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Ontwikkeling

Verschillen tussen het
Nederlandse EMDRstandaardprotocol en
het originele protocol
van Shapiro
Deel V: De werkgeheugentheorie
Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

In een serie artikelen bespreken wij de belangrijkste
aanpassingen in het Nederlandse EMDR-protocol ten
opzichte van het originele protocol van Shapiro. In deze,
voorlopig laatste, bijdrage wordt ingegaan op de zogeheten
werkgeheugentheorie. Deze theorie geeft een verklaring voor
de effecten van oogbewegingen en andere aﬂeidende taken
tijdens EMDR en heeft in Nederland het denken en handelen
van therapeuten aanzienlijk meer beïnvloed dan elders.
EMDR is -zo gaat het verhaal- bij toeval ontdekt door Francine Shapiro, die
bemerkte dat een nare herinnering plotseling minder naar werd terwijl ze
spontaan met haar ogen heen en weer bewoog. Zij vermoedde een verband
tussen oogbewegingen en het verwerken van negatieve herinneringen en
ontwikkelde de EMD-procedure (de R, van reprocessing, kwam enkele jaren
later). Dit inspireerde haar een theoretisch model te beschrijven om het werkingsmechanisme van dit fenomeen te verklaren: het Adaptive Information
Processing (AIP) model. Dit model zou verklaren waarom de heftigheid van
een ingrijpende gebeurtenis het normale verwerkingsproces kan blokkeren
zodat het trauma als een disfunctioneel geheugenspoor -als een frozen memory- wordt vastgelegd (Shapiro, 2001). Latere gebeurtenissen of bepaalde
omgevingsstimuli kunnen vervolgens een trigger zijn voor deze memories
hetgeen resulteert in zich opdringende beelden, gedachten, prikkelbaarheid
en vermijding. Geheel nieuw was dat niet. Wel nieuw was de claim dat EMD(R)
de in het neurale netwerk opgeslagen traumatische informatie toegankelijk
kan maken en tegelijkertijd een in de hardware verankerd natuurlijk verwerkingssysteem activeert, dat leidt tot integratie van ervaringen, vermindering
van negatieve emoties en de opbouw van een adaptief cognitief kader. In dit
model is EMDR dus een soort katalysator voor het herstel van een natuurlijk
aanwezig informatieverwerkingssysteem.

Hoe past het AIP-model in de huidige theorievorming rondom trauma?
Neurowetenschappelijk onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat reeds
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Adaptive Information Processing (AIP) model
(EMDR Europe website 2018)
Eye movement desensitization and reprocessing
(EMDR) is a therapeutic approach guided by the adaptive information processing (AIP) model, which posits
that trauma is stored and stuck in the brains neural
network. Any memory of a traumatic event causes the
person to connect to the negative feelings and cognition associated with it. The goal is to add adaptive emotions to the neural network. This is obtained through
bilateral stimulation, a process that creates new neural
pathways and the ability to access the stored trauma.
This allows for the reprocessing of the trauma and reduction of associated anxiety, thereby creating new
associations with memories and increasing adaptive
behaviors
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Start EMDR op

de vroegste herinnering
met dit gevoel.
het plaatje dat de
problemasche
emoe het sterkst
oproept

Start EMDR op

de herinnering met het
sterkste bewijs

slstaand plaatje van
deze rampfantasie

Figuur 1

Start EMDR op

herinneringen in
volgorde van jd*

het meest intrusieve
plaatje (hoogste SUD)
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*eventueel beginnen met andere dominante
geheugenrepresentae of ﬂashforward

“Ga terug in je geheugen
naar de eerste keer dat
je je zo voelde”.

Start EMDR op

“Welke herinnering
roept uw [zelfverwijt,
boosheid, schuldgevoel, verdriet] het
sterkste op?”

Start EMDR op
Start EMDR op

Aangrijpingspunt:

bewijzen
…[disfunconele
opvang]?“

“Welke ervaringen

“Maak een plaatje
van uw uleme
schrikbeeld”
“Wanneer zijn de klachten
begonnen? En wanneer
zijn deze verergerd?”
Maak een jdlijn.
“Van welke beelden hee
u het meeste last?”

Aangrijpingspunt

Problemasche
emoes / lich. sensaes
Problemasche
emoes
Disfunconele
opvangen
As I
nachtmerries

Aangrijpingspunt:

Disfunconele
ancipae-angst
Concrete klachten,
herbelevingen/ intrusies

‘Floatback’

(aﬀectbrug-route)
(emoe-route)

‘Rechtdoor’
‘Rechtsom’

(opvangen-route)

Schema EMDR casus conceptualisae

‘Flashforward’
‘Linksom’

(jdlijn-route)

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

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!

‘Rechtstreeks’

‘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).

Een belangrijke vraag is welke geheugenrepresentaties
relevant zijn om te bewerken in relatie tot de doelstelling van de behandeling. Shapiro heeft dit in feite niet
expliciet uitgewerkt. In haar boek geeft ze prachtige
voorbeelden van hoe zij zelf tijdens het anamnestisch
interview tot potentiële targets komt (pp 108-118). Het
is echter erg moeilijk te bepalen of de zo gevonden
herinneringen echt relevant zijn. In ieder geval is haar
zoekstrategie moeilijk overdraagbaar. Meestal laten
behandelaren in de Verenigde Staten de targetselectie
aan de patiënt zelf over, door een sessie te beginnen
met vraag: “What incident would you like to work on
today?” Nederlandse EMDR-therapeuten die nog opgeleid zijn door Francine Shapiro of Gerry Puk (dus voor
het jaar 2000) herinneren zich nog wel dat dit de eerste
stap was van het vertaalde Amerikaanse EMDR-standaardprotocol.
Shapiro (2006) noemt nog een aantal vragen die aan patiënten kunnen worden gesteld om relevante herinneringen te identiﬁceren. Daarvoor gebruikt ze een tijdslijn
en ze stelt voor aan patiënten te vragen om hun tien
naarste herinneringen te benoemen. Nadat aan de patiënt de SUD-schaal is uitgelegd, volgt de instructie: “On
this timeline, what are the most important events – good
and bad – that formed the person you are today?” Of:
“When are the times that things changed? (speciﬁcally
ask for deaths/losses, including animals and humiliations.” (Shapiro, 2006, p.34). Opvallend hieraan is de tamelijk ongerichte instructie. Bovendien is het onduidelijk
of de toepassing van EMDR op deze herinneringen leidt
tot vermindering van de klachten waarvoor de patiënt
behandeling zoekt.
f

2. relevante gegevens uit de anamnese

Shapiro noemt verder dat een NC affectgeladen moet
zijn, betrekking moet hebben op de persoon zelf en geformuleerd moet zijn in de tegenwoordige tijd (dus niet:
‘Ik was in gevaar’). Het gaat uitdrukkelijk om disfunctionele cognities. Voor een persoon die objectief scheel is, is
‘Ik ben scheel’ dus geen een goede NC. In Nederland worr
den deze kenmerken samengevat in een lijstje met criteria waaraan een geschikte NC moet voldoen, te weten:
1) heeft betrekking op de patiënt als persoon, 2) is disfunctioneel (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 verschillen met Shapiro liggen dus niet in de deﬁniëring van de
NC, maar in de mate waarin de deﬁnitie strikt wordt gehanteerd. 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):

Targetselectie
1. klachten en hulpvraag; DSM classiﬁcae

Criteria waaraan de NC moet voldoen

Vrij snel na de eerste publicaties over EMDR benadrukte
Shapiro dat EMDR veel breder toegepast kan worden dan
alleen bij PTSS. Haar visie is dat de meeste vormen van
psychopathologie kunnen worden beschouwd als een
gevolg van een of meer beschadigende gebeurtenissen.
Ze werkte dit uit in het zogeheten Adaptive Information
Processing (AIP) model (Shapiro, 2001). Binnen dit model
wordt gesteld dat bij psychische klachten de informatieverwerking van grotere en kleinere nare gebeurtenissen
niet goed is verlopen. Doorgaans worden ervaringen, hoe
ingrijpend ook, verwerkt en geïntegreerd in bestaande
‘neurale netwerken’. “Als de integratie van nieuwe informatie op de een of andere wijze niet goed verloopt,
doordat de ervaring te heftig is, te zeer in strijd is met
bestaande opvattingen, de draagkracht te beperkt is of
de omstandigheden te ongunstig, dan blijven de ervaringen op een ‘bevroren’, onverwerkte wijze in het geheugen achter. Ze oefenen door hun emotionele betekenis en
lading een negatieve invloed uit op gedachten, gevoelens
en gedragingen, ook als ze niet intrusief in het bewustzijn
aanwezig zijn”, aldus Shapiro. De patiënt heeft lang niet
altijd een hulpvraag met betrekking tot deze ervaringen.
Het AIP-model benadrukt niet alleen de schadelijke invloed
van onverwerkte gebeurtenissen, maar ook het belang van
het alsnog herstellen van deze ‘oude wonden’. Volgens het
AIP-model is EMDR-therapie bij uitstek geschikt om disfunctioneel opgeslagen herinneringen ‘onschadelijk’ te maken.
EMDR zou de integratie van de nare ervaringen in bestaande
kennis bevorderen, wat leidt tot vermindering van negatieve
emoties en de opbouw van een adaptief cognitief kader.
Daarbij gaat Shapiro uit van de interne wijsheid en het zelfhelend vermogen van de patiënt (“Processing those memories allows us to learn what is useful and let go of the rest”).

(intrusie-route)

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 trainingen wordt gesproken over de NC als: ‘De disfunctionele
opvatting over zichzelf als persoon die door de ‘targetherinnering’ 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
naarr het beeld. De gehanteerde deﬁnities met de begrippen ‘belief’
f (Shapiro) en ‘opvatting’ (De Jongh & Ten
Broeke) leiden wel soms tot verwarring met een zogenaamde kernopvatting. Een kernopvatting gaat over wie
of wat de persoon is (of denkt te zijn) in het algemeen,
los van het targett en betreft dus het zelfbeeld, terwijl
een NC gaat over wat de persoon over zichzelf gelooft
met het ‘target’ in gedachten.

Indicae voor EMDR? Zo ja: welke zoekstrategieën

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 beslissen 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 standaardprotocol 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 onvolkomenheden 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 onderr
zoek, voortschrijdend inzicht en veelgemaakte fouten
tijdens de trainingen en supervisies.

In een serie artikelen bespreken wij de belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDRprotocol ten opzichte van het originele protocol van Shapiro. In deze bijdrage gaan we in op
de casusconceptualisatie. Ook presenteren wij een schema dat recent door de gezamenlijke
EMDR-trainers is ontwikkeld en sindsdien gebruikt wordt in de EMDR-opleidingen.

3. speciﬁcae en analyse van de klachten die behandeld gaan worden.

Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

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).

(schrikbeeld-route)

Deel II: de casusconceptualisatie

Deel I: de NC

Aangrijpingspunt:

Verschillen tussen het Nederlandse
EMDR-standaardprotocol en het
originele protocol van Shapiro

Aangrijpingspunt:

Verschillen tussen het Nederlandse
EMDR-standaardprotocol en het
originele protocol van Shapiro

Illustratie: Charlotte Tasma

Aangrijpingspunt:

Ontwikkeling

Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

| EMDR Magazine 14

Ontwikkeling

Ontwikkeling

Verschillen tussen het Nederlandse
EMDR-standaardprotocol en
het originele protocol van Shapiro
Deel III: Machteloos makende targets
Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

Illustraties: Chiara Arkesteijn

Verschillen tussen het Nederlandse
EMDR-standaardprotocol en
het originele protocol van Shapiro

De tweede categorie ‘machteloos makende targets’ in
het kader van EMDR betreft plaatjes die op zichzelf erg
naar en aversief zijn, zoals van ‘afgerukte ledematen’,
‘een verkoold lichaam’ of een plaatje waarop te
zien is ‘hoe iemand erbij lag na een verkrachting’. Dit zijn plaatjes waarvan ook de maag
van de therapeut zich kan omdraaien. Ook
alle ﬂashforwards en ‘wat er had kúnnen
gebeuren’-plaatjes zijn min of meer per
deﬁnitie (te) naar om te zien en maken
dus machteloos; patiënten zeggen vaak
letterlijk: “Ik moet daar niet aan denken”,
of “Ik kan daar echt niet tegen.”

Deel IV: Scherpstellen, desensitisatie en ‘Back to target’
Tekst: Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

In een serie artikelen (Hornsveld, Ten Broeke & de Jongh, 2017a, b, c) bespreken wij de

In een serie artikelen bespreken wij de belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDRprotocol ten opzichte van het originele protocol van Shapiro. In deze bijdrage gaan we in op
‘machteloos makende targets’. Op dit punt hebben twee ontwikkelingen tot aanpassingen in het
Nederlandse protocol geleid: ten eerste het besef dat de negatieve cognitie (NC) ‘Ik ben machteloos’ eigenlijk niet echt een disfunctionele cognitie is, en ten tweede de toenemende aandacht voor
‘fantasieplaatjes’ en de wijze waarop deze een plaats kunnen krijgen in de casusconceptualisatie.
Machteloosheid, in de zin van het ontbreken van controle,
speelt in zekere mate bij iedere nare herinnering een rol;
de activatie van de herinnering roept immers ongewenste
emoties en spanning op en de persoon heeft daar geen
controle over. Ook ten opzichte van een beeld met de negatieve cognitie (NC) ‘Ik ben een loser’ is er immers sprake
van machteloosheid, zolang de herinnering niet neutraal
aanvoelt. Er zijn overigens diverse redenen om te spreken
van ‘geheugenrepresentaties’ in plaats van ‘herinneringen’: dat maakt duidelijk dat het niet altijd gaat om een
ervaring die in het geheugen ligt opgeslagen, maar dat het
ook kan gaan om andere mentale representaties die strikt
genomen geen herinnering zijn, maar zich wel in het geheugen bevinden, zoals fantasieën over wat er had kunnen
gebeuren (verleden), of over wat er zou kunnen gebeuren
(toekomst). Hier wordt in het Nederlandse protocol dan
ook, sinds een aantal jaren, expliciet naar gevraagd.
Een NC wordt, in navolging van Shapiro (2001), door De
Jongh en ten Broeke (2003, p.71) beschreven als: ‘de disfunctionele opvatting over zichzelf, als persoon, die door
de ‘targetherinnering’ wordt opgeroepen’ (zie ook deel I,
EMDR Magazine #12). Op grond van deze deﬁnitie worden
in het protocol vragen gesteld als: “Wat zegt dat over jou
als persoon?”, en “Hoe noem je zo iemand?” Langzamerhand groeide – in ieder geval in Nederland – het besef dat
in bepaalde gevallen deze vragen niet zo relevant zijn, of
moeilijk te beantwoorden, en soms zelfs een beetje ‘ongepast’ zijn.
EMDR Magazine 15 |
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Neem bijvoorbeeld iemand met een intrusief beeld over
de ontplofﬁng tijdens de vuurwerkramp in Enschede; eigenlijk wordt er gevraagd: “Wat zegt het over jou, dat je
nu zo machteloos bent?” Wat moet een patiënt daarop
antwoorden? De patiënt is zichtbaar machteloos, zodra
de herinnering wordt geactiveerd. Uiteraard kan het als
disfunctioneel worden beschouwd als iemand zo sterk
reageert op een mentale representatie van een gebeurtenis die al lang voorbij is, maar ook dan is het geen
disfunctionele ‘zelfopvatting’. Bepaalde geheugenrepresentaties brengen dus – bij activatie – reacties teweeg
die niet worden gemedieerd door negatieve zelfopvattingen. Dit heeft ook consequenties voor het bepalen
van de PC en de VoC. Met name bij het domein controle
komt dit aan de orde.

Het domein controle
Op twee verschillende manieren kunnen geheugenrepresentaties machteloosheid induceren. De eerste categorie bestaat uit plaatjes waarbij de machteloosheid van
destijds in het heden opnieuw wordt gevoeld. Dit kunnen herbelevingsplaatjes worden genoemd: het naarste
toen is het naarste nu. Voorbeelden hiervan zijn: “Ik zie
mijzelf daar staan in het ziekenhuis, aan het bed van mijn
kind”, en “Ik zie mijn vader dronken thuiskomen en mijn
moeder in elkaar slaan.” Soms gaat het om pure herbelevingen: de persoon kijkt weer door de ogen van toen en
ziet zichzelf daarom ook niet in het beeld, bijvoorbeeld:
“Ik zie die auto (weer) op mij af komen.”

Het voorbeeld van een militair die in Afghanistan adequaat de verwondingen van zijn collega heeft verbonden, maar met terugwerkende
kracht misselijk wordt bij de herinnering aan de
buikwond met blootliggende ingewanden, verduidelijkt
het verschil tussen de twee vormen van machteloosheid: hij was toen niet machteloos omdat hij wist hoe
hij moest handelen (geen herbeleving van de machteloosheid van toen) maar nu wel (bij dit aversieve beeld).

belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDR-standaardprotocol ten opzichte van
de originele versie van Shapiro. In deze bijdrage gaan we met name in op de onderdelen
Scherpstellen en Desensitisatie (stap 2 en 3) van het protocol. Daarnaast wordt de huidige
Nederlandse ‘back to target’ -procedure beschreven.
In januari is er een nieuwe versie van het Nederlandse
EMDR-standaardprotocol verschenen (versie 2018).
Net als in voorgaande jaren is deze tot stand gekomen
in samenwerking met de protocollencommissie, onder leiding van Franka Groote, die alle suggesties voor
verbetering door het jaar heen heeft verzameld. Het
EMDR-protocol voor kinderen en jongeren tot achttien
jaar volgt de wijzigingen in het EMDR-standaardprotocol op de voet. Beide protocollen worden daarmee
langzamerhand een soort VEN-document waar veel
mensen bij betrokken zijn. Niettemin worden de uiteindelijke beslissingen noodzakelijkerwijs genomen door
de auteurs van het protocol. Net als in voorgaande jaren betreft het verscheidene tekstuele wijzigingen die
het geheel beter leesbaar maken en ervoor zorgen dat
het protocol vlotter kan worden toegepast. Veel dank
aan alle VEN-leden die hieraan hebben bijgedragen.
Naast de tekstuele wijzigingen is er in de loop der jaren
ook een aantal wezenlijke inhoudelijke aanpassingen
doorgevoerd. Dat geldt met name voor de back-to-target - procedure die met ingang van 2018 een aanzienlijke wijziging heeft ondergaan. Het nieuwe protocol
kan worden gedownload van de website www.emdr.nl

Het onderscheid tussen beide vormen van machteloosheid is terug te vinden in de instructies in het EMDRstandaardprotocol. Op pagina 3 staat: “Indien het antwoord doet vermoeden dat het om controle gaat: de
machteloosheid van toen wordt opnieuw gevoeld, of het
plaatje is aversief en naar om te zien, vraag dan: ‘Klopt
het dat je je (opnieuw) machteloos voelt als je nu naar
het plaatje kijkt?’ De therapeut wordt geacht het woord
opnieuw wel of niet te gebruiken, afhankelijk van de situatie (het soort plaatje).”
Vanuit de visie dat de uitspraak ‘ik ben machteloos’
bij een beeld, geen disfunctionele zelfopvatting
betreft, maar meer een beschrijving van een ‘ervaring’ (het niet aankunnen), heeft het ook weinig zin om te vragen: “Wat zou je wíllen geloven
over jezelf, in plaats van ‘ik ben machteloos’?” Dit
was tot enkele jaren geleden toch de standaardvraag
in het Nederlandse protocol, en nog steeds in het
Amerikaanse. Therapeuten zullen de ervaring hebben
dat het antwoord op deze vraag tot verwarrende en
‘matter of fact’-antwoorden leidt, zoals: “Dat ik sterker was geweest”, of “Dat iemand me had geholpen.”
Antwoorden kortom, die – in combinatie met het target – weinig bijdragen aan ‘de trein op de berg zetten’,
en die ook weinig sturing geven aan het verwerkingsproces. Bovendien leiden ze niet zelden
f

Hulp onderweg
Ten opzichte van Shapiro’s protocol is de Nederlandse
versie daarvan nogal uitgebreid. Het lijkt daardoor aan
de ene kant wat omslachtiger en moeilijker te leren,
maar aan andere kant helpt de uitgebreidheid van het
protocol juist bij het signaleren en het oplossen van
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vaak voorkomende dilemma’s. Zo zijn er bijvoorbeeld
uitgeschreven tekstgedeelten die helpen bij het op een
correcte wijze maken van een keuze tussen twee beelden (targets) of twee mogelijke NC’s bij hetzelfde beeld,
die in het originele protocol van Shapiro ontbreken.
Een ander voorbeeld is het controleren of de patiënt
de instructie daadwerkelijk heeft begrepen. We denken dat recente tekstuele aanpassingen de 2018-versie van het EMDR-standaardprotocol nog krachtiger en
werkbaarder hebben gemaakt. Deze kracht proberen
we te illustreren aan de hand van de bespreking van de
meest relevante inhoudelijke verschillen met Shapiro’s
versie.

Veilige plek en stopteken
In het protocol van Shapiro wordt standaard begonnen met een ‘veilige plek’-oefening. Ook wordt er een
stopteken (hand opsteken) afgesproken, zodat de patient op eenvoudige wijze kan aangeven dat hij of zij de
EMDR-sessie (tijdelijk) wil onderbreken. Over de ‘veilige plek’ zegt Shapiro: “I will include one exercise that
can be particularly helpful to reassure the client that
he can quickly recover his emotional stability during
any disturbance.” (Shapiro, 2001, p. 125.) [… ] “It also
serves to set up an initial positive association with the
use of eye movements.”
‘De veilige plek’ en ‘het stopteken’ zijn bedoeld om
de patiënt gerust te stellen en de arousal te verlagen.
Helaas ontbreekt wetenschappelijk onderzoek naar de
werkzaamheid en de noodzaak van deze procedurelef
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elementen. Daarnaast zijn er volgens ons goede argumenten om beide onderdelen niet vast in het standaardprotocol op te nemen. Ze zouden namelijk een averechts
effect kunnen hebben, in die zin dat patiënten hiermee
onbedoeld de boodschap krijgen dat de behandeling
met EMDR wel eens uit de hand zou kunnen lopen, en
dat deze daarom op ieder moment acuut moet kunnen
worden afgebroken. Dit kan bij de patiënt (en wellicht ook
bij de therapeut) leiden tot onnodige zorgen over wat er
komen gaat en de neiging versterken tot (cognitief en affectief) vermijding. Bovendien is inmiddels vastgesteld dat
het contraproductief is om de patiënt zo ‘rustig mogelijk’
de EMDR in te laten gaan. Een optimaal hoge arousal is
juist belangrijk voor het reconsolidatieproces dat bij de
toepassing van EMDR plaatsvindt (zie Littel e.a., 2017).
Kortom, het standaard aanbieden van een imaginair toevluchtsoord lijkt weinig zinvol voor de gemiddelde patient. Voor kwetsbare patiënten, zoals patiënten met zeer
ernstige herbelevingen en dissociatieve symptomen, is
het opbouwen van een ‘veilige plek’ mogelijk wel zinvol. In dat geval krijgt de interventie meer de vorm van
Resource Development and Installation (RDI), of van een
aparte imaginatieoefening, los van het standaardprotocol
(zie Ten Broeke e.a., 2012 voor een mogelijke aanpak).

‘Trein op de berg’
Het ‘Nederlandse idee’ dat de trein zo hoog mogelijk
op de metaforische berg moet worden gezet om deze
vervolgens zo krachtig mogelijk naar beneden te kunnen laten rollen, vinden we niet op die manier terug bij
Shapiro. Zij is juist meer gericht op geruststelling dan op
het verhogen van de arousal, zoals we al eerder vaststelden bij het bespreken van ‘de veilige plek’. Zo geeft
ze bijvoorbeeld het advies om na iedere twaalf oogbewegingen de patiënt even aan te moedigen door te zeggen: “That’s it”, “Good” of: “It’s old stuff”. Dit is, zoals
gezegd, tegengesteld aan de Nederlandse procedure
waarin juist extra aandacht wordt besteed aan het zo
volledig mogelijk activeren van de gehele herinnering
met zo min mogelijk vermijding en (dus) zo min mogelijk
expliciete geruststelling. Een manier om dat te optimaliseren is de patiënt tijdens het scherpstellen te vragen
om de ogen gesloten te houden. In de 2018-versie van
het EMDR-standaardprotocol wordt dan ook aangeraden
(maar niet verplicht) de ogen dicht te houden tijdens de
gehele fase van scherpstellen. Dit heeft de bedoeling om
de herinnering zo goed mogelijk te activeren en een zo
hoog mogelijke SUD na te streven.

Extra uitleg bovenop de berg?
Targetselectie
In het Nederlandse standaardprotocol bestrijkt het onderdeel targetselectie bijna twee pagina’s. In Amerika
wordt volstaan met: “What picture represents the worst
part of the incident?”, of – naar keuze – “What picture
represents the entire incident?” En als er geen beeld
is: “As you think of the experience, what comes up?”
Dat is dus alles wat betreft Shapiro’s protocol. Starten met een stilstaand beeld vindt Shapiro belangrijk,
omdat het de ingang is tot het gehele dysfunctionele
(traumatische) geheugennetwerk dat moet worden geactiveerd (p.133). Hoewel zij elders benadrukt dat het
bij EMDR niet gaat om wat destijds het naarste was,
maar wat momenteel het naarste is om aan te denken,
maakt Shapiro zich bij de instructies, zoals hierboven
geciteerd, niet al te druk om het handhaven van het
verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’. In Nederland ligt dit anders. Wij veronderstellen dat de vraag “Even voor de
zekerheid, is dit het beeld in je hoofd dat je echt nu,
op dit moment, het naarste vindt om naar te kijken, of
is dit een plaatje waarop te zien is wat je destijds het
naarste vond?” patiënten vanuit een ander perspectief
naar hun ervaring laat kijken, en hen doet beseffen dat
er een verschil is tussen wat destijds zo naar was en –
belangrijker – wat hen momenteel raakt (arousal!) als
de herinnering wordt opgeroepen.
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Afgezien van de NC- en PC-selectie (zie Hornsveld et al.,
2017a) zijn er nauwelijks verschillen tussen het Nederlandse protocol en dat van Shapiro als het gaat om het
vaststellen van de VoC, de emoties, de SUD-score, en
‘waar in het lichaam de spanning of naarheid het sterkst
wordt gevoeld’. Omdat de patiënt de uitleg over EMDR
alweer vergeten kan zijn op het moment dat de desensitisatiefase start, stelt Shapiro voor om op het moment
dat de oogbewegingen starten, de instructies nog even
te herhalen: “Now remember, it is your own brain that is
doing the healing and you are the one in control. I will ask
you to mentally focus on the target and to follow my ﬁngers with your eyes. Just let whatever happens, happen,
and we will talk at the end of each set. Just tell me what
comes up, and don’t discard anything as unimportant.
Any new information that comes to mind is connected
in some way. If you want to stop, just raise your hand.”
Shapiro wil met deze instructie voorkomen dat relevant
geheugenmateriaal dat tijdens de desensitisatiefase van
EMDR wordt geactiveerd, niet door de patiënt wordt benoemd of zelfs wordt genegeerd, terwijl deze mogelijk
wel belangrijk is. Naar ons idee is deze uitleg ‘bovenop
de berg’ echter ongelukkig getimed en draagt het eerder
bij aan het stagneren van het proces, dan dat het ruimte geeft aan het proces. Interessant is dat in de laatste
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Waarom geen klikjes?
In 2009 gebruikte de meerderheid van de EMDR-therapeuten in Nederland ‘klikjes'; zo werd het ook onderwezen in de EMDR-opleidingen in die tijd. Klikjes
leken even goed te werken als het maken van oogbewegingen en een groot deel van de therapeuten
gaf er ook de voorkeur aan. Het was immers een stuk
minder vermoeiend voor therapeuten. Ook patiënten
gaven aan dat klikjes beter werkten omdat ze zich, in
vergelijking met de oogbewegingen, beter op de herinnering konden concentreren en door de oogbewegingen teveel werden afgeleid.
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