Research

Kan EMDR leiden tot
pseudoherinneringen?
Tekst: Ad de Jongh en Iva Bicanic

De laatste maanden verschenen er artikelen en berichten in de media met koppen als ‘EMDR
kan leiden tot pseudoherinneringen’. Dit is naar aanleiding van een onderzoek waarbij mensen
geheugentaken met woorden moesten uitvoeren 1, 2. Er zijn echter verschillende redenen om te
twijfelen aan de zeggingskracht van deze studie 3.

De relevantie voor de klinische praktijk is niet goed te
bepalen. In het experiment werd in ieder geval geen
EMDR-therapie toegepast. Overigens gaat het in therapie natuurlijk nooit om 'het herinneren van woorden'.
Stel dat het gevonden effect wel te generaliseren zou
zijn naar de praktijk dan nog zou het woordgis-effect
ook kunnen optreden 24 uur na andere soorten van
psychotherapie die er zijn. In dit experiment, en in de
eerdere experimenten van deze onderzoeksgroep, ontbrak helaas een relevante controlegroep, bijvoorbeeld
een andere (trauma-)behandeling zoals exposure (cognitieve gedragstherapie).

Er worden in de twee experimenten van dit onderzoek
positieve effecten gevonden in die zin dat studenten
zich na het uitvoeren van oogbewegingen bepaalde
woorden beter konden herinneren. Dat is vaker gevonden. Alleen in het tweede experiment vonden de onderzoekers een klein effect ten aanzien van het gissen
van verkeerde woorden na het uitvoeren van oogbewegingen. In de artikelen wordt gesuggereerd dat dit onderzoek relevant is voor de klinische praktijk. Dit komt
omdat het woord EMDR-therapie vaak wordt gebruikt.
Het gaat hier echter om een laboratoriumexperiment
met woordenlijsten bij studenten.

We moeten hier ook rekening houden met een toevalsbevinding. Bij herhaling van een voorgaand experiment
door andere onderzoekers, werden de effecten namelijk
niet gevonden 4. Kortom, we houden toekomstig onderzoek nauwlettend in de gaten, en natuurlijk moeten we
inspelen op onderzoeksresultaten die van belang kunnen zijn voor de toepassing van EMDR-therapie in de
praktijk. Vooralsnog is er weinig reden tot ongerustheid
en staat EMDR wereldwijd bekend als een evidencebased therapie voor het veilig behandelen van traumaherinneringen bij mensen die daar last van hebben.
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