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1.0 Basisinformatie

1.1 Programma

Hieronder is een korte samenvatting van het programma gegeven.

Dag 1:
Kennismaking – introductie
Vermoedelijke werking van het brein

- Oefening
EMDR-basisprotocol
Enkelvoudig problematiek
Bilaterale stimulatie
Plenair werken

Dag 2:
Positieve cognitie installatie PCi
Meertarget protocol
EMDR voorbeelden
Plenair werken

Dag 3:
Cognitieve Interweaves
Voorbeeld Interwaes
Sessie voorbeelden
Proces Interweaves
Plenair werken 
EMDR-oefenmiddag

Dag 4:
Stabilisatie proces
Meer-thema protocol
Casus bespreking
Draagkracht - draaglast
Plenair werken
Uitleg supervisie programma
Uitleg verdiepingsdagen en thema dagen
Uitleg samenwerkende EMDR-therapeuten
Afronding
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1.2 Doelstelling

Tijdens de opleiding wordt er gewerkt aan de volgende competenties:
1. Brede professionalisering - uitbreiding interventie repertoire, netwerk EMDR-behandelaren, 

bijscholing.
2. Toepassen van wetenschappelijk onderbouwde kennis binnen EMDR.
3. Probleemgericht werken met EMDR-interventies.
4. Creativiteit en complexiteit in de EMDR-behandeling hanteren.

De deelnemer leert:
· EMDR volledig toe te passen bij de diversiteit van problematiek.
· Specifiek te analyseren om de effectiviteit van de behandeling te verhogen.
· Evaluaties toe te passen om af te checken of alle lading verminderd is en terugval te voorkomen.
· Wat wel en wat niet behandelen

1.3 Plaatsing van de opleiding binnen de gezondheidszorg

De opleiding is bedoeld als bij- en nascholing voor praktiserende psychologen, therapeuten, psychosociaal 
hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en 
complementaire zorgverlening. Men dient aantoonbaar lid te zijn van een beroepsvereniging of werkzaam 
binnen een zorginstelling, voorkennis aan te tonen betreffende vooropleiding en psychopathologie/DSM IV-
DSM 5. Tevens dient men per 1 januari 2017 te voldoen aan de Wkkgz regeling.

1.4 Tijdsbesteding

De opleiding bestaat uit vier contactdagen van ieder zes uur. Daarnaast moet de student verwachten 36 uur te 
besteden aan het bestuderen van de literatuur. Na de vier contactdagen is er een supervisie programma waar 
minimaal drie cliënten onder supervisie worden behandeld.

1.5 Toetsing

Na de vier theoretische- en praktijkgerichte lesdagen wordt er een supervisie programma gevolgd waar de 
student drie volledige EMDR-behandelingen moet aanleveren. De derde sessie dient met een voldoende 
beoordeling te worden afgerond. Bij het niet behalen van een voldoende sessie wordt de supervisie verlengd of 
kan er worden besloten om niet over te gaan tot certificering. Toetsing wordt gebruikt om de vereiste 
competenties/ doelstellingen te behalen en verder te professionaliseren.

1.6 Hulpmiddelen

Voor het leren van de methodiek geldt de syllabi als hulpmiddel en kan er gebruik gemaakt worden van de 
aangegeven literatuur. De syllabus fungeert als leeswijzer en naslagwerk tijdens en na de opleidingsdagen. 
Hierin worden ook de onderwerpen uitgewerkt die niet als zodanig in de opgegeven literatuur worden 
behandeld. Naast de opleidingsdagen wordt er indien gewenst telefonische supervisie en leertherapie 
aangeboden.

1.7 Afspraken met eenieder die de opleiding volgt 

Alle deelnemers houden zich aan de voorwaarden om de EMDR slechts toe te passen na afronding van het 
supervisie programma waarna men gecertificeerd is als EMDR Practitioner. Deelnemer mag geen enkele andere 
uiting doen naar buiten (ook niet op websites of social media) als zijnde, 'EMDR practitioner i.o. Na het behalen 
van het supervisie programma mag men zichzelf, 'EMDR Practitioner noemen. Deelnemer is op de hoogte 
jaarlijks minimaal 1 verdiepingsdag of themadag EMDR bij te wonen. Deelnemers mogen alleen de folder van 
de Samenwerkende EMDR therapeuten gebruiken ter verspreiding na het behalen van het certificaat en dient 
vermeld te zijn op de website www.emdr-therapeuten.nl Tevens is men aantoonbaar lid van een 
beroepsvereniging of werkzaam met toestemming bij een instelling die bekend is bij de administratie van BivT.
Beeindig je deze genoemde activiteiten dan is het niet toegestaan de EMDR toe te passen.
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3.0 Presentatie dag 1
Dia 1

Het brein en EMDR basisprotocol 

Trainer: René Veraar

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Dia 2

• Programma dag 1 

• EMDR het Brein en basisprotocol

• Welkom 

• Opleidingsprogramma

• Kennismaking

• EMDR en de vermoedelijke werking van het brein (nabespreken)

• EMDR basisprotocol

• Plenaire oefeningen

• Pauze om 11.30 uur en 15.30 uur (10 minuten)

• Lunch om 13.00 uur (45 minuten)

• Afronding 17.00 uur



EMDR-opleiding basisprotocol

9
© BivT – René Veraar

Dia 3

EMDR
Eye Movement Desensitisation & Reprocessing

EMDR = VERSNELDE INFORMATIE VERWERKING

EMDR imiteert de droomfase à REM 

REMslaap-hypothese en Werkgeheugen-hypothese de 2 meest bekende 
verklaringsmodellen

3 sessies EMDR à zijn even effectief als 50 sessies cognitieve traumatherapie

Dit geldt voor traumatische nawerkingen – trauma I type

Niet voor trauma II type – Klinische diagnostiek

Niet voor gegeneraliseerde / neurotische angststoornissen

Ra1

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Dia 4

Neocortex

Limbisch systeem

Hersenstam

de 3 breinen

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Dia 21

8 Stappen EMDR basisprotocol

1. Stap 1 – Kennismaking (1e ontmoeting)

2. Stap 2 – Voorbereiding

3. Fase 1 - Scherpstellen en taxeren (2e ontmoeting)

4. Fase 2 – Desensitiseren

5. Fase 3 - Installeren positieve cognitie
6. Fase 3 - Lichaamsscan
7. Fase 3 – Afronding

8. Fase 4 – Evaluatie (3e ontmoeting) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Dia 35

Op de e-learning vind je je materialen.

Dank voor je deelname

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Dia 36

www.emdr-therapeuten.nl

Corona-proof werken!

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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4.0 EMDR opleiding lesdag I

Verklaringen voor de mogelijke werkzaamheid van EMDR

De afgelopen jaren zijn verschillende verklaringen gegeven voor de effectiviteit van EMDR. Shapiro (1995) 
verklaart de effectiviteit van EMDR met het "Accelerated Information Processing Model" (AIP model). Trauma 
veroorzaakt, volgens Shapiro, veranderingen in neurotransmitterstoffen en adrenaline, die vervolgens een 
"onevenwichtigheid in het zenuwstelsel" teweegbrengen. Het verwerken van informatie wordt wellicht hierdoor 
geblokkeerd (werkgeheugen). De hersenen en het lichaam raken ontwricht en zijn niet meer in staat goed te 
functioneren. Pijnlijke herinneringen worden ieder moment getriggerd door een verscheidenheid aan interne of 
externe stimuli. Dit komt naar voren in vormen van flashbacks, nachtmerries, herbelevingen en arousal. Bij een 
goed werkend "Information Processing System" bestaat er een neurologische balans in de informatie 
verwerking.

Deze informatie wordt normaal verwerkt tot een "adaptive resolution". Hiermee bedoelt Shapiro dat er binnen 
dit fysiologische systeem associaties in gedachten, beelden, emoties en sensaties worden gemaakt, net zolang tot 
het trauma constructief door het slachtoffer kan worden gebruikt en is geïntegreerd in een positief emotioneel en 
cognitief schema. Bilaterale stimulus (of alternatieve links- rechts stimuli), zoals die bij EMDR worden 
gebruikt, stimuleren een fysiologisch mechanisme dat dit "Information Processing System" activeert, en het 
evenwicht hersteld. Door aan de cliënt te vragen een beeld, geluid, reuk, gedachte op te halen, kan een 
verbinding tussen het bewustzijn en de plek waar de informatie is opgeslagen, worden bewerkstelligd. Iedere 
reeks van bilaterale stimulatie stuwt de traumatische informatie op het neurofysiologisch pad omhoog, net 
zolang tot de informatie voldoende is verwerkt (Shapiro, 1995). Het AIP model wordt niet gestaafd door 
onderzoek, zoals Shapiro zelf aangeeft. "EMDR is not based on the validity of the physiological model being 
offered, the model serves as a clinical road map for treating a wide range of pathologies" (Shapiro, 1995, p. 
29). Naast het AIP model bestaan er verschillende leertheoretische en neuropsychologische verklaringsmodellen 
voor EMDR.

Adaptive Information Processing (AIP)

Shapiro spreekt over een aangeboren adaptief verwerkingssysteem, het `adaptive information processing 
system'. Zij stelt dat dit systeem bij een ervaring met te hoge arousal niet goed functioneert. Dan slaat het AIP 
deze ervaring op in extreem geïsoleerde neurale netwerken (Amygdala en Pre-frontale cortex). De behandelaar
activeert volgens Shapiro het AIP door het toedienen van bilaterale stimulatie (BS). Zij postuleert dat het AIP 
adaptief, intuïtief en zelfhelend is. Dat wil zeggen dat de behandelaar niet meer hoeft te doen dan het AIP te 
starten en te zorgen dat het onverwerkte materiaal in het bewustzijn van de cliënt is. De behandelaar is tijdens de 
verwerking zo min mogelijk actief: de richting en inhoud van het verwerkingsproces gaat vanzelf naar het 
optimaal haalbare adaptieve niveau voor de cliënt op dit moment.

In het EMDR-protocol zijn er twee soorten affectief geladen stimuli die het AIP verwerkt: stimuli met een 
negatieve, disfunctionele lading (traumagerelateerde stimuli) en stimuli met een positieve, functionele lading 
(positieve cognitie, hulpbronnen, PC, `cognitive interweave'). Omdat het AIP adaptief, intuïtief en zelfhelend is 
koppelt het automatisch de positieve, adaptieve en functionele stimuli aan negatieve stimuli en vermindert 
hierdoor de negatieve lading. Als het AIP zelfhelend is verwachten we twee effecten die echter niet altijd 
optreden. Ten eerste zou het AIP bij exposure aan positieve stimuli (bij de positieve cognitie-installatie, de 
`cognitive interweave' en de hulpbroninstallatie en hulpbronontwikkeling) het positieve effect altijd doen 
toenemen. Simpel geredeneerd zou het positieve effect toenemen hoe langer de BS-set duurt. In de praktijk 
neemt het positieve effect bij langere BS-sets echter vaak af. Om die reden adviseert Shapiro bij die procedures 
dan ook korte BS-sets. Ten tweede zou een zelfhelend AIP altijd positieve stimuli koppelen aan traumatisch 
materiaal. Dat is niet altijd het geval. Daarom ook adviseert Shapiro bij stagnerende verwerking de `cognitive 
interweave' en de hulpbroninstallatie. Zij denkt dat het AIP niet altijd zijn helende rol kan vervullen wanneer de 
barrière tussen de neuronale netwerken te groot is, of wanneer er geen relevante positieve informatie in de 
hersenen aanwezig is of wanneer de invloed van de negatieve netwerken te overheersend is. Deze factoren spelen 
vaak een rol bij complexe traumatisering.
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De leertheoretische verklaring

Een ander verklaringsmodel is het leer-theoretische. Hierbij wordt EMDR als een vorm van exposure gezien, 
waarbij bilaterale stimulus volgens sommige leertheoretici een afleidingsfunctie hebben (Dyck, 1993) en 
volgens anderen niet ter zake doen (Minnen & Arntz, 1997). Het werkzame ingrediënt is hierbij de uitdoving 
door gewenning aan angstige stimuli. Een conditionerings-model rond PTSS wordt rond drie hypothesen 
georganiseerd (Dyck, 1993). 1) De indrukken van de traumatische gebeurtenis (US) worden geassocieerd met 
een uitgelokte angstrespons (UCR); 2) Deze angstrespons is van voldoende intensiteit om toekomstig leren te 
voorkomen; 3) De angstrespons is een aversieve gebeurtenis, die vermijding bekrachtigt (operant conditioneren) 
(Dyck, 1993; Mowrer, 1960; Wolpe, 1958). 

Normaal verwachten we dat de geconditioneerde stimulus (CS centraal zenuwstelsel) (bijvoorbeeld autorijden) 
zonder de US (het auto-ongeval) leidt tot een extinctie van de geconditioneerde response (angst en spanning). 
Extinctie vindt normaal plaats wanneer de interne representatie van de CS en het uitblijven van de US worden 
gepaard; een associatie tussen CS-en -geen-US. Dit gebeurt echter niet wanneer er sprake is van PTSS. 
De ongeconditioneerde stimulus (US, het auto-ongeval) verandert bij PTSS in de interne representatie van de 
gebeurtenis (beelden van het ongeval). Het is de perceptie van de gebeurtenis die als traumatisch wordt ervaren. 
De traumatische herinneringen ontlokken niet alleen angst, maar versterken tevens de associatie tussen de 
traumatische herinnering en de angst (Dyck, 1993). Mensen met PTSS vermijden vooral het terugdenken aan de 
traumatische gebeurtenis (US). Aangezien eraan denken angst en spanning oplevert, leren zij dat vermijding een 
spanningsreductie oplevert en kunnen zij niet leren dat de CS (het autorijden) veilig is. Door cliënten juist veel 
met de CS te confronteren, zouden nieuwe associaties kunnen worden aangeleerd. 

Bij EMDR worden taken aangeboden die zorgen dat extinctie van de herinnering kennelijk wel kan 
plaatsvinden. De persoon wordt, wanneer de taak zwaar genoeg is, tegelijk geëxposeerd en afgeleid van de 
herinnering aan de gebeurtenis. Voorwaarde is wel dat tegelijkertijd aan de traumatische herinnering dient te 
worden gedacht en dat de taak moet worden uitgevoerd. Hoe moeilijker de taak, des te sneller zal extinctie 
optreden (Dyck, 1993). De cliënt moet echter wel in staat blijven tegelijkertijd aan de herinneringen te kunnen 
denken, net zolang tot de associatie CS-niet-US is ontstaan, dus de afleidende taak moet ook weer niet te groot 
worden. Er dient een balans gevonden te worden tussen innerlijke blootstelling aan de gebeurtenis en een 
externe afleiding, zodat de cliënt niet overspoeld wordt door de herinnering en tevens niet te zeer afgeleid wordt 
door de externe taak.

Neuropsychologische uitleg van de effectiviteit van EMDR

Neuropsychologische uitleg van de effectiviteit van EMDR richt zich enerzijds op het herstel van inter-
hemisferische activiteit door EMDR en anderzijds op het herstel van de REM-slaap, waarbij EMDR als een 
soort startmotor fungeert. Volgens Bergmann (1998, 2000) zou EMDR werken als een "pacemaker" en zou 
EMDR de inter-hemispherische activiteit corrigeren; een herstel van de informatiestroom tussen de linker- en de 
rechterhemisfeer. Gedurende een trauma stuurt de amygdala urgente boodschappen naar een aantal belangrijke 
delen van de hersenen. Op dat moment wordt de secretie van "vecht – vlucht - bevries" hormonen uitgelokt en 
de hypothalamus stuurt signalen af naar de hypofyse om corticotropine (CRF) te produceren. Het CRF 
mobiliseert de kleine hersenen en die activeren op hun beurt het cardiovasculaire systeem, de spieren en ander 
systemen. Andere circuits waarschuwen de Lucus Coeruleus (LC) dat norepinephrine (NE) (ook wel 
Noradrenaline) uitscheidt en zodoende de reactiviteit van de hersenen verhoogt. De hippocampus wordt 
gealarmeerd om dopamine los te laten, en daardoor de aandacht te verscherpen (Bergman, 1998, 2000; Van der 
Kolk, 1994). In de meeste gevallen neemt na verloop van tijd het effect van de traumatische gebeurtenis af en 
keert het systeem terug naar de oude balans. Wanneer dit echter niet het geval is, zoals bij PTSS, is de Lucus 
Coeruleus hyperactief geworden, en scheidt zij extra grote doses norepinephrine af, ook in situaties die geen 
gevaar inhouden maar die de persoon aan het trauma doen denken. De hypothalamus stuurt eveneens te veel 
signalen uit naar de hypofyse om corticotropine uit te scheiden, hetgeen het lichaam in een alarmfase brengt 
terwijl er geen gevaar is. De gealarmeerde amygdala signaleert opioide centra in de cortex om endomorfine los 
laten. Dit resulteert in gevoelloosheid en anhedonie (Van der Kolk, 1994). In feite is de neocortex uit de roulatie 
gehaald. De linker prefrontale cortex is niet in staat om de gealarmeerde systemen af te sluiten. De afwisselende 
bilaterale stimulatie van EMDR zou fungeren als een "pacemaker" en zou de inter-hemispherische activiteit 
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herstellen door invloed uit te oefenen op de neuronale netwerken van de hersenen (Bergman, 1998, 2000). Uit 
een studie van Van der Kolk (1997) waarbij zes PTSS deelnemers met EMDR werden behandeld en waarbij 
tevens Single Photon Emission Computerized Tomographies (SPECT) scans werden gemaakt, concludeerden de 
onderzoekers dat "EMDR de asymmetrie in de lateralisatie corrigeert". Na drie sessies bleek dat de "anterior 
cortex" van de "cingulate gyrus" duidelijk in activiteit toenam, bilateraal, en dat Broca's gebied in de linker 
frontale lob eveneens meer activiteit vertoonde. De conclusie die Bergman (1998, 2000) hieruit trok was dat 
EMDR de capaciteit van "hogere hersenen" kan herstellen, zodat dit deel van de hersenen de input van de 
limbische structuren kan corrigeren. Dit houdt in dat een persoon na EMDR weer in staat is om een realistische 
inschatting te maken tussen wat echt bedreigend is en wat niet (Bergman, 1998, 2000).

Een andere neurolopsychologische invalshoek komt van Stickgold (1998). EMDR zou volgens hem kunnen 
helpen bij de behandeling van PTSS. Het systeem waarbij herinneringen worden verwerkt is (normaal) 
geactiveerd gedurende de REM-slaap, maar is disfunctioneel bij de PTSS-cliënt. EMDR is, volgens Stickgold, 
in staat dit systeem te activeren. REM-slaap zou nodig kunnen zijn om informatie van de frontale cortex naar de 
hippocampus over te dragen. Niet-REM-slaap vergemakkelijkt overdracht in de tegenovergestelde richting, van 
de hippocampus naar de frontale cortex. Deze heen en weer gaande communicatie veroorzaakt de integratie van 
specifiek, episodische herinneringen naar onze meer algemene semantische opslag van informatie. Door dit 
proces "zien" we hoe gebeurtenissen in de "rest van ons leven" passen. Waarschijnlijk kan, wanneer deze 
integratie gelukt is, de frontale cortex aan de hippocampus "vertellen" dat er niet langer gedetailleerde 
informatie met het daarbij behorende affect van het trauma nodig is (Siegel, 1999, p. 332). Twee elementen van 
de REM-slaap lijken gerelateerd aan dit mechanisme om herinneringen te verwerken. Het eerste is de massieve 
activatie van acetylcholine (ACh) gedurende de REM-slaap. De neuronen die reageren op acetylcholine, 
controleren de snelle bilaterale stimulus van de REM-slaap, en mogelijk beheersen zij de richting waarin de 
stroom van informatie gaat tussen cortex en hippocampus. Het tweede element van REM-slaap is dat de 
hersenen een voorkeur geven aan "licht gerelateerde associaties" gedurende het stadium van slaap, in 
tegenstelling tot de normale voorkeur voor "sterk gerelateerde associaties" gedurende waaktoestand. Een 
dergelijke voorkeur voor zwakke associaties zou kunnen helpen de nieuwe episode te integreren in een breder 
netwerk van informatie, reeds aanwezig in de frontale cortex. Als deze heen en weer gaande communicatie 
tussen hippocampus en frontale cortex nodig is om de kracht van een specifiek trauma te reduceren met het 
daarbij behorende affect, dan is het uitvallen van het normale REM-slaap mechanisme bij PTSS de oorzaak van 
het falen van de cliënt om effectief traumatische herinneringen te verwerken. Zonder de toename van 
acetylcholine, de activatie van de zwak geassocieerde herinneringen en zodoende de stroom van informatie van 
frontale cortex naar hippocampus, is de cliënt niet in staat om een traumatische gebeurtenis te verwerken. Als 
deze drie systemen nu geactiveerd worden buiten de REM-slaap, zou mogelijk de gebeurtenis wel kunnen 
worden verwerkt. Afwisselende bilaterale stimulatie zou de activatie van deze systemen kunnen starten, 
bijvoorbeeld door de hersenen te dwingen zich constant te oriënteren op nieuwe locaties. Dit heroriëntatie 
proces vergemakkelijkt de verschuiving van aandacht, versterkt de zwakke associatie en veroorzaakt 
acetylcholine ontlading bij stimuli. EMDR fungeert zodoende als een soort "startmotor" van de defecte REM 
machinerie, die nodig is om effectief traumatische herinneringen te verwerken. Door het opstarten van deze 
processen, terwijl subjecten zich richten op specifieke trauma gebeurtenissen en de daaraan gerelateerde 
herinneringen, balanceren de hersenen zich om effectief de traumatische herinneringen te verwerken, zodat 
uiteindelijk de gebeurtenis geïntegreerd kan worden in de schema's van de cliënt (Stickgold, 1998b). Ook 
volgens Siegel (1999) kan het blokkeren van droom en REM-slaap te maken hebben met het voortduren van 
psychotrauma. Hierbij hebben droom en REM-slaap onder andere als taak om interhemisferische integratie te 
bewerkstelligen. "The consolidation of traumatic memory into permanent storage may require REM sleep and 
thus depend on the synchronous activation of both hemispheres. Bilateral stimulation of the brain may permit a 
rhythmic process in which right frontal activation retrieves autobiographical representations from posterior 
regions of the right brain. The transfer of this information to the left orbito frontal regions may allow encoding 
to occur. Interhemispheric integration is essential for memory consolidation. Dreaming, REM sleep, and cortical 
consolidation become the integrating processes that mediate autobiographical narrative. Blockage of these 
processes may be seen as the core of unresolved trauma" (Siegel, 1999, p. 332). (EMDR Nederland)
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De Werkgeheugentheorie

De Werkgeheugentheorie is de theorie over het werkingsmechanisme van EMDR die op dit moment de meeste 
empirische steun geniet. Het uitgangspunt van deze theorie is dat het menselijk korte termijn- of werkgeheugen 
verschillende taken tegelijkertijd kan uitvoeren. Voorbeelden zijn het plannen van taken, het oplossen van 
problemen, maar bijvoorbeeld ook het ophalen en het opnieuw vastleggen van herinneringen. Het 
werkgeheugen heeft echter een beperkte aandachtscapaciteit. Het gevolg daarvan is dat door het uitvoeren van 
de ene taak de prestaties op een andere taak - zoals het in gedachten ophalen en vasthouden van 
geheugenbeelden - onder druk komen te staan en worden onderbroken. Ook wordt de aandacht die gericht is op 
het beoordelen van een herinneringsbeeld afgeleid door de oogbewegingen en wordt er tegelijkertijd een soort 
van afstand gecreëerd tot het herinneringsbeeld door de instructies die tijdens EMDR worden gegeven. Hierdoor 
vindt er ‘verval’ (desensitisatie) van de herinneringsbeelden plaats en verliest de herinnering steeds meer de 
emotionele component als deze naar het lange termijn geheugen wordt weggeschreven. Kortom, de 
werkgeheugentheorie voorspelt dat concentratie op een afleidende stimulus (het volgen van de vingers van de 
behandelaar of het luisteren naar tikjes via een koptelefoon) tot een vermindering van helderheid en 
emotionaliteit van een geheugenrepresentatie leidt 

A Working Memory Explanation for the Effects of Eye Movements in EMDR 
Louise Maxfield



EMDR-opleiding basisprotocol

16
© BivT – René Veraar

4.1 Wat is EMDR?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een volwaardige en effectieve 
behandelmethode. Letterlijk vertaald betekent het: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende 
gebeurtenis(sen), deze verwerken en ontlading van de emotionele disfunctionele reacties “. Iedere gebeurtenis 
die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Typisch 
voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de mogelijke levendige beelden en de fysieke reacties 
daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de 
traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de 
beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen, inclusief alle lichamelijke reacties van 
toen.

4.2 Hoe werkt EMDR?

Informatieverwerking

In het brein gebeurt de informatieverwerking in de hippocampus en heeft ook de belangrijke taak om 
stressreactie in het brein tot staan brengen door het verlagen van de cortisolspiegel (stresshormoon). Hij zorgt 
ervoor dat het evenwicht tussen stress en rust zich weer herstelt, zodat je daarna weer in staat bent voor de
volgende ‘uitdaging’ wat weer de volgende aanslag op uw evenwicht teweegbrengt. De hippocampus is er 
verantwoordelijk voor dat stress je niet overweldigt. Als er te veel stress blijvend in het brein plaatsvindt, dan 
lijdt dit tot schade aan de hippocampus. Het stresshormoon Cortisol zorgt ervoor dat de celdeling afneemt en de 
hippocampus verschrompeld kan raken en het aantal zenuwcellen doet afnemen. De hippocampus kan zijn werk 
dan niet meer volwaardig voldoen. Iedere nieuwe stressreactie veroorzaakt dan een te sterke verhoging van het 
aantal stresshormonen wat leidt tot een ‘overdreven’ disfunctionele reactie van het individu.

REM slaap 

REM is de afkorting voor Rapid Eye Movement. De snelle oogbewegingen die slapers in deze fase maken is 
waarschijnlijk nauw verbonden met dromen die de verwerking van de hippocampus activeert. Dit dromen 
tijdens de REM slaap fase zijn de dromen die we niet kennen. Tijdens deze fase is je lichaam zo goed als 
verlamd waardoor alle energie naar de activiteit in het brein gaat tijdens deze slaapfase. De REM slaap helpt om 
nieuwe herinneringen (hippocampus) een plek te geven, negatieve emoties te neutraliseren en jezelf voor te 
bereiden op belangrijke taken. Als je niet voldoende REM slaap doormaakt, heeft dit zijn effect op het fysieke, 
mentale en psychologische systeem en kan uiteindelijk zelfs lijden tot o.a. psychoses.

Exposure

Hierbij wordt de cliënt blootgesteld aan het terughalen van nare ladingen uit de gebeurtenis(sen) die beeldend, 
visueel, auditief en kinestetisch kunnen worden waargenomen. Hierdoor kan het zelfregulerend systeem alsnog 
de informatie verwerken. Dit is mogelijk door de cliënt tegelijkertijd in het hier en nu te houden en de naarste 
lading scherp te krijgen. De cliënt maakt wel contact met het nare gevoel, maar weet tegelijkertijd dat het ‘oud 
zeer’ is en op deze wijze verwerkt kan worden. Het blijkt nodig dat de cliënt deze lading in het nu ervaart, 
waarmee het alarmsysteem geactiveerd wordt, om de lading te doen verminderen en om te zetten in positieve 
functionele reacties. 
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4.3 Wanneer is EMDR de aangewezen interventie?

Als de cliënt (een) ingrijpende gebeurtenis(sen) heeft meegemaakt en daar in het dagelijks leven nog mee belast 
wordt. Drie klachtenpatronen waarbij de toepassing van het EMDR-basisprotocol passend is:

4.4 Wat is een trauma? 

Psychologen en psychiaters gebruiken voor de diagnose van een trauma de officiële definitie dat een trauma 
wordt veroorzaakt door een stressvolle gebeurtenis ‘die buiten het bereik van de normale menselijke ervaring 
ligt en die voor vrijwel iedereen uitgesproken bedreigend zou zijn’. Als beginpunt is deze beschrijving wel 
bruikbaar, maar het kan ook misleidend zijn. Ongelukken, ziekten, operaties en (liefdes-)verlies zien we op een 
bewust niveau meestal niet als een ‘abnormale’ ervaring maar deze kunnen vaak traumatiserend zijn. En je zou 
kunnen denken dat verkrachtingen, schietpartijen en mishandelingen in bepaalde leefgebieden ‘gewoon’ zijn 
omdat het zo vaak voorkomt en mensen er aan ‘gewend’ zijn, maar dit soort gebeurtenissen zijn altijd 
traumatiserend. 

5.0 Het Brein

Om enigszins te begrijpen wat trauma veroorzaakt in de hersenen en hoe EMDR een rol kan spelen bij de 
verwerking, is het noodzakelijk om de werking van de hersenen eenvoudig in kaart te brengen om vertrouwen te 
krijgen in de werking van EMDR

6.0 Functionele verwerking bij traumareactie

Gebeurtenissen komen via de zintuigen in de amandelkernen binnen (waar ze gekleurd worden door emoties) en 
worden van daar onthouden en in een context geplaatst door de hippocampus (feitelijk geheugen), die informatie 
stuurt naar de neocortex waar verdere integratie en semantische abstracte betekenisgeving plaatsvindt. Deze 
worden weer teruggekoppeld naar de amandelkernen. 

Hier ligt de oorzaak dat bewust weten (denken) en voelen twee verschillende dingen zijn. We kunnen iets denken 
in de linkerhersenhelft van de neocortex en het tegendeel voelen in de rechterhelft vanuit de amandelkernen.

7.0 EMDR Basisprotocol

STAP 1: (1e ontmoeting)

STAP 2:

EERSTE FASE – (2e ontmoeting) Taxatie fase

TWEEDE FASE – start bilaterale stimulatie – lange sets BS

DERDE FASE – Positieve cognitie installeren PCi en lichaamsscan – korte sets BS

VIERDE FASE – 3e ontmoeting
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7.1 Stap 1 - Anamnese en Inschatting (geen klinische diagnose!) DSM- IV/ DSM 5

7.2 Stap 2 - Voorbereiding 

7.3 FASE 1: Het scherpstellen en taxeren

7.4 Fase 2: Desensitisatiefase

7.5 FASE 3: Installeren PC, lichaamsscan, de afronding en de evaluatie

7.6 FASE 4: Evaluatie (wordt in dag 4 behandeld en geoefend)

8.0 De stappen en 4 fases in het kort beschreven

9.0 EMDR schema

Werkblad aanvang van de 1e EMDR sessie 1e ontmoeting

10.0 Aandachtspunten


