon helpen. Zelfs met al mijn moti-
vatie. Maar ik merkte dat ik heel veel harnassen had, en 
toen ik die doorbrak en mij echt kon overgeven aan de 
behandeling, ging ik voelen. 

Traumaverwerking
In feite is het niets anders dan uitgesteld verdriet doorle-
ven. Alleen leer je nu dat de pijn voorbij is, kun je voelen 
dat je niet dood zult gaan en dat je dat ook niet bent ge-
gaan; dat je het aankunt. Omdat ik van sommige herin-
neringen zo erg weg wilde, zag en voelde ik alleen maar 
flitsen, ondanks dat ik wel wist wat daar was gebeurd. 
Maar dat wilde ik liever ontkennen: teveel pijn. Als je 
door middel van exposure het trauma herbeleeft met 

één been in het nu, besef je dat je naar de pijn toe kunt 
gaan, het aan kunt en dat het ook weer weg zal gaan, 
of in ieder geval minder zal worden. Volgens mij den-
ken nog veel psychologen dat ernstig getraumatiseerde 
mensen dit niet aankunnen. Hierdoor geloven deze men-
sen dat zelf ook. Zij denken sowieso dat ze zwak en niets 
waard zijn, dus hebben ze iemand nodig die zegt dat ze 
dit wel kunnen. Ik wel in ieder geval. Al die 'experts' die 
al die jaren zeiden dat ik het niet zou kunnen zaten er 
naast. 
Ik denk vaak bij een EMDR-sessie: “Ik ga hier dus echt 
niet naar kijken, wil hier weg!” Maar, ik weet inmiddels: 
het is vermijding. Ik heb het al overleefd. Door het niet 
aan te gaan en mijn angst in stand te houden, houd ik 
ook de PTSS in stand. Niet alleen mijn hoofd, maar ook 
mijn hele lijf zal zich schrap blijven zetten en denken dat 
het nog toen is. Een behandelaar die hierin meegaat, 
helpt mij dus met vermijden. 

Vertrouwen in jezelf als patiënt
Dit besef is het eerste. Vertrouwen in jezelf, de behande-
ling en de behandelaar zijn de volgende stappen. Zo leer 
je aan je hoofd en lijf namelijk voor het eerst iets anders 
dan dat ze nog op de ‘er dreigt constant gevaar’-stand 
hoeven te staan. Dat het voorbij is, dat het nooit had 
mogen gebeuren: dát voelen! Dus het onder ogen zien 
en voelen hoe machteloos en overgeleverd en vrij van 
schuld je was, geeft toegang tot de pijn en het verdriet 
om het kind van toen. Want dat voelde je allemaal niet 
toen je in die vermijding zat en alleen maar herbelevin-
gen en nachtmerries had. Toen was er nog geen rouw-
proces op gang om dat kind dat zoveel onrecht werd 
aangedaan. Daar kan ik dan eindelijk ontelbare keren om 
huilen. Alles wat toen niet kon, maar wel had gemoeten. 
Dat ik mijn woede - eindelijk - op de juiste personen kan 
gaan leren richten in plaats van op mezelf en dat kan 
gaan voelen: dat is verwerking. Ik vind dat iedereen met 
PTSS en Complexe PTSS hier recht op heeft. Deze pijn 
onderdrukken, al dan niet met ladingen pillen, doet uit-
eindelijk nog veel meer pijn. 
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EMDR over de grens

Atara Sivan is gestalt-psychothera-
peut, ze is directeur van het Minis-
terie van Onderwijs, doceert op de 
Baptist University van Hongkong en 
is daar sinds zes jaar ook decaan 
op de Faculteit van Sociale We-
tenschappen. Ze is internationaal 
bekend om haar onderzoek op het 
gebied van geestelijke gezondheid-
zorg en leergemeenschappen, ze 
wordt vaak uitgenodigd als keynote 
speaker op internationale conferen-
ties en heeft verschillende inter-
nationale, prestigieuze prijzen ont-
vangen, waaronder de International 

Award for Innovative Excellence 
voor onderwijstechnologie in 2002. 
Deze voorzitter van de EMDR-ver-
eniging Hongkong woont al dertig 
jaar in Hongkong, spreekt verschil-
lende talen vloeiend, waaronder 
Hebreeuws, Engels, Mandarijn en 
Kantonees.

Na het afronden van de EMDR-ba-
sistraining, volgde zij nog verdere 
EMDR-opleidingen. Inmiddels is zij 
door het EMDR Institute in de Ver-
enigde Staten gecertificeerd als EM-
DR-trainer. Bovendien is Atara zelf 
enthousiast praktiserend EMDR-
therapeute. Ze doet daarnaast on-
derzoek en verzorgt onderwijs over 
EMDR in de regio. Met haar missie 
om EMDR-therapie in de Aziatische 
landen te promoten heeft ze de af-
gelopen jaren, samen met andere 
verenigingen in de regio, de EMDR-
vereniging Azië opgericht en is zij 
lid van de Raad van Bestuur van die 
vereniging. Onder de bezielende lei-
ding van Atara is de EMDR-vereni-
ging van Hongkong uitgebreid met 
honderden EMDR-therapeuten die 
inmiddels in hun dagelijkse praktijk 
EMDR toepassen. 

Hoe verliepen de geschiede-
nis en de ontwikkeling van de 
EMDR-vereniging Hongkong?  
“Als EMDR-therapeute constateerde 
ik een groeiende behoefte aan goe-
de traumabehandeling in Hongkong. 
Samen met Carolyn Neunuebel, ook 
een gedreven EMDR-therapeute en 
onderzoekster, heb ik de vereniging 
verder vormgegeven. In het begin 
stonden meerdere partijen binnen 
de geestelijke gezondheidszorg in 
Hongkong sceptisch tegenover dit 
initiatief. De effecten van EMDR-the-
rapie in de klinische praktijk hebben 
deze twijfels inmiddels veranderd in 
verbazing en interesse bij de thera-
peuten.” 
Atara vertelt dat het ook voor haar 
als ervaren EMDR-therapeut een 
openbaring is hoe EMDR binnen 
de Aziatische culturen resulteert in 
snelle en effectieve verandering bij 

EMDR Vereniging 
Tekst: Dana Sofi

In de rubriek ‘EMDR over de grens’ interviewt Dana Sofi telkens een voorzitter of een 
ander sleutelfiguur van een EMDR-beroepsvereniging buiten Nederland. Deze keer is het 
professor Atara Sivan. Zij is voorzitter van de in 2015 opgerichte EMDR-vereniging Hong-
kong (HKEMDR).
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Hongkong
traumagerelateerde klachten. 
De doelstellingen van de vereniging 
zijn onder andere het bevorderen, 
onderzoeken en trainen van EMDR 
in Hongkong en omstreken. “Daar-
naast verzorgt onze vereniging EM-
DR-trainingen en opfristrainingen 
voor (nieuwe) EMDR-therapeuten. 
Ik zorg voor goede, internationaal 
erkende, certificaten.”

Wat is de omvang van de EM-
DR-Vereniging Hongkong en 
wat doet de vereniging voor 
haar leden?
Wij mogen als enige EMDR-vereni-
ging opleidingen en trainingen ver-
zorgen voor therapeuten in Hong-
kong. De vereniging biedt bovendien 
gedurende het hele jaar workshops 
aan over verschillende thema’s voor 
diverse doelgroepen. Hierbij wordt, 
naast de regulaire EMDR-opleiding, 
gebruik gemaakt van een interactief 
groepsgebaseerd model dat door 
de trainers is ontwikkeld op basis 
van hun onderzoek en het EMDR-
onderwijs binnen de Chinese cul-

turele context. De EMDR-vereniging 
van Hongkong is een groeiende ver-
eniging. Het merendeel van de deel-
nemers aan de EMDR-trainingen 
wordt na afloop ook actief lid van 
de vereniging.”

Waarin onderscheiden jul-
lie je als EMDR-vereniging 
Hongkong van andere vereni-
gingen en waar ben je vooral 
trots op?  
“Onze EMDR-vereniging is toon-
aangevend binnen de regio, niet al-
leen vanwege de EMDR-opleiding, 
maar ook vanwege het onderzoek 
dat we uitvoeren naar de toepas-
sing van EMDR binnen de Chinese 
sociaal-culturele context. We zijn 
bovendien trots op het feit dat er 
telkens meer mensen uit verschil-
lende landen deelnemen aan onze 
trainingen.”

Wat zijn de verdere uitdagin-
gen voor jullie EMDR-vereni-
ging? 
“Inmiddels is de HKEMDR ook een 

toonaangevend onderzoeksinstituut 
op het terrein van het gebruik van 
EMDR onder de Chinese bevolking. 
Uit onderzoek blijkt dat er behoefte 
is aan de toepassing van EMDR op 
een zodanige wijze dat het geschikt 
is als therapie binnen de culturele 
context. Dat is een van onze prio-
riteiten.”

Wat vindt uzelf verder nog 
bijzonder aan EMDR en uw 
vereniging?
“EMDR-therapeuten die onze oplei-
dingen hebben gevolgd zeggen zeer 
tevreden te zijn. Ze zijn verbaasd 
over de mogelijkheden van EMDR 
bij de uiteenlopende traumagerela-
teerde problematiek en over hoe je 
als therapeut je patiënten daarmee 
kunt helpen. Ook is het verbazing-
wekkend om te zien hoe effectief 
EMDR kan zijn bij de behandeling 
van seksueel gerelateerde vroeg-
kinderlijke trauma’s en kindermis-
handeling. Patiënten die al jaren-
lang in behandeling zijn, vertonen al 
na enkele EMDR-sessies herstel.” 
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Interview

Rik Knipschild over traumabehandeling bij kinderen 
en jongeren met dissociatieve symptomen of stoornissen

‘Dissociatie nemen 
we er gewoon bij’

Rik Knipschild aarzelt geen moment als de congrescommissie van de Neder-

landstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) hem benadert als spreker 

voor hun voorjaarscongres in 2016 met het thema: ‘Controversen in de zorg na 

psychotrauma’. Dit is een kans om het onderwerp aan te snijden wat hem in zijn 

professionele hart raakt: het ontbreken van goed gevalideerde handvatten voor 

behandeling en diagnostiek bij kinderen en jongeren in Nederland met dissoci-

atieve symptomen of stoornissen.

Tekst: Nadia Thiel    Illustratie: Saskia Wariner

Rik is nu ruim zes jaar werkzaam in de jeugd-GGZ bij 
Karakter als GZ-psycholoog en psychotraumatoloog 
NtVP. Regelmatig ziet hij naar hem verwezen kinderen 
en jongeren met een complex psychiatrisch beeld met 
dissociatieve symptomen. Hij merkt dat de aanwezig-
heid van deze symptomen tot handelingsverlegenheid 
kan leiden bij behandelaren, die daarom graag door-
verwijzen. “Neem bijvoorbeeld Desi: een fictieve casus, 
maar hiermee kan ik een vrij gangbaar beeld schetsen”, 
zegt Rik. “Desi is door de eerste lijn doorverwezen. Er 
worden stemmingsklachten gerapporteerd, emotiere-
gulatieproblemen en neurocognitieve problemen. Desi 
knalt eruit op school en ook thuis zijn er veel proble-
men in de interactie met de verschillende gezinsleden. 
De hypothese is dat er sprake is van een PTSS als ge-
volg van meervoudige interpersoonlijke traumatisering. 
De aanwezigheid van dissociatieve symptomen bij Desi 
worden beschreven als: ‘periodes van depersonalisatie 
en derealisatie’. Meer duidelijkheid wordt er nog niet 
verschaft. Wat is nu de eerste stap?” 
 

Rik werkt in de eerste plaats altijd aan een casuscon-
ceptualisatie over wat er aan de hand is. Deze stelt hij 
samen met zijn patiënten op. Simpel gezegd: Waar heb 
je last van? Hoe denken we dat dit komt? En wat moe-
ten we doen om ervan af te komen?  

“Ik gun zo’n meisje een goede traumatherapie, waar ze 
op haar plek is”, zegt Rik. De lijdensdruk van Desi is 
groot. Geroutineerd gaat Rik aan de slag met het wer-
ken aan vaardigheden bij haar om de dissociatie symp-
tomen te verminderen voordat hij de traumatherapie 
start. ‘Dissociatie staat de integratie van traumabehan-
deling in de weg’, zo luidt de aanname die aan deze 
routine ten grondslag ligt. Maar Rik is niet tevreden. Hij 
begint zich steeds meer af te vragen of dit wel klopt. 
“Waarom zou ik niet meteen starten met traumathera-
pie? Waarom eerst vaardigheidstraining of andere op-
startfases als we het lijden van deze jongere met trau-
magerichte behandelsessies zoals EMDR of imaginaire 
exposure al direct kunnen verlichten?”
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Net als bij de bakker
Rik voelt zich hierin gesteund door bijvoorbeeld recent 
onderzoek van Agnes van Minnen en collega’s (2016). 
In dit onderzoek wordt duidelijk dat de aan- of afwe-
zigheid van dissociatieve symptomen geen verschil 
maakt in het behandelsucces van de traumabehande-
ling bij volwassenen. Rik vraagt zich af waarom dat 
dan bij kinderen ook niet zo zou zijn. In alle gevallen 
gaat het om traumabehandeling zonder dat er eerst 
gefocust wordt op het verminderen of hanteren van de 
dissociatieve klachten. “Ik denk dat we allemaal pro-
fessioneel zijn opgevoed met de gedachte dat mensen 
met een geschiedenis van interpersoonlijke traumati-
sering het beste geholpen zijn als we eerst investeren 
in een goede therapeutische relatie”, filosofeert Rik. 
“Misschien omdat we voor die tijd vooral voorzichtig 
met onze patiënten wilden omspringen, uit angst dat 
ze zouden afknappen op de zware belasting van de 
confrontatie met hun meest indringende herinnerin-
gen. Maar is die voorzichtigheid wel nodig bij patiën-

ten met dissociatieve symptomen of stoornissen? Zou 
een goede therapeutische relatie niet juist ontstaan 
tijdens een traumagerichte behandeling? Niet nog 
meer tijd verspillen! De meeste patiënten hebben al 
zo lang op een therapie moeten wachten, bijvoorbeeld 
door verwijsprocedures en wachtlijsten? Moet je dan 
nog meer rekken?”

Voor motivatieproblemen bij patiënten moeten we 
volgens Rik ook niet te bang zijn. “Als ik bij een bakker 
brood heb gekocht, dan kom ik daar nog eens terug, 
zodra ik iets geproefd heb wat me smaakte en mijn 
honger stilde. Aan een bakker die alleen maar praat 
over zijn product heb ik niet veel. Waarom zou dat 
voor een goede therapie anders werken?”

De afwezigheid van een goed meetinstru-
ment
Vanuit de overtuiging dat ook kinderen en jongeren 
het beste geholpen zijn met een directe aanpak van 
effectieve traumagerichte therapie, ongeacht de aan-
wezigheid van dissociatieve symptomen, gaat Rik op 
zoek naar richtlijnen voor de juiste aanpak. “Als er 
evidentie is om toch eerst specifiek te werken aan 
het verminderen van de dissociatie voor de start van 
de traumatherapie, dan hoor ik dat natuurlijk graag.” 
Maar gedegen onderzoek hierover kan Rik niet vinden. 
“Al vijftien jaar lang is er in Nederland onvoldoende 
onderzoek gedaan naar het theoretisch construct ‘Dis-
sociatie bij kind en jeugd’.” Rik vindt daarnaast de af-
wezigheid van goede psychometrische instrumenten 
die dissociatie kunnen classificeren een groot gemis. 
Hij vindt dit ook zeer vreemd. “Als we impliceren dat 
de aanwezigheid van dissociatieve symptomen onder-
scheidend is voor de aanpak in traumabehandeling, 
waarom hebben we de instrumenten die deze symp-
tomen in kaart brengen dan nog niet goed psychome-
trisch onderzocht?” Er zijn wel wat screeningslijsten 
of checklists ontwikkeld. Het meest gebruikt zijn de A-
DES (The Adolescent Experience Scale) of CDC (Child 

Dissociative Checklist), maar of deze ook meten wat 
ze horen te meten is niet met zekerheid te zeggen. 
“Bovendien plaats je met een screeningslijst dissoci-
atie op een continuüm: er is in meer of mindere mate 
sprake van dissociatie. Maar wat nou als we dissoci-
atie als pathologie opvatten? Dan wil je de aanwezig-
heid en de aard van de symptomen in kaart brengen. 
In Nederland zijn we dan aangewezen op het klinisch 
interview, de SCID-D (Structured Clinical Interview for 

DSM IV Dissociative Disorder).”  
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Er kleven echter wat nadelen aan de SCID-D: deze 
(noch een ander gestructureerd klinisch interview) is 
niet onderzocht bij patiënten onder de zestien jaar in 
Nederland. Desondanks is het een veel gebruikt in-
strument. “Maar het gebruik van de SCID-D vraagt wel 
een enorme investering van zowel de therapeut als 
de patiënt”, benadrukt Rik. In de afgelopen twee jaar 
nam hij zo’n tien keer een SCID-D af. Gemiddeld was 
hij zo’n acht á twaalf uur per casus kwijt aan de voor-
bereiding, afname, interpretatie, verslaglegging en 
terugkoppeling voordat hij een therapie kon starten. 
“Daarbij komt dan nog de vraag of het wel uitmaakt 
voor het behandelsucces. Denk terug aan het onder-
zoek van Agnes van Minnen en collega’s. Waarom zou 
ik onderscheid maken in de aanwezigheid van dissoci-
atie bij traumabehandeling? En waarom zou ik mijn 
patiënt onnodig met dit proces van diagnostiek moe-
ten belasten, als de lijdensdruk zo duidelijk is?”

De noodzaak van wetenschappelijk onder-
zoek
Rik start in 2017 met collega’s een vergelijkend ef-
fectonderzoek naar traumabehandeling met of zonder 
stabilisatiefase bij adolescenten van twaalf  tot acht-
tien jaar. “Dissociatie is geen exclusiecriterium, we ne-
men het in ons onderzoek juist mee en zijn benieuwd 
of het van invloed is op het succes van de directe be-
handelaanpak.” Een vergelijkbaar onderzoeksvoorstel 
schreef Rik samen met Lotte Hendriks (GZ-psycholoog 
en promovenda bij Pro Persona) om dit vraagstuk ook 
te kunnen gaan beantwoorden bij jongeren die behan-
deld worden binnen de gesloten jeugdzorg. Hij hoopt 
dat er meer onderzoekers gaan volgen. Nederland 

heeft behoefte aan een richtlijn voor de behandeling 
en diagnostiek van kinderen en jongeren met dissoci-
atieve symptomen of stoornissen, waar gedegen we-
tenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt. De 
dichtstbijzijnde richtlijn is afkomstig van de ESTD (Eu-

ropean Society for Trauma and Dissociation) die deze 
in 2015 ontwikkelde voor deze doelgroep. “Voor de 
aanbevelingen in deze richtlijn is geen evidentie. Dit 
wordt ook door de auteurs zelf benoemd. Ze schrijven 
dat de meeste aanbevelingen tot stand zijn gekomen 
door klinische richtlijnen die gebaseerd zijn op de op-
vattingen en ervaringen van specialisten en op ge-
valsbeschrijvingen.” Dat is wat Rik betreft een veel te 
ambitieuze beschrijving voor selectieve aannames en 
het geeft een beperkte weerspiegeling van visie op dit 
gebied. “Als verondersteld wordt dat dissociatie van 
invloed is op het verwerken van traumatische herin-
neringen, dan hebben we een noodzaak en plicht om 
dit te onderzoeken, want ernstig getraumatiseerde 
kinderen en jongeren verdienen de best passende be-
handeling.” 

Mogelijk is voor een bepaalde groep getraumatiseer-
de kinderen een focus op dissociatie nodig, maar of 
dit per definitie noodzakelijk is, betwijfelt Rik zeer. 
Het schokt hem als hij leest dat er behandeltrajecten 
voorgesteld worden van enkele maanden tot drie jaar, 
waarin geprobeerd wordt de dissociatie te verminde-
ren voordat de posttraumatische verwerking pas kan 
plaatsvinden. “Aannames zijn er wellicht niet voor 
niets”, zegt Rik. Maar de onderzoeker in hem raakt 
hier direct door getriggerd: “Dat we dit al decennia 
lang laten voortbestaan zonder enige vorm van we-
tenschappelijke onderbouwing, moeten we niet willen 
in ons vakgebied.” 

Referenties

van Minnen, A., van der Vleugel, B.M., van den Berg, D.P.G., de Bont, 

P.A.J.M., De Roos, C., van der Gaag, M., De Jongh, A. (2016). Effectiveness 

of trauma-focused treatment for patients with psychosis with and without 

the dissociative subtype of post-traumatic stress disorder. British Journal 

of Psychiatry. 1–2. doi: 10.1192/bjp.bp.116.185579

“Niet nog meer 
tijd verspillen! De 
meeste patiënten 
hebben al zo lang 
op een therapie 
moeten wachten.”
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Eerlijk is eerlijk, de beste aanschaf in mijn leven als the-
rapeut was toch wel de EMDR Kit. Het tijdperk van frozen 

shoulders en slijmbeursontstekingen behoort nu tot het 
verleden. Dit stukje technisch vernuft biedt veel mogelijk-
heden en heeft zelfs een zekere allure. Het bijbehorende 
statief is misschien niet van wereldklasse, maar de Chine-
zen diep in de binnenlanden van Quandong hadden waar-
schijnlijk niet op het eclatante succes van hun product 
gerekend. Ik spreek nog altijd over EMDR Kit 1, hoewel 
deze inmiddels al lang en breed vervangen is door EMDR 
Kit 2. Zelf kan ik mijn geluk over EMDR Kit 1 nog steeds 
niet op en ik raak er, zoals u merkt, niet over uitgepraat. 
Omdat ik in twee praktijken werkzaam ben, heb ik er de 
bijbehorende ‘speciaal ontworpen’ tas in de kleur rood 
bij genomen. Handig om aan je fietsstuur te hangen of 
om mee te nemen in tram of metro. 
De EMDR Kit roept allerhande reacties en associaties op 
bij onze medemens. “Ga je biljarten?”, vroeg de tram-
chauffeur onlangs aan mij. Alsof ik iedere dag met mijn 
keu onder de arm naar mijn werk ga om in de pauze wat 
te snookeren. Maar ook ‘werphengel’, ‘aspergeprikker’ 
en ‘Kalasjnikov’ werden gesuggereerd als mogelijke in-
houd van deze nieuwsgierig makende tas. 
Niet lang geleden heb ik hem eens in een restaurant la-
ten staan, waar ik een succesvolle sessie had gevierd 
met appeltaart met slagroom. Ik werd overspoeld door 
zorgen: ‘Als er maar niets met de EMDR Kit is gebeurd.’ 
Gelukkig hadden ze er netjes op gepast en kreeg ik hem 
van de ober terug. Uiteraard met een vragende blik, die 
leek te zeggen: “Wat zit hier in godsnaam in?”

Onlangs vergat ik hem mee naar binnen te nemen, nadat 
ik mijn fiets op slot zette en de speciaal ontworpen tas 
achteloos op de tuintafel had gezet. Na een nacht in de 
vrieskou te hebben doorgebracht zat er een laag witte 
rijp op de fleurige hoes. Het exemplaar bleek gelukkig 
onverwoestbaar, want de lampjes vlogen de volgende 
ochtend in alle kleuren nog altijd van links naar rechts 
en de tactiele handentrillertjes vibreerden dat het een 
lieve lust was. 

Langzamerhand trad er toch een zekere verveling op om 
dat ding iedere keer mee te moeten sjouwen. Ik besloot 
een EMDR Kit 2 aan te schaffen, al was het alleen maar 
om van dat gezeul af te zijn. Wat een design en wat een 
luxe. Draadloos en aansluitbaar op je smartphone en je 
hoeft niet de stroeve uittrekbare pootjes van het statief 
vloekend met een schoen naar binnen te slaan, want ze 
zijn vervangen door een min of meer solide statief.
Onlangs vroeg een vriendin die in Parijs woont of ik een 
Franse EMDR-therapeut ken. Ze wilde graag EMDR doen, 
omdat ze al zeven jaar lang last had van een trauma. De 
nare situatie blokkeerde haar zodanig dat ze niet meer 
kon functioneren en ze op het punt stond haar baan 
op te geven. Omdat Franse EMDR-therapeuten bekend 
staan om het werken met ‘een Franse slag’, besloot ik 
het zelf maar te doen. 
Gewapend met mijn EMDR Kit toog ik in de Thalys naar 
Parijs. De sessies verliepen voorspoedig en op de terug-
weg had ik mijn lamp wederom zorgvuldig in mijn reis-
tas opgeborgen. Om terroristische acties te voorkomen 
moeten treinreizigers zich, je waant je op een vliegveld, 
door de intensieve veiligheidsprocedure werken. Ik 
werd, nadat ik mijn markante reistas in het elektroni-
sche gluurapparaat had gedaan, door een imposante 
douanier uit de rij gevist. “Qu’est ce que c’est?”, vroeg 
hij, zenuwachtig wijzend op de EMDR Kit. “C’est une lu-
miere psychologique”, zei ik. “Ahh, mais oui”, mompelde 
de man en hij knikte instemmend, alsof hij net dertig 
EMDR-sessies achter de rug had. 
Goddank, Ik mocht door! In de trein las ik een mail van 
mijn Franse vriendin. “Ik heb nog een aantal mensen 
voor je die EMDR willen doen, wanneer ben je weer in 
Parijs?”, schreef ze. Je komt nog eens ergens met zo’n 
EMDR Kit!

Jacqueline de Groot is psycholoog en seksuoloog NVVS. 

Haar specialisatie is EMDR bij seksuele problemen.

Tekst: Jacqueline de Groot

Column

EMDR kit
on tour
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Vijf vragen aan...
Alfons Crijnen

Estafette interview 

Tekst: Deana de Zwart   Foto: Nienke Hofstede

Hoe ben je ertoe gekomen een workshop te 
ontwikkelen over kinderen die getuige zijn van 
de moord op een ouder?
“Vanuit mijn werk raakte ik betrokken bij een gezin 
waarvan de moeder is vermoord door haar zwager. Twee 
kinderen waren in huis toen dit gebeurde: de een was 
vier jaar oud, de andere negen. Ik sprak deze kinderen 
over een periode van vijf jaar en mocht de gesprekken 
opnemen. Aan de hand van deze beelden is de work-
shop ontwikkeld. Te vaak worden kinderen die getuige 
zijn van de moord op hun ouders - of ander heftig ge-
weld - niet gesproken, terwijl het van essentieel belang 
is voor de verwerking dat zij tot disclosure komen. Zo 
is met de jongste van vier na de moord niet gesproken 
door de recherche, omdat verondersteld werd dat hij 
niets had gezien. Er waren ook geen PTSS-kenmerken 
bij hem gesignaleerd. Vier maanden na de moord sprak 
ik hem. Hij kon exact vertellen wat er is gebeurd. Ik zag 
de razernij in zijn lijfje toen hij aangaf zijn oom te wil-
len vermoorden. The body keeps the score: hij maakte 
steekbewegingen. In een paar minuten zag ik achter-
eenvolgens de boosheid, de angst en het verdriet. EMDR 
sloeg goed aan, maar vier jaar later kreeg hij slaappro-
blemen en nachtmerries. Na behandeling van deze angst 
met EMDR is ook het Woede, Wrok en Wraakprotocol van 
Herman Veerbeek (WWW-protocol) ingezet. Kort hierna 
hoorde het jongetje dat de dader was overleden. Toen 
pas was zijn opluchting compleet. 

Zijn oudere zus maakte een heel ander proces door. Zij 
kon direct na de moord wel alles aan de rechercheur ver-
tellen, maar bleek na vier maanden niet in staat om ook 
maar iets met mij te delen. Door in de workshop de beel-
den en de processen naast elkaar te laten zien, wordt dui-
delijk wat de werkingsmechanismen zijn die bij trauma 
spelen. Je kunt deze kennis doortrekken naar de gevolgen 
van alle huiselijk geweld, en het belang van disclosure en 
veiligheid benadrukken. Mijn boodschap is: Spreek met 
de kinderen die getuige zijn geweest van moord of an-
der heftig geweld. Maar dat kan pas als de recherche en 
hulpverleners voldoende kennis hebben over disclosure 
en traumaverwerking. Daarover gaat deze workshop.”

Hoe kom je tot disclosure bij de kinderen?
“Het is belangrijk om de kinderen te ontlokken waar ze 
last van hebben. Kinderen zijn eerder geneigd te vertel-
len wat ze hebben meegemaakt, als je ze kunt uitleg-
gen hoe PTSS werkt. Als ze weten dat hun gedrag een 
normale reactie is op abnormale omstandigheden, dan 
geeft dat veel erkenning en opluchting. Ze krijgen daar-
door meer grip op hun klachten. Het is belangrijk om 
door te vragen en het daarbij ‘klein’ te houden: ‘Je hebt 
vast weleens een ruzie meegemaakt. Heb je ook wel-
eens een ruzie meegemaakt waar het soms een beetje 
uit de hand liep? Of een ruzie waar je best een beetje van 
geschrokken bent? Klopt het dat je weer een beetje    

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

Alfons Crijnen is als kinder- en jeugdpsychiater zowel verbonden aan De Waag, een forensische GGZ-  

instelling, als aan De Opvoedpoli in Amsterdam. Hij is de grondlegger van verschillende interventies op 

het gebied van kindermishandeling en gedrag (pesten) op school, zoals Taakspel en VoorZorg, en hij 

heeft samen met Herro Kraan de Maastrichtse Anamnese en Advies Scoringslijst (MAAS) ontwikkeld. 

Ook geeft hij de workshop ‘Kind en Moord’ over kinderen die getuige zijn van de moord op een ouder.
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schrikt als je eraan terugdenkt?’ Zo kom je tot een ver-
haal waar je mee kunt werken. Bedenk dat het kind met 
het vertellen van het verhaal aan jou, dit net zo zeer aan 
zichzelf vertelt. Hij of zij erkent voor zichzelf dat het best 
wel heftig is geweest.”

In het vorige EMDR Magazine stelde Marja Rex-
winkel de volgende vraag aan jou: “Hoe ga je 
om met het spanningsveld tussen enerzijds 
werken met vroege traumatisering en ander-
zijds de realiteit van het gepleegde delict van 
de patiënten, die vaak dader en slachtoffer te-
gelijkertijd zijn?”
“Ik maak in mijn werk geen onderscheid tussen dader 
en slachtoffer: er is altijd een verhaal en veel ‘daders’ 
hebben een geschiedenis als slachtoffer. Ik ga uit van on-
vermogen en niet van schuld. Dat geeft me meer moge-
lijkheden om in gesprek te blijven met ‘daders’. Hoewel 
ik ook patiënten heb met veel delinquente cognities, ben 
ik altijd gericht op het verhaal van de persoon dat zijn 
gedrag verklaart. Een 26-jarige jongeman bijvoorbeeld 
mishandelt zijn vriendin en is dagelijks stoned om maar 
rust in zijn hoofd te krijgen. Na acht sessies, gericht op 
herinneringen aan huiselijk geweld op jonge leeftijd, is 
het veel rustiger in zijn hoofd, kan hij zich veel makke-
lijker beheersen en is zijn cannabisgebruik een fractie 
van wat het daarvoor was. Vaak is er bij de patiënten al 
veel opluchting als ze hun verhaal hebben kunnen ver-

tellen. De onderliggende PTSS kunnen we de laatste tien 
jaar dankzij EMDR steeds beter behandelen. Binnen De 
Waag worden het WWW-protocol en EMDR dagelijks toe-
gepast. Het is ingebed in de totale behandeling, waarbij 
ook aandacht is voor het vergroten van sociale vaardig-
heden, het hanteren van emoties en het herstel van het 
gezag van ouders. 
Daarnaast is preventie van belang. Met interventies als 
Signs of Safety kunnen we beter omgaan met situaties 
van huiselijk geweld. Het is bekend dat huiselijk geweld 
een enorme impact heeft op de ontwikkeling van kin-
deren, tot in de volwassenheid toe. Uit onderzoek van 
Francien Lamers blijkt echter dat huiselijk geweld nau-

welijks terugkomt in de behandelplannen van de kinde-
ren die in zorg zijn. Binnen De Opvoedpoli hebben we 
daarom het ‘Veiligheidsoverleg’ in het leven geroepen. 
Daarin bespreken we tweewekelijks alle gezinnen waar 
De Opvoedpoli bij betrokken is en waarbij sprake is van 
onveiligheid. We bespreken dan hoe we de onveilig-
heid bespreekbaar kunnen krijgen in het gezin. Signs of 

Safety en EMDR gaan hand in hand als het gaat om het 
bewerkstelligen van ‘veiligheid van buiten’ en ‘veiligheid 
van binnen’.” 

In 2002 introduceerde je in Nederland het 
programma VoorZorg, dat gebaseerd is op het 
Amerikaanse programma Nurse Family Part-
nership van David Olds. Wat betekent dit pro-
gramma voor de preventie van kindermishan-
deling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij 
jonge kinderen?
“VoorZorg is een intensief begeleidingsprogramma 
waarbij jonge aanstaande moeders, tot 25 jaar oud, die 
kwetsbaar zijn vanwege psychische, sociale en econo-
mische factoren, verpleegkundige ondersteuning krijgen 
tijdens hun zwangerschap tot twee jaar na de geboorte 
van het kind. Daarbij is aandacht voor de gezondheid van 
moeder en kind, voor de opvoedingsvaardigheden, maar 
ook voor de partnerrelatie en de communicatievaardig-
heden. Zo zijn er interventies gericht op het verminderen 
van middelengebruik, waaronder sigaretten. Van roken 
tijdens de zwangerschap is bekend dat het invloed heeft 
op het kinderbrein en dat kinderen sneller prikkelbaar 
zijn, wat weer gerelateerd is aan huiselijk geweld als ou-
ders veel stress hebben. Op deze manier kun je preven-
tief werken. De onderzoeksresultaten in Nederland zijn 
zeer positief: in een trial met 460 tienerzwangere jonge 
vrouwen kon ik aantonen dat door de inzet van VoorZorg 
er 45 procent minder huiselijk geweld, kindermishande-
ling en verwaarlozing bij de begeleide gezinnen voor-
komt. Met VoorZorg wil ik de cyclus van intergeneratio-
nele overdracht van geweld doorbreken en voorkomen 
dat processen van sociale ongelijkheid deze kinderen 
vroegtijdig op achterstand zetten.”   

Wie wil je de volgende keer aan het woord la-
ten in deze rubriek en wat is je vraag?
“Helen Verhagen. Zij werkt als GZ-psycholoog bij De Op-
voedpoli in een klein team dat zich richt op de aanpak 
van huiselijk geweld. Ik wil haar vragen hoe zij veiligheid 
in het gezin integreert met het werken aan vroegkinder-
lijke trauma’s van de betrokken kinderen.” 

“Spreek met kinderen 
die getuige zijn geweest 
van moord of ander 
heftig geweld.”
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Jonge onderzoekers

Liesbeth Mevissen verrichtte baanbrekend onderzoek naar EMDR bij mensen met een verstandelijke 
beperking.

Pionieren: EMDR bij 
mensen met een 
verstandelijke beperking
Tekst: Leonieke Kranenburg en Iva Bicanic   Foto: Joost van Halm

Toen we jou benaderden voor deelname aan 
deze rubriek, antwoordde je lachend dat je zo 
jong niet meer bent. Je had al dertig jaar kli-
nische ervaring met deze doelgroep voor je aan 
je onderzoek begon. Wat maakt dat je na zo’n 
lange tijd hebt besloten om een proefschrift te 
schrijven? 
“Ik dacht lang geleden al dat ik onderzoek wilde doen dat 
echt bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met 
een verstandelijke beperking (VB). Mijn onderzoek mocht 
niet in een bureaula terecht komen. Maar eerlijk gezegd 
kwam ik geen passend of, in mijn ogen, zinvol thema te-
gen. Pas toen ik EMDR leerde kennen en de wonderlijke 
verbetering zag bij deze doelgroep, maar ook de kritische 
houding van professionals, dacht ik: EMDR komt bij deze 
doelgroep nooit verder zonder bewijs. Dat was de drive 
om verder te gaan. Juist omdat ik veel ervaring heb, kon 
ik het innovatieve van EMDR op waarde schatten. Ik zag 
dat er bij EMDR echt iets verandert in het geheugen en 
dat de patiënt niet meer zo context-gebonden reageert 
na de behandeling.”

Uit jouw literatuurstudie bleek dat er heel wei-
nig onderzoek bestond op het gebied van trau-
mabehandeling bij de VB groep: slechts een 
paar studies en case-studies. Ook jij hebt een 
aantal indrukwekkende casestudies gedaan 
naar de EMDR-behandeling bij de VB groep. 
Welke casus heeft veel indruk op je gemaakt? 
“Indrukwekkend was vooral de behandeling van een jon-
gen met een ernstige VB en eetproblemen als gevolg van 
sondevoeding op jonge leeftijd vanwege hartproblemen. 
De situatie was zo ernstig dat hij uit huis geplaatst moest 
worden. Ik ben de jongen gaan behandelen vanwege 
een vermoeden van een medisch trauma. Zijn moeder 
gaf direct aan hierin niet te kunnen participeren. Ze zei: 

‘Het heeft weinig zin, ik kan hier niet over praten, het 
is beter dat oma komt. Deze moeder was diëtiste en ze 
had geleerd dat je eetproblemen moet kunnen oplossen. 
Maar dat lukte dus niet. Ik heb haar kunnen motiveren 
om eerst zelf een behandeling te ondergaan om daarna 
als moeder actief te kunnen zijn. De problemen van het 

systeem bleken echt aan het trauma gerelateerd. Na de 
EMDR ging de jongen weer op een normale manier eten. 
De angst was helemaal weg. Zijn ouders hoefden alleen 
nog nieuwe patronen aan te leren. Door trauma als uit-
gangspunt te nemen, kun je veel doen in een systeem.”

Misschien is een van de redenen waarom er zo 
weinig onderzoek bestaat, dat behandelaren 
terughoudend waren voor het toepassen van 
trauma-interviews, laat staan van trauma-
behandeling, bij deze groep. Waar komt deze 
vrees vandaan, denk je? En is deze vrees te-
recht? 
“Waar de vrees vandaan komt weet ik niet, maar ik weet 
wel dat het onterecht is. Ik vermoed dat het een angst 
moet zijn bij professionals zelf. Heel herkenbaar trou-
wens. Het was een enorme klus om tot tachtig interviews 
te komen buiten onze eigen poli. Het was juist opvallend 
dat alle participanten op één na aangaven dat ze het fijn 
vonden om over hun trauma’s te spreken. Ze voelden het 
als aandacht en als ‘zich gehoord voelen’. Ze hebben het 
interview prima doorstaan.”  

“Mijn onderzoek mag 
niet in een bureaula 

terecht komen.”
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Een andere reden is dat PTSS 
niet goed werd of wordt her-
kend in deze groep. Kun je 
daar iets meer over vertellen? 
“Veel mensen met een VB vertonen 
probleemgedrag in de vorm van 
agressie, angsten, een negatieve 
stemming, in zichzelf gekeerd zijn en 
slaapstoornissen. Dat is het punt van 
overshadowing. Behandelaren den-
ken: het hoort bij de beperking. En 
hoewel we uit onderzoek inmiddels 
wel weten dat bij mensen met een 
VB drie tot vier keer vaker psychiatri-
sche problemen voorkomen vergele-
ken met de normale populatie, is het 
in de praktijk nog geen wijdverbreide 
kennis. Opvallend daarbij is dat PTSS 
onderbelicht blijft. Als je het afzet 
tegen andere stoornissen, is er veel 
meer aandacht voor ASS en ADHD.”

Manifesteert PTSS zich anders 
in de VB groep? En maakt de 
ernst van de beperking hierin 
nog verschil?
“Dat is wat vaak wordt veronder-
steld, maar uit mijn onderzoek is 
daar geen aanleiding voor gevonden. 
Ook niet in de gevalsbeschrijvingen. 
De PTSS neemt de uitingsvorm aan 
die past bij het ontwikkelingsniveau. 
Zo passen bij iemand met een ern-
stige VB de DSM-5 criteria voor kin-
deren van zes jaar en jonger. De ernst 
van de beperking bepaalt ook welk 
EMDR-protocol je gebruikt. Dus bij 
een volwassene die op peuterniveau 
functioneert, kun je het Story Telling-
protocol toepassen.”

Stel ik ben behandelaar en ik 
moet een tienjarig kind be-
handelen dat speciaal onder-
wijs volgt. Volgens een verou-
derd onderzoek is het IQ van 
dit kind 68. Jij geeft aan dat je 
EMDR moet geven dat aansluit 
bij het ontwikkelingsniveau van 
de persoon. Betekent dit dat ik 
eerst een IQ-test moet afnemen? 
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“Nee dat zou ik niet adviseren. Je kan een heel globale 
eerste insteek kiezen door een eenvoudige formule toe 
te passen: kalenderleeftijd (maximaal zestien jaar) maal 
IQ gedeeld door honderd. Bij dit kind kom je dan uit op 
zeven jaar. Je kunt dan starten met het kind- en jeugdpro-
tocol en de instructies volgen voor een zevenjarig kind. 
Zo nodig kun je gaandeweg verder vereenvoudigen.”

Maar hoe kom je daar achter bij een volwas-
sene die op het niveau van een kleuter func-
tioneert? 
“Dat merk je snel genoeg: je krijgt namelijk geen passen-
de reactie op het volwassenenprotocol. Je zult je moe-
ten aanpassen. Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen: ‘Wat 
vind je nu nog het meest vervelende? Teken het maar.’
Om de herinnering te activeren, gebruik ik soms voor-
werpen of foto’s. In ieder geval cues die met de gebeur-
tenis te maken hebben. Dat kan bijvoorbeeld de naam 
van de dader zijn. Je kunt ook het lichaam stimuleren op 
de plek waar het trauma plaats vond. Dan ga je snel zien 
waar de beschadiging zit.” 

Je stelt dat voor deze groep EMDR een meer 
geschikte behandelmethode is dan TF-CBT. 
Waarom is dat? 
“Er is geen huiswerk en er wordt minder of geen be-
roep gedaan op cognitieve vaardigheden. Je hoeft niet 
cognitief te reflecteren: ideaal voor deze doelgroep. En 
natuurlijk voorkom je langdurige blootstelling aan de 
naarste aspecten van het trauma, wat de kans verkleint 
op voortijdig afhaken.”

Je schrijft dat het EMDR-proces bij mensen met 
een VB vaak opvallend weinig tijd kost, met 
een snelle afname van het aantal PTSS-symp-
tomen als gevolg. Hoe is dit te verklaren? 
“Dat heeft te maken met het feit dat bij de traumatise-
ring – zeker bij lagere niveaus – de cognitieve problemen 
niet zo’n sterke rol spelen. Patiënten piekeren niet over 
hun rol in het geheel. Hun probleem is vaak machteloos-
heid dat zich uit in angstreacties die je met sterke aflei-
ding ziet afnemen. Het jeugdprotocol is goed toepasbaar 
en veilig. Soms heb je wel meer tijd nodig om voor te 
bereiden, bijvoorbeeld als patiënten niet durven, als er 
geen hechtingsfiguur aanwezig is, of als de ouders zelf 
ook verstandelijk beperkt zijn. Maar als het eenmaal kan, 
dan gaat het snel.” 

Je behaalde resultaten geven het veld hoop. 
Wat is de volgende slag? Wat moet er vanaf nu 
gebeuren?  

“Ik zou willen dat bij mensen met een verstandelijke 
beperking, die ernstige emotionele- en gedragsproble-
men hebben, standaard het trauma-interview wordt af-
genomen. Dertig tot veertig procent zal voldoen aan de 
PTSS-criteria en dan heb ik het nog niet over de groep 
met subklinische klachten. Als je die klachten kwijt bent, 
verbetert niet alleen de kwaliteit van leven van de per-
soon en zijn of haar naasten, maar krijg je ook een veel 
helderder beeld van wat er onderliggend aan organische 
problematiek speelt: de verstandelijke beperking zelf en 
eventuele andere stoornissen, zoals ASS of ADHD, die 
om een specifieke begeleiding respectievelijk behande-
ling vragen.” 

Bedoel je met trauma-interview het klinisch 
interview?
“Ik bedoel het klinisch interview, de ADIS-C-LVB sectie 

PTSS. Bij kinderen duurt de afname zelden langer dan 
een uur, maar het is zeker de moeite waard als je het 
afzet tegen het onnodige leed en de hoge kosten die 
het gevolg zijn van niet, of op een ineffectieve manier, 
behandelen.”

Tenslotte, als jij alle mogelijkheden had om 
vervolgstudies op te zetten, wat is dan het 
eerstvolgende onderzoek dat je graag zou wil-
len doen? 
“Er is inmiddels een volwassenen variant van de 
ADIS-C-LVB sectie PTSS ontwikkeld en gevalideerd 
(Didden, Mevissen, Korzilius en de Jongh in voorberei-
ding). De meest logische vervolgstap is nu de ontwik-
keling van een screener om traumatisering bij zowel 
kinderen als volwassenen met een VB al in een vroeg 
stadium op te sporen. Een net zo logische stap is het 
op grotere schaal herhalen van de effectstudie. Per-
soonlijk voel ik mij het meest gedreven om onderzoek 
te doen naar de mogelijkheden en effecten van trau-
mabehandeling van opvoeders. Kinderen met een VB 
zijn kwetsbaar en blijven hun leven lang afhankelijk. 
Ik heb in de praktijk ervaren dat als hun voorgeschie-
denis er een is met langdurige, meervoudige trauma-
tisering, dat hun ouders of verzorgers dan vaak ook 
zelf getraumatiseerd zijn. Als je ook oog hebt voor de 
trauma’s van de opvoeder, kun je een meer dan dub-
bele winst boeken. Als je ook de ouder en, zo nodig, 
andere gezinsleden in de volle breedte kunt behande-
len en ondersteunen, dan kan het kind zich optimaal 
ontwikkelen en verklein je het risico op een vroegtij-
dige -en vaak voor alle partijen als traumatisch erva-
ren- uithuisplaatsing. 
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Het vermoeden bestaat dat veel mensen met een verstande-
lijke beperking lijden onder posttraumatische stress. Ze wor-
den vaker dan anderen en zonder dat dit voldoende herkend 
wordt blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, en 
daarnaast hebben ze minder mogelijkheden tot coping. Vaak 
zijn ze van anderen afhankelijk en hebben geen idee hoe ze 
op een gezonde manier met de stress om zouden kunnen 
gaan. Daarnaast wordt PTSS waarschijnlijk veel minder her-
kend bij mensen met een verstandelijke beperking. En wat je 
niet weet, daar heb je het ook niet over.

Diagnostisch interview
Hoe weet je hoe vaak mensen met een verstandelijke be-
perking last hebben van PTSS? Er bestaan diverse officiële 
meetinstrumenten om PTSS vast te stellen, zoals de Anxi-

ety Disorder Interview Schedule (ADIS). Van dit diagnostisch 
interview bestaat een nieuwe versie die is aangepast voor 
mensen met een verstandelijke beperking (ADIS-C-LVB). Dit 
interview bleek inderdaad goed toepasbaar bij kinderen van 
deze doelgroep. Het viel op dat deze kinderen niet op een 
andere manier reageerden op traumatische ervaringen. Er 
hoefde qua gedragskenmerken geen vertaalslag gemaakt te 
worden naar mensen met een verstandelijke beperking.

Kenmerken in relatie tot de verschillende niveaus
Onder andere Prof. Dr A. Došen schreef destijds dat bij ma-
tige en ernstige verstandelijke beperkingen de gangbare 
DSM-criteria niet voldeden. Daardoor werden symptomen 
van psychische problematiek vaak niet herkend. Liesbeth 
Mevissen-Renckens vermoedt op basis van haar onderzoek 
dat met betrekking tot PTSS de symptomen bij een matige 
verstandelijke beperking - en waarschijnlijk zelfs ook bij 
een ernstige verstandelijke beperking - wél overeen komen 
met die van mensen zonder verstandelijke beperking. Het 
is daarbij van belang om de cognitieve leeftijd te hanteren. 
Een 35-jarige man die op het cognitieve niveau van een ze-
venjarig kind functioneert zou dus waarschijnlijk symptomen 
hebben die passen bij kinderen met een cognitieve ontwik-
kelingsleeftijd van zeven jaar.
De nieuwe DSM 5-criteria voor kenmerken van PTSS sluiten 

goed aan bij de gedragingen die herkenbaar zijn bij men-
sen met een verstandelijke beperking. Zo zijn bijvoorbeeld 
de symptomen van hyperactivatie op gedragsmatig niveau 
vaak te zien: geïrriteerdheid en woede-uitbarstingen, roeke-
loosheid, zelfdestructief gedrag, hyperalertheid, overdreven 
schrikreacties en concentratie- en slaapproblemen. 

De behandeling van PTSS met EMDR
Toen Liesbeth in 2010 met haar onderzoek begon, waren er 
internationaal slechts achttien artikelen gepubliceerd over 
PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is 
op z’n minst opmerkelijk om te moeten constateren dat er 
maar vijf case reports waren geschreven waarin de behan-
deling van PTSS aan bod kwam. Een daarvan had betrekking 
op psychodynamische therapie, twee gingen uit van een be-
handeling op basis van gedragstherapie (Imagery Rehearsal 

Therapy en exposure) en twee artikelen betroffen de behan-
deling van PTSS met behulp van EMDR. 
Tijdens haar onderzoek heeft Liesbeth niet stilgezeten. Sinds 
haar eerste publicatie van de literatuurstudie over PTSS 
heeft ze zeventien nieuwe casusbeschrijvingen aan de we-
reldliteratuur toegevoegd. Tien daarvan maakten deel uit 
van dit proefschrift. Ze laten zien dat EMDR, aangepast aan 
de mentale leeftijd van de persoon, voor mensen met een 
verstandelijke beperking toepasbaar en bruikbaar is. EMDR-
therapie resulteerde - onafhankelijk van leeftijd en ernst van 
de beperking - in een afname van traumagerelateerde symp-
tomen. Die afname was bij follow-up nog steeds aanwezig. 

Liesbeth concludeert wel dat meer onderzoek nodig is. De 
nu beschikbare onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een 
zeer beperkte onderzoeksgroep. Om tot meer gefundeerde 
conclusies te komen moet het onderzoek veel meer behan-
delingen omvatten.  

Assessment and treatment of posttraumatic stress disorder in individuals 

with intellectual disabilities. Academisch proefschrift door E.H.M. (Liesbeth) 

Mevissen-Renckens.

Henk Algra (1950) is als orthopedagoog/ GZ-psycholoog werk-

zaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Promotie

Tekst: Henk Algra

Liesbeth Mevissen-Renckens promoveerde op 21 februari op een onderzoek naar verstandelijke beperking 
en PTSS. Met dit onderzoek wilde ze de kloof verkleinen tussen wat we weten over PTSS bij mensen met 
een normale intelligentie en de kennis die er is over PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking. Er 
zijn waarschijnlijk veel verstandelijk beperkte mensen met PTSS, maar waarom wordt daar zo weinig over 
geschreven? En als je PTSS constateert, wat zijn dan de behandelmogelijkheden?

EMDR bij verstandelijke beperking en PTSS
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David van den Berg promoveerde cum laude (!) op 20 januari 
2017. Hij was de eerste van drie promovendi (de anderen zijn 
Paul de Bont en Berber van der Vleugel) die betrokken zijn 
bij het T-TIP-project: Treating Trauma in Psychosis. Zij wer-
den begeleid door Agnes van Minnen (Radboud Universiteit), 
Mark van der Gaag (Vrije Universiteit) en Ad de Jongh (Uni-
versiteit van Amsterdam). In dit mega-onderzoek waarbij 
dertien GGZ’s zijn betrokken, werd onderzocht of exposure 
en EMDR effectief zijn bij PTSS-patiënten met een psychose. 

Alle patiënten die in behandeling waren op een afdeling voor be-
handeling van psychose werden eerst gescreend op PTSS met 
de Trauma Screening Questionnaire (TSQ). Dat waren ruim 2600 
patiënten! Het bleek dat ruim zestien procent van hen een PTSS 
had. Het trieste was dat dit van slechts 0,5 procent ooit was vast-
gesteld: een enorme onderdiagnose dus (en daardoor ook onder-
behandeling). Schrijnend, temeer omdat patiënten ons vertelden 
dat ze menig behandelaar hadden gesmeekt om een traumabe-
handeling. De patiënten werden vervolgens (in totaal deden 155 
patiënten mee) gerandomiseerd en ingedeeld in drie groepen: 
EMDR, exposure en een wachtlijstgroep. De behandelgroepen 
kregen slechts acht sessies traumagerichte therapie, zonder eni-
ge vorm van voorbereiding (lees: ‘stabilisatie’). ‘We doen het snel’, 
dachten we, ‘en gaan gewoon door alle trauma’s heen.’ Voor elke 
patiënt werd na de eerste sessie een soort casusconceptualisatie 
gemaakt. Deze werd goedgekeurd door de supervisoren (Ad de 
Jongh en Carlijn de Roos voor de EMDR en Agnes van Minnen 
voor de exposure). De therapeuten hadden weliswaar allemaal 
ervaring met de behandeling van psychose, maar de meesten 
hadden nog nooit een patiënt voor PTSS behandeld. Spannend! 
Het merendeel van de patiënten had actieve psychotische symp-
tomen op het moment van behandeling. Spannend even more! 
De resultaten bleken opvallend goed. Er werden grote effecten 
bereikt in de daling van de PTSS-klachten. Deze hielden ook op 
lange termijn stand. Daarnaast werden significante dalingen 
gevonden op het gebied van depressie, cognities en sommige 

psychotische symptomen, zoals paranoia. Er werden zelfs aan-
wijzingen gevonden dat mensen na de behandeling minder 
vaak opnieuw getraumatiseerd werden, wat dus een preventief 
effect is. Veel clinici zullen zich afvragen of het wel veilig was. 
Jazeker! Er werd ten opzichte van de wachtgroep geen toena-
me gevonden in symptomen (van zowel PTSS als psychose), er 
werden niet vaker suïcides gepleegd, er vonden niet vaker (cri-
sis-) opnamen plaats en ga zo maar door. Als we al verschillen 
vonden, dan bleek dat niet behandelen veel nadeliger was voor 
deze patiënten. We hebben tot nu toe nog geen grote verschil-
len gevonden tussen EMDR en exposure, wat impliceert dat je in 
de klinische praktijk beide behandelingen goed kunt gebruiken. 
We zijn echter nog druk bezig met het analyseren van stapels 
gegevens, bijvoorbeeld data waarbij patiënten een soort horlo-
ge droegen en daar meerdere keren per dag, op random tijden, 
data invoerden over hoe ze zich op dat moment voelden: unieke 
data dus! Misschien dat we daaruit kunnen destilleren wat nu 
de precieze verschillen zijn tussen de twee behandelingen, bij-
voorbeeld in werkingsmechanismen. We’ll keep you posted!
Inmiddels zijn er vele publicaties verschenen in hoogstaande 
wetenschappelijke tijdschriften, zijn er mooie prijzen gewon-
nen, hebben we op talrijke congressen presentaties gehouden, 
is er een opleidingstraject gestart en is er wereldwijde faam 
voor het project. De patiënten waren zelf ook enthousiast over 
het project en de behandeling. Voor veel patiënten was deze 
behandeling life changing. De filmmaker Bas Labruyere, zelf een 
ervaringsdeskundige op het gebied van psychose, heeft een 
ontroerende documentaire gemaakt over vier patiënten die ver-
tellen over de traumagerichte behandeling en wat het voor hen 
heeft betekent: prachtig. Ik raad jullie van harte aan deze korte 
documentaire te bekijken op www.traumaenpsychose.nl.
Ik ben trots op David van de Berg, maar ook op iedereen die aan 
dit project heeft meegewerkt, en dat zijn er heel veel. En ik ben 
trots op de moedige patiënten die deze behandeling aan durfden 
te gaan! Om een indruk te geven van de logistiek van dit project 
tot slot nog wat weetjes: 3 promovendi - 3 hoogleraren - 3 super-
visoren - 2 data-beheerders - 20 behandelaars - 28 onderzoeks-
assistenten - 150.000 km gereisd - 2000 uren interviews (KIPper-
deKIP) - 60.000 bladzijden onderzoeksdossiers - 2000 variabelen 
per deelnemer - 300.000 datapunten - 900 pizza’s - 100.000 kop-
zorgen - 1.000.347 mails. En … slechts 30 missing variabelen! 
(check, check, dubbel check, en nog eens check). Zonder de drie 
promovendi die dit project op ongelooflijke wijze hebben geleid 
was dit nooit geslaagd. Gefeliciteerd David! 

Treating Trauma in Psychosis

Promotie

Tekst: Agnes van Minnen    Foto: Aardewijn van de Berg

Promotie David van den Berg
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Jeugd en psychische problemen
“Ik was een leeskind. Altijd in een boek. Vrij terugge-
trokken, stilletjes. Ik voelde me niet in het gezin horen. 
Ik kon heel goed leren en werd daarmee gepest. Mijn 
ouders waren om beurten langdurig ziek en werden 
regelmatig in het ziekenhuis opgenomen. We hadden 
continu gezinsverzorging over de vloer, telkens andere 
mensen. In mijn puberteit was ik angstig, depressief 
en suïcidaal. Vanaf mijn zeventiende ging het beter, 
maar als twintiger ontwikkelde ik een ernstige vorm 
van anorexia.” 

Pastorale hulpverlening en Pinkstergemeente 
“Voor de aanpak van mijn psychische problemen 
kwam ik via de huisarts in het christelijke circuit van 
pastoraal werk terecht. Veel mensen daar verlenen 
hulp zonder enige opleiding. In die tijd begon het al 
dat mensen vroegen: ‘Heeft je vader niet iets met je 
gedaan? Je klachten zijn zo heftig, er moet meer zijn.’
Ik kwam terecht bij de Pinkstergemeente. Mensen 
daar geloofden dat alle problemen een oorzaak heb-
ben in het verleden: daar wordt gezocht om 'beter' te 
kunnen worden. Ik ging naar bijeenkomsten en confe-
renties. Het gebed was steeds: ‘Kom heilig geest’. En 
wat er dan gebeurde, werd veroorzaakt door de hei-
lige geest. Mensen vielen op de grond, gingen schud-
den, beven, gillen, lachen.” 

De eerste herinneringen aan (ritueel) misbruik 
“In 1995 kwam ik op een meerdaagse christelijke con-
ferentie in contact met een psycholoog met wie ik drie 

keer per dag gesprekken voerde. Hij gebruikte daar-
bij technieken die ik nu als hypnose zou omschrijven. 
Op een ochtend werd ik wakker met een zin in mijn 
hoofd: ‘Jolly wil met hem praten.’ Jolly was mijn denk-
beeldige vriendinnetje van vroeger. Ik hoorde mezelf 
met een heel andere stem vertellen dat mijn vader me 
misbruikt had toen ik een baby van drie maanden was. 
Ik wist niet wat er gebeurde: ik kon mezelf horen en 
ik was het niet zelf. Dat kan toch niet waar zijn? Hij 
vroeg: ‘Heb je het verzonnen?’ Nee, waarom zou ik het 
verzinnen? Toen zei hij dat het echt gebeurd moest 
zijn.”

“Ik ging bij hem in therapie en binnen een paar maan-
den had ik tien alters en herinneringen aan ritueel 
misbruik. Sommige herinneringen waren heel vaag, 
andere heel gedetailleerd. De beschuldiging breidde 

Ingezonden

Tekst: Nicole Nierop en Paul van den Eshof   Illustratie: Harriet Lee Merrion

In reactie op de artikelen over satanisch ritueel misbruik in EMDR Magazine #12 spraken 

wij met een ‘retractor’: iemand die tijdens therapie is gaan geloven  in het verleden te zijn 

misbruikt, maar later tot de ontdekking kwam dat dit in werkelijkheid niet was gebeurd. Zij 

was bereid haar ervaringen te delen. 

Voorbij ritueel misbruik
De ervaringen van een ‘retractor’

“Iedereen die in mijn 
herinnering kwam, was 

ook meteen bij het 
misbruik betrokken: 

de leraar, de school-
tandarts, ooms, tantes, 

de buren…Wie niet?”
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zich uit naar anderen. Iedereen die in mijn her-
innering kwam, was ook meteen bij het mis-
bruik betrokken: de leraar, de schooltandarts, 
ooms, tantes, de buren…Wie niet? Ik kreeg bij 
iedere persoon meteen een herinnering. Ik had 
slechte ervaringen met de schooltandarts, 
dus die speelde meteen een prominente rol 
in de satanische cult. Dit is een groep men-
sen die regelmatig bij elkaar kwam op vrij-
dagavond, met zwarte missen, bloedoffers, 
seksuele orgieën, noem maar op. Er gaan 
allerlei wilde verhalen over de cult: internati-
onale netwerken, ontvoeringen, kinderprostitu-
tie, snuffmovies… Het was een hele grote brij die 
steeds groter werd. Ik triggerde overal op. Als ik een 
plant verpotte en ik kreeg aarde aan mijn handen, 
kreeg ik beelden dat ik mijn eigen graf moest graven 
en een heel weekend in een grafkist moest liggen. 
Dan werd ik er zondags uit gehaald en verkracht. 
Ik kreeg baby's die werden geofferd.
Mijn leven werd al gauw één grote puin-
hoop. Ik liep bij de huisarts, bij maat-
schappelijk werk en had gezins-
verzorging. Ik wilde dat de 
psycholoog meer rust zou 
creëren, maar dat 
kon hij niet en ik 
beëindigde de 
therapie.”

DIS-
therapeute
“In die tijd ben 
ik alles gaan lezen 
over ritueel misbruik en hervonden herinneringen. 
Zo ben ik terechtgekomen bij een BIG-geregistreerde 
DIS-therapeute die heel bekend was binnen de chris-
telijke wereld. Zij bevestigde de diagnose. Ik ben 2,5 
jaar bij haar in therapie geweest, tot ze ineens andere 
inzichten had en de hele therapie veranderde. Aan-
vankelijk praatte ze met alle alters: vijf minuutjes voor 
die, vijf minuutjes voor die. Ze had één alter geleerd 
om mamma tegen haar te zeggen. Maar plotseling 
sprak ze niet meer met de alters. Die omslag kon ik 
niet maken en ik ben gestopt bij haar. Vrij snel daarna 
is ze zelf ook gestopt. Ze was heel bang voor aanval-
len van mensen van de satanische cult. Zo werd een 
raam ingegooid en zij was ervan overtuigd dat de cult 
dat had gedaan.” 
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Ritueel misbruik-therapeute 
“Via via kwam ik bij een bekende ritueel misbruik-the-
rapeute terecht: een psychologe die het als roeping 
van God ziet om mensen met een ritueel misbruik-ver-
leden te behandelen. Ze had toen net een praktijk ge-
opend. Nu nog steeds is ze werkzaam als therapeute 
en actief op Facebook en internet. Ik was twee dagen 
per week bij haar in therapie en bleef ook slapen. Ik 
sliep naast haar bed op de grond. Verschillende ke-
ren logeerde ik een paar weken bij haar, om opname 
te voorkomen. Daarna had ik vaak moeite om weer 
groot te worden. Bij haar mocht ik namelijk kind zijn, 
tekenfilms kijken en tegen haar aan hangen met een 
knuffel. Ze praatte veel met alle alters, vooral met de 
kleintjes. Ik had veel herbelevingen. Zo herbeleefde ik 
de bevalling van een tweeling, wat veel pijnlijker was 
dan mijn echte bevallingen. Ze heeft de hele nacht lig-
gen huilen omdat ze het zo erg vond voor de kinderen. 
Ik kreeg herinneringen aan acht zwangerschappen 
van negen kinderen. Ik gaf de kinderen namen en ging 
met de therapeute de stad in om kinderkleertjes te 
kopen. Bij het groepje meiden dat bij haar in therapie 
was, kwamen steeds meer herinneringen aan beval-
lingen. Ik twijfelde regelmatig aan mijn herinneringen 
en ben ook andere mensen tegengekomen die twij-
felden, maar nooit mensen die op hetzelfde moment 
als ik twijfelden. Dus je bevestigt elkaar continu. Op 
een gegeven moment kreeg ik het gevoel dat ik steeds 
nieuwe dingen moest verzinnen. Niet dat zij dat aan-
gaf, dat ging waarschijnlijk heel subtiel. Ik had al mijn 
verhalen verteld, ik wist niks meer. En nu? Daar kreeg 
ik geen antwoord op.”

Reconstructie en retraction 
“Op een gegeven moment ben ik overal mee gestopt: 
met therapie en met medicijnen. Ik vond namelijk dat 
ik het ritueel misbruik had verwerkt. Na een jaar had ik 
geen alters meer! In de loop van de tijd ben ik steeds 
meer gaan twijfelen aan mijn herinneringen. Vanwege 
die twijfel ben ik een tijdlijn gaan maken van zaken 
die ik zeker wist. En zo constateerde ik dat ik bevallen 
zou zijn van een tweeling in een tijd waarin ik alleen 
maar loeistrakke spijkerbroeken droeg, tot geloof ge-
komen was, wekelijks met vrienden op stap ging, in 
een bijbelstudiegroep zat en eindexamen deed. Toen 
ik dat eenmaal uit elkaar ging rafelen, rafelde ook de 
rest uit elkaar. Ik ben er zo van geschrokken! Dan ben 
je negen jaar verder…” 

“Ik heb de ritueel misbruik-therapeute gemaild dat ze 
alle informatie over mij van haar website moest halen. 
Daar heeft ze namelijk een memorial voor kinderen 
die geboren en gestorven zijn in de satanische sekte, 
ook kinderen die ik zou hebben gebaard. Pas na het 
inschakelen van een gespecialiseerde advocaat ver-
wijderde ze de teksten die wij destijds hadden ge-
schreven. Maar ze plaatste ook een nieuwe tekst: ‘Jul-
lie namen zullen hier niet staan, jullie werden ontkend 
in jullie bestaan. Dit vervult mij met verdriet, maar ik 
vergeet jullie echt niet.’ Zo staat het nu nog op de site. 
Ze gelooft er gewoon stellig in.”

“We hebben later een gesprek gehad met mijn eer-
ste psycholoog. Inmiddels was ik behoorlijk ingelezen 
over false memories en ik merkte dat hij geen idee 
had waar hij mee bezig was. Hij kon zich absoluut niet 
voorstellen hoe bij mij fictieve herinneringen ontstaan 
konden zijn. ‘Ja, maar die alters!’ Die waren er niet, die 
heb jij ontwikkeld. Als ik een beetje anders keek, vroeg 
hij al een naam. Hij had er totaal geen inzicht in. Heel 
triest. Er begint nu pas ruimte te komen voor boosheid 
richting al die therapeuten. Ze wilden het beste voor 
me en hebben me veel liefde gegeven, maar ze heb-
ben van mijn leven een enorme puinhoop gemaakt.”

Mr. drs. Nicole Nierop en mr. drs. Paul van den Eshof 

zijn coördinator van de Landelijke Expertisegroep Bij-

zondere Zedenzaken (LEBZ)

Op verzoek van de geïnterviewde is dit gehele artikel 
geanonimiseerd

“Toen ik dat eenmaal 
uit elkaar ging rafelen, 

rafelde ook de rest uit 
elkaar. Ik ben er zo van 

geschrokken! Dan ben 
je negen jaar verder…”
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De redactie van EMDR magazine vroeg mij om te reage-
ren op het artikel in editie 12: ‘Verhalen over satanisch 
en ritueel misbruik: hoe er mee om te gaan’. Om te be-
ginnen vind ik het een erg mooi en op een enkele punt 
na, genuanceerd artikel. Het is een onderwerp dat snel 
in de emotionele hoek kan komen te liggen, waardoor 
de bekende twee kampen ‘believers en non-believers’ 
lijnrecht tegenover elkaar kunnen komen te staan.
Ondanks dat ik al jaren met de meest ernstig getraumati-
seerde medemensen werk, heb ik nog nooit bij mijn pati-
enten verhalen over satanisch misbruik gehoord. Wel ken 
ik voorbeelden van patiënten die op zeer jonge leeftijd 
slachtoffer zouden zijn geweest van pedofiele netwer-
ken, waarbij zich afschuwelijke zaken zouden hebben 
afgespeeld. Ik heb bij deze verhalen nauwelijks twijfels 
gehad. De details ervaarde ik altijd als overtuigend. Op 
zich is dat geen al te sterk argument, maar toch. Dat het 
misbruik gepaard ging met rituele aspecten is nooit door 
een patiënt genoemd. Ik moet wel zeggen dat ik er ook 
nooit expliciet naar heb gevraagd. De vraag stellen is een 
suggestie opwerpen die tot oncontroleerbare ontwikke-
lingen in het brein van de patiënt kan leiden. Daar moet je 
nou eenmaal voor oppassen. Of iets daadwerkelijk echt 
gebeurd is, kan je als hulpverlener op grond van de verha-
len van de patiënt alleen nooit zeker weten.  

Dissociatie
In het artikel worden twee, mogelijk onbedoelde, sug-
gesties gewekt die negatief kunnen uitpakken voor drie 
in het artikel opgevoerde personen (Onno van de Hart, 
Bessel van der Kolk en Judith Herman) die aan het fe-
nomeen dissociatie verbonden zijn, en in het bijzonder 
voor de diagnose dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS). 
De vraag wordt gesteld waarom patiënten met ervarin-
gen van (vermeend) satanisch en ritueel misbruik (SRM), 
dat pas tientallen jaren na het misbruik melden? In het 
artikel geven de genoemde personen aan dat het mo-
gelijk is dat ervaringen van sadistische vormen van sek-
sueel misbruik lange tijd uit het bewustzijn kunnen zijn 
geweerd. Door de vraag en vervolgens de opvatting van 

Van der Hart cs. aan elkaar te koppelen kan ten onrechte 
de suggestie zijn gewekt dat zij stellen dat SRM bestaat. 
De tweede suggestie betreft het citaat dat ‘bijna ieder-
een die voor satanisch misbruik hulp zocht, de diagnose 
MPS (DIS) kreeg’. Vergelijk de zin: “Bijna alle gruwelijke 
dictators hadden een snor.” Voor alle duidelijkheid: dit 
staat los van wat ik zelf van SRM en DIS vind.

Hervonden herinneringen
Crombach en Merkelbach hebben zich altijd sterk uit-
gesproken in de discussie omtrent de ‘hervonden her-
inneringen’. In hun bewijsvoering voor de bewering dat 
het niet mogelijk is dat SRM kan worden verdrongen, 
stellen zij de vraag waarom ritueel misbruik wel, en bij-
voorbeeld langdurig verblijf in een concentratiekamp 
niet tot het verdringen van herinneringen leidt? Los van 
mijn mening over SRM vind ik dit geen sterk bewijs. Bij 
SRM lijkt mij dat er sprake is van relatief korte momen-
ten, dan wel periodes, van zeer extreme stress en is het 
slachtoffer volledig geïsoleerd van veiligheidsfiguren. In 
een concentratiekamp is er sprake van langdurige hoge 
stressniveaus en is het slachtoffer doorgaans niet geïso-
leerd van veiligheidsfiguren; in ieder geval is er sprake 
van gedeelde ellende. Dit zijn twee variabelen die tot 
verschillende wijzen van informatieopslag en -verwer-
king kunnen leiden. SRM en concentratiekamp lijken mij 
daarom twee niet te vergelijken omstandigheden. 

EMDR
Bijna dagelijks maak ik tijdens EMDR-sessies mee dat 
kleine en grote details van een traumatische herinnering 
waar een patiënt nooit meer aan heeft gedacht, ineens 
weer herinnerd worden. Zo behandelde ik ooit een poli-
tieagent die erg veel last had van de gebeurtenis dat hij 
in zijn eentje voor een soort tribunaal van drie hoofd-
commissarissen de oren werd gewassen. Tijdens de de-
sensitisatie riep hij ineens verbaasd uit dat hij helemaal 
niet alleen was, maar dat hij iemand van de vakbond 
naast zich had zitten: “Dat was ik vergeten”, zei hij. Dat 
zijn toch fenomenen waar we als EMDR-behandelaren 

Ingezonden

Tekst: Hans-Jaap Oppenheim    Illustratie: Sandy van Helden

Reactie op het artikel 
‘Verhalen over satanisch 
en ritueel misbruik
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regelmatig mee te maken hebben. Door de torenhoge 
stress ontstaat er nou eenmaal vaak een vorm van ko-
kerkijken waardoor de context soms letterlijk buiten 
beeld, en daarmee bewustzijn, valt. 
Ook behandelde ik een patiënt die vertelde dat ze door 
haar pleegvader seksueel was misbruikt (en lange tijd 
tijdens de behandeling nog steeds misbruikt werd) en 
twee keer een abortus had moeten plegen, maar deson-
danks lange tijd geen beelden van het feitelijke misbruik 
had. Telkens kon ze vertellen dat hij bij haar in bed kwam 
liggen, maar de volgende herinnering was dat hij weer 
wegging en dat ze spermasporen op de lakens zag. Wat 
er tussen het komen en gaan was gebeurd, wist ze niet. 
Ze was vroeger ernstig emotioneel verwaarloosd: haar 
vader was vroeg vertrokken en haar moeder was een 
psychiatrische patiënt die regelmatig moest worden op-
genomen. Tijdens de EMDR kwamen uiteindelijk beelden 
terug over het seksueel misbruik.

Drie subgroepen en hoe er mee om te gaan
Terug naar het satanisch en ritueel misbruik. Je zou drie 
groepen patiënten kunnen onderscheiden:
- Mensen die vóór de behandeling niet wisten dat ze 
SRM hebben meegemaakt, maar bij wie tijdens het 
EMDR-proces beelden opkomen van SRM.

- Mensen die vóór de behandeling wel menen dat ze 
SRM hebben meegemaakt, maar daar geen beelden bij 
hebben en bij wie tijdens het EMDR-proces beelden op-
komen.

- Mensen die vóór de behandeling wel menen dat ze SRM 
hebben meegemaakt en daar wel beelden bij hebben.

In theorie kunnen in alle drie de groepen mensen zitten 
die echt slachtoffer zijn van SRM. Met patiënten uit alle 
drie de groepen kunnen ingewikkelde problemen ont-
staan in de therapeutische relatie. Bij de eerste zal de 
therapeut heel expliciet moeten aangeven dat: 
- hij of zij, net als de patiënt, niet weet of de beelden die 
tijdens de EMDR opkomen waar zijn;

- het zeer onverstandig is om een uitspraak te doen of 
hij/zij gelooft dat de herinneringen wel of niet waar zijn; 

- de beelden waar kunnen zijn, maar dat uit onderzoek 
blijkt dat de kans daarop uiterst klein is;

- we de nare plaatjes in het hoofd, waar de patiënt last 
van heeft, neutraal kunnen (proberen te) maken, maar 
dat, ook als dat lukt, dat geen bewijs hoeft te zijn dat de 
plaatjes ook werkelijk waar zijn.

Dit zal doorgaans tot weinig problemen leiden. De the-
rapeutische relatie hoeft hier geen schade van te onder-
vinden. 

Bij de tweede categorie wordt het lastiger in het contact 
met de patiënt, en bij de derde zelfs nog meer. De patiënt 
geeft aan herinneringen (beelden) te hebben aan SRM, 
en/of voelt (weet) dat het is gebeurd, en zegt hiervoor 
erkenning van de therapeut te willen krijgen. De thera-
peut zit in een afschuwelijk dilemma. Twee fouten zijn 
mogelijk: een fout van de eerste soort is de herinnerin-
gen voor ‘waar’ aannemen, terwijl ze in feite niet waar 
zijn. Een fout van de tweede soort is de herinneringen 
voor ‘niet waar’ aannemen, terwijl de patiënt wel de-
gelijk slachtoffer is geweest van SRM. Beide fouten zijn 
voor de patiënt schadelijk en wil je als therapeut daarom 
niet maken. Dergelijke fouten beperken zich overigens 
niet tot SRM alleen, maar gelden voor alle soorten trau-
matische ervaringen. 

Een voorbeeld uit de praktijk
Ik heb meegemaakt dat een patiënt ervan overtuigd was 
dat ze als klein kind was misbruikt door haar vader, maar 
ze had daar geen herinneringen aan: groep twee. Alles 
‘voelde dat het zo was’, en inderdaad de symptomato-
logie paste heel goed bij deze verklaring. Ze eiste bijna 
van me dat ik haar geloofde. Ik kreeg de indruk dat ik een 
eind moest maken aan haar laatste restje onzekerheid 
omdat ze geen ‘beeldend bewijs’ had. Ik heb consequent 
de houding aangenomen dat ik geloofde dat ze die over-
tuiging had en dat ik begreep dat ze van die overtuiging 
veel last moest hebben, maar dat, zeker als zij geen con-
crete herinneringen had, ik de laatste was die kon zeg-
gen of het waar was of niet. Het heeft de therapeutische 
relatie sterk in negatieve zin beïnvloed, zonder dat het 
tot een breuk kwam. Het leek mij het hoogst haalbare 
om te voorkomen dat ik in één van de twee soorten fou-
ten zou belanden. 

Bij deze casus heb ik me vaak afgevraagd waarom ik au-
tomatisch een patiënt geloof als ze mij huilend vertelt 
dat ze vorige week is verkracht en er soms twijfels opko-
men als iemand mij huilend vertelt dat ze als klein kind 
is verkracht. In beide gevallen geldt: hoe kan ik werkelijk 
weten dat het ook echt is gebeurd? Ik was er per slot 
van rekening niet bij. 
Mijn conclusie is dat we altijd voorzichtig moeten zijn 
met het als vanzelfsprekend expliciet erkennen dat wat 
gebeurd zou zijn, ook werkelijk is gebeurd. Gelukkig word 
je dat als therapeut zelden gevraagd. Die voorzichtigheid 
staat in ieder geval een EMDR-behandeling geenszins in 
de weg.  

Hans-Jaap Oppenheim is EMDR-trainer en werkt als 

psychotherapeut bij GGZ Rivierduinen.
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EMDR bij zeer oude trauma’s
Onder kwetsbare ouderen komen angsten veelvuldig 
voor, zoals de angst om afhankelijk te zijn, de angst om 
te falen en anticipatie-angst, bijvoorbeeld angst voor een 
ziekenhuisopname, of angst voor de naderende dood. 
Ook herbelevingen, nachtmerries en intrusies ten aan-

zien van vroegere akelige gebeurtenissen zijn aanwezig. 
Soms gaat het om gebeurtenissen die lang geleden (zes-
tig jaar of meer) hebben plaatsgevonden. Het lukte deze 
mensen om de herinneringen aan deze gebeurtenissen 
weg te drukken, er niet aan te denken en door te leven. 
Met het ouder worden, zeker als er sprake is van demen-

EMDR bij dementie: 
Vergeet het maar?

Casus

Tekst: Lucinda Meihuizen

In de Nederlandse verpleeghuizen wonen veel kwetsbare ouderen, de meesten zijn ouder dan tachtig jaar. Ze 
verblijven daar omdat ze meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, al dan niet in combinatie met demen-
tie. Wanneer er sprake is van ernstige cognitieve stoornissen wordt vaak verondersteld dat psychologische 
behandeling niet mogelijk is. Mijn ervaring is dat EMDR bij deze doelgroep vaak wel uitvoerbaar en effectief 
is, juist vanwege het non-verbale karakter ervan, hoewel het protocol hier en daar aanpassingen nodig heeft. 
In 2011 richtte ik samen met een aantal psychologen, werkzaam in de ouderenzorg, de Special Interest Group 
(SIG) Ouderen op. De inzichten van deze SIG en de ervaringen met casuïstiek vormen de basis voor dit artikel.
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tie, lukt het wegstoppen minder goed en komen deze 
herinneringen naar boven met als gevolg dat de mensen 
angstig zijn, slecht slapen of gedragsveranderingen ver-
tonen. Hieronder volgt de omschrijving van twee patiën-
ten met cognitieve stoornissen bij wie EMDR succesvol 
is toegepast op een aantal herinneringen aan trauma-
tische gebeurtenissen die lang geleden plaats vonden.

Mevrouw Hoogeveen is 76 jaar. Zij woont thuis en is 
aangemeld door de geriater van het plaatselijke zieken-
huis vanwege slecht slapen en herbelevingen. Mevrouw 
Hoogeveen werd eerder gediagnosticeerd met Mild Cog-

nitive Impairment (MCI), meestal een voorstadium van 
dementie. Haar herbelevingen en nachtmerries betreffen 
gebeurtenissen van meer dan zestig jaar geleden, ze was 
toen twaalf jaar oud. Als kind werd zij door haar moeder 
naar het huis van een ernstig zieke vrouw gestuurd om 
daar te helpen in het huishouden. Daar is zij zowel door 
de vader als door de zoon van deze vrouw betast en ver-
kracht. Dit durfde ze toen niet aan haar moeder te vertel-
len. Na al die jaren voelt ze zich nog steeds schuldig en 
vanuit schaamte torst zij dit geheim al die tijd met zich 
mee. Alleen haar echtgenoot is op de hoogte. Haar vier 
kinderen heeft zij dit echter nooit durven vertellen. 

Na de intake en de uitleg start de EMDR-behandeling. De 
casusconceptualisatie is ‘EMDR Rechtstreeks’, dus het 
standaardprotocol, toegepast op de ergste beelden. Ik 
vraag haar daarom naar de beelden die nu naar boven 
komen en haar het meest hinderen. In het eerste beeld 
wordt zij door de heer des huizes betast in de keuken. 
Het tweede beeld betreft de verkrachting door zijn zoon. 
Bij beide beelden is de NC: ‘Ik ben slecht (want ik heb 
het laten gebeuren)’. De PC is: ‘Ik ben oké’. In vier ses-
sies gaat de SUD bij beide beelden naar 0. Cognitive 

interweaves die hierbij werden toegepast waren: “Hoe 
oud was u eigenlijk?”, “Wie was het sterkst, hij of jij?” 
en “Wat zou u zeggen als een jong meisje u dit verhaal 
zou vertellen?” Uiteindelijk is haar conclusie: “Ik ben niet 
schuldig. Ik kon er niets aan doen.” Daarna sliep zij beter 
en had geen herbelevingen meer. 

Mevrouw de Groot heeft dementie type Alzheimer. 
Zij is gescheiden, woont alleen en heeft twee volwas-
sen dochters. Zij bezoekt de dagbehandeling drie dagen 
per week. De huisarts meldt haar aan bij de SGGZ. Van 
daaruit wordt zij naar mij verwezen (basis GGZ vanuit de 
verpleeghuisorganisatie), vanwege mijn ervaring met de 
behandeling van PTSS bij dementie. Mevrouw de Groot 

slaapt slecht, heeft nachtmerries en last van herbelevin-
gen. Zij komt voor een intakegesprek; haar beide doch-
ters zijn meegekomen. Zij is lange tijd getrouwd geweest 
met de vader van haar dochters. Hij was haar tijdens het 
huwelijk ontrouw. Hij knoopte een relatie aan met haar 
vriendin, een buurvrouw en menig andere vrouw. Later 
hoort zij dat hij ook seksuele toenaderingen tot hun kin-
deren heeft gedaan. Uiteindelijk zijn ze gescheiden. Nu 
zij ouder wordt en dementie heeft, overdenkt zij haar le-
ven. Zij heeft last van zelfverwijt en vragen als: “Waarom 
ben ik zo lang bij die man gebleven?” en  “Waarom heb ik 
dit niet eerder door gehad?” De EMDR-casusconceptua-
lisatie die ik hier gebruikte, is ‘Rechtstreeks’. Mevrouw 
de Groot had namelijk zoveel herinneringen aan de ja-
renlange ontrouw van haar man, dat wij moesten zoe-
ken naar het beeld in haar hoofd dat nu nog het naarst is 
en dat zij het meest voor zich ziet als zij niet kan slapen. 
Het targetbeeld dat we vonden was: “Ik kom thuis en 
vind mijn man met de buurvrouw in bed.”  De NC is ‘Ik 
ben dom’. De PC: ‘Ik ben oké’.
Het was mogelijk om haar af te leiden met oogbewegin-

gen. Deze waren langzamer dan bij gezonde volwasse-
nen, want bij dementie en cognitieve stoornissen hoeft 
het werkgeheugen minder belast te worden. Na twee EM-
DR-sessies kon zij haar verleden achter zich laten omdat 
zij geen schuldgevoelens meer had over haar huwelijk. De 
eindevaluatie vond samen met haar dochters plaats. De 
observaties van de dochters ten aanzien van het effect 
van de behandeling waren erg belangrijk om te kunnen 
vaststellen dat we de behandeling konden beëindigen. 
Ook waren de dochters erg betrokken bij de behande-
ling. Zij hadden in overleg met mij besloten om na elke 
EMDR-sessie als voorzorgsmaatregel bij haar te slapen in 
verband met mogelijke naweeën van de behandeling.

EMDR voor wanen bij dementie
Waandenkbeelden komen veel voor bij dementie: de 
prevalentie varieert van 3 tot 54 procent. Meestal zijn 
de wanen van een wisselende inhoud en van paranoïde 
aard. In de volgende casus gaat het om een enkele per-
sisterende waan. 

"Er is vaak meer 
mogelijk dan je 

denkt."
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De heer de Jong heeft dementie en woont sinds kort in 
het verpleeghuis. Zijn vrouw bezoekt hem dagelijks. De 
bezoeken aan haar man zijn zwaar voor haar, omdat hij 
haar voortdurend confronteert met een gebeurtenis die 
niet heeft plaatsgevonden. Hij is er namelijk van over-
tuigd dat zijn vrouw is aangerand door een man en hij 
heeft daar ook een duidelijk beeld bij. Na overleg met 
zijn echtgenote start ik de behandeling. De heer de Jong 
staat hier voor open. De casusconceptualisatie verloopt 
via ‘EMDR Rechtstreeks’. Er is een duidelijke target met 
NC: ‘Ik ben machteloos’. De SUD is 7 bij de start van de 
behandeling en daalt in twee sessies naar 0. Verdriet, 
angst en boosheid komen naar boven. De PC ‘Ik kan het 
aan’ wordt geïnstalleerd, maar daaraan is ook een nieuw 
inzicht gekoppeld. Hij zegt hierover: “Mijn echtgenote is 
nu veilig, het is achter de rug. ik wil mijn vrouw zo graag 
beschermen, maar kan dit niet meer nu ik niet meer bij 
haar woon.  Maar ik weet dat zij goed omringd wordt 
door anderen.” De bezoeken van zijn echtgenote verlo-
pen hierna rustiger. Hij spreekt haar niet meer aan op de 
vermeende aanranding en is niet meer angstig dat haar 
iets zou overkomen. 

Wanneer is er geen indicatie voor EMDR? 
Mevrouw Johnson is 90 jaar. Zij heeft een vasculaire 
dementie na meerdere CVA’s (Cerebro Vasculair Acci-

dents) te hebben doorgemaakt. Daarbij heeft zij macula 
degeneratie en is daardoor bijna blind. Sinds een aantal 
jaren is zij verhuisd van haar eigen woning naar een ver-
zorgingshuis in de buurt van haar dochter. Ik word inge-
schakeld omdat mevrouw Johnson ’s nachts hard “help, 
help” roept. De indruk bestaat dat zij angstig is, want 
als een verzorgende ’s nachts op haar geroep afkomt, 
spreekt zij over de oorlog en is er sprake van herbelevin-
gen van deze oorlogservaringen. Als ik bij haar kom om 
kennis te maken, is haar dochter daarbij ook aanwezig. 
Mevrouw Johnson glimlacht en is ontspannen. Zij zegt 
prima te slapen, maar ze is niet in staat om vragen over 
haar verleden te beantwoorden. Zij weet het niet meer. 
Als haar dochter haar levensverhaal vertelt, luistert zij, 
maar vertoont geen spoor van herkenning. Haar dochter 
vertelt namelijk dat mevrouw Johnson als vrijwilligster in 
de Ierse militaire dienst zat. Zij werd uitgezonden naar 
Azië. Tijdens deze reis is haar vliegtuig neergestort. Ter-
wijl de dochter dit verhaal vertelt, wordt uit de reacties 
van haar moeder duidelijk dat zij overdag, als zij zich vei-
lig voelt, geen enkele herinnering heeft aan deze gebeur-
tenis. Wij besluiten dan ook, in samenspraak met haar 
dochter, dat er voor traumabehandeling geen indicatie 
is. Wel worden er adviezen gegeven aan de verzorgen-

den om haar angst ’s nachts te verminderen, door haar 
met regelmaat ’s nachts te bezoeken, haar te oriënteren 
in tijd, plaats en persoon, en door muziek aan te zetten 
als zij wakker is (Ierse volksliedjes).

Conclusie 
EMDR is mogelijk bij dementie maar er moeten, afhanke-
lijk van het cognitief functioneren, aanpassingen plaats-
vinden in het protocol en in de modaliteit (zie praktijk-
boek EMDR deel II hoofdstuk EMDR bij ouderen door M. 
Vink en W. Soeteman).

De familie en eventueel het verzorgend team moeten 
betrokken worden bij de EMDR-behandeling om de uit-
leg van de behandeling later voor de patiënt te kunnen 
herhalen, om nazorg en voorzorgsmaatregelen te kunnen 
geven en om te kunnen observeren en reflecteren op het 
effect van de behandeling. Als de patiënt zelf geen toe-
stemming kan geven voor de behandeling,  moet de wet-
telijk vertegenwoordiger instemming geven. Als de herin-
neringen alleen bij toename van angst naar boven komen, 
moet er gekozen worden voor andere interventies.
Een voorzichtige aanbeveling is om bij mensen met de-
mentie te checken of zij onderscheid kunnen maken 
tussen vroeger en nu, voordat een EMDR-behandeling 
wordt gestart. Als dat onderscheid niet gemaakt kan 
worden, bestaat het risico dat de patiënt de ervaring in 
het hier en nu ervaart zonder dat hij of zij kan worden 
gerustgesteld dat het een vroegere gebeurtenis betreft 
en dat de patiënt nu veilig is. 

Ik adviseer om bij angstklachten bij mensen met demen-
tie altijd te onderzoeken of deze voortkomen uit herbe-
levingen van vroegere ingrijpende ervaringen. Als dat 
het geval is, ga dan na of EMDR geïndiceerd is en start de 
behandeling of verwijs door naar een EMDR-therapeut 
die ervaring heeft met mensen met dementie. Dementie 
is niet bij voorbaat een uitsluitingscriterium voor behan-
deling. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. 

Lucinda Meihuizen is GZ psycholoog en EMDR Europe 

practitioner. Zij is werkzaam bij Zorgpartners Midden 

Holland (een organisatie voor verpleeghuiszorg) en bij 

PHHaastrecht (een vrijgevestigde basis GGZ praktijk). 
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Emily heeft een nieuwe administratieve baan waarbij 
ze met spreadsheets werkt. Ze vergeet weleens een 
cijfer in te vullen. Dan krijgt ze van een collega de 
spreadsheet terug met het ontbrekende cijfer te be-
stemder plekke in vet rood, corps 20. Als dat voor de 
vijfde keer gebeurt, wordt het Emily zwart voor haar 
ogen en voelt ze zich duizelig en misselijk. Natuurlijk, 
ze maakt fouten, ze is af en toe slordig, ze is geen per-
fectionist. Het is prima als haar collega haar daarop 
wijst. Maar zo hoeft het niet. Zo vernederend. Als ze 
weer bij zinnen is, besluit ze haar collega hierop aan 
te spreken. Daarbij past ze de regel van de vier G’s 
toe, die ze in een communicatietraining heeft geleerd: 
benoem de Gebeurtenis, zeg wat daarvan de Gevolgen 
zijn, tot welk Gevoel dat leidt en wat het Gewenst ge-
drag is.

Tot haar verbijstering valt haar collega woedend uit en 
zegt: “Moet je jezelf nou eens zien zitten. Als een ge-
wond vogeltje. Tranen in je ogen. Wat moet je nou? Je 
stelt niets voor, weet nergens wat vanaf, en je wilt mij 
de les lezen? Zo onprofessioneel.”
Vanaf dat moment vermijden zij en haar collega ieder 
oogcontact. Emily slaapt slecht, gaat met lood in haar 
schoenen naar haar werk en raakt in paniek bij de ge-
dachte dat ze opnieuw een fout zal maken. Ze blijft 
haar werk maar controleren en er komt nauwelijks nog 
iets uit haar handen. 

Aanpak
Als Emily bij mij in behandeling zou zijn, dan had ik de 
afwijzing door de collega als een trauma behandeld. Ik 
zie Emily echter niet in mijn praktijk, maar bij de trai-
ning ‘Omgaan met conflicten’, die ik samen met een 
acteur geef. We pakken het wat anders aan dan gebrui-
kelijk bij dit soort trainingen. We maken geen indeling 
in typen conflicten (over mensen, middelen of macht) 
en we behandelen ook niet de verschillende manieren 
waarop je met conflicten kunt omgaan (meer of min-
der assertief en meer of minder coöperatief). In plaats 
daarvan focussen we direct op de emotionele lading 

van een conflict en is het doel eerst jezelf onder con-
trole krijgen en de relatie sociaal veilig maken. 

Ik ben benieuwd of dat bij Emily gaat werken zonder 
EMDR. Als ze in de training over haar gevreesde col-
lega spreekt, bevriest ze. Ze is echt doodsbang. 
Om haar freeze-reactie te doorbreken vraag ik haar: 
“In welk deel van je lichaam voel je geen angst? Teen, 
elleboog, neus?”
“In mijn linker oorlelletje”, zegt Emily. Ze concentreert 
zich daarop en haalt rustig adem (langer uit dan in). 
Dan voelt ze zich veilig en gaat vanuit dit gevoel het 
gesprek aan met haar collega (gespeeld door de ac-
teur). Opnieuw gaat de collega in de aanval: “Als jij 
geen fouten zou maken, hoef ik niet zo te doen. Het 
ligt allemaal aan jou.”

Opmerkelijk is dat Emily rustig blijft en benadrukt dat 
ze tot een goede verstandhouding wil komen. Ze geeft 
ruimte aan haar collega, legt iets uit over haar eigen 
slordigheid en stelt vragen. De collega bindt in en zegt 
dat ze misschien wat minder heftig had kunnen reage-
ren. Ze sluiten af met de afspraak het in de toekomst 
anders aan te pakken. 

Natuurlijk, het gaat hier om een nagespeelde situatie 
in een relatief veilige omgeving van een conflicthante-
ringstraining. Het is niet gezegd dat Emily bij een her-
nieuwde confrontatie met haar collega zo rustig blijft 
en dat de collega werkelijk inbindt. Maar wat hier wel 
gebeurt is dat Emily uit haar freeze-reactie komt en 
zelfbewust haar collega aanspreekt.
Het verschil met een EMDR-behandeling is dat desen-
sitisatie van de eerdere, beschadigende gebeurtenis 
niet gebeurt. Het accent ligt op het leren doorbreken 
van de freeze-reactie, waardoor je vanuit een gevoel 
van sociale veiligheid de relatie met de ander kunt 
aangaan.

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

lisatie is stress- en burn-outklachten.

Tekst: Carien Karsten

Uit de freeze 
bij conflicten

Column
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Petra Spuijbroek ziet in de praktijk dat patiënten met 
een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vaak ongewild 
en onwetend over de schreef gaan in hun gedrag. 
Daarmee is de kans groter dat zij met justitie te maken 
krijgen. “Ik heb op de SIG-avond een voorbeeld gege-
ven van een dertienjarige jongen die op zijn telefoon 
een groot bestand had met foto’s van naakte meisjes. 
Hij liep daarmee naar meisjes toe. Die begonnen dan 
te giechelen. Zo maakte hij contact. Als hij Pokemon 
plaatjes had laten zien, dan waren die meisjes hele-
maal niet onder de indruk. Hij is opgepakt omdat hij 
met porno over straat liep en daar meisjes mee lastig 
viel, terwijl het zijn bedoeling was om contact te ma-
ken. Hij wist niet hoe hij dat op een goede manier kon 
doen.”
Nina ten Hoor herkent dat het gedrag van de patiën-
ten met een ASS vaak wordt aangestuurd door een 
onschuldige en naïeve manier van denken. “Sommige 
mannen die zich schuldig maken aan stalking hebben 
nog nooit een vriendin gehad en blijven een vrouw las-
tig vallen als ze verliefd zijn. Ze kunnen zich niet ver-
plaatsen in hoe het voor de ander is, om zo dicht op de 
huid gezeten te worden. We zien bij huiselijk geweld 

ook een categorie mannen bij wie het geweld begint 
met de komst van de kinderen. Er ontstaat dan over-
prikkeling en er zijn dan typische aanleidingen voor het 
geweld. Het gaat niet om jaloezie, maar bijvoorbeeld 
om het feit dat de verwarming niet is uitgedaan of een 
lekkend melkpak is teruggezet in de koelkast. Dat is 
het type patiënt waarbij wij denken aan een autistische 
aandoening.”
Petra vult aan: “Het is belangrijk om in je afwegingen 
steeds de vraag mee te nemen: is dit crimineel gedrag 
of gedrag dat voortkomt uit een bepaalde autistische 
fascinatie. De uitwerking ziet er misschien hetzelfde 
uit, maar de oorzaak is anders en ook de behandeling 
is dan meteen anders.”
Beide therapeuten ervaren hoe lastig het in de praktijk 
is om een gemis aan theory of mind te onderscheiden 
van een gebrek aan gewetensfunctie. Nina ziet bij pa-
tiënten met ASS soms het enorme gemak waarmee ze 
glashard verhalen vertellen die niet kloppen.

“We weten dat bij kinderen met ASS fantasie en werke-
lijkheid vaak door elkaar lopen”, zegt Petra. “Dan hoor 
je rare verhalen. Maar we zien ook vaak dat patiënten 
met een ASS alleen hun kant van het verhaal vertellen 
en niet de bredere context kunnen zien. Vaak is het 
moeilijk om de diagnose echt hard te maken: het voelt 
dan als wel of niet autistisch, maar dat idee moet na-
tuurlijk wel worden onderbouwd. Vooral bij PDD-NOS 
is het beeld vaak grillig. Ook bij vrouwen is het stellen 
van de diagnose ingewikkeld. Zij zijn heel goed in staat 
om gedrag te kopiëren en spiegelen zich aan anderen 
om een idee te krijgen van hoe zij zich moeten gedra-
gen.”

‘Ongewild en onwetend 
over de schreef’

SIG zag SIG

Tekst: Gea Procee    Foto: Joost van Halm

Alle SIG’s werken aan de ontwikkeling van specifieke expertise in EMDR. Vaak past de problematiek van 
patiënten in meerdere aandachtsgebieden tegelijk en voelen leden van de SIG’s de behoefte om van en 
met andere SIG’s te leren. Nina ten Hoor, voorzitter van de SIG EMDR en Forensische zorg, nodigde Pe-
tra Spuijbroek, voorzitter van de SIG Autisme, uit op hun SIG-bijeenkomst. Mensen met autisme komen 
regelmatig in aanraking met justitie. Behandeling vraagt specifieke vaardigheden van de therapeut.

EMDR bij autisme in de forensische zorg

“Is dit crimineel gedrag 
of gedrag dat voortkomt 

uit een bepaalde 
autistische fascinatie?”

(Petra Spuijbroek)
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Focus
Petra noemt zichzelf een pleitbe-
zorger van het inzetten van EMDR 
bij autisme. “Ik vind dit ongelofe-
lijk zinvol en niet alleen binnen de 
diagnose PTSS. We zetten EMDR 
ook in bij patiënten met een ASS 
die door hun prikkelgevoeligheid 
fobische angsten ontwikkelen. De 
prikkelgevoeligheid neemt niet af, 
maar ze worden wel minder ang-
stig en daardoor neemt de ver-
mijding ook af. Dan durven ze wel 
weer naar buiten.” 
Nina is van mening dat binnen de 
forensische zorg nog specifieke 
deskundigheid wordt gemist om 
te werken met patiënten met ASS. 
Petra begrijpt dat therapeuten 
worden opgevoed om zich aan 
het geldende protocol te hou-
den, terwijl dat bij patiënten met 
een ASS vaak niet op die manier 
kan. De aanpassingen die daarin 
zijn voorgesteld zijn nu goed be-
schreven in een hoofdstuk in deel 
twee van het EMDR Praktijkboek. 
En er is inmiddels ook een cursus 
EMDR bij autisme. Petra is blij dat 
de aandacht groeit: “Enkelvoudig 
trauma komt in de groep patiën-
ten met ASS eigenlijk niet voor. 
Omdat deze patiënten in de so-
ciale omgang vaak miskleunen 
en niet goed snappen waarom, 
is hun zelfbeeld heel kwetsbaar. 
Veel patiënten met autisme zijn 
of worden in hun leven extreem 
gepest. Als ik een levenslijn maak 
voor negatieve levensgebeurte-
nissen, dan zijn niet alle gebeurte-
nissen even ingrijpend, maar voor 
iemand met autisme wel heel erg. 
Tijdens een behandeling kunnen 
hun uitspraken ook heftiger zijn 
dan ze eigenlijk bedoelen. Dan 
hoor je uitspraken zoals: ‘Ik kan 
beter dood zijn’.  Maar dat bete-
kent eigenlijk: ‘Ik trek het niet’.” 
Petra adviseert om uit te leggen 
hoe zo’n uitspraak op een ander

Links: Petra Spuijbroek   Rechts: Nina ten Hoor
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overkomt en welke andere manieren er zijn om te ver-
tellen dat het teveel wordt. 
Nina benoemt hoe lastig het kan zijn om in een ses-
sie met een patiënt met ASS de focus vast te houden. 
“Ik herinner me de casus van een man die zo gefrus-
treerd was over allerlei instanties dat hij dacht aan 
het gooien van een brandbom. De behandelaar had in 
eerste instantie nog wel empathie, maar de man bleef 
heel rigide en zijn boosheid leek zich alleen maar uit 
te breiden. De therapeut zag op een gegeven moment 
door de bomen het bos niet meer. Het was heel ver-
helderend om tijdens de SIG-bijeenkomst van Petra te 
horen hoe je een selectie kunt maken: door niet mee 
te gaan in het geheel, maar met een duidelijk doel te 
beginnen. Dan lukt het meestal wel om spanning te 
laten zakken.”

Fixatie
Bij preoccupaties van patiënten met een ASS, waar-
bij sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
heeft Nina goede ervaringen met het aanpakken van po-
sitieve targets met EMDR. Typisch voor dat gedrag is het 
opgaan in fijne dingen. “We vermoeden dat mensen een 
specifieke fixatie kunnen hebben vanuit een defect of 
trauma, maar vaak is dat trauma niet direct zichtbaar. 
Wanneer de lading zakt ten aanzien van de positieve tar-

gets, dan komen andere emoties boven en daar kun je 
dan mee aan de slag. Bij een man met een fixatie voor 
de billen van vrouwen die al een aantal keer was ge-
recidiveerd in ‘billenknijpen’, zaten onze collega’s bij de 
reclassering met hun handen in het haar, want hij hield 
er gewoon niet mee op. Maar na EMDR op de positieve 
targets stopte hij er mee. Het was gewoon een wonder-
tje: het was weg.”
Binnen de afdelingen voor autisme wordt hier volgens 
Petra nog onvoldoende mee gedaan. “Ik heb er voor 
het eerst van gehoord bij Nina op de SIG-bijeenkomst 
en we hebben het er in onze SIG nog niet over gehad. 
Het vraagt om een andere mindset om ook deze mo-
gelijkheden te gaan benutten binnen onze behande-
lingen.”
In de voorbereiding op EMDR maken Nina en Petra ver-
schillende afwegingen. “Wij behandelen veel patiënten 
met interpersoonlijk wantrouwen”, vertelt Nina. “Ik 
ben van mening dat je niet in alle gevallen met EMDR 
moet beginnen. Soms wordt de structuur van de sessie 
niet goed verdragen. Onze patiënten voelen zich vaak 
snel aangevallen. Mijn ervaring is dat het dan helpt 
als je eerst meer vertrouwen opbouwt, zodat ze zich 
open kunnen stellen en hun kwetsbaarheid kunnen la-

ten zien. Door de tijd te nemen voor uitleg en psycho-
educatie, wordt het contact van beide kanten meer 
vertrouwd. Dat werkt vaak beter dan een acute start.”

Petra: “Ik doorloop in de voorbereiding de hele werk-
wijze aan de hand van pictogrammen, waarmee ik 
precies kan uitleggen wat we in welke volgorde gaan 
doen. Daarna beginnen we gewoon. Voor patiënten met 
een ASS is het heerlijk dat het altijd op dezelfde manier 
gaat. Het is voor hen minder belangrijk of ik een aardige 
mevrouw ben of niet.”

Te autistisch
Petra en Nina zien beiden de meerwaarde van de SIG’s 
voor therapeuten die veel EMDR doen met een speci-
fieke doelgroep. Petra is enthousiast over de kruisbe-
stuiving die aan het ontstaan is. Nina benadrukt hoe 
belangrijk goede contacten tussen behandelteams zijn 
voor patiënten. “Onze patiënten met een ASS die fo-
rensische zorg nodig hebben, lopen het risico dat zij bij 
het ene team te horen krijgen dat hun problematiek ‘te 
autistisch’ is, en bij het andere team dat het ‘te foren-
sisch’ is. Dan wordt een patiënt als een hete aardappel 
doorgeschoven. Wanneer we gebruik maken van elkaars 
expertise, kunnen we deze situaties voorkomen.” 

Nina ten Hoor werkt als klinisch psycholoog in op-

leiding bij de Waag in Leiden.

Petra Spuijbroek is GZ-psycholoog en systeemthe-

rapeut. Zij werkt bij MOC Kabouterhuis Hoofddorp 

en in haar eigen praktijk Ziezo Nieuw Vennep. Daar-

voor werkte zij bij het Centrum Autisme van GGZ 

Rivierduinen.

“We vermoeden dat 
mensen een specifieke 
fixatie kunnen hebben 

vanuit een defect of 
trauma, maar vaak is dat 

trauma niet direct 
zichtbaar.”

(Nina ten Hoor)
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“Mag ik je een ethisch dilemma voorleggen”, aldus de 
vraag van een supervisante. Een van haar patiënten gaf 
haar, ‘omdat ze het echt verdiende’, een dinerbon van 75 
euro cadeau. De bon diende te worden besteed in een 
speciaal naar haar smaak uitgezocht restaurant waar zij 
samen met haar partner mocht dineren. Of ik zo’n bon zou 
aannemen? Ze worstelde er zichtbaar mee. Een bedrag 
van 75 Euro zat wel erg ver boven wat zij voor haar gevoel 
kon accepteren, maar aan de andere kant wilde ze de pa-
tiënt, die niet geheel vrij van narcistische trekken was, ook 
niet voor het hoofd stoten. En, zo moest ze wel erkennen, 
de behandeling die ze gaf liep wel heel erg goed. 
Ooit hadden we in het team waarin ik toentertijd werkte 
een discussie over het aannemen van geschenken. De 
verschillen in standpunten hierover waren enorm. Een 
van mijn vrouwelijke collega’s, een systeemtherapeute, 
bleek altijd alle geschenken van patiënten af te slaan. De 
anderen waren minder rigoureus en werden waarschijn-
lijk ook minder geplaagd door systemische betekenissen 
en consequenties die achter zo’n gift kunnen zitten. Zij 
accepteerden kleine en iets minder kleine schenkingen. 
Sommigen waren het meest verguld met zelfgemaakte, 
en daardoor zeer persoonlijke, cadeautjes. Zelf heb ik ooit 
een kistje gekregen vol met stofjes, lapjes en vettige wol. 
Na flink graaien in die troep kwam ik erachter dat de door 
mij veronderstelde boekenbon er niet in zat en dat de 
zooi die ik in mijn haast op weg naar de boekenbon op de 
grond geflikkerd had, juist het wezenlijk onderdeel van het 
cadeau vormde. Was ik dan vergeten dat ze het afgelopen 
jaar weer begonnen was met een cursus verantwoord 
knutselen met gebruikte en ongebruikte milieuvriendelijke 
materialen? In de discussie met mijn collega’s  kwam ik 
er, toch wel tot mijn gêne, achter dat ik de meest hebbe-
rige was binnen het team. Ik vond, van ons allen, niet al-
leen verreweg het hoogste bedrag redelijk als cadeau, ook 
moest ik erkennen dat ik een cadeautje na een geslaagde 
behandeling ook wel terecht vond. Ik had er per slot van 
rekening ook hard voor gewerkt, en worden artsen ook 
niet altijd overladen met cadeaus? Mijn zwager, arts en 
oprichter van een Arbodienst, wist mij altijd stikjaloers te 
maken als hij tijdens onze gemeenschappelijke winter-
sportvakantie de flessen wijn, pakken met zalm en potjes 
kaviaar, die hij van dankbare patiënten had gekregen, te 
voorschijn haalde. De wijnen waren altijd van een kwaliteit 
en prijs die ik me niet kon permitteren. Fijntjes vroeg hij 
mij altijd of ik met kerst ook nog wat had gekregen. Ik had 
hem ooit verteld dat EMDR-therapeuten zelden cadeaus 
krijgen, dus de schoft wist dat dit niet het geval was. 

Een keer liep het anders. Het was nog vóór het EMDR-
tijdperk. Ik  studeerde nog en liep stage bij de studen-
tenpsychologen aan de TU Delft. Een van mijn patiën-
ten was een student die bleef hangen in de rouw om 
het verlies van zijn zusje dat hij in een paar dagen tijd 
aan een infectie heeft zien sterven. Ik was nauwelijks 
ouder dan deze patiënt. De behandeling heeft maanden 
geduurd en was emotioneel gezien zeer intens, zowel 
voor de patiënt als de behandelaar. In de een na laatste 
zitting, hij was inmiddels door de rouw heen, liet hij me 
een foto zien van zijn zusje. Zij was al die tijd voor mij 
een abstracte figuur geweest, maar kreeg ineens een 
gezicht, een heel lief gezicht zelfs, en toen pas werd echt 
voelbaar hoe onrechtvaardig en afschuwelijk het verlies 
van dat meisje was. De trillende lip die ik nog probeerde 
te onderdrukken werd al gauw een enorme huilbui. Hij 
huilde met mij mee maar het was goed. We omhelsden 
elkaar. Hij kon ook met blijdschap en trots terugdenken 
aan zijn zusje. 
In de laatste zitting kwam hij met een enorm pak onder 
zijn arm binnen. Het cadeaupapier en de grote strik er-
omheen lieten weinig te raden over. Glunderend zette 
hij het immense pak naast zijn stoel. Tijdens het gesprek 
betrapte ik me erop dat mijn ogen telkens naar het pak-
ket afdwaalden. Ook fantaseerde ik er lustig op los: “Wat 
zou er in zitten? Kan ik het accepteren?” Dat was voor 
mij geen vraag. Natuurlijk kon ik het accepteren! Ik had 
het verdiend!! Wat fijn voor deze jongen dat ik hem zo 
goed behandeld had en wat fijn dat hij in een voor hem 
gepaste vorm uiting aan zijn dankbaarheid kon geven. Ik 
voelde me trots en aangenaam nieuwsgierig naar wat ik 
zou krijgen. In mijn hoofd repeteerde ik de plichtmatige 
zinnetjes als: “Dat had je toch niet moeten doen” en “Je 
bent echt helemaal gek dat je dit gekocht hebt.”
Ruim voor het einde van het uur maakte ik een eind aan 
het gesprek zodat er voldoende tijd over zou zijn voor 
de apotheose van de behandeling. We stonden op  en 
met ontroerde ogen bedankte hij me intens voor de be-
handeling. Vervolgens bukte hij zich, pakte het pakket op 
en zei: “Nu moet ik nog naar een verjaardagfeestje.” Hij 
draaide zich om en liep weg … met MIJN cadeau!

Column

Cadeautjes
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Client’s perspective

Choreografe Niki van 
Callandt begon haar 
dansproject in 2015, 
nadat ze zelf een EM-
DR-behandeling had 
ondergaan. Ze wilde 
deze ervaring verder 
onderzoeken in dans en 
vond de dansers Lucien 
Denny en Perry Gits be-
reid om ook zelf, en in 
elkaars bijzijn, het effect 
van EMDR te ervaren. 

EMDR-therapeute Evelyn van der Stok begeleide hen in 
dit project en volgde het wordingsproces in de studio. 
Tussentijds was zijn op verschillende momenten nodig. 
“Door EMDR komt er veel naar boven en tijdens het 
werken in de studio, blijft dat proces doorgaan”, vertelt 
Niki. “Je sluit het niet tussentijds af. In enkele situaties 
consulteerden we Evelyn over hoe we ermee om kon-
den gaan, want wij zijn niet de professionals.”
Danser, choreograaf en dansdocent Lucien Denny ver-
telt dat hij zelf in therapie was toen Niki hem vroeg 
om aan dit project mee te werken. “De rode draad in 
het dansstuk is vertrouwen”, zegt hij. “EMDR gaat over 
traumaverwerking en ik heb een aantal belangrijke trau-
ma’s die ik wil verwerken. Daarin merk ik hoe moeilijk 
het voor mij is om echt bij het meest intensieve niveau 
van het ervaren van mijn emoties te komen. De vraag 
in hoeverre je jezelf daarin als mens kan laten gaan, is 
voor mij heel belangrijk. Het gaat niet om mijn verleden 
maar om het proces, waardoor iemand er goed uit kan 
komen zonder erin te blijven hangen.” 
Niki vertelt dat Lucien vooral op het einde van het stuk 

naar zijn hoogste spanningsmoment zoekt, zoals dat 
ook in EMDR gebeurt. Perry is voor Lucien degene die 
hem er weer uithaalt. “Dat vraagt om communicatie”, 
zeg Lucien. “We moeten vanaf het begin het hele stuk 
beleven en met elkaar in contact zijn. Dan zie je bij el-
kaar belangrijke dingen gebeuren en reageer je daar op. 
Het is een onderzoek en kunst tegelijk.” 

“Het stuk staat wel vast in de chronologie”, zegt Niki, 
“maar duurt soms minuten langer of korter. Het blijft 
een onderzoeksproces. We wisten niet of het über-
haupt zou kunnen om EMDR en dans te combineren. 
Dat is nog nooit eerder gedaan. Voor mij is dans een 
manier om dingen echt te vertellen. Ik nodig het pu-
bliek uit om na te gaan denken over hun eigen hou-
ding tegenover trauma en behandeling. Mensen weten 
vaak niet dat ze een vooroordeel hebben, tot ze ermee 
worden geconfronteerd. Wij stellen ons kwetsbaar op 
door hen te laten zien hoe we zelf het proces zijn aan-
gegaan. Daarmee zien ze ook dat bij ons niet alles fan-
tastisch gaat, en dat mag: het mag uit de taboesfeer 
gehaald worden.” 

Tekst: Gea Procee    Foto's: Alexander van der Linden en Remy Tilburg

Een dansvoorstelling 
met een missie
Het dansstuk ‘EMDR; GOOGLE ME’ van choreografe Niki van Callandt begint in stilte. Twee dansers kij-
ken voor zich uit. De stilte houdt aan tot een van de dansers zijn eerste beweging inzet. Ook als muziek-
ritmes beginnen op te komen, blijft de verstilling voelbaar. De mannen ontmoeten elkaar in krachtige 
bewegingen, maar blijven toch ook in zichzelf gekeerd. Elk van hen is bezig met zijn eigen verkenningen 
in beweging. De één lijkt soms de kwelgeest van de ander, die zich als storende factor mengt in het 
onderzoek. Maar ze zijn er ook om elkaar op te vangen en terug te zetten in hun evenwicht.

“Het gaat om het 
proces, waardoor 

iemand er goed uit 
kan komen zonder 

erin te blijven 
hangen.”
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Hetzelfde proces met Afrikaanse dansers 
Het dansproject is in Nederland goed ontvangen. Niki 
van Callandt heeft inmiddels contact met EMDR Europe 
dat interesse heeft getoond om de voorstelling op de 
agenda van het volgende Europese EMDR congres in 
Barcelona te zetten. De choreografe heeft ondertussen 
plannen om haar project uit te breiden. In december 
diende zij een aanvraag voor subsidie in bij het Am-
sterdams Fonds voor de Kunsten. Ze wil het project 
naar Zuid-Afrika brengen. “Ik ben erachter gekomen 
dat EMDR in Nederland nog echt niet zo bekend is als 
ik zou willen, maar in de Afrikaanse cultuur wordt er 
nóg minder over trauma en behandeling gesproken. Ik 
heb veel Afrikaanse vrienden. Ze zeggen dat je het niet 
overleeft als je je in het dagelijks leven blijft bezig hou-
den met wat er eerder in je leven is gebeurd. Voor som-
migen werkt dat misschien, maar voor veel mensen 
werkt dat niet zo. Ik wil onderzoeken hoe zij daarmee 
omgaan door dit kunstproject met Afrikaanse dansers 
aan te gaan. Juist omdat zij zich zo goed in dans kun-
nen uitdrukken en zulke expressieve dansers zijn. Op 
die manier kunnen we naast elkaar zetten hoe het er 
in Nederland en hoe het er in Afrika aan toegaat, ter-
wijl we op dezelfde manier werken met dezelfde cho-
reograaf. Ook Lucien gaat mee. Hij is man, danser en 
heeft het zelf ook doorgemaakt. We gaan daar werken 
met lokale therapeuten. Zij kennen de cultuur, de taal 
en de manieren. Ik ben ervan overtuigd dat er een 
verschil te zien zal zijn. Mijn grote wens is om 
uiteindelijk de Afrikaanse dansers hier naartoe 
te halen en dan samen met Perry en Lucien 
een avondvullend programma te maken.” 

Voor Niki en Lucien blijft het project, 
naast een dansvoorstelling, ook een 
therapeutisch proces. De choreogra-
fe en de dansers zijn erin geslaagd 
om weg te blijven bij clichés en 
tonen vooral een indrukwek-
kend bewegingsvocabulaire 
dat wordt gedragen door de 

authenticiteit van de twee krachtige dansers. Voor bei-
den is het onderzoek nog niet afgesloten. Lucien: “Ik 
verwacht dat ik vanzelf ga merken wanneer het voor 
mij persoonlijk klaar is. Voor nu is dat nog open.” Niki 
wil haar missie om zoveel mogelijk publiek in aanraking 
te brengen met de kracht van EMDR zeker nog blijven 
voortzetten. “Het motto van onze therapeute Evelyn 
van der Stok is dat niemand hoeft rond te lopen met 
een trauma. Je kunt van shit mest maken.”

Niki van Callandt studeerde af aan de Hogeschool 

voor de Kunsten in Tilburg. Zij werkt sinds 2013 als 

zelfstandig danseres en choreografe met een eigen 

dansgezelschap.

Lucien Denny studeerde af aan de Amsterdamse Ho-

geschool voor de Kunsten. Hij is professioneel dan-

ser, docent en choreograaf.

Perry Gits studeerde af aan de Amsterdamse Hoge-

school voor de Kunsten. Hij is als professioneel dan-

ser en zanger momenteel te zien in de musical Hair.

Perry Gits
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Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh    Illustratie: Charlotte Tasma

Research

Elke paar jaar verschijnt er een nieuwe versie van het 
Nederlandse EMDR-standaardprotocol, de laatste jaren 
in samenwerking met de protocollencommissie van de 
VEN. Deze commissie verzamelt via de supervisoren 
jaarlijks suggesties voor verbetering. Uiteindelijk beslis-
sen de auteurs van het protocol over de door te voeren 
aanpassingen.
Niet elk land heeft een ‘eigen’ protocol; meestal wordt 
er gewerkt met een vertaalde versie van het standaard-
protocol van Francine Shapiro uit 2001. Zij koos er voor 
om het protocol zo min mogelijk te wijzigen, zodat in
elk onderzoek en overal ter wereld dezelfde procedure 
wordt gehanteerd. Het nadeel hiervan is dat er onvolko-
menheden blijven bestaan en mogelijke verbeterpunten 
blijven liggen. In Nederland kiezen we er voor om het
protocol juist wel regelmatig aan te passen, meestal op
grond van klinische ervaring, wetenschappelijk onder-rr
zoek, voortschrijdend inzicht en veelgemaakte fouten 
tijdens de trainingen en supervisies.

De selectie van de NC
De NC-selectie is voor velen een relatief moeilijk, maar 
erkend belangrijk, onderdeel van het EMDR-proces.
Shapiro spreekt van: ‘A statement that expresses the 

underlying belief or maladaptive self-assessment that 

goes with the image’ (Shapiro, 2001, p58). In de trainin’ -
gen wordt gesproken over de NC als: ‘De disfunctionele 
opvatting over zichzelf als persoon die door de ‘target-
herinnering’ wordt opgeroepen’ (De Jongh & ten Broeke,
2003, p 71). Er is dus nauwelijks verschil in definiëring.
De NC is per definitie verbonden aan een plaatje (image)

en gaat uitdrukkelijk niet over diegene in het beeld maar 
over de persoon in de kamer van de therapeut, kijkend 

naar het beeld. De gehanteerde definities met de ber -
grippen ‘belief’ (Shapiro) en ‘opvatting’ (De Jongh & Tenff

Broeke) leiden wel soms tot verwarring met een zoge-
naamde kernopvatting. Een kernopvatting gaat over wie 
of wat de persoon is (of denkt te zijn) in het algemeen, 

los van het target en betreft dus het zelfbeeld, terwijlt

een NC gaat over wat de persoon over zichzelf gelooft 
met het ‘target’ in gedachten. 

Criteria waaraan de NC moet voldoen
Shapiro noemt verder dat een NC affectgeladen moet
zijn, betrekking moet hebben op de persoon zelf en ge-
formuleerd moet zijn in de tegenwoordige tijd (dus niet:
‘Ik was in gevaar’). Het gaat uitdrukkelijk om disfunctio-

nele cognities. Voor een persoon die objectief scheel is, is 
‘Ik ben scheel’ dus geen een goede NC. In Nederland wor-rr
den deze kenmerken samengevat in een lijstje met crite-
ria waaraan een geschikte NC moet voldoen, te weten:
1) heeft betrekking op de patiënt als persoon, 2) is disfunc-
tioneel (d.w.z. objectief onjuist of ontregelend), 3) heeft
betrekking op het ‘target’, 4) is actueel geldig en 5) affect 
geladen (De Jongh & ten Broeke, 2003, p.73)1. De verschil-
len met Shapiro liggen dus niet in de definiëring van de
NC, maar in de mate waarin de definitie strikt wordt ge-
hanteerd. Opmerkelijk is dat veel NC’s die Shapiro in haar
boek noemt in het Nederlandse rijtje van ‘veel gemaakte
fouten’ passen. Op zichzelf een wat wonderlijke situatie.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van NC’s die wij 
niet zouden goedkeuren (Shapiro, 2001, p 430):

Verschillen tussen het Nederlandse
EMDR-standaardprotocol en het
originele protocol van Shapiro
Deel I: de NC

Het bestuur van EMDR Europe vroeg Nederland om een overzicht te geven van de belangrijkste 
aanpassingen in het Nederlandse protocol, inclusief een toelichting daarop. Wij menen dat de 
overwegingen die tot deze aanpassingen hebben geleid ook interessant zijn voor Nederlandse 
EMDR-therapeuten. In deze bijdrage gaan we in op de ‘Nederlandse visie’ op het gebruik van 
de ‘Negatieve Cognitie’ (NC).
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‘I cannot trust anyone’

De ‘NC’ ‘I cannot trust anyone’ lijkt meer betrekking te 
hebben op het gevoel van wantrouwen of onveiligheid 
in het dagelijks leven (als symptoom) en minder op het 
‘target’ (verwarring NC met klacht). 

‘I deserve only bad things’ 

De ‘NC’ ‘I deserve only bad things’ genereert ongetwij-
feld lading, maar lijkt meer betrekking te hebben op het 
zelfbeeld dan op het target (verwarring NC met zelf-     

Bij een verkeerd gekozen NC 
staat de trein misschien niet 

hoog genoeg op de berg, 
maar bij een verkeerd 

gekozen ‘target’ staat de 
trein op de verkeerde berg!
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beeld). Door ‘want’ achter de uitspraak te zetten, ont-
staat zicht op de kernopvatting, bijvoorbeeld ‘..want …

ik ben waardeloos’. 

‘I am guilty’

De NC ‘Ik ben schuldig’ komt volgens de Nederlandse 
precieze manier van denken nog maar betrekkelijk wei-
nig voor. Bij een herinneringsplaatje aan een verkrach-
ting kan de NC ‘Ik ben schuldig’ juist zijn, als de persoon 
bijvoorbeeld meent te weinig tegengestribbeld te heb-
ben, maar meestal heeft de overtuiging (mede-)schuldig 
te zijn te maken met een chronologisch eerder plaatje, 
bijvoorbeeld het beeld dat een patiënte bij haar latere 
verkrachter in de auto stapt: ‘Had ik dat maar niet ge-

daan’. 
Overigens zouden we in Nederland zelfs hier betwijfe-
len of de NC ‘Ik ben schuldig’ wel de beste optie is. Ter 
bepaling van de juiste NC wordt geadviseerd om door 
te vragen: “Hoe noem je zo iemand die niet goed oplet 

bij wie hij in de auto stapt?” Dan blijkt het toch vaak om 
zelfwaardering te gaan en zijn therapeut en patiënt op 
het verkeerde been gezet door de klachten: schuldge-
voelens en zelfverwijt. Als de patiënt moet kiezen, ge-
nereert ‘Ik ben een sukkel’ vaak meer lading dan ‘Ik ben 

schuldig’, wat inhoudelijk ook goed wordt begrepen.
Uiteindelijk is de lading doorslaggevend: het creëren van 
lading is immers het belangrijkste doel en gaat boven 
conceptuele zuiverheid. Dit voorbeeld (targetselectie bij 
schuldgevoel en zelfverwijt) is in de laatste versie van 
het Nederlandse protocol (2016) opgenomen als voet-
noot: “Indien er sprake is van zelfverwijt met betrekking 

tot de te bewerken herinnering is het vaak zinvol om na 

de uitleg direct te beginnen met: ‘Welk beeld roept het 

zelfverwijt het sterkste op?’.” Dit is een goed voorbeeld 
van de manier waarop in Nederland geprobeerd wordt 
alle aanscherpingen op te nemen in het protocol. Het 
nadeel is natuurlijk dat het protocol met iedere verbij-
zondering omvangrijker en ingewikkelder wordt.  

Cognitieve domeinen
Ook het denken in ‘soorten NC’s’ is in Nederland verder 
uitgewerkt dan door Shapiro. Zij verdeelde NC’s al in ca-
tegorieën in, maar ging er verder nauwelijks op in (zie 
Figuur 1). In Nederland werd het begrip ‘cognitieve do-
meinen’ geïntroduceerd, met de volgende indeling: ‘con-
trole’, ‘zelfwaardering’, ‘verantwoordelijkheid en schuld’ 
en ‘veiligheid’.

De nadruk op ‘cognitieve domeinen’ is niet in de laatste 
plaats ontstaan om didactische redenen: het dwingt the-

rapeuten om goed na te denken over wat is er ‘bescha-

digd’ in termen van betekenisverlening, en dus ook over 
wat er ‘gerepareerd’ moet worden: het brengt orde in de 
chaos van steeds langer wordende lijstjes onder thera-
peuten met mogelijke NC’s. Het laten kiezen van een NC 
uit zo’n lijstje bij wijze van ‘multiple choice’ is overigens 
echt onverstandig, omdat hierdoor de connectie met het 
‘target’ verloren gaat. Het lezen van een lijstje met NC’s 
en het tegelijkertijd in gedachten houden van het ‘target’ 
is immers onmogelijk. 
De therapeut wordt uitdrukkelijk uitgedaagd om vooraf 
een hypothese te vormen over de disfunctionele beteke-
nis die door de herinnering aan de traumatische gebeur-
tenis wordt geactiveerd. Het geeft de therapeut de mo-
gelijkheid om directief te zijn over de meest adequate 
selectie. Voor de patiënt is het immers moeilijk om het 
idee achter de NC-selectie te doorgronden. De letterlijke 
instructie luidt: Vraag je af - luisterend naar het verhaal 

en kijkend naar het gekozen ‘target’ - in welk domein 

(vermoedelijk) de negatieve cognitie is te vinden.
In de loop van de tijd zijn de ‘cognitieve domeinen’ 
steeds centraler komen te staan. Zo worden in de EMDR-
basistraining de afzonderlijke domeinen uitgebreid be-

Figuur 1. Voorbeelden van NC's, PC's en cognitieve domeinen in het 
 tekstboek van Shapiro
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sproken en in het standaardprotocol zijn de instructies 
aangepast aan de keuze van het vermoedelijke domein. 
Mogelijk ten overvloede moet nog gezegd worden dat 
deze aanpassingen niet gebaseerd zijn op wetenschap-
pelijk onderzoek. Er is veel onderzoek gedaan naar het 
belang van oogbewegingen en andere werkgeheugen-
belastende taken, maar er zijn geen studies gedaan naar 
het belang van specifieke onderdelen van het protocol. 
We weten dus niet of de Nederlandse aanpassingen ook 
echt een meerwaarde hebben. 

Het belang van een ‘juiste’ NC
Los van de hiervoor genoemde argumenten kunnen we 
ons afvragen hoe belangrijk de selectie van een goede 
NC is. Met name in de domeinen ‘schuld’ en ‘zelfwaar-
dering’ kan een rake NC in belangrijke mate bijdragen 
aan een verhoging van de SUD: met het benoemen of 
blootleggen van de disfunctionele betekenis wordt het 
traumatische geheugennetwerk optimaal geactiveerd. 
In sommige gevallen leidt dit zelfs al direct tot een soort 
herevaluatie: “Wat stom dat ik me nu weer zo’n slechte 
dochter voel, terwijl ik eigenlijk niets verkeerd deed.”
In het domein ‘controle’ (het plaatje is objectief naar, of 
de machteloosheid van toen wordt nu weer gevoeld) le-
vert het vragen naar de NC meestal geen extra lading 
op. De therapeut wordt aangemoedigd geen vaart te 
verminderen en lading te verliezen en de reactie van de 
patiënt samen te vatten met: “Klopt het dat je je (op-

nieuw) machteloos voelt als je nu naar het plaatje kijkt?” 
Dit geldt ook voor targets in het domein ‘veiligheid’: 
meestal betreft het herbelevingen van het gevaar van 
toen, en niet zozeer disfunctionele betekenisverlening in 
de actualiteit.

In veel gevallen is het trouwens zo dat de EMDR ‘toch 
wel loopt’, getuige de vele succesvolle behandelingen 
van beginnende EMDR-therapeuten, waarbij ze de NC 
- en zelfs de targetselectie - niet zo uitvoerden als be-
doeld. De grootste winst valt natuurlijk te behalen in die 
gevallen waarin het juist niet loopt zoals gehoopt. Dan 
helpt kennis over de verschillende domeinen om er snel-
ler achter te komen wat er aan de hand is en kan de 
therapeut beter bijsturen. 

Toen versus nu
De vraag naar het belang van het precies volgen van 
het protocol heeft ook betrekking op de ‘toen versus 
nu’- kwestie. Het Nederlandse protocol legt hier veel 
nadruk op: “Even voor de zekerheid, is dit het plaatje 

dat je echt nu het naarste vindt om naar te kijken, of is 

dit het plaatje waarop te zien is wat je tóen het naarste 

vond?” In veel gevallen doet het er misschien niet zo toe, 
maar het proces kan sneller en scherper verlopen als 
het onderscheid goed wordt gehanteerd, en soms ligt 
een minder optimale keuze van het ‘target’ ten grond-
slag aan stagnaties tijdens het proces of het uitblijven 
van het beoogde effect. De laatste tijd is er in Nederland 
een tendens om er van uit te gaan dat de keuze van het 
plaatje belangrijker is dan de NC-bepaling, vooral sinds 
er meer oog is gekomen voor fantasiebeelden (‘wat er 
had kunnen gebeuren’) en doemscenario’s over 'wat er 
zou kunnen gebeuren' (flashforwards). Bij een verkeerd 
gekozen NC staat de trein misschien niet hoog genoeg 
op de berg, maar bij een verkeerd gekozen ‘target’ staat 
de trein op de verkeerde berg! 

Conclusie 
In Nederland wijken we op een aantal punten af van het 
EMDR-standaardprotocol zoals dit door Shapiro circa 
vijftien jaar geleden werd uitgewerkt (Shapiro, 2001). Het 
hier besproken onderscheid in ‘cognitieve domeinen’ 
betreft een van deze verschillen. We beargumenteerden 
dat een goed begrip van de NC behulpzaam kan zijn in 
het denken over wat er is ‘beschadigd’ in termen van 
betekenisverlening en wat er (dus) ‘gerepareerd’ moet 
worden. Buiten Nederland wordt ‘losser’ omgegaan met 
de NC. Het belangrijkste criterium lijkt of de betreffende 
uitspraak lading creëert. In de ogen van Nederlandse 
toehoorders ziet de EMDR er dan bij buitenlandse spre-
kers nogal ‘slordig’ uit. 
In een volgend nummer van EMDR Magazine zullen meer 
verschillen tussen het Nederlandse en het oorspronke-
lijke protocol van Shapiro worden besproken, waaronder 
de stap ‘back-to-target’, vragen naar de SUD, het wegla-
ten van ‘de veilige plek’ en het positief afsluiten.  

1 Het criterium ‘disfunctionaliteit’ is problematisch bij het 

 domein controle, waarover in een volgende publicatie meer.
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EMDR bij autisme
Ella Lobregt
Mensen met autisme worden beschouwd als een lastige doelgroep binnen de 
GGz. Daarbij komt dat hulpverleners symptomen, zoals angst en traumatische 
stress, vaak niet herkennen als symptomen van autisme. Dit fenomeen wordt 
‘diagnostic overshadowing’ genoemd. Ella Lobregt wilde weten of EMDR bij 
deze doelgroep een effectieve behandeling voor PTSS-symptomen kan zijn. 
Zij onderzocht of acht wekelijkse sessies in aanvulling op treatment as usu-

al (TAU) effectiever was dan alleen de gebruikelijke behandeling (TAU). Ella 
vond dat de patiënten EMDR goed aankonden. Daarnaast verminderden de 
hoeveelheid PTSS-symptomen in de behandelperiode met EMDR significant, 
ook na de behandeling, en significant meer dan wanneer alleen TAU werd 
toegepast. Ook kenmerken van autisme verminderden. De studie vond steun 
voor de hypothese dat EMDR een effectieve interventie is voor vermindering 
van traumagerelateerde klachten bij volwassenen met een autisme spectrum 
stoornis. Omdat Ella haar onderzoek onder moeilijke omstandigheden heeft 
moeten uitvoeren, kreeg ze van de VEN de ‘Tegenwindprijs’ uitgereikt. 

EMDR bij een negatief zelfbeeld
Brecht Griffioen en Anneleen van der Vegt
Een negatief zelfbeeld speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en voortbe-
staan van psychopathologie. Desondanks is er weinig onderzoek gedaan naar 
hoe een negatief zelfbeeld effectief kan worden behandeld. Brecht en Anneleen 
werken beiden bij de GGz-instelling Dimence. Ze onderzochten de effectiviteit 
van EMDR bij volwassenen met een negatief zelfbeeld, maar sloten mensen 
met een diagnose PTSS expliciet uit. Veel van deze mensen hadden een per-
soonlijkheidsstoornis. Cognitieve gedragstherapie als groepsinterventie (de ‘Wit-
boekmethode’) diende als controlegroep. Voor de studie werden dertig mensen 
geïncludeerd. Daarvan kregen elf personen individuele EMDR en acht mensen 
kregen CGT groepstherapie. In beide condities daalde de geloofwaardigheid van 
de negatieve kernovertuigingen, terwijl de positieve kernovertuigingen in geloof-
waardigheid juist toenamen. Er kon geen verschil tussen beide groepen worden 
vastgesteld. Daarnaast verminderde sociale angst en verbeterde sociale interac-
tie in beide groepen. De resultaten suggereren dat bij een dosis van tien sessies 
zowel EMDR als CGT effectieve behandelingen kunnen zijn voor patiënten met 
een negatief zelfbeeld en co-morbide psychiatrische aandoeningen.

EMDR bij verslaving
Wiebren Markus 
Wiebren werkt als promovendus bij verslavingszorginstelling IrisZorg. Hij 
presenteerde de resultaten van een gerandomiseerde effectstudie naar de 
haalbaarheid en effectiviteit van EMDR gericht op alcoholverslaving. Meer 
dan honderd ambulante alcoholafhankelijke patiënten kregen een reguliere 
verslavingsbehandeling. De helft kreeg in aanvulling daarop zeven EMDR-
sessies, waarbij verschillende EMDR-interventies (gericht op herinneringen, 
op positieve flashforwards en op negatieve flashforwards) werden ingezet. 
De resultaten lieten weliswaar zien dat EMDR net zo veilig en uitvoerbaar 
was als de reguliere verslavingsbehandeling, maar dat het geen toege-
voegde waarde had op de trek en het alcoholgebruik. Enkele nieuwe on-
derzoeksvragen die zich aandienen zijn: moet er heel gericht, langdurig of 
intensief behandeld worden? Zijn bepaalde randvoorwaarden essentieel, 
bijvoorbeeld een zeer sterke trek of sterk positieve associaties (bijvoor-
beeld gezelligheid) met het alcoholgebruik? Het onderzoek naar deze toe-
passing van EMDR gaat voorlopig dus weer even terug naar de tekentafel.

Ouderlijke stress bij kinderen
Sander de Vries
Sander presenteerde zijn onderzoek naar het verband tussen ouderlijke 
stress en herinneringen aan opvoedsituaties die nog steeds veel spanning 
oproepen en zich dus lenen voor desensitisatie met EMDR. In dit correla-
tionele onderzoek werd met 35 ouders van kinderen die voor behandeling 
waren verwezen, een linksom-conceptualisatie gemaakt van de stress die 
zij ervaren in hun rol als ouder. De resultaten lieten zien dat het aantal ‘on-
verwerkte’ herinneringen (met een SUD van 7 of hoger) die werden gerap-
porteerd een sterke voorspeller was van het actuele stressniveau van de 
ouder, zoals gemeten met de Opvoedingsbelastingsvragenlijst. Het aantal 
onverwerkte herinneringen aan opvoedsituaties bleek positief samen te 
hangen met de mate van gevoelens van incompetentie als ouder, rolbe-
perking en met een lager niveau van fysiek en emotioneel welbevinden. 
Sander stelt voor dat eventueel vervolgonderzoek zich richt op de vraag 
of het behandelen van deze herinneringen met EMDR leidt tot een afname 
van ouderlijke stress. Het onderzoekverslag van deze studie zal verschijnen 
in het augustusnummer van het Journal of EMDR Practice and Research.

Tekst: Ad de Jongh en Iva Bicanic    Foto inhoudsopgave: Zout Fotografie

EMDR is hot in onderzoeksland. Dat werd wel duidelijk tijdens het jaarlijkse EMDR congres in 
de memorabele locatie The Fabrique. De gepresenteerde studies in de druk bezochte Research 
tracks varieerden van randomised controlled trials (RCT’s) tot experimentele studies uit het lab. 
Hieronder lees je de belangrijkste resultaten.
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Individuele verschillen voorspellend voor al 
dan niet succesvolle EMDR?
Suzanne van Veen
Suzanne werkt als promovendus bij de Universiteit van Utrecht. Ze onderzocht 
individuele variatie binnen EMDR en prolonged exposure door middel van een 
analoog traumaparadigma. Daartoe kregen studenten (N=100) de opdracht om 
herhaaldelijk een zeer negatieve herinnering op te halen (32 x 24s), terwijl te-
gelijkertijd al dan niet oogbewegingen werden uitgevoerd. Levendigheid en ne-
gatieve valentie van de herinnering werden, evenals SUD-scores, voorafgaand, 
tijdens en na de interventie gescoord. Ook was er 24 uur later een follow-up 
meting. De eerste analyses laten een direct- en langetermijneffect van de in-
terventie zien voor beide condities. Opmerkelijk was dat de effecten van pro-

longed exposure een dag later nog aanwezig waren, maar dat die van EMDR 
een terugval lieten zien. De herinneringen in deze conditie werden 24 uur later 
als negatiever en meer stressvol beoordeeld dan direct na het experiment, al 
was deze beoordeling wel lager dan tijdens de voormeting. Suzanne is van plan 
om nog meer analyses te draaien om te onderzoeken hoe de reactiepatronen 
(‘responders’ en ‘non-responders’) kunnen worden voorspeld aan de hand van 
eigenschappen van de herinnering (leeftijd van de herinnering, cognitief thema 
van de herinnering, emoties) en van de persoon zelf (werkgeheugencapaciteit, 
aandachtregulatie, vermogen tot verbeelding). De resultaten kunnen leiden tot 
verdere verfijning van beide therapieën op basis van individuele verschillen.

Modaliteitsspecifiek versus cross-modaal belasten 
Suzy Matthijssen
Suzy werkt bij het Altrecht Academisch Angstcentrum en ze is promovenda bij 
Altrecht en de Universiteit van Utrecht. Ze onderzocht of het uitmaakt hoe het 
werkgeheugen wordt belast en of het belangrijk is om het werkgeheugen te 
belasten met een taak van dezelfde modaliteit als het traumatisch materiaal. 
Om deze vraag te beantwoorden vroeg zij aan studenten (N=96) eerst een vi-
suele en auditieve reactietijdentaak uit te voeren, vervolgens moesten zij een 
negatieve emotionele visuele en auditieve herinnering ophalen en opnieuw 
de reactietijdentaken uitvoeren. De resultaten laten zien dat er een voordeel 
is van modaliteitsspecifiek belasten: de reactietijd wordt meer vertraagd wan-
neer we tijdens het ophalen van een auditieve nare herinnering een auditieve 
reactietijdentaak laten uitvoeren, dan wanneer we een visuele taak laten uit-
voeren. Dit geldt ook bij visuele nare herinneringen. Dit laat onverlet dat ook 
hier sowieso een groot effect is gevonden van werkgeheugenbelasting. 

Kunnen oogbewegingen intrusieve herinne-
ringen verminderen? 
Kevin van Schie
Door het werkgeheugen door middel van oogbewegingen te belasten, daalt 
de levendigheid, de emotionaliteit van de ‘hotspot’ van een herinnering. Het 
is echter onduidelijk of duale taken ook effecten hebben op meer klinisch 
relevante uitkomstenmaten, zoals intrusies. Kevin zit net als Suzanne, Suzy en 
Arne, in een promotietraject van de Universiteit Utrecht. Hij onderzocht of een 
duale taak intrusies kan verminderen en of dat afhankelijk is van de modaliteit 
en duur van de taak. Deelnemers keken naar een intrusieopwekkende film, ge-
volgd door één van de volgende twee interventies: (1) een visuele interventie 
(herinnering ophalen en oogbewegingen), of (2) een verbale interventie (herin-

nering ophalen en terugtellen), dan wel: (3) geen interventie. Alle interventies 
hadden een standaardduur (experiment 1, N = 75) of een verlengde duur (ex-
periment 2, N = 75). Gedurende een week hielden de deelnemers een dagboek 
bij waarin ze alle filmintrusies opschreven. Het bleek dat uitsluitend bij een 
verlengde duur de twee interventies tot minder intrusies leidden. Tegen de 
verwachting in daalden de levendigheid en de emotionaliteit niet sterker bij 
deze condities vergeleken met de ‘geen interventie’-conditie. Dit roept vragen 
op over de theoretische onderbouwing van EMDR, in het bijzonder de vraag 
of het mechanisme van werkgeheugenbelasting gevolgd door dalingen in le-
vendigheid of emotionaliteit, betrokken is bij de vermindering van intrusies.

Hoe oogbewegingen herinneringen veranderen
Arne Leer en Iris Engelhard
Wat gebeurt er precies met de herinnering ná een EMDR-sessie? Het onderzoek 
van Arne beoogt een objectieve meting van de ‘prestatie’ van een herinnering 
na de oogbeweginginterventie. Hij presenteerde een laboratoriumexperiment 
waarbij gebruik is gemaakt van een stimulusdiscriminatietaak. Gezonde proef-
personen werd gevraagd om een afbeelding van een gezicht te bestuderen en 
hiervan zoveel mogelijk details te onthouden. Ook werd hen gevraagd om de 
afbeelding gedurende korte tijd te visualiseren, tegelijkertijd met het maken 
van horizontale oogbewegingen (experimentele conditie) of zonder neventaak 
(controle conditie). Direct na de interventie én 24 uur later voerden de proefper-
sonen een stimulusdiscriminatietaak uit. Hierin werden zij blootgesteld aan een 
reeks afbeeldingen van nieuwe gezichten die in variërende mate gelijkenissen 
vertoonden met het eerder bestudeerde gezicht. De opdracht was om zo snel 
mogelijk aan te geven of de getoonde afbeelding ‘hetzelfde’ of ‘anders’ was, ver-
geleken met de afbeelding die de proefpersonen eerder visualiseerden. De re-
sultaten lieten zien dat proefpersonen na het maken van de oogbewegingen de 
originele afbeelding minder helder voor de geest konden krijgen én – maar enkel 
na 24 uur – minder goed onderscheid konden maken tussen de nieuwe afbeel-
dingen en de eerder gevisualiseerde afbeelding. Dit suggereert dat de kwaliteit 
van hun herinnering achteruit was gegaan. De resultaten sluiten aan bij de re-
consolidatiehypothese en suggereren dat EMDR, ten opzichte van imaginaire ex-

posure, op efficiëntere wijze inspeelt op reconsolidatie van nare herinneringen.

Is er een behandeling die nog beter werkt dan EMDR? 
Suzy Matthijssen en Ad de Jongh
Visual Schema Displacement Therapy (VSDT) is een nieuwe vorm van traumathe-
rapie en lijkt op het eerste oog op EMDR. Toch zijn er ook wezenlijke verschillen. 
Suzy en Ad onderzochten de effectiviteit van VSDT ten opzichte van EMDR en 
een controleconditie (Recall Only) bij gezonde studenten (N=36). Hen werd ge-
vraagd om drie negatieve herinneringen op te halen. Deze herinneringen werden 
vervolgens opgehaald onder drie condities: EMDR, VSDT en een controleconditie. 
De resultaten zijn verbluffend: VSDT had een significant sterker effect op het 
verminderen van de SUD dan EMDR. Op een daling in levendigheid waren zowel 
EMDR als VSDT even effectief. De resultaten van deze studie kunnen bijdragen 
aan het verbeteren en verder ontwikkelen van bestaande traumabehandelingen 
en bijdragen aan onze kennis over onderliggende werkingsmechanismen.
Suzy Matthijssen ontving voor haar beide studies en de presentatie daar-
van op het Nederlandse EMDR congres ‘de Pluim’, ook wel ‘de Kip’ ge-
noemd, de prijs van de VEN voor het beste onderzoek.
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Bekend is dat naarmate je meer ellende in je jeugd mee-
maakt, je op latere leeftijd meer klachten ontwikkelt. 
Dit wordt het ‘dose-dependent effect’ van trauma ge-
noemd. Veel minder bekend is dat er aanwijzingen zijn 
dat er bepaalde kritische perioden in de jeugd bestaan 
die, wanneer je daarbinnen een trauma meemaakt, er-
voor zorgen dat je op latere leeftijd specifieke sympto-
men ontwikkelt. Een trauma meemaken in de ene peri-
ode zou je vatbaar maken voor PTSS, terwijl wanneer je 
hetzelfde trauma in een andere periode meemaakt, je 
meer kans hebt om bijvoorbeeld een depressie of een 
dissociatieve stoornis te ontwikkelen. Daarnaast zijn er 
aanwijzingen dat ook het type trauma van belang is: het 
meemaken van seksueel misbruik zou tot andere klach-
ten of aandoeningen leiden dan het ondergaan van een 
mishandeling. Deze theorie wordt het ‘sensitive type and 

timing model’ genoemd. Deze samenhang klinkt niet 
onlogisch als je bedenkt dat het brein in je jeugd ver-
schillende ontwikkelingsfasen en perioden van relatieve 
kwetsbaarheid (‘vulnerable time windows’) doormaakt. 

Hoe gingen de onderzoekers te werk?
Teicher en zijn collega’s inventariseerden de klachten en 
symptomen bij 129 psychiatrische patiënten met verschillen-
de aandoeningen. Deze deelden ze vervolgens in symptomen 
in van PTSS, depressie en dissociatie. Daarnaast legden zij de 
patiënten een vragenlijst voor waarin ze naar tien verschil-
lende typen Adverse Childhood Events (ACE’s) vroegen. Zij 
gebruikten daarvoor de Maltreatment Abuse Chronology of 

Exposure: een vragenlijst die op gestandaardiseerde wijze in 
kaart brengt wat de patiënten precies hebben meegemaakt. 

Ondersteuning voor het dose-dependent effect 
De onderzoekers vonden dat bijna negentig procent van 
de psychiatrische patiënten een of meer ACE’s hadden 
meegemaakt. Daarvan kwam fysieke mishandeling het 
meest voor.  De piek van alle meegemaakte trauma’s 
lag rond het dertiende levensjaar. Naarmate patiënten 
aangaven meer trauma’s te hebben meegemaakt, rap-
porteerden ze meer symptomen van PTSS, depressie en 
dissociatie. Hoe eerder in het leven het misbruik en de 
verwaarlozing hadden plaatsgevonden en hoe langer 
deze periodes hadden geduurd, hoe ernstiger de hui-
dige symptomen van psychopathologie waren. In dat 
opzicht vonden de onderzoekers dus een duidelijk do-
sis-respons (‘dose dependent’) effect: een significante 
relatie tussen blootstelling aan nare ervaringen in de 
kindertijd en ernst van psychische symptomen als vol-
wassene.

Specifieke type en timing- effecten voor de-
pressie en dissociatie
Maar nog veel interessanter is dat ze ook - een nog ster-
kere - ondersteuning vonden voor het ‘sensitive type 

and timing model’. De onderzoekers ontdekten name-
lijk verschillende symptoomprofielen, zowel ten aan-
zien van het type gebeurtenis als de leeftijd waarop het 
trauma had plaatsgevonden. Terwijl PTSS-symptomen 
het best werden voorspeld door de algehele ernst van 
de meegemaakte trauma’s, werden voor symptomen 
van dissociatie en depressie specifieke type en timing 
-effecten gevonden. Zo bleek dat fysieke en emotionele 
verwaarlozing rond de leeftijd van vier en vijf jaar het 

Tekst: Ad de Jongh

Martin Teicher en zijn onderzoeksgroep onderzochten twee theoretische modellen die de sa-
menhang tussen trauma en psychopathologie beschrijven. De ene theorie houdt rekening met 
de hoeveelheid en de ernst van de gebeurtenissen, de ander met het soort trauma en de ontwik-
kelingsperiode waarin het trauma plaatsvindt. De resultaten suggereren een andere kijk op de 
keuzes ten aanzien van de targets voor EMDR.
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beste symptomen van dis-
sociatie voorspelden (zie 
figuur 1). 

Daar tegenover staat dat 
emotionele verwaarlozing 
rond het achtste en negen-
de jaar zich ontpopte als 
de beste voorspeller voor 
symptomen van depressie 
(zie figuur 2). 

Conclusie
Hoewel het onderzoek 
correlationeel van aard is 
en de causaliteit van de 
relaties nog niet is vastge-
steld, leveren de resultaten 
van deze studie indirecte 
ondersteuning op voor 
de casusconceptualisatie 
‘Rechtstreeks’ voor de be-
handeling van PTSS. Maar 
zij doen tegelijkertijd ver-
moeden dat we daarmee 
niet het lek boven hebben 
waar het de behandeling 
van depressie en dissoci-
atie betreft. Kortom, als 
we ook deze typen symp-
tomen willen beïnvloeden, 
dan moeten we niet alleen 
op zoek naar de A-criteria 
waardige trauma’s (bijvoor-
beeld seksueel misbruik), 
maar dan zouden we ons 
met onze behandelingen 
ook moeten richten op tar-
gets die te maken hebben 
met verwaarlozing. 

Schalinski, I., Teicher, M.H., Nischk, 

D., Hinderer, E., Müller, O., Rockstroh, 

B. (2016). Type and timing of adverse 

childhood experiences differentially 

affect severity of PTSD, dissociative 

and depressive symptoms in adult 

inpatients. BMC Psychiatry, 16, 295. 
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Figuur 1

Figuur 2
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Gouden tips om te 
bewijzen dat jouw 
behandeling effectief is 
(ook als het niet zo is)

Research

Stel je voor: je hebt zelf een behandeling ontwikkeld die 
je al jaren met groot succes toepast bij je eigen patiën-
ten. Laten we zeggen: het is een wat vreemdsoortige 
variant op EMDR. Je omgeving is laaiend enthousiast 
over ‘Jouw Behandeling’ en je patiënten lopen spinnend 
van  tevredenheid je spreekkamer uit. Je weet gewoon 
dat het werkt. Het liefste zou je zien dat andere thera-
peuten het ook gaan gebruiken, zodat meer patiënten 
worden geholpen. Je denkt:  ‘Shapiro moet dit gevoel 
ook ooit gehad hebben’. Je ruikt het succes al ... Alleen 
de behandeling is niet bewezen effectief, ofwel niet evi-

dence-based, omdat Jouw Behandeling niet volgens de 
gouden standaard is onderzocht met een Randomised 

Controlled Trial (RCT). Nog niet althans.

Cuijpers en Cristea moedigen je in hun artikel aan om 
een RCT op te zetten naar het effect van Jouw Behan-
deling. Een RCT is het hoogste niveau van onderzoek 
naar behandeleffectiviteit. Deelnemers aan je onder-
zoek zullen via loting at random, dus willekeurig, wor-
den verdeeld over twee of drie subgroepen, waarbij één 
groep Jouw Behandeling krijgt en de andere groep(en) 
een controlebehandeling krijgt(krijgen) toegediend. Zo 
worden eventuele stoorzenders eerlijk verdeeld over 
de groepen. Mocht er na afloop van de studie verschil 
worden gevonden, dan is dat veroorzaakt door Jouw 
Behandeling. 

‘Een handje helpen’ 
Maar hoe kun je er nu voor zorgen dat je inspannin-
gen om deze RCT op te zetten niet voor niets zijn ge-
weest? Ofwel, hoe kun je de kans dat de uitkomsten in 
jouw voordeel uitvallen een handje helpen? Je bent al 
aardig goed bezig, menen Cuijpers en Cristea, omdat 
je zelf de ontwikkelaar en dus de grootste fan van je 
eigen therapie bent. Onderzoek heeft namelijk uitge-
wezen dat dit een sterke determinant is van de behan-
deluitkomst. Naast het ‘wij van WC-eend-effect’ zal het 
placebo-effect je van dienst zijn. Veel patiënten gaan 
sowieso vooruit, zolang ze maar verwachten dat de be-
handeling werkt. Het helpt dus om te zeggen dat ‘dit 
de best beschikbare behandeling op 
dit moment is’ en dat jij er zelf hei-
lig in gelooft. Nog geloofwaardiger is 
het om op congressen je succesge-
vallen te presenteren en interviews in 
de media te geven over Jouw Behan-
deling, liefst met dankbare patiënten in 
beeld. Dat verhoogt het ‘belief’ dat Jouw 
Behandeling werkt. 

Verder adviseren Cuypers en Cristea om 
gebruik te maken van de zwakke plekken 
van een RCT-design. Laat bijvoorbeeld de di-
agnostiek voorafgaand en na afloop van de 

Pim Cuijpers en Ioana Cristea publiceerden eind 2016 een enigszins ongewoon wetenschappelijk 
artikel met de titel ‘How to prove that your therapy is effective, even when it is not: a guideline’. Bei-
den staan bekend als excellente onderzoekers die heel wat peer-reviewed publicaties op hun naam 
hebben staan. Met het artikel maken ze een knipoog naar de betekenis en waarde van de term 
evidence-based, zonder de intentie te hebben om de psychotherapie en de wetenschap belachelijk 
te maken. We willen de lezers van EMDR Magazine de tips uit deze publicatie niet onthouden.

Tekst: Iva Bicanic en Ad de Jongh
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behandeling niet door een onafhankelijk persoon uit-
voeren, maar door mensen uit je eigen team of nog be-
ter: doe het lekker zelf. Zoals bij alle studies het geval 
is, zullen er ook in jouw RCT deelnemers zijn die voor-
tijdig je onderzoek verlaten: de zogenoemde drop-outs. 
‘In je analyse geef je die mensen geen aandacht’, is de 
raad van Cuypers en Cristea. Analyseer alleen de deel-
nemers die Jouw Behandeling met goed gevolg heb-
ben afgerond. Verder bevelen ze aan om een overdo-
sis vragenlijsten af te nemen en uiteindelijk alleen die 
uitkomsten te presenteren waarmee je een effect in 
het voordeel van Jouw Behandeling kunt aantonen. De 
kans op dat voordeel kun je overigens verhogen door 
Jouw Behandeling te vergelijken met een wachtlijst-
controlegroep in plaats van met een interventiegroep. 
Voilà, succes verzekerd!

En tsja, mochten de resultaten om de een of andere on-
begrijpelijke reden toch niet positief zijn, dan kun je al-
tijd nog overwegen om je resultaten niet te publiceren. 

Het artikel is natuurlijk niet alleen een verwijzing naar 
slecht uitgevoerd onderzoek, maar ook een knipoog in 
de richting van de tientallen therapieën die claimen nog 
beter of sneller te zijn dan EMDR, met namen als Brain-
spotting, Emotional Freedom Techniques (EFT), Neuro 
Emotionele Integratie (NEI) en Eye Movement Integra-

tion (EMI), of iets wat daar op lijkt. Het sterke aan het 
artikel van Cuypers en Cristea is dat alle gouden tips 
worden onderbouwd met evidence: afkomstig uit we-
tenschappelijk onderzoek. 

Cuijpers, P. & Cristea, I.A. (2016). How to prove that your therapy is ef-

fective, even when it is not: a guideline. Epidemiology and Psychiatric 

Sciences, 25, 428–435, doi:10.1017/S2045796015000864
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Beantwoord door: Ad de Jongh en Iva Bicanic

Supervisievraag

Reactie
Ik heb eerst een aantal vragen gesteld, zoals jij had 
voorgesteld. Mijn patiënt gaf aan dat ze ook wel wist 
dat haar vader dood is, maar dat ze desondanks zijn 
aanwezigheid voelde. Ik ben doorgegaan met dezelfde 
vragen, en dat hielp. Ze kwam er toen op dat haar zus, 
die ook door haar vader is misbruikt, het gevoel heeft 
dat er geesten in haar huis zijn en dat zij ook haar va-
ders aanwezigheid in de vorm van een geest voelt.
We zijn vervolgens doorgegaan met het thema veilig-
heid bij het plaatje van het douchen. Daarbij was de 
associatie dat haar vader ooit tegen haar heeft gezegd 

dat ze geen kinderen zou krijgen, en dat hij daar, ach-
teraf gezien, gelijk in heeft gekregen. Daarna kwam de 
associatie, in de vorm van inzicht, dat hij dat zei omdat 
zij geen geslachtsgemeenschap met hem wilde en haar 
zus wel. Hij zei dat ze preuts was. Daarmee wilde hij 
haar forceren om ook verder te gaan. Ze ziet in dat ze 
sterker is dan ze dacht. Het besef dat hij dit zei om haar 
te forceren om toch geslachtsgemeenschap met haar 
te hebben heeft veel impact op haar. We hebben de zit-
ting afgesloten met het meest positieve dat ze geleerd 
heeft: dat ze sterker is dan ze dacht.
Daarna heb ik haar een poosje niet meer gezien. Ik 

Hoe behandel je een patiënt 
met een genitale respons 
na seksueel misbruik?
DEEL 2

In het eerste deel van deze supervisievraag (in EMDR Magazine 12) bespraken we de behandeling van 
een 51-jarige vrouw die bekend is met psychoses, PTSS, morbide obesitas en laagbegaafdheid die vanaf 
haar kindertijd met seksueel geweld en mishandeling door haar vader te maken had. Ook zou hij een-
malig een poging tot anale verkrachting hebben gedaan. Een van de herinneringen had betrekking op 
een douchescene. De SUD daalt niet, maar stijgt. Haar angst om haar vader in het hiernamaals weer te 
ontmoeten was groot en leek tussen de aanpak van het plaatje in te komen staan. We adviseerden om 
op hetzelfde target door te gaan, maar nu vooral in te zetten op interventies, zoals cognitive interweaves 
die haar een groter gevoel van veiligheid moeten geven. Hier lees je hoe het verder gaat.
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hoorde wel dat ze inmiddels met succes is geope-
reerd. Ik zie haar komende week weer. Heb je nog sug-
gesties over hoe ik verder kan gaan met het thema vei-
ligheid? Mogelijk ervaart zij haar vader als een geest 
in haar huis. Ik zou in dat geval kunnen vragen of ze 
echt denkt dat er geesten bestaan. Maar ik verwacht 
dat deze interventie niet sterk genoeg zal zijn. Vandaar 
mijn vraag.

Antwoord
Mooi resultaat. Goed zo! Let erop dat je bij het positief 

afsluiten steeds die vraag stelt die haar op identiteitsni-

veau brengt: “Hoe noem je zo iemand die sterker is dan 

verwacht?” Waarschijnlijk zegt ze dan: “Ik ben sterk.” 

Nu niet te veel op de feiten vooruit lopen en eerst eens 

kijken hoe ze er bij zit als ze bij je terugkomt. Als er 

sprake is van een gevoel van gebrek aan veiligheid, 

dan is er dus een angst (voor de geest van haar vader) 

en dus ook een rampfantasie of schrikbeeld. Dan zou ik 

een EMDR gericht op haar ergste schrikbeeld doen. Dat 

beeld van de geest (die haar iets aandoet) naar SUD = 0 

brengen. Vergeet daarna de mental video check niet. Het 

doel daarvan is na te gaan of er nog aspecten (triggers of 

‘cues’) in de gedachten van de patiënt te vinden zijn die 

haar zouden kunnen verhinderen om deze situaties op te 

zoeken. Deze zouden dan alsnog gerichte desensitisatie 

behoeven.

In zo’n mental video check vraag je de patiënt om in ver-

beelding en met gesloten ogen een voor haar kenmer-

kende angstwekkende situatie (in dit geval haar huis) te 

doorlopen van het begin tot het einde. Door de patiënt 

te vragen om haar ogen te openen op het moment dat 

ze emotionele spanning voelt, kom je als therapeut te 

weten welke aspecten binnen de situatie er nog zijn die 

bij de patiënt inderdaad nog spanning oproepen. Op dat 

moment vraag je haar om zich hierop te concentreren, 

waarna je een set oogbewegingen introduceert. Gebruik 

hiervoor de volgende instructie:

“Ik zou je willen vragen om je ogen dicht te doen en een 

typische situatie in gedachten te nemen die je tot nu toe 

moeilijk of spannend vond om mee te maken. Begin bij 

het begin en draai deze toekomstige, en dus denkbeel-

dige, situatie als een soort film in je gedachten af, hele-

maal tot aan het eind. Ga na of er ergens nog spanning 

optreedt, terwijl je de film afdraait. Ik zou je willen vra-

gen om op het moment wanneer dat het geval is, je ogen 

te openen, zodat ik weet dat dit een moeilijk of span-

nend moment is. Op dat moment vraag ik je om je op het 

meest spannende aspect van die situatie te richten. Is 

dat oké?”

Nadat de diverse targets succesvol zijn gedesensitiseerd, 

herhaal je deze video check net zo vaak, van het begin 

tot het einde, totdat de patiënt ze zonder enige spanning 

doorloopt.

Reactie
Bedankt voor je reactie. Heel duidelijk. Vorige week 
kwam zij, voor het eerst na de operatie, bij me terug. Tot 
mijn verbazing waren de angst voor haar vader en de 
spanning rondom de herinneringen aan het douchen vol-
ledig verdwenen! Ze gaf aan dat ze er geen last meer van 
had sinds de laatste sessie. Ze besefte nu dat haar vader 
dood is en dus niet meer in haar huis kan zijn. Ik kon het 
bijna niet geloven, maar ze verzekerde me dat het echt 
zo is. Alle vier de situaties van misbruik met haar vader 
bleken nu neutraal aan te voelen. Ze kan weer normaal 
douchen. Ook vertelde ze me dat ze weer zelf naar bui-
ten gaat en dat ze voor het eerst na de therapiesessie 
zelf naar huis is gewandeld. Ze vindt zelf ook echt dat ze 
sterker is geworden. Hele goede berichten dus.

Antwoord
Heel goed gedaan. Ik heb nog wel een vraag: Is er geen 

sprake van vermijdingsgedrag geweest? Er waren na-

melijk verschillende herinneringen waarvan er een, de 

anale verkrachting of poging daartoe, niet kon worden 

gedesensitiseerd. Waarom niet? Is deze mevrouw er mis-

schien in geslaagd om jou te bespelen, zodat je alleen 

met het doucheplaatje bent gaan werken? Of is er een 

andere reden? Ook het gedeelte van de flashforward is 

niet helder. Die heb je uiteindelijk niet gedaan, klopt dat? 

Reactie
Ik denk inderdaad dat ik ben meegegaan met de vermij-
ding van het plaatje van de anale verkrachting. De reden 
hiervoor was dat de patiënt dreigde af te haken. Omdat 
het plaatje van de douche haalbaarder leek, ben ik daar 
mee verder gegaan. Dit bleek later ook zo te zijn. Bij een 
check op de plaatjes op een later tijdstip gaf ze aan dat 
alle vier de plaatjes op SUD=0 zaten. Ik kreeg de indruk 
dat dit echt zo was. Er waren nieuwe inzichten. Maar nu, 
achteraf, vraag ik me wel af of dit niet te snel ging en of 
er toch sprake is geweest van vermijding. Ook had ik een 
flashforward op het douchen willen doen, maar ze gaf  
na de eerste sessie na de operatie aan, dat ze al gewoon 
kon douchen.
De behandeling is met succes afgesloten na zeventien zit-
tingen. Mevrouw is nog wel moe van de operatie en de 
medicatie maar verder gaat het behoorlijk goed. We heb-
ben in goed en gezamenlijk overleg afgerond. Ik wil je heel 
hartelijk bedanken voor je hulp bij deze pittige casus! 
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Supervisievraag

Ik heb een vraag over een achtjarig meisje. Ze is al ziek 
vanaf haar geboorte. De kinderarts verwees haar naar 
mij met de vraag om haar te helpen bij de verwerking 
van ingrijpende ziekenhuiservaringen.  
Ze is het tweede kind uit de rij en groeit op in een com-
pleet gezin. Ze gaat nu naar groep 4 van de reguliere 
basisschool. Ze heeft veel meegemaakt waaronder 
een reflux vanaf de geboorte, waarna er voedingspro-
blemen ontstonden. Haar gewicht bleef achter bij de 
verdere groei. Toen volgde een operatie en bleef het 
gewicht stagneren. Vervolgens was ze veel ziek, spuug-
de ze veel, en toen ze medicijnen kreeg, verschoof het 
probleem van het spugen naar niet eten bij een ge-
ring hongergevoel. Omdat de groei achterbleef, kreeg 
ze rond het tweede jaar een sonde. Die trok ze er met 
regelmaat uit. Het inbrengen was steeds heel pijnlijk 
en verliep voor de ouders en het kind elke keer weer 
dramatisch. Een jaar later volgde het plaatsen van een 
buiksonde tijdens een heftige operatie met een nare 
nasleep, omdat er zich een ontsteking rond de sonde 
ontwikkelde. In haar vierde levensjaar werd het beter, 
maar ze had nog steeds een sonde en die moest elke 
drie maanden worden ‘ververst’: er moest dan een 
nieuwe button geplaatst worden. 
Het meisje heeft verder een vertraagde ontwikkeling. 
Zo kon ze pas lopen toen ze 21 maanden oud was en 
ook de taal kwam heel moeizaam op gang. Behande-
laren dachten aan PDD NOS. Klinisch genetisch onder-
zoek is ook nog uitgevoerd, maar dit wees geen chro-
mosomale afwijkingen uit.
Wat betreft de klachten beschrijven de ouders fors pro-
bleemgedrag sinds groep 3: ze heeft driftaanvallen en 
laat antisociaal gedrag zien. Ze is niet gemotiveerd voor 
schoolwerk en presteert onder het gemiddelde. Ze uit 
haar spanning door te bijten, ze claimt haar moeder en 
ze knuffelt erg vaak met een doekje. Ze slaapt niet zelf 
in, maar alleen bij haar ouders in bed en pas heel laat. 
Verder kan ze zich niet goed alleen vermaken en laat 
ze geen fantasiespel zien. Hiervoor is zij in groep 3 ook 
een periode behandeld door een speltherapeut, maar 
dit leverde weinig op. Daarnaast is therapie met dieren 

geprobeerd, eveneens zonder resultaat. Voorafgaande 
aan de huidige verwijzing werd gesproken over een 
verwijzing naar de kinderpsychiatrie voor diagnostiek 
en behandeling vanwege de ernst van de situatie.
Mijn eerste vraag aan jou is: hoe ga ik dit aanpakken? Ik 
kan me best voorstellen dat dit meisje een PTSS heeft, 
maar het kan natuurlijk ook best zijn dat zij in het autis-
me spectrum zit en tja... dat kan haar gedrag en achter-
stand natuurlijk ook gedeeltelijk verklaren. Eerst maar 
onderzoek naar PDD NOS laten doen?

Antwoord
Wat een naar verhaal zeg. Ik kan me best voorstellen dat 

het zinnig is om dit meisje een keer te laten beoorde-

len door een kinderpsychiater, maar ik denk ook dat de 

kans bestaat dat haar gedrag (mede) gebaseerd is op de 

niet verwerkte ingrijpende gebeurtenissen. Je weet dat 

jonge kinderen die een akelige ervaring hebben meege-

maakt, ook gedrag kunnen vertonen dat op symptoom-

niveau soms lijkt op ASS-problematiek. Ze zijn dan door 

de ingrijpende gebeurtenissen alle grip kwijtgeraakt, 

kruipen in hun schulp, vragen geen troost, maken geen 

contact meer of gedragen zich juist heel offensief. Niet 

of onvoldoende getroost kunnen worden om de pijn die 

je hebt, zorgt er voor dat je als jong kind in een over-

leefstand terecht komt en dat je niet meer het juiste ap-

pel op je ouders kunt doen. Als ik jou was, zou ik het 

omdraaien: richt je eerst op het verwerken van de nare 

ervaringen en bekijk dan wat er over is van het zorgwek-

kende gedrag.

Reactie
Oké, dank je voor je antwoord. Maar dan is de volgende 
vraag: waar begin ik? Dit is zo complex!

Antwoord
Mijn voorstel is dat je met de ouders de verschillende 

situaties nagaat die zij in het preverbale stadium heeft 

meegemaakt. Ik zou starten met de eerste van de door 

de ouders genoemde meest ernstige gebeurtenissen. 

Vaak kunnen ouders aan de manier van reageren van  

Beantwoord door: Merlijn van Eijk    Illustratie: Chiara Arkesteijn

Van buiksondes
tot braken
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hun baby of jonge kind afleiden hoe naar het voor het 

kind is (geweest). Maak bij de verwerking van deze 

ervaringen gebruik van het Story Telling-protocol. Je 

vraagt de ouders een kort verhaaltje te schrijven in de 

tweede of derde persoon, waarin duidelijk staat wat het 

kind heeft doorgemaakt. Het verhaaltje moet positief 

eindigen. Ze kunnen het verhaaltje oplezen in jouw be-

handelkamer, terwijl jij het meisje afleidt (werkgeheu-

genbelasting) door haar bijvoorbeeld op de knietjes te 

tikken. Als je daar mee klaar bent, laat dan nog even 

van je horen. 

Reactie
Daar ben ik weer. Ik ben met de behandeling begon-
nen. De eerste sessie had betrekking op de operatie 
toen ze negen maanden oud was, de tweede sessie 
op het spugen en de neussonde en de derde sessie 
op het aanbrengen van de buiksonde. Dat is op zich 
goed verlopen. Op mijn verzoek hadden de ouders 
foto’s meegenomen van de verschillende gebeurtenis-
sen. Ondanks haar huidige heftige explosieve gedrag 
viel het me op dat ze gewoon geïnteresseerd naar die 
plaatjes van zichzelf zat te kijken. Na de eerste sessie 
zagen haar ouders thuis nog geen verandering, behalve 
dat ze bij mij geen weerstand meer had. Ze reageerde 
zelfs bereidwillig op de volgende EMDR-sessies. Haar 
moeder meldde na de tweede sessie dat ze rustiger en 
minder explosief reageerde en dat er minder strijd ont-
stond rondom het eten. De problemen rond de buiks-
onde ontstonden toen ze ruim drie jaar oud was. Veel 
kinderen weten zich vaak nog wel iets te herinneren 
van hun derde jaar. Waarom zou ik dan eigenlijk een 
Story Telling-protocol moeten gebruiken? Ik kan toch 
ook het kleuterprotocol nemen?

Antwoord
Goeie vraag. Er is zo’n fase waarover je je afvraagt of je 

nu beter het kleuterprotocol kunt nemen of toch het Story 

Telling-protocol. Het belangrijkste is dat je je realiseert 

dat het gaat om de fase waarin de ingrijpende gebeurte-

nis heeft plaatsgevonden. Als dat in het preverbale sta-

dium was, zou ik toch Story Telling doen. Op een leeftijd 

van drie jaar kun je weliswaar praten, maar je kunt de 

ervaring niet verwerken door het te verwoorden. Verder 

gebeurt het wel eens dat een kind iets van de ouders 

overneemt, omdat zij zichzelf ook dingen herinneren. Ou-

ders staan soms versteld van de details die hun kind nog 

weet. Soms kun je met de ouders afspreken dat ze het 

verhaaltje maken en gebruiken om het kind te stimuleren 

om zelf de draad op te pakken. Dan kun je soms onderde-

len van het kleuterprotocol overnemen.

Reactie
Oké, helder. Maar nu verder. We zijn er nog niet, want 
nu komt het volgende probleem: dat arme meisje moet 
dus in de toekomst iedere drie weken zo’n nieuwe but-
ton laten plaatsen. Dat kun je toch eigenlijk niet EMDR-
en? Ik heb geleerd dat je pas met EMDR kunt beginnen 
als de dreiging voorbij is: eerst moet het kind uit de oor-
log, dan kan pas de oorlog uit het kind. Maar dit meisje 
zal nog wel een tijdje die nieuwe buttons moeten laten 
plaatsen. Je geeft haar na elke PC-installatie onbedoeld 
weer valse hoop. Hoe pak ik dit aan?

Antwoord
Ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik denk toch wel dat je iets 

kunt doen. Mijn voorstel is het volgende: je behandelt 

eerst met EMDR de naarste ervaring van het plaatsen van 

de button die ze in het verleden heeft meegemaakt. Daar-

na kijk je of er nog rampscenario’s zijn waar je dan EMDR 

gericht op haar flashforwards voor gebruikt. Vervolgens 

kijk je samen met het meisje of en hoe ze een volgende 

buttonplaatsing aankan. Ik denk dat je daartoe ook moet 

overleggen met de kinderarts. Het gaat niet over de pijn, 

maar over het overgeleverd zijn. De kinderarts helpt je 

enorm als hij of zij afspraakjes met het meisje kan maken. 

Denk aan die afspraken bij de tandarts: “Ik doe drie tellen 

iets en dan stop ik weer”, of “als je je hand omhoog doet, 

dan stop ik.” Als het meisje weet dat ze controle heeft op 

de dokter en op zijn handelingen, dan laat ze veel meer toe. 

Reactie
Nou we zijn er doorheen hoor. Het button wisselen ver-
loopt inderdaad veel rustiger sinds het toepassen van 
EMDR gericht op haar flashforward en de afspraken met 
de kinderarts. De flashforward was een beeld waarin ze 
door een aantal mensen in witte jassen werd vastgehou-
den en ze spartelend en gillend op de behandeltafel lag. 
De future template was een situatie waarin ze met haar 
moeder naast zich de procedure ondergaat, terwijl de 
dokter steeds vraagt of hij nog even verder mag behan-
delen. Haar moeder vertelt dat het sindsdien ook beter 
gaat met haar motivatie voor school. Hoewel het toch 
nog wel een klein en wat schuchter meisje blijft, valt het 
de juf op dat ze opener reageert en ze sindsdien beter 
kan verwoorden wat ze wil zeggen. Het slapen is een 
tijdje wat beter gegaan, maar zakt soms weer terug. 
Ze bijt niet meer en kan beter zelfstandig spelen. Zo na 
deze paar maanden hulp zou ik haar op basis van haar 
huidige toestandsbeeld niet direct naar de kinderpsychi-
ater verwijzen met een ASS-vraag. Bijzonder hoor. Ik blijf 
de ouders nog laagdrempelig begeleiden, maar ik denk 
dat ze al erg blij zijn met dit resultaat. 
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Ik heb een vijftienjarig meisje met PTSS in behandeling. 
Zij is als beginnende puber door haar oom seksueel
misbruikt en was een half jaar geleden slachtoffer van
een groepsverkrachting. Ze vertoont gedragsproblemen 
waaronder extreme prikkelbaarheid, weglopen, liegen 
en brutaal gedrag. Ook heeft ze een negatief zelfbeeld. 
Ze woont vanaf haar puberteit in een leefgroep. Daar
zien ze promiscue gedrag bij haar. Dat wil zeggen dat 
ze wervend is naar mannelijke groepsgenoten en de 
groepsleiding, en te schaars gekleed gaat. Verder papt 
ze het aan met het ene na het andere (foute) vriendje.
Ze is bij mij in behandeling voor traumaverwerking met 
EMDR, maar op de een of andere manier lukt het steeds 
niet om aan de EMDR-behandeling te beginnen. Ze is 
wel gemotiveerd, heeft echt veel last van herbelevin-
gen en ze zegt dat ze daar ook aan wil werken. Toch 
zijn er voortdurend actuele zaken die ons afleiden van 
de EMDR. Er gebeurt veel in haar leven: ze raakt in een 
crisis waarbij ze zichzelf kan krassen, ze heeft conflic-
ten of ze heeft een fout vriendje met wie ze weer een 
vervelende gebeurtenis meemaakt. Ik kan daar niet aan 
voorbij gaan, waardoor bijna elke sessie over actuele
zaken gaat. Ik heb het gevoel dat ik dweil met de kraan
open. Moet ik doorzetten met de EMDR (de voorberei-
dingen zijn gedaan, we hebben de targets ‘klaar staan’) 
of kan ik beter eerst iets anders doen?

Antwoord
Het lijkt me vooralsnog een gemiste kans dat EMDR 

niet meteen is ingezet nadat het misbruik door haar 

oom aan het licht kwam. Heeft zij al voorlichting gekre-

gen over de gevolgen van seksueel misbruik? Ik doel 

daarmee vooral op het gegeven dat de kans op herha-

ling van seksueel misbruik bij elke nieuwe ervaring 

toeneemt, en in dat verband ook het verschijnsel van 

tonic immobility: dat wil zeggen dat het slachtoffer tij-

dens het misbruik motorisch verstart - net als tijdens 

het eerste misbruik - waardoor verzet onmogelijk is. Het 

is van groot belang dat de herhaling van seksueel ge-

weld bij dit meisje stopt, want anders is het inderdaad

dweilen met de kraan open. Daarvoor is dus enerzijds 

dit type van voorlichting nodig, het liefst in het bijzijn

van groepsleiding en ouderfiguren, als die beschikbaar

zijn. Samen met hen kunnen jullie dan een ‘veiligheids-

plan’ met wat-als-scenario’s bedenken ter preventie van

toekomstig misbruik. Anderzijds is het van belang de

PTSS te behandelen om de klachten, waaronder herbe-

levingen en ‘emotional numbness’, af te laten nemen. Er

zijn steeds meer aanwijzingen uit wetenschappelijk on-

derzoek dat ‘emotional numbness’ een mediërende rol 

speelt tussen het meemaken van seksueel geweld en 

latere herhaling. Door die verdoving voelen slachtoffers 

dreigend gevaar minder goed aan en belanden betrek-

kelijk snel in risicovolle situaties. Nu zal zij snel getrig-

gerd worden in situaties waar dreiging van misbruik is 

en daardoor eerder weer vervallen in de ‘verstarring’, 

waardoor ze zich niet kan verweren. Na de desensiti-

satie zal ze, omdat ze niet meer getriggerd wordt, haar 

copingvaardigheden sneller kunnen inzetten, waarmee 

ze zichzelf beter kan beschermen. 

Nog een ding: het lijkt erop dat de patiënt steeds nieu-

we zaken inbrengt om maar niet aan het trauma te wer-

ken. Door daar in mee te gaan beloon je het vermijdings-

gedrag. 

Vraag
Dank je wel! Ik heb meteen een bijeenkomst belegd 
waarin ik jouw uitleg gaf. Dat was voor iedereen wel  

Beantwoord door: Wieke Visser

Supervisievraag

Voorkomen 
van revictimisatie
met EMDR
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een eye opener. De groepsleiding neemt 
het nu voortaan ook mee in hun begelei-
ding van andere jongeren, omdat ze na-
tuurlijk vaker te maken hebben met deze 
problematiek. 
Haar moeder was er ook bij. Zij wil nu ook
meer betrokken worden bij de behande-
ling en ze zal haar dochter soms ophalen
van de EMDR-sessies om haar op te kun-
nen vangen. We hebben met elkaar een 
veiligheidsplan gemaakt om zoveel mo-
gelijk te voorkomen dat ze in risicovolle 
situaties belandt.
Het is ook duidelijk dat we verder moeten
met de EMDR voor het misbruik in het ver-rr
leden. Lastig blijft de steeds voorkomen-
de afleiding door andere gebeurtenissen.
We hebben ons voorgenomen om die nu
zoveel mogelijk via e-mail te bespreken, 
zodat de sessies beschikbaar blijven voor
de EMDR, maar laatst kwam ze toch weer
vol van een conflict op de groep bij mij,
waardoor we weer niet toe kwamen aan 
de EMDR. Hoe los jij dat in zo’n geval op?

Antwoord
Goed dat je de voorlichting hebt gegeven

en dat je daar ook de omgeving bij hebt

betrokken. Dat maakt de kans veel groter 

dat dit meisje uit de cirkel van geweld kan 

komen.

Verder is dan je vraag hoe je ervoor kan 

zorgen dat de EMDR-sessies echt ook 

daarvoor gebruikt kunnen worden en niet 

steeds gevuld worden met de actualiteit. 

Je kunt twee sessies per week afspreken, 

waarbij je de ene bijeenkomst echt oor-

merkt als EMDR-sessie. Je kunt er ook voor

kiezen om je te beperken tot de EMDR-be-

handeling en de andere zaken meer bij de

groepsleiding te laten, als dat mogelijk is. 

Als je met je patiënt samen een goed over-

zicht hebt gemaakt van de te behandelen

targets, wordt het voor haar mogelijk ook 

wat meer behapbaar. Blijf er alert op dat 

er bij je patiënt waarschijnlijk ook sprake 

is van vermijding, die je in stand houdt als

je er in mee blijft gaan.

VraagV
k heb het inmiddels met haar besproken. Ik
Hoewel ze echt gemotiveerd is voor deH

MDR, vindt ze het ook wel heel spanE -
end. Toch vermijding dus. We hebben san -

men bedacht dat het haar zou kunnen helm -
en als er een vertrouwenspersoon bij kanp
ijn in de kamer. Ze heeft haar moeder gez -
raagd en die is er nu steeds bij. Inmiddels v
ebben we al twee h targets van misbruik 
oor haar oom succesvol behandeld! Ik zie d
aar inderdaad nu meestal twee keer per h

week. Die tweede keer is niet altijd nodig, w
maar de tijd is wel voor haar beschikbaar. m
e komt nu in elk geval wel trouw op de Z
fspraken voor EMDR, die we ook echt aan a
MDR besteden. We gaan verder met de E
wee resterendetw targets over het misbruik 
oor haar oom. Daarna zullen we nog d
e behandeling gericht op de groepsverd -rr
rachting doen. Intussen is ze ook begonk -
en aan een weerbaarheidstraining bij eenn

nstelling voor meisjes met een verhoogd in
sico op seksueel misbruik.ri

AntwoordA
Goed gedaan! En ook mooi dat haaarr momom eG -

der zo betrokken is geraakt bij dede bbehand --

deling. Daarmee heb je een beschcheermemendnde e d

actor in haar leven geactiveeerdd diei hhaaaar r fa

an helpen in het verdere trajaject vav n n heherk -

tellen van de scheefgroei inn haarar oontntwiwikkst --

eling.k

En de weerbaarheidstrainniing isis oookok eeenen E

goed idee, want met trauumamaveverwrwererkikingng g

n voorlichting alleen heeeft zze e nonog g niniete  e

utomatisch een andere a copping iin n ririsisicocosisig --

uaties. Onderzoek laat zienn dat hetet ooefefeetu --

nen van wat-als-scenario’s mete  misisbrbruiuiktkte en

ongeren de kans op p heherhrhalalinnng g gg vermminindedertrt.jo
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“Bij een kind was sprake van misbruik. Dat is nu 
gestopt. Er loopt een rechtszaak tegen de ver-
dachte (al een jaar). Wat is een juiste timing voor 
de start van behandeling van de klachten van het 
kind? Naar mijn idee zou traumabehandeling snel 
gestart moeten worden. Is het gebruikelijk dat een 
traumabehandeling pas start als de zaak afgerond 
is?”

Iva Bicanic
“Het is niet wenselijk om pas met traumabehande-
ling te beginnen als een zaak helemaal is afgelopen, 
omdat het strafproces rondom een zedendelict al 
gauw twee jaar kan duren. Om in deze periode trau-
magerelateerde klachten niet te behandelen is, zeker 
bij kinderen, ethisch niet verantwoord, omdat deze 
klachten de ontwikkeling negatief beïnvloeden en het 
kind kwetsbaar maken voor herhaling van seksueel 
misbruik, met name bij PTSS.” 

“Overigens kan het gebeuren dat iemand tijdens 
de rechtszaak opnieuw als getuige wordt gehoord 
door de advocaat van de tegenpartij of door de 
rechter-commissaris, waarbij kritische vragen kun-
nen worden gesteld over eventuele beïnvloeding 
van herinneringen door een traumagerichte be-

handeling. De mogelijkheid van beïnvloeding is al-
tijd aanwezig: niet alleen door therapie, maar ook 
door nieuwe informatie op school, berichten op 
(sociale) media of in films of boeken en verhalen 
van andere slachtoffers. In die zin is het een illusie 
te denken dat herinneringen onveranderd blijven. 
Als iemand nog aangifte moet doen, heeft het de 
voorkeur om pas na het verhoor te starten met 
traumabehandeling. Op die manier kan de poli-
tie onder de beste omstandigheden, dus zonder 
eventuele beïnvloeding of contaminatie, een kind 
verhoren.”

Richard Korver
“Een rechtszaak kan inderdaad erg lang duren. Je 
zou wel kunnen betogen dat er bij bepaalde zaken, 
bijvoorbeeld ernstig trauma van kinderen, een 
‘speedy trial’ beschikbaar zou moeten zijn. Verder 

Wat is de beste 
timing voor de start 
van EMDR als er een 
rechtszaak loopt?

Supervisievraag

Beantwoord door: Iva Bicanic, Richard Korver en Lotte Hendriks    Illustratie: Chiara Arkesteijn

“Klachten maken 
kwetsbaar voor 

herhaling 
van misbruik.” 

(Iva Bicanic)

Deze supervisievraag gaat over het starten van een traumabehandeling bij een 

minderjarige tijdens een lopende rechtszaak tegen de verdachte. De vragensteller is 

orthopedagoog en wenst anoniem te blijven in verband met herleidbaarheid naar haar 

werkplaats en de betrokkenen. Dit artikel is met toestemming overgenomen van het 

NtVP-katern van COGISCOPE (0416), omdat de informatie relevant is voor VEN leden.
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is de verslaglegging die advocaten nodig hebben van 
behandelaars belangrijk. In hun verslaglegging dienen
therapeuten voorzichtig te zijn. Huisartsen gebruiken 
hiervoor de SOEP-methode: Subjectief Objectief Evalu-
atie Plan. Eerst schrijf je: ‘Subjectief vertelt de cliënt mij 
dit en dat’, daarna komt wat je feitelijk hebt vastgesteld 
en vervolgens de evaluatie: ‘Wat vind ik hiervan?’ Je kunt
zeggen: ‘Cliënt vertelt ons dat zij is misbruikt. Het klach-
tenpatroon van cliënt past bij seksueel misbruik, maar 
is daarvoor niet bewijzend.’ Dan ben je objectief bezig
en win je aan waarde. Dan denkt de rechter: ‘Dit is een 
gebalanceerde verklaring.’ Er staat niet dat de persoon 
is misbruikt, maar wel dat dit mogelijk passend is bij het 
klachtenbeeld.”

Lotte Hendriks
“Dit is een interessante vraag die vanuit verschillende
invalshoeken bekeken kan worden. Enerzijds kan wor-rr
den afgevraagd of het starten van een traumagerichte
behandeling invloed heeft op het juridisch proces. Daar-rr
naast kan worden afgevraagd of bij een lopend juridisch 
proces wel aan de randvoorwaarden wordt voldaan om 
aan een traumagerichte behandeling te beginnen. Tij-
dens een traumagerichte behandeling, of dit nu trauma-
gerichte cognitieve gedragstherapie (CGT) of Eye Move-

ment Desensitization and Reprocessing (EMDR) is, haalt g

het kind de traumatische herinneringen opnieuw op. 
Het geheugen is echter reconstructief: iedere keer dat
een herinnering wordt opgehaald, wordt deze weer net 
wat anders opnieuw opgeslagen, bijvoorbeeld door de 
interpretatie die er op dat moment aan wordt gegeven 
(Conway & Pleydell-Pearce, 2000; Ehlers & Clark, 2000). 
Door het ophalen van de herinneringen tijdens de trau-
magerichte behandeling, kunnen er dus extra ‘fouten’ in 
de herinnering komen. Dit hoeft voor (het resultaat van) 
de therapie geen probleem te zijn, de verwerking van
de traumatische ervaring komt hierdoor niet in gevaar. 
Echter, het doel van justitie, de waarheid aan het licht 
brengen, wordt hierdoor mogelijk wel beïnvloed. Als the-
rapeut is het belangrijk om transparant te zijn hierover 
tegen kind en ouders. Zij kunnen met elkaar de afweging 
maken of zij de risico’s die dit mogelijk met zich mee-
brengt binnen het juridisch proces accepteren. De keuze 
hierin kan ook afhangen van hoe ver het juridisch proces 
gevorderd is (in hoeverre zijn de herinneringen van het 
kind al volledig opgetekend).”

“Maar hoe zit het andersom? Kan een juridisch proces 
een traumagerichte behandeling in de weg staan? Is het
niet te zwaar voor het kind, wanneer hij of zij tijdens de
behandeling ook nog geconfronteerd wordt met de (mo-

gelijke) dader. En heeft de behandeling dan wel een kans
van slagen? Vanzelfsprekend is het belangrijk om in eer-rr
ste instantie het kind in veiligheid te brengen en er voor 
te zorgen dat het misbruik niet voortduurt, zoals in bo-
venstaande casus reeds is gebeurd. Wanneer een kind
vervolgens blijvende klachten ontwikkelt in de vorm van 
herbelevingen aan het misbruik, vermijding van situaties 
die hem of haar aan het misbruik doen denken (zoals bij-
voorbeeld het zien van de dader) en hyperarousal sympl -
tomen als schrikachtigheid en waakzaamheid, passende
bij een PTSS, is behandeling noodzakelijk. PTSS-klachten 
veroorzaken een enorme belasting in het dagelijks le-
ven en hebben daarnaast een negatieve invloed op de 
verdere ontwikkeling van het kind (Risser, Hetzel-Riggin, 
Thomsen, & McCanne, 2006; Wilcox, Storr, & Breslau, 
2009). Kinderen geven in de klinische praktijk aan dat zij 
bovengenoemde PTSS-klachten en de gevolgen hiervan 
zwaarder vinden dan een traumagerichte behandeling 
zelf. Het vóórkomen van situaties waarin het kind gecon-
fronteerd wordt met trauma triggers, zoals tijdens een 
juridisch proces, maakt de belasting voor het kind alleen 
maar groter. Dit is dus juist een reden om snel met een 
traumagerichte behandeling te starten, met als doel de
angst in dergelijke situaties te verminderen en het kind 
weerbaarder te maken op de momenten dat hij of zij 
met het misbruik wordt geconfronteerd, al dan niet in
de rechtszaal. 

Een traumagerichte behandeling is dus mogelijk, maar
is deze ook effectief? Binnen traumagericht CGT staat
het kind in detail stil bij het misbruik (exposure) en leert 
dat angstige verwachtingen (‘Ik word gek als ik bij het 
misbruik stilsta.’, ‘Ik kan het niet aan om er aan terug te
denken.’) niet uitkomen. Hierdoor zal het kind uiteinde-
lijk minder angstig worden. Het ontkrachten van deze
angstige verwachtingen, het veronderstelde werkings-
mechanisme van exposure (Craske, Treanor, Conway, 
Zbozinek, & Vervliet, 2014), staat los van een mogelijke 
confrontatie in de rechtszaal. Ergo, de leerervaringen
kunnen alsnog worden opgedaan. 

Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat het werkings-

“Kinderen vinden PTSS-
klachten zwaarder dan 

een traumagerichte 
behandeling.”

(Lotte Hendriks)
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mechanisme bij EMDR samenhangt met de beperkte 
capaciteit van ons werkgeheugen (Van den Hout & En-
gelhard, 2011). Wanneer je tijdens het ophalen van een 
herinnering het werkgeheugen voldoende belast (met 
een andere taak, zoals bijvoorbeeld het volgen van een 
vinger), gaan de twee taken de strijd aan, wat er voor kan 
zorgen dat de traumatische ervaring minder levendig en
emotioneel wordt. Wederom is dit een proces waar een 
confrontatie in de rechtszaal geen invloed op heeft. Het
werkingsmechanisme van zowel traumagerichte CGT als 
EMDR wordt niet verstoord en de behandelingen hebben 
dus zeker een kans van slagen, ook tijdens een lopend
juridisch proces.

Vanzelfsprekend is er wel een andere voorwaarde voor 
behandeling: heeft het kind zelf een hulpvraag met be-
trekking tot zijn of haar traumaklachten? Zo ja, dan is er 
in bovenstaande casus geen reden om een traumage-
richte behandeling uit te stellen. Het antwoord ligt dus
volledig in lijn met wat de vraagsteller zelf dacht. Waarbij 
het wel belangrijk is om kind en ouders te informeren 
over de mogelijke invloed van behandeling op het juri-
disch proces.”
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Tekst: Ytje van Pelt

De nieuwste 
versie van de 
EMDR Kit

Al enige jaren heb ik positieve ervaringen met de 
eerste EMDR Kit. Het voordeel van deze appara-
tuur is dat je niet te dicht bij de patiënt hoeft te 
zitten en tegelijkertijd je handen vrij hebt om no-
tities te maken. Ondertussen hebben de makers
van de EMDR Kit bij Psy-zo! niet stilgezeten en de 
EMDR Kit 2 ontwikkeld.
De reacties van patiënten over de EMDR Kit zijn po-
sitief. Kinderen kunnen er een discolamp van maken
en volwassenen vinden het fijn om te kunnen kiezen 
tussen de verschillende mogelijkheden die het appa-
raat biedt. De EMDR Kit 2 wordt met recht de mo-
derne versie van de Kit genoemd: het apparaat werkt
met een moderne app die zeer gemakkelijk te bedie-
nen is. Hierdoor is de gehele Kit draadloos. Ook is de 
werkgeheugenbelasting zowel voor de visuele, de
auditieve en de fysieke stimulatie, geoptimaliseerd. 
Daarnaast is het design gemoderniseerd. 
De EMDR Kit 2 heeft ook grotere buzzers die beter
in de hand liggen en een sterkere pulsering hebben. 
Het voordeel van een EMDR Kit is de mogelijkheid om 
te werken met visuele stimulatie in allerlei kleuren. 
Met name de wisselende kleuren bevatten de moge-
lijkheid om het werkgeheugen nog meer te belasten. 
De auditieve stimulatie heeft zowel de optie om de 
tikjes ‘at random’ (onregelmatig en om en om) af te
spelen, wat meer werkgeheugenbelasting biedt dan
wanneer de tikjes regelmatig en voorspelbaar wor-rr
den aangeboden. Patiënten geven verder aan dat de 
nieuwe Kit er professioneel uitziet. Vooral de draad-
loosheid zien ze als grote verbetering.
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Mijn eerste associatie is het gevoel van ‘opluchting’ na-
dat de Titanic is gezonken. Na de chaos en de kreten van 
wanhoop resteert een vlakke ijszee onder een sterhel-
dere nacht. Volledige stilte. “The mind is kind”, zegt de 
dokter tegen de ouders van Nicole. Ze mag naar huis. 
“Don’t even try to remember”, zegt de vader. 

De film begint met lieflijke muziek, een betoverende fluit. 
We zien op een matras op een houten vloer een man en 
een vrouw met tussen hen in een peuter. De borst van de 
moeder is bloot. Lest we forget how fragile we are. De 
muziek gaat over in marsmuziek. Een man in een luxu-
euze auto in een wasstraat. Hij wordt gebeld: zijn doch-
ter Zoë. Ze blijkt verslaafd. We voelen dat Zoë zijn leven 
beheerst. Dan zien we de nog onaangetaste Nicole, die 
met haar band oefent voor een optreden op een country 

fair. Haar jongensachtige vader kijkt bewonderend toe. 
Vaders en dochters.
Terug bij de man in de auto. De wasmachine slaat op hol. 
De man is woedend. Machines horen het te doen. Er zit 

niets anders op dan uit te stappen. Drijfnat gaat hij op 
speurtocht in de garage, maar vindt niemand. Dan ziet hij 
een zwaar beschadigde bus omwikkeld met een rood-wit 
lint, kapotgeslagen ramen. Even later rijdt hij in een bar 
winterlandschap en stapt uit bij een motel. De eigenaar, 
die een zoon heeft verloren, vraagt onvriendelijk aan de 
man of hij een journalist is. Hij heet Mitchell Stevens en 
blijkt een letselschadeadvocaat. Mitchell praat als het 
nieuwste model robot met gevoel: “I know it’s an awfull 

time, but it is important that we talk.” Volledig geauto-
matiseerd volgt hierop het kaartje - voor als ze er over 
willen nadenken. Mitchell blijkt behept met een uitge-
sproken wereldbeeld. Het woord ‘ongeval’ betekent niets 
voor hem. Er is altijd iemand geweest die nalatig was. Hij 
vecht voor de onschuldige kinderen die nog te redden 
zijn. Bloedgeld is zijn remedie. Hij bemoeit zich niet met 
verdriet: “I’m here to give your anger a voice. Let me di-

rect your rage.” 

Met het echtpaar van het motel, Risa en Wendell, neemt 
hij de levenswandel van de ouders van de slachtoffers 
door in het kader van een lawsuit. Hoe meer suers hoe 
beter - maar wel van onbesproken gedrag. Het blijkt een 
hilarisch kijkje achter vergeefs strak dichtgetrokken gor-
dijnen. Alleen het hippie-echtpaar, dat hun geadopteer-
de Indianenjongen Bear heeft verloren, blijkt de toets 
te doorstaan. Mitchell glimt: Judges like adopted Indian 

boys. Risa en Wendell bekken elkaar af. Later zien we dat 
Risa een overspelige relatie heeft gehad met de weduw-

'Nothing' is the force 
that renovates the World:
The Sweet Hereafter 

Film en trauma

Tekst: Hayo Lasschuijt

The Sweet Hereafter is een film van regisseur Atom Egoyan over een ramp, gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Russell Banks. Het betreft een noodlottig ongeval in een klein dorp, waar-
bij een schoolbus van de weg afglijdt en op een bevroren meer belandt, waar het langzaam door 
het ijs zakt. Veertien kinderen verdrinken. Anderen zijn zwaar gewond, zoals Nicole, een zestien-
jarig meisje, die nu een verlamd onderlichaam heeft. De titel intrigeert.
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naar Billy, die zijn tweeling is verloren. Er is veel boosheid 
in het dorp, zoals in elke stad of dorp. Omdat het niet gaat 
zoals je wilt, omdat je niet krijgt wat je verdient. Hoe treft 
trauma je aan? Mitchell vist in een volle vijver.

Sources of the Self 
De Canadese filosoof Charles Taylor stelt dat moral va-

lues (goed en kwaad) zijn ingebed in moral frameworks 
die grofweg gaan over hoe belangrijk mensen voor je zijn, 
wat je leven waardevol maakt en hoe je wilt samenleven. 
Een raamwerk dat ons maakt tot wie we zijn en ook wil-
len zijn: onze identiteit. Om het raamwerk te vullen heb-
ben we bronnen en ideeën over onszelf en de wereld no-
dig. Taylor beschrijft drie Sources of the Self: het idee van 
de goddelijke ziel (Augustinus), het idee van de objecti-
verende, autonome rede (Descartes) en het romantische 
idee van een uniek-ik (Rousseau). De huidige (over)macht 
van de ratio van Descartes (‘beheksing’) die belooft dat 
elk probleem een technisch probleem is dat uiteinde-
lijk oplosbaar is, leidt volgens Taylor tot een gevoel van 
zinloosheid: we zijn ‘geatomiseerd’ – resulterend in de 
epidemie van ressentiment, depressies, eetstoornissen 
en uitputting. Pinocchio is bevrijd van degene die hem 
betuttelden, maar Pleziereiland is niet als gehoopt. Papa! 
We vergeten onze genealogie.

We hebben volgens Taylor een horizon nodig (gehad) om 
ons moreel te kunnen oriënteren (om geen ezel te wor-
den), meestal een ander – maar wat als die je laat zitten? 
Het is met waarden als met een kasplantje. Je schept de 
juiste omstandigheden: glas, klimrekje, aarde en water 
en het zaadje gaat groeien. Als dit wonder je niet op de 
knieën krijgt, is het moeilijk om te begrijpen wat waar-

den zijn. Martha Nussbaum gebruikt hetzelfde beeld in 
de eerste zin (van Pindarus) van haar beroemde boek The 

Fragility of Goodness: “But human excellence grows like 

a vinetree, fed by the green dew, raised up, among wise 

men and just, to the liquid sky.” Een kwetsbaar proces – 
misschien wel de kern van ons werk. 
Goedheid en schoonheid bestaan bij de gratie van die 
kwetsbaarheid. ‘Alles van waarde is weerloos’, dichtte 
Lucebert. Trauma beschadigt soms the moral values: 
‘moral injury’ noemen we dat. Maar trauma kan ook ma-
ken dat je deze waarden met nieuwe ogen ziet – vaak 
met de (mijns inziens) ongelukkige term posttraumatic 

growth weergegeven (weer een vragenlijst).

De Rattenvanger
Regisseur Egoyan, zelf van Armeense afkomst, noemt 
zijn film ‘a grim fairytale’. Nicole, die op de tweeling van 
Billy past als hij in het motel de ‘liefde’ met Risa bedrijft, 
leest voor uit de Rattenvanger van Hamelen. Het jongetje 
van de tweeling vraagt aan Nicole of de Rattenvanger, 
die wraak neemt omdat hij zijn geld niet krijgt, gemeen 
is. Nicole denkt na en zegt: “Nee, erg boos.” Na het on-
geval neemt zij (zoete) wraak op haar geldbeluste vader 
die dacht een rockster te mogen beminnen, ondanks 
dat zij zijn eigen dochter was. Nicole kan nu opstaan. In 
een pastiche van De Rattenvanger zegt Nicole tegen de 
buitenstaanders: “I wonder if you understand that all of 

us… Dolorus (de chauffeur van de bus), me, the children 

who survived, the children who didn’t…we’re all citizins 

of a different town now. A place with its own special ru-

les… and its own special laws. A town of people living in 

the sweet hereafter…and everything was strange… and 

new.” De jong wijs geworden Nicole beschrijft de sweet 
hereafter als een vreemde, nieuwe wereld. Iets wat bui-
tenstaanders waarschijnlijk niet kunnen begrijpen. 'No-

thing' is the force that renovates the world (uit een ge-
dicht van Emily Dickinson) is dan ook het motto van het 
boek The Sweet Hereafter.

The Sweet Hereafter is op DVD verkrijgbaar
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Vanaf december vorig jaar heeft elk lid een dossier in PE-Online. Mocht je in het bezit zijn van een EMDR-
vervolgcertificaat of een bij- of nascholingsactiviteit willen toevoegen, dan kun je hieronder lezen hoe je dit 
kunt doen:

Het EMDR-vervolgcertificaat toevoegen in PE-Online
In PE-Online klik je op de status van het lidmaatschap. Voer bij VERVOLGTRAINING de 'datum activiteit voltooid' (=de 
laatste dag van de EMDR-Vervolgtraining) in, klik op VOLGENDE, waarna je de kopie van het certificaat van de EMDR-
Vervolgtraining kunt uploaden. Klik op VOLGENDE. Het kopie certificaat van de EMDR-Vervolgtraining is toegevoegd en 
de button wordt groen.

Bij-/nascholingsactiviteiten toevoegen in PE-Online in verband met (her)registratie Practitioner/
Supervisor
Het toevoegen van niet door de VEN georganiseerde, maar wel door de VEN geaccrediteerde bij-/nascholing kan op 
twee manieren:

toe te voegen in PE-Online bij de VEN.

de laatste dag van de betreffende bij-/nascholing. Vervolgens upload je het document (een kopie certificaat, dus 
geen betalingsbewijzen e.d.) en voegt een categorie toe. Indien er bij de categorie 'bij-/nascholingsactiviteit overig' 
sprake is van een puntenverdeling breed én smal, dan graag tweemaal de aanvraag indienen, dus voor 'brede' en 
voor 'smalle' punten. Na het versturen van jouw verzoek wordt de activiteit door de VEN beoordeeld en al dan niet 
goedgekeurd. Dit duurt doorgaans een tot drie werkdagen. Is de activiteit goedgekeurd, dan zie je deze terug in het 
overzicht in het PE-dossier. De punten worden automatisch opgeteld en weergegeven.

Graag willen wij nogmaals benadrukken dat wij helaas nog niet van iedereen een Verklaring tuchtrecht en opgelegde 
maatregelen hebben ontvangen. Wij verzoeken degenen die dit nog niet hebben gedaan dit alsnog via de website in te 
vullen: 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

Verenigingsnieuws

Bericht van het secretariaat

Supervisorendag
Foto: Tilly Koolstra
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LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
33839 Dhr. M.D. Jansen AMSTERDAM info@naastdeburgemeester.nl Practitioner Volw
32952 Mw. H. Kip BUNNIK hannekekip@hotmail.com Practitioner Volw
33113 Mw. M. Mallens HELMOND mariekemallens@hotmail.com Practitioner K&J
32709 Mw. S. Vonken EETHEN silvia@praktijkinspire.nl Practitioner Volw
33202 Dhr. D. Sofi ROSMALEN koerd2@hotmail.com Practitioner Volw
33537 Mw. E.M. Kok WOERDEN praktijkpgh@gmail.com Practitioner Volw en K&J
33289 Mw. A.R. Brussee GRONINGEN ar.brussee@ziggo.nl Practitioner K&J
31912 Mw. A. Klein Schiphorst TWISK anouskleinschiphorst@hotmail.com Practitioner Volw
32806 Dhr. P.J. Bogaard SNEEK pjbogaard@praktijkbogaard.nl Practitioner Volw
31990 Mw. M.A.M. Franck BREDA mischafranck@hotmail.com Practitioner Volw
30866 Mw. T.G. Kokkeler GROESBEEK thea@provision-praktijk.nl Practitioner Volw
34721 Mw. E.R. Reefhuis ZWOLLE e.reefhuis@gmail.com Practitioner Volw
31555 Dhr. R.J. van Wetten LEEK robvanwetten@hotmail.com Practitioner K&J
31493 Mw. E.V.I. van der Velde ZWOLLE evivandervelde@gmail.com Practitioner Volw
33513 Mw. H.L. Stolper AMERSFOORT hannastolper@veluwe.net Practitioner K&J
31874 Mw. L.H.M. de Ridder AMERSFOORT lhmderidder@gmail.com Practitioner Volw
32025 Mw. M.P.M. Beurskens AMERSFOORT monique.beurskens@basictrust.com Practitioner K&J
33632 Mw. M. Zeeman ALKMAAR marieke@opvoedpoli.nl Practitioner K&J
33129 Mw. E.D.W. van Steen BERGEN OP ZOOM emievansteen@gmail.com Practitioner Volw
33160 Mw. I. Mater HOORN vizie@ziggo.nl Practitioner K&J en Volw
33308 Mw. M.G. van Calker-Veenhof DEVENTER marleenveenhof@hotmail.com Practitioner Volw
33322 Mw. J.Y. Loomans UTRECHT jettekeloomans@hotmail.com Practitioner Volw
33223 Mw. H. Moorlag-Jonker GRONINGEN harma.moorlag@gmail.com Practitioner K&J
33464 Mw. H.L. Hulstijn-Buis AMSTERDAM hannekelb@hotmail.com Practitioner Volw
31417 Mw. E.B. van Rossum BENEDEN-LEEUWEN info@psychologenpraktijkmaasenwaal.nl Practitioner Volw
30018 Mw. B. Bakuwel BENNEBROEK bbakuwel@hotmail.com Practitioner Volw
32925 Mw. L. Heijnen MALDEN lonnekeheijnen@hotmail.com Practitioner Volw
30372 Dhr. P.C.M. van de Velde BENNEBROEK yvo@bakuwelvandevelde.nl Practitioner Volw
33304 Mw. A.R.S. Nieuwenhuis-Langes NIJBROEK a.nieuwenhuis@ggnet.nl Practitioner Volw
33420 Dhr. J.M. van Elburg BREDA jan-martijn@ziggo.nl Practitioner Volw
33059 Mw. Y.A. Boldy-Dassel LEEUWARDEN yadassel@hotmail.com Practitioner Volw
30003 Dhr. R. Albrecht UTRECHT reinoud.a@zonnet.nl Practitioner Volw
33168 Mw. S. Horevoets DEVENTER info@pcgt.nl Practitioner Volw
31730 Mw. J.C. Kiestra AMSTERDAM jettek@xs4all.nl Practitioner Volw
33236 Mw. M. Appel ZEEWOLDE marja.appel@chello.nl Practitioner K&J
32219 Mw. J.M. Boudewijns-Wouters GEMERT jol_wouters@hotmail.com Practitioner K&J
31306 Mw. L.F. van Elburg AMERSFOORT l.van.elburg@planet.nl Practitioner Volw
32656 Mw. D. Zevalkink UTRECHT dinanda@nfg.nl Practitioner K&J
33166 Dhr. A.F. Renalda WELL info@wellbevinden.nl Practitioner Volw
31872 Mw. S.G. van der Hell LEIDEN siscavanderhell@hotmail.com Practitioner K&J
33137 Mw. P. Boxma GLIMMEN petraboxma@xs4all.nl Practitioner K&J
30616 Mw. P.A. Ploeg GRONINGEN p.ploeg@accare.nl Practitioner K&J
32265 Mw. H.L. de Jong-Zuidema DEN HAAG hettyjz@gmail.com Practitioner K&J
31770 Mw. I. de Groot LEEUWARDEN i.d.groot@gmail.com Practitioner Volw
31582 Mw. D.H.J. Timmermans LELYSTAD psychologiepraktijktimmermans@outlook.com Practitioner Volw
32817 Mw. L.W. Kranenburg ROTTERDAM lwkranenburg@yahoo.com Practitioner Volw
32944 Mw. J.H.A. Tummers-Quarre OEGSTGEEST judithtummers@hotmail.com Practitioner K&J 
32165 Mw. A. Mulder ASSEN rondje34@hetnet.nl Practitioner K&J
33220 Dhr. D.A.H.C.J. Melissen TILBURG dahcjmelissen@gmail.com Practitioner Volw
31942 Mw. C.I. van Kregten BARNEVELD carinavankregten@gmail.com Practitioner K&J
34665 Mw. E.E. van Lieshout EINDHOVEN ellenvanlieshout77@gmail.com Practitioner Volw en K&J
34402 Mw. A. van Opstal LENT anna_vanopstal@yahoo.com Practitioner K&J 
32460 Mw. M.E. Mevissen-Verschure HAREN m.e.mevissen@freeler.nl Practitioner K&J en Volw

Nieuwe practitioners

Nieuwe supervisoren
LID-ID NAAM PLAATS E-MAIL OPLEIDING-ID
30914 Mw. B.M. Baeten TILBURG praktijkbaeten@gmail.com Supervisor Volw

Verenigingsnieuws

Rectificatie EM12: B. Muller is Practitioner Volw en K&J
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Inhoud

Agenda Vereniging EMDR Nederland 
door de VEN geaccrediteerd

27-06-2017
Level II Slapenden honden? Wakker 
maken! Stabilisatiemethode voor 
chronisch getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com

01-09-2017
Symposium:Traumabehandeling ook 
voor mensen met een laag IQ
Vereniging EMDR 
vereniging@emdr.nl

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

07-09-2017
Imaginatie en Rescripting met kinde-
ren, jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.nl

13-09-2017
Stabilisatieprogramma voor trauma-
behandeling
RINO Groep Utrecht 
infodesk@rinogroep.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

22-09-2017
EMDR bij preverbaal trauma
Institute for Chronically Traumatized 
Children 
ariannestruik@hotmail.com

04-10-2017
Beknopte Eclectische Psychotherapie 
bij PTSS (BEPP)
Arq Academy 
info@academy.arq.org

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

12-10-2017
Netwerkavond Dolores Mosquera
Vereniging EMDR 
vereniging@emdr.nl

12-10-2017
Workshop Dolores Mosquera (2 dagen)
Vereniging EMDR 
vereniging@emdr.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

20-10-2017
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk 
hkhornsveld@gmail.com

06-11-2017
Netwerkavond Lana Epstein
Vereniging EMDR 
vereniging@emdr.nl

07-11-2017
Workshop Lana Epstein
Vereniging EMDR 
vereniging@emdr.nl

09-11-2017
Narratieve Exposure Therapie- Basis-
opleiding (NET)
Arq Academy 
info@academy.arq.org

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

11-01-2018
Trauma, het brein en het handelen in 
de jeugdhulp
Jeugdzorg Academie 
info@dejeugdzorgacademie.nl

11-01-2018
Imaginatie en Rescripting met kinde-
ren, jeugdigen en volwassenen
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

19-01-2018
EMDR bij mensen met een autisme-
spectrum stoornis (ASS)
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

31-01-2018
Diagnostiek en behandeling van 
gecompliceerde rouw
RINO Groep Utrecht
infodesk@rinogroep.nl

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

12-05-2017 
Lesgeven aan getraumatiseerde kinde-
ren - Workshop voor trainers
Traumatrainingen
traumatrainingen@gmail.com

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

13-05-2017
EMDR en Schematherapie
Hornsveld Psychologen Praktijk
hkhornsveld@gmail.com

17-05-2017
Beknopte Eclectische Psychotherapie 
voor PTSS
RINO Amsterdam
info@rino.nl

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

24-05-2017
EMDR en Systeemtherapie
King nascholing 
info@kingnascholing.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

26-06-2017
Slapenden honden? Wakker maken! 
Stabilisatiemethode voor chronisch 
getraumatiseerde kinderen
Institute for Chronically Traumatized 
Children
ariannestruik@hotmail.com
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Met de NC de trein op de berg zetten

Intensieve traumabehandeling

Research tracks tijdens EMDR congres 2017
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VIVA EL BARCELONA!

EMDR: De psychotherapie 
 van de 21ste eeuw

Geen genoeg gekregen van alle nieuwe ontwikkelingen van de wondere 
wereld van EMDR na het Nederlandse EMDR congres? Kom dan van 30 juni 
tot en met 2 juli naar Barcelona voor het Europese EMDR congres!

Keynote: Martin Teicher over ‘Childhood maltreatment: Sensitive exposure periods and the 
importance of type and timing abuse.’ Voor meer informatie: http://www.emdrconference2017.com

Uiteraard is dit ook een mooie kans om de stad Barcelona te bezichtigen! Onze collega’s in 
Spanje hebben hiervoor tips gegeven op de site van het congres. 

Tot ziens in Barcelona!


