
Voorwoord bij de vertaling

Voor u ligt de definitieve versie van het levenswerk van Francine Shapiro, PhD, 
een werk dat begon in 1987 bij de ontdekking van het desensitiserend effect 

van oogbewegingen en dat uiteindelijk resulteerde in een volwaardige therapie. 
EMDR-therapie heeft na 35 jaar haar plaats ingenomen in het therapielandschap, 
naast de andere grote stromingen. Meer zelfs, EMDR heeft als uniek kenmerk – 
behalve de oogbewegingen – dat het een synclectische benadering is, die naast het 
unieke element van de bilaterale stimulatie, vele belangrijke elementen uit andere 
stromingen heeft geïntegreerd.

Als therapeut liep ik vroeger soms vast met cliënten. Vaak was er het gevoel dat 
ik samen met de cliënt rondjes draaide. Dat was omdat ik nog niet geleerd had recht-
streeks naar de pijn te gaan, die de cliënt vanuit het verleden met zich meedraagt. 
Een eerste stap in therapie is veelal proberen te begrijpen waarom het probleem of 
het symptoom überhaupt bestaat, maar therapie is meer dan alleen inzicht krijgen 
in hoe iemand functioneert en waarom de persoon problemen heeft met gedach-
ten, gevoelens, gedrag, het lichaam of relaties. Therapie gaat om verandering van 
vastgeroeste patronen, die zich hebben geïnstalleerd als gevolg van pijnlijke leven-
servaringen, die de persoon dermate hebben geraakt, dat die de moeilijke ervaringen 
op het moment zelf niet heeft kunnen verwerken of integreren. Meestal was de 
persoon nog te klein en stond die volledig alleen en machteloos tegenover de trau-
matiserende volwassene, waardoor de ervaring in zijn oorspronkelijke vorm opzij 
moest gezet worden.

Wat EMDR ons heeft geleerd, is dat onverwerkte pijn in een hoekje van de psyche 
kan opgeborgen worden, maar nooit helemaal weg is. Meer nog, dat die diepe pijn, 
samen met het gevecht om die niet te moeten voelen, de onzichtbare motor vormen die 
het disfunctioneren in stand houdt. De ‘Grote Illusie’ is te denken dat vroeger voorbij 
is. Meestal is dit enkel een willen-geloven om de pijn, die gepaard gaat met het onrecht 
dat ons is aangedaan, niet te moeten voelen. Als die wonde niet wordt geheeld, kunnen 
we in therapie praten zoveel we willen, kunnen we naar hartenlust op het symptoom 
werken of in het ergste geval de illusie dat het verleden voorbij is, versterken.

Net zoals in alle wetenschappen is er een constante evolutie van de kennis. Dit 
is ook zo voor de psychologie: het belang van de ontdekking van het onbewuste; de 
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principes van de conditionering; het belang van gedachtenprocessen; het besef dat 
de mens functioneert in systemen op basis van aangeboren behoeften, om maar een 
paar inzichten te noemen. Het belangrijkste inzicht in de psychologie van de laat-
ste 30 jaar – waarvan Francine Shapiro mee aan de basis ligt – is de centraliteit van 
trauma, zowel individueel als maatschappelijk trauma en dat traumatische ervarin-
gen opgeslagen zijn in ons lichaam. Colin Ross (2002) verwoordde het belang van 
traumatische ervaringen op treffende wijze als volgt: “wat bacteriën en virussen zijn 
voor de geneeskunde, is trauma voor de psychologie”. Wat Francine Shapiro ons met 
EMDR heeft gegeven, is een manier om negatieve levenservaringen daadwerkelijk 
en diepgaand te verwerken. Ze heeft ons de sleutel in handen gegeven om niet alleen 
de deur naar de diepe pijn te openen, maar om, eens de deur geopend, die diepe pijn 
ook effectief te verwerken.

Waar onze maatschappij vandaag nood aan heeft, is diepgang, weg van het 
vluchten in kortstondige en gemakkelijke oplossingen. Het is zo moeilijk in deze 
maatschappij om erkenning te krijgen voor de simpele waarheid dat we allemaal 
bepaald worden door ons verleden, dat het grootste deel van de moeilijkheden die 
mensen vandaag ervaren op individueel vlak, als koppel, op het werk of zelfs als 
bevolkingsgroep, rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met ervaringen 
die we niet hebben kunnen verwerken, die we geen plaats hebben kunnen geven, 
maar die nog altijd op de achtergrond meespelen in ons dagelijks denken, voelen en 
functioneren. We dragen allemaal een diepe pijn in ons, die we hebben leren afscher-
men. Het is waar dat het lot sommigen van ons beter gezind was en het verleden 
sommigen van ons relatief genadiger was dan anderen, die al heel vroeg dingen 
hebben moeten meemaken, die ze nooit hadden moeten meemaken. Gekwetst zijn 
we allemaal. Dat we dingen kunnen wegstoppen, dat we ons diepste zelf kunnen 
afschermen, is een vaardigheid die we allemaal hebben geleerd en die noodzakelijk 
was om te kunnen overleven. De ‘Grote Illusie’ die we zo graag willen vasthouden 
is dat het verleden daarmee weg is, maar Francine Shapiro toont ons hier duidelijk 
dat dat niet zo is.

Misschien heeft de maatschappij als geheel de trauma-bril nog nooit eerder echt 
durven opzetten, omdat ze niet om kon met de machteloosheid van het verleden 
niet te kunnen veranderen. De hoop en de belofte, die in dit boek vervat zitten, is 
dat we wel degelijk iets kunnen doen. We kunnen verder gaan dan het eenvoudig 
constateren van een probleem. Met EMDR-therapie kunnen we begrijpen waarom 
iemand vandaag denkt zoals hij denkt, voelt zoals hij voelt en waarom hij zich op 
een bepaalde manier gedraagt, maar daarnaast leert dit boek ons ook hoe we hier-
mee aan de slag kunnen gaan.

EMDR-therapie kan de mens bevrijden van de greep van het verleden en helpen 
zichzelf terug te vinden, om daarna een betere toekomst voor zichzelf en zijn gelief-
den te creëren.

De droom van Francine Shapiro ging zelfs verder dan het individuele niveau en 
strekte zich ook uit naar de maatschappelijk dimensie, zoals blijkt uit het antwoord 
dat ze ooit gaf op de vraag, wat haar hoop was voor de toekomst van EMDR: “…
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dat EMDR wereldwijd kan gebruikt worden waar het nodig is en dat op die manier 
wat vooruitgang kan geboekt worden naar het ontstaan van vrede”.

Ludwig Cornil

Klinisch Psycholoog
Erkend EMDR Trainer
Psychotraumatoloog NtVP
Trauma-expert VVKP

INTEGRATIVA BV
Léonce Roelsstraat 7
9620 Zottegem
info@integrativa.be
www.integrativa.be
www.centrumpsychotrauma.be
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Voorwoord

Gezegend is hij die zijn werk heeft gevonden; laat hem 
geen andere zegen vragen.

 —Thomas Carlyle

DE WEG NAAR DE ONTDEKKING

Ter gelegenheid van deze nieuwe editie moet ik denken aan een uitspraak van de 
vroege filosoof Heraclitus: ‘Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want 
het is steeds weer vers water dat u tegemoet stroomt.’ Bij deze editie is het 30 jaar 
geleden sinds ik de eerste vaststellingen deed die hebben geleid tot de ontwikkeling 
van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie, die nu inter-
nationaal erkend is als een empirisch bewezen behandeling voor trauma. Sinds de 
eerste dagen van de controverse rond de effecten van oogbewegingen hebben meer dan 
30 gerandomiseerde studies deze effecten aangetoond en hebben honderden peer-re-
viewed artikels de positieve effecten van deze behandeling voor heel uiteenlopende 
doelgroepen beschreven. Aangezien de gezondheidszorg, het leven en onze manier 
van denken voortdurend veranderen, ben ik dankbaar om te zien dat het grootste 
deel van dit boek nog steeds relevant is. Het is op een goede manier verouderd.

Tegelijkertijd heeft deze revisie me de gelegenheid gegeven om de laatste theorie 
en het meest recente onderzoek in verband met EMDR te bespreken, om meer infor-
matie te geven over de behandeling bij uiteenlopende doelgroepen en om bijkomende 
procedures en protocollen te beschrijven, die ondertussen hun nut bewezen hebben. 
Het uitgebreide gecontroleerde onderzoek naar EMDR-therapie is bijgewerkt en er 
worden aanbevelingen gedaan voor eventuele nieuwe onderzoeksgebieden. Nieuwe 
addenda omvatten talloze klinische hulpmiddelen, bruikbaar zowel voor therapeu-
ten als voor onderzoekers, zoals vragenlijsten, formulieren, checklists en transcripten 
van behandelingen.

Het deed ook deugd om de laatste 15 jaar in de professionele EMDR-gemeen-
schap het blijvende internationale engagement te zien om lijden te verzachten. De 
eerste editie van dit boek verscheen amper een paar dagen na de bomaanslag in 
Oklahoma City. Op vraag van een FBI agent, die EMDR had ondergaan, reisden 
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vrijwilligers op eigen kosten daarheen om de getraumatiseerde gemeenschap bij te 
staan. De zorgverleners in Oklahoma, die vóór de aanslag opgeleid waren in EMDR, 
zetten hun deuren open en verspreidden het nieuws dat hulp mogelijk was. In de vier 
daaropvolgende maanden reisden twee tot drie EMDR-zorgverleners per week naar 
Oklahoma om pro bono diensten aan te bieden aan wie het nodig had, te begin-
nen bij getraumatiseerde geestelijke gezondheidswerkers, daarna de mensen uit de 
frontlinie en de overlevenden. Na vier maanden werd een pro bono opleiding aan-
geboden voor alle erkende geestelijke gezondheidswerkers in Oklahoma City zodat 
zij het werk konden verder zetten. Deze spontane actie leidde tot de oprichting van 
het Trauma Recovery/EMDR Humanitarian Assistance Program (zie Addendum 
F), waar het belang van de combinatie van wetenschappelijk erkende behandelin-
gen en de goed bedoelde hulp, die vanuit de hele wereld werd aangeboden, sterk 
benadrukt werd. Bovendien hebben humanitaire projecten binnen talloze lokale en 
nationale EMDR-organisaties de laatste tien jaar pro bono behandelingen aange-
boden na natuurrampen en humanitaire rampen. Onderzoek heeft het nut van de 
protocollen die hierbij gebruikt werden bevestigd en die worden verderop in dit 
boek beschreven. Zorgverleners worden ertoe aangespoord om deze procedures en 
protocollen aan te leren zodat ze kunnen helpen bij lokale en internationale rampen. 
Als we samenwerken en internationaal inspanningen doen, kunnen we de opdracht 
van ons beroep echt nakomen.

Om mijn uitspraak bij de vorige editie te herhalen: We gingen in minder dan 
50 jaar van Kitty Hawk naar de maan. Maar ondanks deze enorme technologische 
vooruitgang blijven miljoenen mensen pijn lijden en blijft er een spiraal van geweld 
bestaan in de wereld. Als maatschappij moeten we een groter deel van onze middelen 
aanwenden om het wereldwijde lijden te verlichten. Natuurlijk moeten we onze ver-
wachtingen met betrekking tot de mogelijkheden van genezing en interpersoonlijke 
ontwikkeling reëel houden. Maar een deel van het probleem kan ook veroorzaakt 
worden door bepaalde houdingen, die eigen zijn aan ons beroep. Hoewel de integratie 
van kennis in de exacte wetenschappen gezorgd heeft voor nieuwe ontwikkelingen 
en voor de verfijning van bepaalde toepassingen, waardoor we heel snel van Edison 
naar het internet zijn gegaan, kon de psychotherapie op één of andere manier dat 
tempo niet bijhouden. De reden daarvoor kan zijn dat er onvoldoende informatie 
gedeeld werd tussen de verschillende disciplines. Want hoewel er veel nieuwe psy-
chologische richtingen ontstaan zijn, zijn die de laatste honderd jaar allemaal nogal 
op zichzelf gebleven en was er weinig kruisbestuiving tussen de wetenschap en de 
praktijk. Wellicht kunnen we daaruit leren dat de psychologische behandeling van 
mensen een combinatie van kennis uit verschillende disciplines vergt. Ik sta helemaal 
achter diegenen die geloven dat we onze klinische mogelijkheden kunnen versterken 
door integratie, niet door af te splitsen (Beutker, 2009; Beutker, Someah, Kim- para, 
Sc Miller, 2016; Norcross Sc Goldfried, 2005; Norcross Sc Shapiro, 2002; Strieker, 
2010).

In die geest is de ontwikkeling van EMDR-therapie de laatste 30 jaar geëvo-
lueerd van een eenvoudige techniek naar een geïntegreerde psychotherapeutische 
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behandeling. De therapeutische toepassingen zijn gegroeid van de behandeling van 
posttraumatische stressstoornis tot heel wat klinische klachten. We zullen ook zien 
dat de klemtoon niet alleen ligt op het wegnemen van zichtbaar lijden, maar dat er 
ook aandacht wordt besteed aan het algehele klinische beeld, met de verschillende 
facetten van de persoonlijke groei en de integratie in de bredere sociale systemen. 
Dat is ook de reden waarom zorgverleners van alle strekkingen gemeenschappe-
lijke elementen zullen terugvinden tussen EMDR en hun eigen klinische praktijken, 
evenals complementaire aspecten van andere disciplines, die kunnen bijdragen tot 
hun eigen werk. Ik ben ervan overtuigd dat cliënten het best geholpen zijn door deze 
combinatie van disciplines.

De eerste observaties die leidden tot de ontwikkeling van EMDR deed ik in 1987. 
Maar de weg naar de ontdekking ervan begon eigenlijk 10 jaar eerder. In 1979 werkte 
ik mijn doctoraat in Engelse literatuur af aan de Universiteit van New York en had 
ik op dit domein al vrij veel gepubliceerd. Ik voelde dat dit werk belangrijk was; deel 
uitmaken van degenen die een licht werpen op onze cultuur en literatuur – met al 
zijn fijne nuances, rijke texturen en ingewikkelde levens en karakter – dat was een 
constante fascinatie voor mij.

Tegelijkertijd was ik al lang geïnteresseerd in gedragstherapie doordat ik al vroeg 
de werken van Andrew Salter en Joseph Wolpe had gelezen. Het idee van een dui-
delijke, voorspelbare oorzaak-en-gevolg aanpak van de menselijke psychologie leek 
perfect aan te sluiten bij de concepten van literaire karakters en de ontwikkeling van 
plots. Er zijn veel bekende auteurs die zeggen dat personages hun eigen plots schrijven 
als je ze naar het echte leven ontwikkelt en dan vrijlaat. Ik had boeiende discussies 
met mijn Engelse professoren over de interactie tussen de veelzijdige teksten die ik 
las en de psychologische oorzaak-en-gevolg implicaties van het gedrag. Maar de psy-
chologie was niet meer dan een bijkomstige interesse voor mij. Ik hield heel veel van 
auteurs die geloofden dat de mensheid geperfectioneerd kon worden. Ik genoot van 
de glorie van het menselijk lijden dat door de meesterwerken van de Engelse litera-
tuur omgezet werd in kunst en ik verheugde me op een lange, succesvolle carrière 
als literair criticus en wetenschapper. Maar vlak voordat ik mijn proefschrift over de 
poëzie van Thomas Hardy moest inleveren, kreeg ik de diagnose kanker.

Als een mogelijk levensbedreigende ziekte je overvalt, kan dat de loop van je leven 
veranderen. Voor mij kreeg de tijd een nieuwe dimensie. Het leven strekte zich niet 
meer eindeloos voor me uit. Opeens kreeg de ‘psychologische oorzaak-en-gevolg’ van 
de gedragstherapeuten een nieuwe betekenis. Ik raakte gefocust op het samenspel 
van de geest en externe stressoren. Ik vroeg me ook af waarom we op technologisch 
vlak zo ver waren gekomen en er toch nog steeds niet in slaagden om meer vat te 
krijgen op onze geest en op ons lichaam.

Gelukkig ontdekte ik het werk van Norman Cousins en anderen over de psycho-
neuroimmunologie, een domein dat toen net opkwam. Het idee dat er een verband 
bestaat tussen ziekte en stress leek mij vanzelfsprekend, maar wat je daaraan kon 
doen, was een ander probleem. Volgens mijn artsen was mijn kanker ondertussen 
genezen, maar er was geen garantie dat het niet terug zou komen. Ik herinner me dat 
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ze iets zeiden in de zin van: ‘Je kanker is weg, maar bij X procent komt het terug. We 
weten niet bij wie en we weten niet hoe, dus we wensen je veel geluk.’

Nu werd de belangrijkste vraag, welke psychologische en fysiologische methodes 
echt werkten om de lichamelijke gezondheid te verbeteren. Ik was ervan overtuigd 
dat er al zinvolle psychologische en fysiologische methodes ontwikkeld waren, maar 
waarom waren die dan niet algemeen bekend? Opeens werd het voor mij belangrijker 
om deze methodes te vinden en de informatie daarover te verspreiden naar ande-
ren met levensbedreigende aandoeningen, dan om het over de literatuur uit de 19de 
eeuw te hebben. Ik verliet New York op zoek naar workshops en seminaries over 
geest, lichaam en psychologische methodes om het lichamelijke en mentale welzijn 
te verhogen.

Na een tijdje, sponsorde ik zelf workshops voor het brede publiek over alles 
wat ik gevonden had en bruikbare manieren opleverde om mensen een leven met 
minder stress te laten leiden. In die periode schreef ik me ook in voor een docto-
raatsprogramma in de klinische psychologie om mijn opleiding af te ronden. De 
gebeurtenissen, die leidden tot de ontdekking van de effecten van oogbewegingen, 
vonden plaats toen ik net aan het nadenken was over een onderwerp voor mijn proef-
schrift. Op dat ene moment kwamen mijn zoektocht naar mechanismen voor mentale 
verandering en mijn nood aan een onderzoeksproject netjes samen.

De rest van het verhaal van de ontwikkeling van EMDR vind je in Hoofdstuk 1. 
Nu volstaat het om te zeggen dat mijn ontdekking van de effecten van oogbewegin-
gen, gevolgd werd door de ontwikkeling van een methodologie, die snel complexer 
werd en meer mogelijkheden kreeg. De laatste dertig jaar werden er voortdurend 
positieve klinische resultaten met EMDR-therapie voorgelegd door goed opgeleide 
zorgverleners. Ons klinisch werk met EMDR-therapie toont aan dat lijden omgezet 
kan worden – niet alleen in kunst, maar ook in leven.

Dit boek is het resultaat van 30 jaar persoonlijke ervaring met het verfijnen 
en aanleren van EMDR, maar ook van de input van talloze ervaren zorgverleners 
en onderzoekers; het omvat op onderzoek gebaseerde aanbevelingen en casus-
sen, maar ook waarschuwingen die voortvloeien uit de ervaringen van geschoolde 
EMDR-therapeuten.

HET BELANG VAN TRAINING

Aangezien de nadruk in mijn leven sinds 1979 heeft gelegen op het aanleren, ont-
wikkelen en verspreiden van procedures om de mentale gezondheid te verbeteren, 
mag het niet verbazen dat mijn aandacht in eerste instantie uitgaat naar de cliënt. 
Cliënten behalen de beste resultaten met zorgverleners die zich baseren op onder-
zoek en die bereid zijn om te leren, hun vaardigheden te vergroten en innovatieve 
technieken uit te proberen. Zorgverleners behalen vanzelfsprekend ook de beste 
resultaten als ze een diploma hebben behaald in de geestelijke gezondheidszorg en 
een opleiding hebben gehad in de therapieën die ze gebruiken, met als voorwaarde 
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dat er ook voldoende onderzoek is gedaan naar de validatie en het verbeteren van 
deze methodes. Deze overtuigingen zijn de kern van EMDR-therapie en ze vormen 
de basis waarop het succes van EMDR – en het trainingsbeleid ervan – gebouwd 
zijn. Ik heb het geluk gehad om heel veel zorgverleners en onderzoekers te ontmoe-
ten die deze overtuiging delen.

Overal ter wereld worden EMDR-opleidingen gegeven aan universiteiten en door 
onafhankelijke organisaties. Ze zijn vanzelfsprekend niet allemaal even degelijk, dus 
ik verwijs zorgverleners naar Appendix F voor hulp bij het kiezen. Een overzicht 
van de opleidingsrichtlijnen voor EMDR is het onderwerp van een paper van het 
originele EMDR Professional Issues Committee, opgenomen in Addendum E en de 
specifieke parameters vind je terug op de website (www.emdria.org) van de EMDR 
International Association (een onafhankelijke beroepsorganisatie die de opleiding en 
het gebruik van EMDR in Noord-Amerika opvolgt). Onderzoek naar EMDR heeft 
een correlatie aangetoond tussen de mate waarin de EMDR-behandeling door de 
therapeut nauwgezet wordt gevolgd en positieve klinische resultaten (Maxfield & 
Hyer, 2002). Erkende opleidingen zijn vanzelfsprekend de beste manier om dat doel 
te bereiken. De rest van de basisgedachte van deze richtlijnen is gebaseerd op logica 
en medeleven. Een onderzoek naar de eerste 1.200 zorgverleners die opgeleid zijn in 
EMDR gaf aan dat slechts 2% erkende opleidingen onnodig vond. Bovendien gaven 
de resultaten van dit onderzoek (weergegeven in Addendum D van de editie uit 1995; 
Lipke, 1994, 1995) aan dat 85% van de zorgverleners merkten dat met EMDR bij 
cliënten meer zwaarbeladen en vergeten herinneringen naar boven kwamen, dan 
met alle andere methodes die in die tijd toegepast werden. De redenen voor dit feno-
meen, dat een licht werpt op de aard van de psychopathologie, worden in deze tekst 
helemaal uitgelegd en als ze op de goede manier behandeld worden kunnen ook die 
herinneringen snel geïntegreerd worden. Juist omdat er dus met EMDR disfunctio-
nele herinneringen boven kunnen komen, die de cliënt vaak sterk uit zijn evenwicht 
brengen, lijkt de aanname, dat zorgverleners degelijk onderlegd moeten zijn in de 
methodologie om deze herinneringen te ondervangen en te behandelen, niet meer dan 
redelijk te zijn. Kort samengevat, kunnen we dus stellen dat cliënten het best af zijn 
als hun zorgverleners goed opgeleid zijn. het doel is duidelijk om mensen te helpen.

Opleiding garandeert natuurlijk geen succes bij elke cliënt. EMDR-therapie geneest 
niet iedereen; soms faalt de behandeling, zoals dat bij elke vorm van psychotherapie 
het geval is. Maar de ethische code van de American Psychological Association stelt 
dat opleiding en supervisie noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat zorgverleners 
de nodige competenties verwerven, voordat ze cliënten behandelen en onderzoek 
doen. Een goede opleiding betekent een grotere kans op succes – en minder risico op 
schade. Hoewel dit boek de nodige instructies bevat om met EMDR aan de slag te 
gaan, moet het wel gebruikt worden in combinatie met de juiste supervisie en oplei-
ding. Ik zal dit doorheen het hele boek blijven herhalen.
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PRINCIPES EN PROCEDURES

Om een bekend gezegde te parafraseren, het is beter om een hongerige man te leren 
vissen dan hem een vis te geven. Zo is het ook beter om therapeuten een conceptu-
eel kader of een model aan te bieden, dat ze als richtlijn kunnen gebruiken voor hun 
klinische praktijk, dan hen alleen maar rigide stap-voor-stap procedures te geven om 
EMDR te implementeren. Daarom biedt deze tekst zorgverleners naast de stap-voor-
stap procedures een nieuwe manier van denken over pathologie en therapeutische 
behandeling aan, als aanvulling op een uitgebreide set therapeutische procedures, 
die voortvloeien uit de klinische toepassing van de theorie. Als zorgverleners deze 
principes begrijpen, zullen zij de behandeling kunnen afstemmen op de individuele 
behoeften van elke cliënt. Dat geldt als de cliënt een snelle behandeling nodig heeft 
voor een geïsoleerd trauma, maar ook als er een uitgebreide behandeling nodig is, 
gericht op een vollediger klinische beeld.

Eén van de basisprincipes van EMDR-therapie is dat de meeste psychopatho-
logie gebaseerd is op eerdere ervaringen. Het doel van een EMDR-behandeling is 
om snel het disfunctionele restant van het verleden om te zetten in iets nuttigs. Met 
EMDR-therapie ondergaat de disfunctionele informatie eigenlijk een spontane ver-
andering in vorm en betekenis – waarbij er inzichten en gevoelens ontstaan, die de 
cliënt versterken in plaats van hem af te breken. Zorgverleners zullen merken dat 
de informatie in dit boek de elementen en strategieën bespreekt, die nodig zijn voor 
een effectieve behandeling. Deze standaardprocedures werden ontwikkeld om ervoor 
te zorgen dat het aangeboren informatieverwerkingssysteem van de cliënt optimaal 
geactiveerd wordt en het probleem helemaal kan opgelost worden. De procedures 
zijn uitgebreid getest in klinische onderzoeken en de resultaten hebben duidelijk hun 
waarde bewezen. Een uitgebreide meta-analyse (Maxfield & Hyer, 2002) toonde dat 
de resultaten beter waren naarmate het EMDR-onderzoek rigoureuzer was. Boven-
dien was er een positieve correlatie tussen therapietrouw vanwege de therapeut en 
resultaten van de behandeling. Een belangrijk element van rigoureus onderzoek is de 
controle op de therapietrouw, waarbij gecontroleerd wordt of de standaardprocedu-
res goed toegepast worden. Daarom is er een getrouwheidsvragenlijst opgenomen in 
Addendum C. Maar een goed begrip van de principes waarop de procedures geba-
seerd zijn, zorgt ook voor een goede en flexibele toepassing ervan.

DE NAAM VAN DE THERAPIE

Hoewel EMDR zijn naam oorspronkelijk ontleent aan de oogbewegingen, die in 
1987 het belangrijkste deel van de methodologie leken te zijn, is in de loop van de 
tijd gebleken dat deze benaming ten onrechte de erkenning en het gebruik ervan 
heeft beperkt. Zoals in dit boek aangegeven wordt, is EMDR een complexe metho-
dologie, die uit veel verschillende elementen bestaat; naast de oogbewegingen blijken 
ook andere stimuli bruikbaar te zijn. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik 

EMDR - DRUK.indd   30EMDR - DRUK.indd   30 18/10/2022   09:29:1918/10/2022   09:29:19



vooRwooRD 31

het gewoon ‘Reprocessing Therapy’ noemen. Maar doordat de naam EMDR onder-
tussen wereldwijd bekend is, heb ik besloten om de afkorting en de oorspronkelijke 
betekenis ervan te behouden, omdat die uiteindelijk meer een historisch belang heeft. 
(Er zijn heel wat van dat soort historische namen. Coca Cola werd bijvoorbeeld 
genoemd naar cocaïnederivaten, die al lang geleden uit het recept geschrapt zijn; de 
diagnostische categorie schizofrenie bestaat nog steeds, hoewel de stoornis niet meer 
beschouwd wordt als een ‘gespleten geest’; En American Telephone and Telegraph is 
nog steeds AT&T, hoewel ze niet meer met telegrafen werken.) De afkorting EMDR 
zou daarom gebruikt moeten worden, in de wetenschap dat oogbewegingen maar 
één van de bilaterale alternerende stimuli is, die gebruikt worden om het informatie-
verwerkingssysteem van de cliënt te activeren en zo resultaten te boeken.

DIT BOEK GEBRUIKEN

Alleen erkende geestelijke gezondheidswerkers of mensen die onder de directe super-
visie werken van erkende zorgverleners mogen de procedures en protocollen in dit 
boek gebruiken. Deze waarschuwing is belangrijk want EMDR is een complexe 
psychotherapie, die alleen gebruikt mag worden in het kader van een volledig en gede-
tailleerd behandelplan en met de juiste veiligheidsmaatregelen, die gediplomeerde en 
erkende zorgverleners beheersen. Trainers van studenten-zorgverleners kunnen hun 
studenten best eerst voldoende gesuperviseerde stage-ervaring laten opdoen, voordat 
ze hen de procedures aanleren. In dit boek staan ook aanbevelingen voor de vorm en 
de timing van gesuperviseerde stages in EMDR-therapie, maar een formele training 
met gediplomeerde, erkende, ervaren EMDR-trainers wordt beschouwd als de beste 
manier om de therapie aan te leren. De richtlijnen voor deze opleidingen werden 
oorspronkelijk uitgewerkt door de EMDR International Association en worden nu 
overgenomen door de regionale en nationale EMDR-verenigingen in heel Noord en 
Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië. Alle gediplomeerde lesgevers 
worden ertoe aangezet hun cursus te laten evalueren en registreren bij de natio-
nale vereniging in hun regio (zie Addendum F). Op deze manier krijgen studenten 
en zorgverleners de beste basis en weten cliënten dat de juiste EMDR-protocollen 
en procedures gebruikt worden. Potentiële studenten van universitaire EMDR-op-
leidingen of privé-opleidingscentra zouden hun cursus door hun beroepsvereniging 
moeten laten evalueren.

Bij het schrijven van dit boek had ik vier soorten lezers voor ogen: academici, 
onderzoekers, zorgverleners en studenten. Ik heb geprobeerd het taalgebruik en de 
aanpak voor iedereen toegankelijk te maken. Lezers die vooral geïnteresseerd zijn in 
de geschiedenis, ondersteunende data, onderzoek, theorie en de plaats van EMDR 
binnen traumatherapie, zullen vooral de Hoofdstukken 1, 2 en 12 interessant vinden. 
Hoewel therapeuten die vooral de procedures en protocollen willen aanleren ook 
belangrijk klinisch materiaal zullen vinden in deze hoofdstukken (vooral in Hoofd-
stuk 2), is dat materiaal vooral geconcentreerd in de rest van de tekst.
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GENDER

Om seksisme en ongemakkelijke stijlfiguren zoals ‘hij of zij’ te vermijden, worden de 
persoonlijke voornaamwoorden afgewisseld.

ONDERZOEK EN EVOLUTIE

De voortdurende evolutie van EMDR van een eenvoudige techniek tot een complexe 
psychotherapeutische aanpak, is vooral gebaseerd op onderzoek en klinische obser-
vaties. Er is ontegensprekelijk behoefte aan gecontroleerd onderzoek naar EMDR, 
omdat de klinische evaluatie, net als elke andere vorm van therapie, onderhevig is 
aan de vervormingen en drogbeelden van de persoonlijke observatie. Ondertussen 
werd ontzettend veel gecontroleerd onderzoek geëvalueerd door onafhankelijke task 
forces (waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie en de International Society for 
Traumatic Stress Studies) en zij hebben EMDR erkend als een standaard, empirisch 
onderbouwde en effectieve behandeling voor psychologisch trauma. Deze studies en 
de studies voor andere stoornissen worden samen met hun implicaties en suggesties 
voor verder onderzoek diepgaand besproken in Hoofdstuk 12. Maar hoewel EMDR 
duidelijk lijkt te werken voor de behandeling van heel wat op ervaring gebaseerde 
klachten, mag het, tot er voor elke stoornis voldoende vergelijkend onderzoek is 
gedaan, alleen maar gebruikt worden als de cliënt voldoende informatie heeft gekre-
gen en zo een bewuste keuze kan maken. Dat geldt natuurlijk voor elke vorm van 
therapie en voor elke aandoening.

Hoewel EMDR blijft evolueren als gevolg van onderzoek en klinische observaties, 
worden de basisprincipes en de huidige toepassingen, die de test van de tijd hebben 
doorstaan, in dit boek beschreven. Zoals bij alles wat nieuw is, moet de lezer zich 
sceptisch maar open blijven opstellen. Het is niet eenvoudig om vastgeroeste vormen 
van psychotherapie te veranderen. Dit boek is slechts het begin van het leerproces 
en ik hoop dat het een zinvolle ontdekkingsreis wordt. En hoewel klinische evalua-
ties en persoonlijke observaties verre van onfeilbaar zijn, zijn ze wel onmisbaar voor 
goede wetenschappelijke resultaten – en voor de vreugde van het helpen genezen.

DANKWOORD

Dit boek was niet mogelijk geweest zonder de niet aflatende steun van Robbie Dunton, 
die mijn geest en mijn agenda vrijmaakte. Ik ben haar dankbaar voor haar organi-
satorische kwaliteiten, maar nog meer voor haar liefhebbende en vrijgevige geest, 
die me nooit in de steek heeft gelaten. Mijn speciale dank gaat ook uit naar Barbara 
Hensley en Jessica Cowan voor hun onderzoek. Dit boek is gebaseerd op de klini-
sche ervaringen van honderden zorgverleners en onderzoekers en ik hoop dat ik 
hen eer aandoe. Ik ben vooral diegenen dankbaar, die hun expertise gedeeld hebben 
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door middel van belangrijke bijdragen in hun specialisatie. Deze mensen zijn in 
alfabetische volgorde Susan Brown (verslavingen), Isabel Fernandez (interventie bij 
rampen), Ana Gomez (kinderen), E.C. Hurley (defensie), Louise Maxfield (koppels), 
Liesbeth Mevissen (intellectuele beperking, autismespectrumstoornis), Marco Pagani 
(neurofysiologie), Gerald Puk (dissociatie), Sarah Schubert (theorie van oogbewe-
gingen), Rosalie Thomas (interventie bij rampen) en Debra Wesselmann (kinderen). 
Verder ben ik Roger Solomon uiterst dankbaar voor zijn bijdrage aan Addemdum 
B; Deborah Korn, Louise Maxfield en Allen Rubin voor hun uitgebreide voorberei-
ding van het materiaal in Addendum C; en al degenen die de tijd genomen hebben 
om hoofdstukken of delen te lezen en waardevolle aanbevelingen te doen: Benedikt 
Aman, Susan Brown, Ad de Jongh, Isabel Fernandez, Irene Giessl, Barbara Hensley, 
Cynthia Kong, Deborah Korn, Deany Laliotis, Christopher Lee, Jennifer Lendl, Patti 
Levin, Louise Maxfield, Mark Nickerson, Udi Oren, Curt Rouanzoin, Mark Russell, 
Steve Silver, Roger Solomon, en Robert Stickgold. Heel veel dank gaat uit naar het 
team van The Guilford Press en vooral naar Senior Editor Jim Nageotte, voor zijn 
scherpzinnige suggesties, en naar Senior Production Editor Jeannie Tang omdat ze 
dit boek zorgvuldig door het productieproces heeft geleid.

Het is bekend dat het moeilijk is om iets nieuws aan te brengen in psychologi-
sche kringen, maar ik ben gezegend met een steeds groeiende kring openhartige en 
kundige zorgverleners en onderzoekers. Hun kwaliteiten en integriteit geven mij het 
geruste gevoel dat we op de goede weg zijn. Aan alle EMDR trainers, supervisoren 
en zorgverleners die het inzicht hadden om iets nieuws te proberen en die de moed 
hadden om hun ervaringen te delen, zou ik willen zeggen – hoewel het de indruk 
van hoogmoed kan geven om jullie te bedanken voor iets dat je gedaan hebt van-
uit je eigen persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel en overtuiging – dat ik jullie 
oneindig dankbaar ben.

Tenslotte bedank ik mijn echtgenoot, Bob Welch, omdat hij mij geholpen heeft 
met zijn wetenschappelijke gestrengheid, geduld en niet aflatende steun.
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