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Visie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectief 

bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Bepaalde 

gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Deze 

procedure houdt in dat de cliënt het meest belangrijke beeld van de 

traumatische gebeurtenis in het geheugen activeert terwijl ondertussen 

ritmische, snelle oogbewegingen worden gemaakt. Dit resulteert in een 

blijvende verlaging van angst, veranderingen in cognitieve beoordeling in 

het geheugen en stopzetting van flashbacks, intrusieve gedachten en 

slaapstoornissen. Bij EMDR wordt onderscheid gemaakt tussen een meer 

uitgebreid en gefaseerd protocol en het basisprotocol. Bij het basisprotocol 

wordt vrijwel direct begonnen met de daadwerkelijke EMDR behandeling, 

waarbij de cliënt het meest belangrijke beeld in gedachten neemt en de 

oogbewegingen volgen. Bij het meer uitgebreide protocol is ook aandacht 

voor aanvullende interventies gericht op onder andere stabilisatie, coping 

vaardigheden, cognitieve veranderingen en het leren creëren van een veilige 

plek.  

 

Klachten Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende 

gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 

'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn 

schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan 

spreekt men van een 'posttraumatische stress-stoornis' (PTSS).  

Hoewel PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt 

beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze 

behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een 

grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te 

behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of 

gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt 

is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer 

beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die 

dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat 

hij of zij er nu nog steeds last van heeft.  

Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, verlieservaringen, werk 

gerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of 

anderszins ingrijpende ervaringen. EMDR kan effectief zijn bij zowel 

enkelvoudige als meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische 

pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR 

als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.  

 

Doel Het doel is de cliënt te helpen de onverwerkte herinneringen aan de 

ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, om daardoor de klachten te doen 

verminderen of verdwijnen.  

 

Frequentie en 

intensiteit 

De duur van de therapie hangt af van de hulpvraag en de mogelijkheden 

van de jongere.  

 

 

 

  


