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1. Wat is EMDR? 
EMDR: Eye Movement Desensitisation and reprocessing 
Vertaling: Oogbewegingen, vermindering van intensiteit en verwerking 
EDMR is een geprotocolleerde behandelmethode voor aan trauma gerelateerde stoornissen. 
EMDR wordt geacht gebaseerd te zijn op het principe van informatieverwerking.  
EMDR initieert een natuurlijk aanwezig verwerkingsmechanisme.  
EMDR werkt betrekkelijk snel en is voor een belangrijk deel non-verbaal 
 

2. Wat zijn de effecten van de EMDR procedure: 
- Explorerend effect: een toename van het vermogen zich gebeurtenissen te herinneren. 
- Desensitiserend effect: Vermindering van de emotionele lading van herinneringsbeelden. 
- Relaxerend effect: Een verlaging van de lichamelijke arousal. 
- Verandering ten aanzien van inzicht en betekenisverlening (bijv. ik ben niet schuldig aan het seksueel 

misbruik) 
 

3. Hoe werkt EMDR? 

Hoe EMDR exact werkt is nog niet bekend. Er zijn meerdere hypotheses. Voor nu wordt de 
werkgeheugentheorie als de meest waarschijnlijke geacht. 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 aandachtcapaciteit. 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 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. 

4. Bij welke klachten wordt EMDR gebruikt: 

Elke klacht die veroorzaakt is en/of in stand wordt gehouden door traumatische geheugenrepresentaties 
(herinneringen, rampscenario): 

- Posttraumatische stressklachten 
-  Angstklachten; sociale fobie, paniekstoornis, OCD 
-  Depressieve klachten 
-  Verstoorde rouwreacties 
-  Lichamelijke klachten met een psychisch component 
-  Persoonlijkheidsstoornissen met onderliggende eigenwaarde problematiek. 
-  Verslavingen 

5. Waar kan ik informatie vinden?  

Op de website www.emdr.nl vind je informatie en filmpjes over hoe EMDR in zijn werking gaat.  

 

http://www.emdr.nl/


6. Hoe is de procedure 

De procedure bestaat uit 2 delen: 

1 “Scherpstellen” (activeren van de herinnering). Taak therapeut: formuleren van een hypothese die 
begrijpelijk maakt dat een gebeurtenis die destijds erg naar was, nog steeds erg naar is om aan te denken 

2 “Verwerking” (vanaf desensitisatie). Doel: de herinnering 1) ontdoen van de negatieve “lading” en 2) 
corrigeren van de negatieve betekenis (echt gaan geloven wat je in feite al weet) 

7. Wanneer kan ik aan EMDR denken? 

Vragen voor tijdens coachingstrajecten om te kijken of EMDR mogelijk geïndiceerd is. De hamvraag: worden de 
klachten aangestuurd door traumatische ervaringen? 

- Wanneer is de klacht begonnen?  
- Wat is er gebeurd in de periode dat je klachten kreeg? 
- Wat heeft je klacht verergerd? 
- Zijn er herbelevingen, nachtmerries, dissociatieve momenten? 
- Probeer de klacht te snappen: Wat is er zo eng aan autorijden of de straat opgaan, wat kan er in het 

ergste geval gebeuren? Heb je dat weleens meegemaakt? 
- Wat doet je nu nog geloven dat je niet de moeite waard bent? Of welk bewijs heb je voor je overtuiging 

dat je niet de moeite waard bent. Wanneer ben je dat gaan geloven, zo word je immers niet geboren? 
Waardoor heb jij geleerd dat…als je mensen vertrouwt, dat ze je zullen verraden?  

Mocht je aan EMDR denken en willen overleggen of je zoekt een therapeut of 
gastspreker? Ik wil hier altijd in meedenken. Dus schroom niet om contact op 

te nemen!! 

 


