RESEARCH

Geen trauma, wel tekorten

Heeft EMDR-therapie ook
HǉHFWRSKHULQQHULQJHQDDQ
emotioneel misbruik en
verwaarlozing?
TEKST: Laurian Hafkemeijer en Ad de Jongh

De prevalentiecijfers van psychisch trauma bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn
hoog. Het ligt daarom voor de hand om te onderzoeken of mensen met een persoonlijkheidsstoornis ook baat hebben bij EMDR-therapie. In eerder onderzoek werd vooral het eﬀect van
traumagerichte therapie onderzocht bij mensen met een PTSS en comorbide persoonlijkheidsproblematiek. In 2020 werd een studie gepubliceerd over de eﬀectiviteit van EMDR-therapie bij
mensen met een persoonlijkheidsstoornis, waarbij PTSS juist werd uitgesloten (zie EM #24).
Dit bood een goede gelegenheid om aan de hand van deze data te onderzoeken welk eﬀect
EMDR-therapie heeft op herinneringen aan emotioneel misbruik, verwaarlozing en andere
typen aversieve gebeurtenissen.

U

Uit onderzoek onder mensen met een
persoonlijkheidsstoornis blijkt dat zij in
hun verleden niet alleen veelvuldig aan
typische A-criteriawaardige gebeurtenissen, zoals seksueel en fysiek geweld,

zijn blootgesteld geweest, maar dat dit ook geldt voor
ervaringen met verwaarlozing (73, respectievelijk 82
procent; Battle e.a., 2004). Verschillende vormen van
kindermishandeling worden in verband gebracht met
latere problemen op het gebied van emotieregulatie,
een risicofactor voor het ontwikkelen van persoonlijkheidsproblematiek.
Gezien het relatief hoge niveau van blootstelling
aan aversieve gebeurtenissen in de kindertijd is het
interessant om te onderzoeken of het verwerken van
herinneringen aan deze gebeurtenissen een gunstig effect heeft op symptoomclusters die vaak geassocieerd
zijn met persoonlijkheidsstoornissen, zoals problemen
met de emotieregulatie, een negatief zelfbeeld, sociale
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isolatie en interpersoonlijk wantrouwen. Het eﬀect

oneren van de patiënten voor en na de behandeling. Er

van trauma-gerichte therapieën is zoals gezegd vooral

konden geen signiﬁcante verschillen in symptoomver-

onderzocht bij mensen met PTSS, waarbij symptomen

mindering na toepassing van EMDR-therapie tussen de

van een persoonlijkheidsstoornis comorbide waren

drie type herinneringen worden vastgesteld.

(Slotema e.a., 2020). Er is daarentegen betrekkelijk
weinig bekend over de eﬀectiviteit van traumagerichte

Conclusies

therapieën ten aanzien van herinneringen aan gebeur-

De resultaten ondersteunen het idee dat EMDR-the-

tenissen die niet voldoen aan het A-criterium van

rapie niet alleen een eﬀectieve therapie is voor herin-

PTSS, zoals emotionele verwaarlozing en emotioneel

neringen die verband houden met A-criteria-waardige

misbruik.

gebeurtenissen, maar dat EMDR ook eﬀectief is voor

De resultaten van een vorig jaar gepubliceerde, in

herinneringen met andere aversieve gebeurtenissen die

Nederland uitgevoerde, gerandomiseerde eﬀectstudie

gerelateerd zijn aan een persoonlijkheidsstoornis.

waarin 49 patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, zónder PTSS, vijf sessies EMDR-therapie aange-
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boden kregen, was in dit opzicht een uitzondering
(Hafkemeijer e.a., 2020). De resultaten lieten zien dat
het desensitiseren van herinneringen aan aversieve
gebeurtenissen met behulp van EMDR-therapie tot een
signiﬁcante algehele vermindering van symptomen
leidde.
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dat EMDR-therapie eﬀectief is voor mensen die zijn
blootgesteld aan herinneringen aan gebeurtenissen die
voldoen aan het A-criterium van PTSS in tegenstelling
tot mensen die ‘tekorten’ hebben ondervonden, zoals
emotionele verwaarlozing, waren wij geïnteresseerd in
het diﬀerentiële eﬀect van EMDR-therapie ten aanzien
van herinneringen aan emotioneel misbruik, verwaarlozing en andersoortige nare gebeurtenissen. Patiënten
werden verdeeld in drie groepen, op basis van hun
meest voorkomende type herinnering. Onze hypothese
was dat voor alle soorten herinneringen zou gelden dat
na het toepassen van EMDR-therapie patiënten signiﬁcant minder psychische problemen, die kenmerkend
zijn voor een persoonlijkheidsstoornis, zouden ervaren.

Resultaten
Van alle patiënten rapporteerde 49% van hen emotionele
verwaarlozing, 22,4% emotioneel misbruik en 26,5% een
ander type gebeurtenis. Slechts één patiënt rapporteerde
herinneringen die grotendeels voldeden aan het A-criterium van PTSS. Na vijf sessies EMDR-therapie werden
middelgrote tot grote behandeleﬀecten gevonden voor
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Emotioneel misbruik Verwaarlozing Andere herinneringen
Voor behandeling

Na behandeling

Tabel 1. Het klachtniveau voor en na de behandeling van de drie
categorieën herinneringen.

herinneringen die waren gerelateerd aan verwaarlozing,
en gemiddeld grote behandeleﬀecten voor herinneringen aan zowel emotionele mishandeling als ander typen
herinneringen. Zie het kader voor het niveau van functi-
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