CASUS

EMDR bij een vrouw
met een psychotische
depressie
TEKST: Laurian Hafkemeijer en Ad de Jongh

Linda is een 44-jarige vrouw die al vijf jaar in behandeling is bij het FACT van een
GGZ-instelling. Tijdens haar laatste zwangerschap is een forse psychotische depressie
ontstaan, die gevolgd werd door veel (vaak gedwongen) opnames. Linda deed meerdere
suïcidepogingen, ervaart een hoge lijdensdruk en ook nu heeft ze nog een sterke doodswens. Zij geeft aan dat zij en haar zoontje moeten boeten en dat hij de oorzaak van haar
lijden is. Zij heeft meerdere therapieën gevolgd, maar haar klachten verminderen niet.
Ook medicatie slaat niet aan. Inmiddels is Linda aangemeld voor ECT die op zeer korte
termijn kan beginnen. Zou EMDR-therapie uitkomst kunnen bieden?
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rende de zwangerschap waren er meerdere momen-

ten dat Linda de zwangerschap wilde beëindigen.
Zo sneed zij met een mes in haar buik en probeerde
zij zich meerdere malen te verhangen. Linda kon
zonder aarzeling zeven verschillende herinneringen
opnoemen aan momenten waarin zij had geprobeerd
de zwangerschap te beëindigen. Er werd een plan
gemaakt voor vijf therapiesessies. Na het gesprek
ervoer Linda veel spanning en gaf zij aan echt een
einde aan haar leven te willen maken. In de kliniek
werden extra maatregelen genomen om haar te
beschermen tegen suïcide. Verwacht werd dat de
suïcidaliteit zou blijven oplopen tijdens de EMDR-therapie en dat er tijdens deze periode extra
bescherming nodig zou zijn.
Tijdens de eerste sessie raakte Linda vrijwel
direct, al bij het ophalen van de eerste herinnering (die betrekking had op de herinnering aan
het mes in haar buik) in een forse herbeleving en
dissociatie. Zij herhaalde dood te moeten en haar
schuldige kind ook. Daarbij staarde ze voor zich
uit en bewoog niet. Zowel het ophalen van de
herinnering als de hieropvolgende dissociatie
waren voor haar erg angstaanjagend. Samen
stonden we na deze sessie stil bij het window of tolerance en de rol van dissociatie.
Het hielp haar om te snappen wat er met
haar gebeurde als de spanning opliep, en
om te horen dat dit een veel voorkomende
reactie is als de spanning te hoog oploopt.

‘Alhoewel er geen sprake
was van een posttraumatische stressstoornis,
werd de psychotische
depressie duidelijk
aangestuurd door
aversieve herinneringen
uit haar zwangerschap’
Met behulp van EMDR 2.0 zorgden we ervoor dat de
werkgeheugenbelasting gedurende de sessies hoog
was. Er werden veel uiteenlopende taken aangebo-
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We startten de volgende sessie met de Flash 2.0.
Bij het teruggaan naar het plaatje bleef de spanning
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Als klinisch psycholoog bij een FACT-team merk ik
hoe belangrijk het is uit te dragen op wat voor manier
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in klachten in te zetten en het systeem vertrouwen te

de herinnering te geven en een zekere mildheid naar

geven in de aanpak middels EMDR-therapie.

zichzelf en haar kindje te voelen.

Afsluiting
Na vijf sessies EMDR-therapie bleek er zich een
aanzienlijke klachtenvermindering te hebben voorgedaan. Linda heeft geen doodswens meer. Zij kan
genieten van het feit dat haar zoontje er is. De blik in
haar ogen is rustig en de ijzige, starende blik is niet
langer zichtbaar. Linda dissocieert niet meer en wordt
niet meer overspoeld door gevoelens van schuld en
boete. Er wordt besloten het aantal sessies uit te breiden tot alle herinneringen behandeld zijn.

44

EMDR MAGAZINE 28

Laurian Hafkemeijer is klinisch psycholoog bij een FACT-team.
Zij werkt als EMDR Europe practitioner en supervisor VGcT.
+LHUQDDVWGRHW]LMSURPRWLHRQGHU]RHNQDDUGHHǉHFWLYLWHLWYDQ
EMDR-therapie bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

