Casus
Intensieve en kortdurende poliklinische traumabehandeling - met veel EMDR 2.0
technieken - van een 15-jarige adolescente met PTSS als gevolg van seksueel
misbruik door haar vader.

Tekst: Sanneke Koekkoek en Elvira Rentinck

Martina is een vijftienjarig meisje, dat enkele jaren geleden met haar ouders en broertje vanuit Spanje naar Nederland verhuist. Zij start op de middelbare school en
functioneert ogenschijnlijk goed. In de derde klas van
de middelbare school geeft zij op school openheid over
de thuissituatie: drie jaar lang is zij seksueel misbruikt
door vader. Er volgt een traject waarbij Veilig Thuis betrokken is. Martina gaat bij een vertrouwd gezin in het
netwerk wonen.
Sinds Martina openheid heeft gegeven over wat haar
is overkomen, gaat het veel minder goed op school,
ervaart ze veel concentratieproblemen en is er sprake
van veelvuldig verzuim. Enige tijd na haar verhuizing
krijgt ze een ernstig ﬁetsongeluk, waarbij ze haar rug
breekt en ze lange tijd moet revalideren. Op advies van
school wordt zij verwezen naar de polikliniek van een
kinder- en jeugdpsychiatrische instelling in Alkmaar
voor verdere diagnostiek en behandeling.
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Diagnostiek en indicatiestelling
Na een intake bij de polikliniek wordt specialistische
diagnostiek verricht met behulp van de Clinician Administred PTSD Scale for Children and Adolescents Interview (CAPS-CA), waarna de diagnoses PTSS wordt
vastgesteld. Martina heeft onder andere last van herbelevingen, nachtmerries, vermijding van gedachten
en gevoelens, schuld- en schaamtegevoelens, een
ernstig loyaliteitsconﬂict ten opzichte van vader, moeder en haar broertje, met daarnaast allerlei negatieve
kernopvattingen over zichzelf en anderen. Het is inmiddels einde van het derde schooljaar en Martina werkt
hard om over te gaan naar haar examenjaar, ondanks
al haar lichamelijke en psychische klachten. Zij ervaart
veel stress en piekert veel over haar toekomst. Het netwerk en Martina zelf maken zich zorgen over de combinatie van haar examenjaar en een, gezien de ernst en
complexiteit van de trauma’s, vermoedelijk langdurige
traumabehandeling. Martina ontleent een groot deel
van haar zelfbeeld en houvast aan haar functioneren

op school. Zij geeft aan weinig vertrouwen te hebben in
een wekelijkse traumabehandeling. Ze vreest namelijk
dat dit invloed gaat hebben op haar schoolgang en ziet
op tegen de mogelijk lange duur van een dergelijk traject. Er wordt voorgesteld dat ze meedoet aan de pilot
Expose yourself, een intensieve en kortdurende poliklinische traumabehandeling. Martina vindt het vooruitzicht van een zesdaagse traumabehandeling overzichtelijk en besluit er voor te gaan.

ten grondslag ligt aan EMDR 2.0, ofwel EMDR-therapie
aangepast aan het wetenschappelijk onderzoek dat
gebaseerd is op de werkgeheugentheorie. Belangrijk
uitgangspunt van EMDR 2.0 is (1) de traumatische herinnering zo goed mogelijk te activeren en deze vervolgens (2) te desensitiseren met een diversiteit aan werkgeheugenbelastende taken (oogbewegingen en tappen,
vaak in combinatie met elkaar). Binnen het programma
Expose yourself wordt één traumatische ervaring per
dag behandeld (zie de twee kaders op pagina 30 en 31).

Intensieve ambulante traumabehandeling
Aan de pilot ging een werkbezoek van de behandelaars vooraf aan het Psychotrauma Expertise Centrum
(PSYTREC) in Bilthoven in februari 2019. Dit gaf een
nieuwe kijk op het vormgeven en uitvoeren van traumabehandeling en inspireerde om een intensieve traumabehandeling voor jongeren op te zetten. In dit geval
in een ambulante setting, waarbij jongeren thuis verblijven. Het programma is gebaseerd op de theorie die

De behandeling van Martina
Er worden zes traumaherinneringen geselecteerd, die
allen betrekking hebben op het seksueel misbruik door
vader. De behandeling wordt met Martina voorbereid,
met haar moeder en het netwerkgezin waar zij woont,
zodat zij ten tijde van haar behandeling optimaal ondersteund kan worden. Haar moeder is gedurende de
behandeldagen grotendeels aanwezig in de wacht- f
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Feedback na pilot
Expose yourself is een intensieve en kortdurende poliklinische traumabehandeling voor jongeren vanaf twaalf
jaar. Na een eerste pilot is het programma met behulp van feedback van de jongeren en hun ouders aangepast
en bestaat het nu uit een sessie imaginaire exposure (IE) van 90 minuten met als doel: de traumatische herinnering inclusief alle angstige gevoelens volledig te activeren. Na een korte ‘break’ van 15 minuten volgt direct de
EMDR 2.0-sessie van 90 minuten, waarbij alles gericht is op de (voor deze patiënt) maximale en meest passende
werkgeheugenbelasting om zo efﬁciënt mogelijk de SUD’s van alle targets binnen de ervaring van die dag naar
0 te brengen. In de EMDR-sessie wordt gebruik gemaakt van een scala aan werkgeheugenbelastende taken. Er
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van boksen als werkgeheugenbelasting, ingezet op het moment dat gezonde
woede wordt gevoeld in het lichaam. Jongeren geven aan dat zij de combinatie van IE en EMDR 2.0 goed vinden.
Ze zeggen dat de IE hen helpt om de vermijding echt te doorbreken en te ervaren dat ze het aan kunnen en hun
angstige verwachtingen niet uitkomen waardoor ze vertrouwen en motivatie voelen om de behandeling aan te
gaan en af te maken. Zoals een jongere zei ‘Ik deed iets, waarvan mijn hersenen zeiden nee, nee, ik wil liever
vermijden’. Als ik het dan toch deed, dan voelde dat ook goed.’ Naar aanleiding van de feedback van de jongeren
besloten we de twee behandelsessies elkaar snel te laten opvolgen want, zeggen zij: ‘dan zit ik er nog goed in’.
Het werken met verschillende behandelaren ervaren de jongeren als positief: ‘Jullie doen aan de ene kant allemaal hetzelfde, maar stellen soms net andere vragen tijdens de EMDR waardoor ik uiteindelijk echt ging voelen
en geloven dat het niet mijn schuld was’. Tevens gaf een jongere terug dat ze het effect van de behandeling aan
zichzelf toeschrijft in plaats van de behandelaar, doordat ze verschillende behandelaren had.

kamer en tijdens het sporten. Vader is inmiddels een
behandeling gestart bij de Forensische GGZ en de insteek van zowel vader als Martina is dat er op termijn
gezinsgesprekken zouden kunnen plaatsvinden. Hij is
in deze fase van haar behandeling niet actief betrokken, maar er is met toestemming van beide kanten een
korte lijn met zijn behandelaar.

Eerste exposure-sessie
Bij aanvang van de eerste sessie imaginaire exposure
van Martina worden haar angstige verwachtingen ten
aanzien van het aangaan van de sessie in kaart gebracht. Zij geeft aan: “Als ik deze traumatische herinnering vertel, dan ga ik dissociëren en kunnen jullie alles
met me doen en word ik opnieuw misbruikt”, met een
geloofwaardigheid van 80%, en “Als ik al mijn gevoelens
toelaat, krijg ik een paniekaanval en stoppen jullie de
behandeling”, met een geloofwaardigheid van 90%.
Tijdens deze eerste sessie wordt de ervaring behandeld
waarvan zij de meeste herbelevingen heeft. De therapeut vraagt haar om gedurende haar verhaal steeds dezelfde houding aan te nemen als zij destijds had. Tevens
wordt het licht in de kamer uitgedaan en de gordijnen
gaan dicht. Dit zijn angstopwekkende prikkels voor
Martina, wat maakt dat het angstnetwerk beter geactiveerd wordt. Het lukt haar om de ervaring tijdens de
sessie volledig te activeren en zij ervaart zeer veel emotie. Ze kan na aﬂoop van deze eerste exposure-sessie
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bevestigen dat haar angstige verwachtingen niet zijn
uitgekomen en de geloofwaardigheid van beide verwachtingen is gedaald naar respectievelijk 30% en 40%.

Eerste EMDR-sessie
Voor de sessie EMDR 2.0 zijn aan de hand van de imaginaire exposure in overleg met Martina drie targets
geselecteerd. Er wordt gestart met het target met de
hoogste SUD, met werkgeheugenbelasting in de vorm
van oogbewegingen, buzzers en koptelefoon. Op enig
moment wordt het spellen van woorden toegevoegd.
Martina ervaart aanvankelijk veel machteloosheid en
angst. Wanneer deze gevoelens minder worden, komt
er boosheid in haar op en wordt er overgegaan op boksen als werkgeheugen belastende taak. Er wordt haar
gevraagd zich te concentreren op de boosheid die zij
voelt in haar lijf en te doen en zeggen wat er in haar lijf
opkomt. Hier volgt een voorbeeld:
“Wat voel je nu in je lijf?”
“Boosheid.”
“Wat zou je lijf willen doen of zeggen?”
“Ik zou hem willen zeggen dat hij van me af moet blijven.”
“Doe dat maar hardop en ga er maar bij boksen.”
Martina begint dan rustig te boksen. Na 20-30 seconden wordt haar gevraagd wat er in haar opkomt. De
boosheid neemt toe waarbij Martina enige tijd vol

kracht aan het boksen is en scheldt en schreeuwt, gericht tegen vader. Na enkele sets geeft zij aan dat ze
geen boosheid meer voelt, maar vooral verdriet en onbegrip. Er wordt weer overgestapt naar de startpositie
met oogbewegingen, buzzers en koptelefoon, waarbij
cognitieve interweaves worden ingezet. Hier volgt een
voorbeeld:
“Wat zou je als Martina van nu willen doen voor de Martina van toen?”
“Ik zou hem wegtrekken en haar naar mama brengen.”
“Stel je maar voor dat je dit doet.”
Set
“Wat gebeurt er?”
“Mama zingt een liedje en houdt haar stevig vast.”
“Wat komt er in je op?”
“Rust, ontspanning.”
De SUD daalt in 45 minuten naar 0. De overige twee targets gaan in de resterende tijd eveneens naar 0. Martina voelt zich trots en sterk dat zij op haar eerste behandeldag het ernstigste trauma zo snel doorgewerkt
heeft.

genomen gaan worden. Indien na deze behandelweek
blijkt dat er nog sprake is van PTSS en er andere A-criterium traumatische ervaringen zijn die de klachten aansturen, kunnen ze nogmaals een behandelweek volgen.
Voor overige niet A-criterium, maar wel beschadigende
ervaringen, zoals pesten, kan een reguliere EMDR-vervolgbehandeling geïndiceerd worden, waarbij het advies is om dit te behandelen met EMDR 2.0 technieken en kortdurend door bijvoorbeeld twee sessies van
anderhalf uur. Zo kunnen jongeren spoedig hun leven
weer oppakken. Voor een deel van de jongeren is na
de intensieve traumabehandeling een specialistische
psychotherapie (schematherapie, mentaliseren bevorderende therapie) geïndiceerd, waar zij waarschijnlijk
veel beter van kunnen proﬁteren nu de PTSS-klachten
behandeld zijn en de vermijding doorbroken is.
De feedback van de jongeren die het behandelprogramma hebben doorlopen is unaniem: ‘het is zwaar, maar
ik zou het iedereen aanraden!’ En ouders? Zij zeggen
een ander kind thuis te hebben. Rustiger, energieker en
vrolijker. Het nieuwe behandelprogramma zal vanaf volgend jaar op effectiviteit onderzocht worden, waarbij
er gekeken wordt of er mogelijkheden zijn om een RCT
op te zetten in samenwerking met andere kinder- en
jeugdpsychiatrische instellingen.


Resultaat van Martina’s behandeling
Op eenzelfde manier, steeds met behulp van imaginaire
exposure gevolgd door EMDR 2.0 met vooral boksen
als werkgeheugenbelasting, worden ook de overige vijf
traumatische herinneringen in de behandeldagen naar
SUD = 0 gebracht. Martina voldoet daarna niet meer
aan de kenmerken van PTSS. Ze heeft de behandeling
als intensief en vermoeiend, maar zeer effectief ervaren. Ze is trots op zichzelf, voelt zich erg krachtig en ervaart controle over zichzelf en haar gevoel. Zij zou jongeren het advies geven te kiezen voor een kortdurend
en intensief traject, wanneer ze deze keuze hebben. “Ik
dacht dat ik hier nooit overheen zou komen, maar aan
het einde van dag één wist ik dat het ging lukken.”

Conclusie
Inmiddels hebben wij meer dan tien jongeren middels
deze poliklinische intensieve traumabehandeling behandeld. Vanaf januari 2020 wordt het een behandelprogramma van één week met vier behandeldagen en
op woensdag een rustdag. Op de behandeldagen worden in totaal vier kerntraumatische herinneringen behandeld die de meeste klachten geven. De komende
periode worden ook exposure in vivo-sessies toegevoegd om te beoordelen of deze in het programma op-
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Inhoud behandelprogramma
Expose yourself
Afhankelijk van de casusconceptualisatie, waarin het
aantal te behandelen traumatische herinneringen is
vastgelegd, wordt het aantal behandeldagen vastgesteld met maximaal drie behandeldagen per week
gedurende maximaal twee weken. Iedere dag is één
behandelaar verantwoordelijk voor zowel de imaginaire exposure als voor de EMDR 2.0. Na de EMDRsessie volgt een korte overdracht met de jongere en
het netwerk waarin het verloop van de behandelochtend wordt besproken. Daarna volgt een pauze
van 45 minuten gevolgd door een uur sporten onder
begeleiding van een psychomotorisch therapeut. Op
indicatie worden exposure in vivo-oefeningen afgesproken die aan de hand van huiswerkopdrachten
met hulp van het netwerk worden uitgevoerd. Een
systeemtherapeut heeft met het netwerk op vier
behandeldagen een gesprek van een uur.
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