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iMMO voert medisch onderzoek uit bĳ  vermoede slachtoffers van marteling en inhumane 
behandeling in de context van de Nederlandse asielprocedure. iMMO maakt daarbĳ  
 gebruik van rapportages van artsen en psychologen die zich als freelance professionals 
op basis van vrĳ willigheid beschikbaar stellen. Deze  rapporteurs worden door iMMO 
getraind en doen vanuit hun eigen professionele verantwoordelĳ kheid onderzoek. Hiermee 
levert iMMO een substantiële bĳ drage aan de bescherming van mensenrechten van 
asielzoekers. 

Bent u BIG-geregistreerd en wilt u:

• uw deskundigheid op vrĳ willige basis inzetten
• psychologische onderzoeken verrichten
• werken met uiterst kwetsbare mensen
• zich in andere culturen verdiepen
• meewerken aan een zorgvuldige asielprocedure
• minimaal drie onderzoeken per jaar doen én
• deel uitmaken van een groep enthousiaste collegae ….

Psychologen gezocht (vrĳ willigers)

kĳ k dan op www.stichtingimmo.nl en meld u aan bĳ  iMMO!

Nienoord 5
1112 EX  Diemen
Telefoon 020-8407670

info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Inlichtingen 
Elsbeth Kors
klinisch psycholoog

www.boompsychologie.nl
info@boompsychologie.nl  
(020) 524 45 14Eén adres voor al uw vakliteratuur

‘Nederlandse vertaling van de DSM-5 is verrassend goed’ - NRC

Log in via het Ledennet en bestel uw vakliteratuur in de NIP boekenclub

Deze maand met korting voor NIP-leden:

Log in via het Ledennet en bestel uw vakliteratuur in de NIP boekenclub

Nu verkrijgbaar: 

de vertaling van 

de complete 

DSM-5!
Ga voor meer aanbiedingen naar de NIP boekenclub
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 10 neurofeedback bij de behandeling van adhd Vorig 
jaar plaatste het nip een persbericht op haar website onder 
de titel ‘Neurofeedback een gelijkwaardig alternatief bij 
adhd’, waarop in een ingezonden brief in de Volkskrant de 
werkzaamheid van neurofeedback in twijfel werd getrok-
ken. Suzanne van der Star en Martijn Arns gaan dieper in 
op de stand van zaken rond en toepassingsmogelijkheden 
van neurofeedback.

30  dagboek syrië Rina Ghafoerkhan en Mathijs Hoogstad 
werken al jaren samen in het buitenland. Vorig jaar werden 
ze via een grote hulporganisatie naar Noord-Syrië gestuurd 
om de psychische zorg voor oorlogsslachtoffers te coördine-
ren. Rina hield een dagboek bij. ‘Midden in de nacht vraagt 
de chirurg of ik mee kom voor een spoedgeval...’

48  emdr en (imaginaire) exposure: waarom niet? De 
aanbeveling van de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoor-
nissen is om bij ptss als psychologische behandeling emdr 
of (Imaginaire) Exposure te indiceren, de patiënt geïnfor-
meerd tussen beide te laten kiezen, en bij onvoldoende re-
sultaat te switchen. Worden deze aanbevelingen door be-
handelaren gevolgd, vragen Manou van den Berg en Agnes 
van Minnen zich af.
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De Boeddha als eerste psychotherapeut 
www.rino.nl/396   start september 2014
                                                                                    
Schoolbreed gedragsvraagstukken 
aanpakken 
www.rino.nl/635   10 en 11 juli 2014

Mindfulness en hartritme biofeedback: een 
paar apart 
www.rino.nl/137   21 en 22 augustus 2014                                         

www.rino.nl/zomer

Opleidingsroute POH-GGZ 
www.rino.nl/pohggz   vanaf september 2014

Opleiding Seksuoloog NVVS 
www.rino.nl/seksuoloog   start september 2014
  
Opleiding tot Systeemtherapeut 
start met 
www.rino.nl/451   start 24 september 2014
 
Opleiding tot Gedragstherapeut 
start met 
www.rino.nl/438   / www.rino.nl/422 

kijk voor ons volledige aanbod op: www.rino.nl
Leidseplein 5 - 1017 PR Amsterdam - (020) 625 08 03 - info@rino.nl

P R A K T I J K B E R I C H T

Op de website treft u tevens uitgebreide productinformatie voor uw praktijk: 
www.intramed.nl/ggz

Noordkade 94 - 2741 GA 
Waddinxveen
T 0182 62 11 07
F 0182 62 11 99
info@intramed.nl

“Jullie software bracht weer groei in mijn praktijk”.
Intramed praktijksoftware, compleet gebruiksgemak
voor de GGZ

Speciaal voor de 1e lijns GGZ (Generalistische basis GGZ):
= Codeboek en aanlevering aan de LVE is geïntegreerd
= Jaarlijkse gegevens export voor LVE
= DSM IV criteria makkelijk in te voeren via meerkeuzelijsten
= Eigen bijdrage wordt automatisch verrekend en via nota’s 

gedeclareerd, desgewenst via Famed
= Mogelijkheid telefonisch consult te factureren

Speciaal voor de 2e lijns GGZ (Specialistische GGZ):
= DBC registratie (directe en indirecte reistijd, beslisboom)
= Aanlevering mogelijk aan DIS-portal
= De diagnosecode in de declaratiegegevens kan

gemaskeerd worden
= DSM IV criteria met primaire en secundaire diagnoses

en GAF-scores op as 1 t/m 5

Intramed PLUS biedt u meer mogelijkheden
(LET OP, dit betreft een extra module)

= Aanvullende richtlijn eerstelijnspsychologie en
 psychotherapie en bijbehorende meetinstrumenten
= Onbeperkt ROM-data aanleveren aan Stichting Benchmark
 GGZ (SBG) (1e  en 2e lijns)
= Geen extra kosten per aanlevering ROM-data of voor
 meetinstrumenten
= Online inschrijving en afsprakenbeheer cliënt
= Online vragenlijsten afnemen (ook eigen vragenlijsten)

Al meer dan 19.000 gebruikers werken dagelijks
met de Intramed software

Kortom, met Intramed (PLUS) heeft u één
complete oplossing! U heeft geen extra pakket nodig 
om ROM-data aan te leveren.

Alle eisen van
het Bestuurlijk Akkoord
zijn opgenomen in de

software

www.mindsware.nl - info@mindsware.nl

Neuropsychologische tests en 
vragenlijsten voor diagnostiek en onderzoek

• keuze uit meer dan 100 testmodulen 
• ook voor aanraakscherm of tablet pc 
• met verhalende (interpretatieve) rapporten 
• opvallend door flexibiliteit en gebruiksgemak
• snelle en ervaren ondersteuning
• betaalbaar en overzichtelijk systeem

vraag gratis demoversie aan
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ogen 

Een van mijn favoriete fi lms is Eyes Wide Shut, de laatste fi lm van 
de in 1999 overleden Amerikaanse regisseur Stanley Kubrick. 
De titel blijft fascinerend: wanneer houd je als mens je ogen wijd 
gesloten? Dat kan, denk ik, alleen als je bij jezelf naar binnen kijkt 
en belandt in spelonken van je geest die je wilt vermijden maar 
die zich ongewild opdringen: diepe angsten, extreme gevoelens 
van vernedering en schaamte, duistere verlangens, perverse 
fantasieën, dat soort zaken.
 Ik moest sterk aan die fi lm denken omdat in dit nummer 
zich opvallend veel associaties met ‘ogen’ opdringen. Dat begint 
al met de – fraaie – cover van Douwe Draaisma die zich voor de 
gelegenheid al dromend liet fotograferen. Zijn ogen zijn niet 
wijd gesloten. Integendeel, hij ziet er tevreden uit, bedachtzaam 
ook. Maar wat gebeurt er achter zijn gesloten ogen? Droomt 
Draaisma van alweer een volgend mooi boek? In elk geval 
zullen zijn hersengolven met ogen dicht anders van ritme zijn 
geweest dan toen hij zich voor de rubriek Inspiratie met open 
ogen voor zijn boekenkast liet fotograferen. Dat leert althans 
een historische passage over het allereerste eeG in het artikel van 
Suzanne van der Sar en Martijn Arns over neurofeedback.
 Wat trouwens te denken van de ogen bij een wonderlijke 
interventie als emdr, onderwerp van het tweede 
wetenschappelijke artikel? Ik heb me weleens laten vertellen dat 
deze methode de werking van de rem-slaap simuleert. Zoals die 
slaapfase noodzakelijk is om na een vermoeiend dagje allerhande 
zaken cognitief een plekje in de hersenen te geven, zo zou het 
heen en weer bewegen van de ogen zorgen dat posttraumatische 
stressklachten beter worden verwerkt.
 Soms schaam ik me dat ik vanuit een comfortabele positie in 
een vredig land te veel mijn ogen sluit voor het vele geweld in de 
wereld. Waarom zou ik me druk maken over die ellendige oorlog 
in Syrië? Ik kan er toch niets aan veranderen? Die schaamte werd 
weer eens extra versterkt na het lezen van het intense dagboek 
dat Rina Ghafoerkan bijhield over het werk dat zij en haar man 
verrichtten in Syrië. Wat een moedige collega’s!

Tja, dan sta ik als lafaard wel even met mijn ogen te 
knipperen.

Vittorio Busato, hoofdredacteur (vittorio@psynip.nl)

colofon
De Psycholoog is het maandblad van het Nederlands Instituut van 
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iris dijkstra, else de jonge,  

richard van der toren
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Dromen therapeuten wel eens 
over cliënten? Wat betekenen zulke 
dromen dan? En kunnen therapeuten 
daar iets mee in de therapie?

Er was al wel onderzoek naar gedaan, 
maar retrospectief. Daarom besloten 
zeven Amerikaanse psychologen 
hun onderzoek naar de dromen van 
therapeuten anders aan te pakken. Ze 
kregen dertien aankomende psycho-
therapeuten zo ver een droomdagboek 
bij te houden gedurende hun opleiding 
(een of twee jaar). Daarnaast vulden de 
therapeuten diverse vragenlijsten in – 
voor en na het onderzoek. Ook werkten 
ze mee aan een interview na afronding 
van een therapie met een cliënt over 
wie ze minstens een keer gedroomd 

hadden. In totaal behandelden de thera-
peuten 63 cliënten.
 Per jaar rapporteerden de thera-
peuten 546 dromen. Cliënten bleken 
gemiddeld nog geen procent van deze 
dromen uit te maken. Toch droomden 
negen van de dertien therapeuten 
minstens een keer over hun cliënt. 
Het waren vaak onprettige, maar wel 
verhelderende dromen, bekenden 
ze. Zij konden hun droom direct met 
de therapie in verband brengen. Ze 
maakten bijvoorbeeld duidelijk waar de 
cliënt mee worstelde, of waar de thera-
peut zelf in de therapie tegenaan liep. 
De therapeuten zeiden deze inzichten 
vervolgens in de therapie te hebben 
ingezet. De onderzoekers menen dat 
therapeuten daarom alerter moeten 

zijn op dromen over cliënten, en dat 
ook binnen supervisie meer aandacht 
aan deze dromen besteed moet worden.
 Het lijkt wat voorbarig zulke con-
clusies te baseren op de zelfrapportage 
van negen proefpersonen. Ook over de 
conclusie dat therapeuten vaker over 
cliënten dromen dan omgekeerd valt te 
twisten. Dat slechts 2 van de 63 cliënten 
zich een droom (of meerdere) konden 
herinneren waarin hun therapeut 
figureerde, kan immers net zo goed te 
wijten zijn aan het feit dat cliënten al-
leen na afronding van de therapie naar 
hun dromen werd gevraagd. (ID)
  

Bron: Hill, C.E. et al. (2014). Dreaming of you:  
Client and therapist dreams about each other du-
ring psychodynamic psychotherapy. Psychotherapy 
Research : Journal of the Society for Psychotherapy 
Research PMID: 24387006.

dromen over cliënten
onprettig maar verhelderend?

Volgens Spaanse en Amerikaanse 
psychologen zouden mensen in 
een taal die niet hun moedertaal is, 
meer utilistische keuzes maken bij 
morele dillema’s.

Stel: je moedertaal is Nederlands. Je 
woont in Seoul en krijgt het volgende 
morele dilemma voorgelegd. Een man 
kan vijf levens redden door één persoon 
het leven te benemen. Je bespreekt de 
kwestie in het Koreaans, want die taal 
beheers je redelijk. De kans is groot dat 
je kiest voor de oplossing die het wel-
zijn van zoveel mogelijk mensen dient. 
Offeren dus, dat ene leven. Dat door 
die keuze de essentiële rechten van één 

individu geschonden worden, speelt 
voor jou een minder grote rol.
 Die had vermoedelijk zwaarder 
gewogen als je de zaak in je moedertaal 
had besproken. Geconfronteerd met 
een moreel dilemma blijken mensen in 
een vreemde taal namelijk systematisch 
andere – meer utilistische – keuzes te 
maken dan in hun moedertaal. Dat stel-
len althans samenwerkende Spaanse en 
Amerikaanse psychologen. Zij legden 
aan ongeveer 350 proefpersonen uit de 
VS, Spanje, Korea en Frankrijk varianten 
van het hierboven geschetste dilemma 
voor. Alle deelnemers aan het onder-
zoek hadden er op latere leeftijd een 
voor hen vreemde taal moeten bijleren. 

Voor de deelnemers in alle populaties 
gold dat het aantal utilistische beslissin-
gen in de vreemde taal, ten opzichte van 
het aantal genomen in de moedertaal, 
steeg met meer dan vijftig procent.
 Intuïtieve, automatische reacties op 
een moreel dilemma, voortkomend uit 
de emotionele aspecten ervan, zouden 
met een tweede taal minder worden 
aangesproken dan met iemands moe-
dertaal, zo vermoeden de onderzoekers. 
Zodoende krijgen rationele afwegingen 
meer de ruimte en het welzijn van de 
groep meer gewicht. (EdJ)

Bron: Costa A. et al. (2014). Your Morals Depend 
on Language. PLoS ONE 9(4): e94842. doi:10.1371/
journal.pone.0094842

vreemde taal van invloed op morele keuzes
intuïtieve reacties minder aangesproken

wetenschap
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occipitaalkwab smakelijkste 
deel hersenen

stress in huwelijk verhoogt kans op depressie

doorbraak op neuroculinair gebied

activiteit gelaatsspier zou onrust openbaren

De occipitaalkwab is door cognitief 
neurowetenschappers verkozen tot 
smakelijkste deel van de hersenen. 
Vooral de stevige structuur en 
nootachtige smaak brachten 
kenners én het publiekspanel in 
vervoering. 

De kwab, van belang voor het verwer-
ken van vroege visuele informatie, 
komt gebakken in combinatie met een 
groene pepersaus en verse peterselie 
optimaal tot zijn recht. Professor Jolien 
Steenberg, die het onderzoek leidde, is 
enthousiast over de prestatie van haar 
team: ‘Dit onderzoek vereist de nodige 
neuroanatomische kennis. De visuele 
schors vertoont enorme individuele 
verschillen, dus als je het lekkerste 
stukje wil hebben, moet je zorgvuldig 

scannen.’ Steenberg vermoedt een evo-
lutionaire oorzaak waarom de visuele 
schors zo heerlijk is: ‘Als je hersenstam 
of motorcortex eerst wordt opgegeten 
kun je bijvoorbeeld niet meer vluchten.’
 Steenberg hoopt met een nieuwe 
beurs vervolgonderzoek te kunnen 
doen. ‘We hebben nu alleen naar her-
sengebieden gekeken, maar verschillen-
de neuronen zullen andere smaaksensa-
ties teweeg brengen. Zo vermoeden we 
dat gliacellen een mooie stevige basis 
voor andere, sterkere smaken zullen 
vormen, terwijl motorneuronen juist 
erg mals zullen zijn. Er is nog zoveel 
onbekend op neuroculinair gebied, dat 
maakt het enorm spannend.’
 De doorbraak is onder neuroweten-
schappers met bewondering ontvangen. 
De implicaties van de bevinding zijn 

volgens collega Steven Lakens enorm: 
‘Jarenlang werd aangenomen dat de 
hersenstam en de amygdala de smake-
lijkste onderdelen zijn, maar dat was 
nooit goed onderzocht. Wel moeten we 
voorzichtig zijn met generalisaties. Dit 
onderzoek is bij mensen uitgevoerd, 
dus je kunt niet met zekerheid zeggen 
of de conclusies ook voor dieren gelden.’ 
 De bevinding is wetenschaps-
sociologisch eveneens van belang, 
aldus wetenschapsjournalist Hans van 
Tongeren: ‘Er klinkt een steeds luidere 
roep om praktische toepasbaarheid van 
wetenschappelijke kennis. Dit onder-
zoek is een prachtig voorbeeld van 
valorisatie. Je weet nu direct voor welk 
stukje hersenen je moet gaan wanneer 
je een sjiek diner aan het voorbereiden 
bent.’ (RvdT)

Huwelijkse spanningen maken 
mensen op termijn vatbaar voor 
depressie. Dat blijkt uit onderzoek 
van psychologen van de University 
of Wisconsin. 

Elf jaar lang volgden ze een kleine zestig 
koppels en brachten hun huwelijkse 
stressniveau in kaart. Negen jaar later 
werd dit opnieuw gemeten. Bij de man-
nen en vrouwen met hoge stressscores 
troff en de onderzoekers vaker psychi-
sche klachten aan, met name depressies.
 In het elfde jaar van het onderzoek 

namen de proefpersonen deel aan een 
emotionele responstest. Daarbij kregen 
ze afbeeldingen te zien die positief, 
negatief of neutraal van aard waren. 
Tijdens het kijken werd de activiteit van 
een gelaatsspier gemeten die betrokken 
is bij fronsbewegingen. De fronsspier 
van mensen met depressieve klachten 
zou volgens de onderzoekers actiever 
zijn dan van mensen zonder depres-
sieve symptomen. Bij deelnemers met 
een hoog stressniveau nam de hoge 
spieractiviteit bij een positieve stimulus 
relatief kort af. Bij deelnemers met een 

lager stressniveau was de spieractiviteit 
lager en nam die bovendien relatief 
lang af als de deelnemer naar een posi-
tief beeld keek.
 Deze bevinding kan erop duiden dat 
aanhoudende stress in de relationele 
sfeer minder gevoelig maakt voor de 
vrolijke kanten van het bestaan. Op ter-
mijn kan een mens daar dus behoorlijk 
somber van wo rden. (EdJ)

Bron: Lapate, R. C. et al. (2014). Prolonged marital 
stress is associated with short-lived responses 
to positive stimuli. Journal of Psychophysiology. 
doi: 10.1111/psyp.12203
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Marjan Bakker, Good science, bad science: Question-
ing research practices in psychological research. 
Universiteit van Amsterdam, 24 april 2014. 
Promotoren: prof.dr. H.L.J. van der Maas en dr. 
J.M. Wicherts

Ilona van Beek, Understanding the dark and bright 
sides of heavy work investment: Psychological studies 
on workaholism and work engagement. Universiteit 
Utrecht, 9 mei 2014. Promotoren: prof.dr. W.B. 
Schaufeli en prof.dr. T.W. Taris

Het reductieprobleem onder de loep
Het reductieprobleem behelst de vraag hoe verschillende verklaringsniveaus 
in de wetenschap aan elkaar gerelateerd zijn. In zijn onderzoek behandelt 
Rogier Kievit dit probleem. Hierbij gaat hij vooral in op de relatie tussen 
de psychologie en biologie, en kiest voor een benadering vanuit een 
psychometrische hoek. Hij stelt vragen als: ‘Bestaan psychologische processen, 
toestanden en eigenschappen op eenzelfde manier op (lagere) biologische 
verklaringsniveau’s, en zouden we deze eigenschappen dus met behulp van 
hersenscanners kunnen meten?’ Kievit schrijft onder het pseudoniem Richard 
van der Toren ook nieuwsberichten voor De Psycholoog. 
Rogier Kievit, Turtles All the Way Down? Psychometric Approaches to the Reduction Problem. Universiteit 
van Amsterdam, 23 april 2014. Promotoren: prof. dr. D. Borsboom, prof. dr. H.L.J. van der Maas en 
dr. L.J. Waldorp

Biografie Loe de Jong 
Historicus Loe de Jong is vooral bekend van de dertiendelige serie Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Boudewijn Smits schreef 
een wetenschappelijk gefundeerde, interpreterende biografie over hem, 
waarop hij op de honderdste geboortedag van De Jong promoveert.  ‘De 
combinatie van leven en werk is nog niet eerder op zo’n intensieve manier 
onderzocht, aan de hand van een schat aan bronnen,’ aldus de biograaf. ‘Ik heb 
onder meer een dossier van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (bvd) kunnen 
traceren. De Jong is vanaf 1948 geschaduwd wegens onterechte verdenking 
van communistische sympathieën. Daarnaast had ik exclusief toegang tot zijn 
persoonlijk archief bij het niod, wat nooit eerder is geraadpleegd.’ Smits sprak 
met meer dan honderd mensen die De Jong van nabij hebben meegemaakt. 
Boudewijn Smits, Loe de Jong, 1914-2005. Historicus met een missie. Rijksuniversiteit Groningen, 24 
april 2014. Promotoren: prof.dr. J.W. Renders en prof.dr. J.C.H. Blom

Depressief door neuro-inflammatie
De neuro-inflammatietheorie, die ervan uitgaat dat depressie een gevolg 
is van een ontstekingsreactie in de hersenen, klopt waarschijnlijk. Niki 
Dobos testte deze hypothese in muizen en ontdekte dat het door een 
ontstekingsreactie veroorzaakte depressieve gedrag van de muizen 
afhankelijk was van de activatie van het ‘ontstekingsenzym’ Indoleamine 
2,3-dioxygenase (ido). Het depressieve gedrag van de muizen kon worden 
onderdrukt met een remmer van ido. De inzichten zouden de basis kunnen 
vormen voor een nieuwe, op ido-remmers gebaseerde benadering van 
therapie tegen depressie.
Niki Dobos, Neuroinflammation in depression. Rijksuniversiteit Groningen, 30 april 2014.

Promotoren: prof.dr. U.L.M. Eisel, prof.dr. P.G.M. Luiten, prof.dr. J. A. den Boer
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zombies
Een tijdje terug moest ik een manuscript reviewen voor een wetenschappelijk 
tijdschrift. Het citeerde een paar artikelen van Diederik Stapel. ‘Stapel?’ hoor ik u 
zeggen. ‘Maar zijn artikelen waren toch teruggetrokken wegens fraude?’ Inderdaad, 
u en ik weten dit – en mijn buurman, en uw tante, en de wijsneus in het café die 
gehoord heeft dat u psycholoog bent. Maar blijkbaar dus niet de auteurs van dit 
manuscript, ook al werken ze in hetzelfde onderzoeksgebied als Stapel destijds. 
Hun onderzoek liet zien dat als je een zoet drankje drinkt, je positiever denkt over 
je romantische relatie. Maar alleen als je geen echte relatie hebt en je je die relatie 
inbeeldt. Als ik dus niet gelukkig getrouwd was geweest, maar vrijgezel en mij 
inbeeldde dat ik een relatie had met – ik noem maar iemand – Beyoncé, dan zou ik 
nóg romantischer over haar gaan denken na een glaasje ranja. Ongelogen! Ik heb 
in mijn review braaf aangegeven dat de papers van Stapel wegens frauduleus 
duimzuigen waren teruggetrokken en dat het onderzoek verder evenmin deugde. 
Het manuscript werd geweigerd (hoewel het vast weer bij een ander tijdschrift 
zal opduiken).
 Maar ik dwaal af (shame on you, Beyoncé!). Want wat gebeurt er eigenlijk met 
wetenschappelijke ‘bevindingen’ die o�  cieel zijn teruggetrokken? Zoals het 
Stapel-voorbeeld suggereert: weinig. Op de o�  ciële tijdschriftversie van een 
teruggetrokken artikel prijkt nu weliswaar het woord RETRACTED – in grote rode 
letters schuin over de pagina. Maar er zijn natuurlijk meerdere versies van zo’n 
artikel in omloop op het internet, dus de kans is groot dat iemand van een versie 
gebruik maakt waarop het woord RETRACTED niet te vinden is en doodleuk de 
resultaten van dat onderzoek weer in omloop brengt.
 En dit is niet het enige probleem. Want wat gebeurt er als ons expliciet verteld 
wordt dat bepaalde resultaten zijn teruggetrokken en dat er geen bewijs is voor de 
hypothese? De Oostenrijkse onderzoeker Tobias Greitemeyer heeft dit onderzocht. 
Hij nam daarvoor recentelijk teruggetrokken bevindingen onder de loep van de 
Amerikaanse sociaalpsycholoog Lawrence Sanna, net zoals Stapel schuldig aan 
fraude maar grotendeels en ten onrechte ontsnapt aan de aandacht van de media. 
Sanna claimde dat mensen hulpvaardiger zijn wanneer ze zich omhoog bewegen 
(bijvoorbeeld op een roltrap) dan wanneer ze zich omlaag bewegen. Wat was de 
achtergrond van deze hypothese? Geen idee, maar het doet er niet toe, want de data 
bleken frauduleus te zijn. Greitemeyer vond dat de proefpersonen nog steeds 
geneigd waren te denken dat er een relatie was tussen je omhoog of omlaag 
bewegen en hulpvaardigheid, ook al was hun expliciet verteld dat de data frauduleus 
waren en dat Sanna’s artikel was teruggetrokken.
 Het e� ect is echter nogal zwak en moet zeker gerepliceerd worden, maar het 
suggereert wel dat teruggetrokken bevindingen een soort zombies zijn. Je kunt ze 
niet echt doodmaken. Hier zal in de toekomst wel een technische oplossing voor 
gevonden gaan worden, maar tot die tijd zijn de zombies dus onder ons .
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Vorig jaar plaatste het nip een 
persbericht op haar website onder de 

titel ‘Neurofeedback een gelijkwaardig 
alternatief bij adhd’*, waarop in een 

ingezonden brief in de Volkskrant de 
werkzaamheid van neurofeedback in 

twijfel werd getrokken. De redactie van 
het ochtendblad pikte dit vervolgens 
op door te stellen dat er een ‘richtin-

genstrijd onder psychologen over 
aanpak adhd’ was uitgebroken. 

Suzanne van der Star en Martijn Arns 
gaan dieper in op de stand van zaken 

rond en toepassingsmogelijkheden 
van neurofeedback.
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Introductie
Neurofeedback is een goed onderzochte en effectieve 
behandelmethode voor adhd die de laatste tien jaar zijn 
intrede doet in ons land. Wie tegenwoordig echter de term 
‘neurofeedback’ in zijn zoekmachine invoert, komt tal van 
websites tegen waarbij de ene website een nog breder 
aanbod aan behandelbare klachten claimt dan de ander. 
Neurofeedback wordt geschetst als een effectieve behande-
ling voor de behandeling van burnout, depressie, angst, 
whiplash als ook schizofrenie en de ziekte van Parkinson. 
Vaak wordt neurofeedback bij dit soort praktijken aangebo-
den door ‘therapeuten’ die geen relevante opleiding dan wel 
lidmaatschap van een relevante beroepsvereniging hebben. 
Kortom, neurofeedback wordt geëtaleerd als een nieuwe 
methode die ‘wonderen kan verrichten’ en door iedereen 
uitgevoerd kan worden.

Doordat neurofeedback zo ongenuanceerd wordt 
gepresenteerd naar andere professionals en leken, is de 
ervaring dat neurofeedback vaak onterecht in een verkeerd 
daglicht komt te staan. Anderzijds schetsen critici, onder wie 
Rosa van Mourik, Marleen Bink, Tieme Janssen, Kathleen 
Gelade en Jaap Oosterlaan, de auteurs van de ingezonden 
brief in de Volkskrant**, vaak weer een te kritisch beeld. Zij 
stellen eisen die ook niet worden gesteld aan de beoordeling 
van psychologische behandelingen zoals cognitieve gedrags-
therapie of emdr.

Middels dit artikel hopen we enkele van deze zaken te 
nuanceren en duidelijk te maken wat neurofeedback wel 

doet en hoe de verschillende resultaten uit de literatuur 
adequaat te interpreteren. Om te beginnen zullen we kort 
ingaan op het huidige behandelaanbod bij adhd.

behandelaanbod adhd Recente grootschalige onder-
zoeken en meta-analyses hebben laten zien dat er de nodige 
ruimte voor verbetering is bij de behandeling van adhd. 
Bij de conventionele behandelingen bij adhd zoals psycho-
stimulantie en/of gedragstherapie is er slechts sprake van 
beperkte langetermijneffecten (Molina et al., 2009; Riddle et 
al., 2013). Bij gedragstherapie lijkt er zelfs geen direct effect 
te zijn op de kernsymptomen van adhd (Sonuga-Barke et al., 
2013). Recentelijk lieten Wang en collega’s zien dat langeter-
mijngebruik van methylfenidaat resulteert in een verhoging 
van het dopamine transporter (dat)-niveau, er treedt dus 
tolerantie op. Deze tolerantie is een mogelijke verklaring 
voor bovenstaande beperkte langetermijneffecten van me-
thylfenidaat bij adhd (Wang et al., 2013).

Aangezien de meeste farmaceutische bedrijven gestaakt 
zijn met het investeren in de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen voor de behandeling van onder andere adhd en 
depressie (Miller, 2010), wordt duidelijk dat er een grote 
behoefte is aan adequatere behandelingen bij adhd. De 
indruk bestaat dat die behandelingen hoogstwaarschijnlijk 
niet in de vorm van nieuwe medicatie zullen verschijnen. 
Deze ontwikkeling verklaart tevens de recente uitgebreide 
aandacht voor niet-farmacologische behandelingen bij adhd, 
zoals neurofeedback, werkgeheugentraining (waaronder 

Een richtingenstrijd? 

Neurofeedback 
bij de behandeling 
van ADHD
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Cogmed) en voeding. Een recente systematische review en 
meta-analyse door de Europese adhd Guidelines groep 
inzake niet-medicamenteuze behandelingen bij adhd liet 
zien dat er alleen een klein eff ect op adhd-symptomen was 
van omega-vetzuren (omega 3 en 6) en exclusie van kunst-
matige kleurstoff en uit het dieet, terwijl voor cognitieve 
training (zoals Cogmed), eliminatiediëten en gedragsinter-
venties geen eff ect gevonden werd (Sonuga-Barke et al., 
2013).

In de volgende sectie gaan we specifi eker in op neuro-
feedback en hoe die te plaatsen is in het behandelarsenaal bij 
adhd.

Neurofeedback, EEG en hersenactiviteit
Om de werking van neurofeedback te begrijpen is het van 
belang eerst iets uit te leggen over hersenactiviteit en het 
elektro-encefalogram (eeG), aangezien neurofeedback 
hiervan meestal gebruik maakt.

concreet ziet de toepassing van 

neurofeedback er als volgt uit. de 

hersenactiviteit wordt geregistreerd 

door middel van het plaatsen van drie 

elektrodes op het hoofd van de cliënt 

(waarmee de hersenactiviteit op één 

locatie gemeten wordt). de cliënt zit 

ontspannen in een stoel. zodra de ge-

wenste hersenactiviteit wordt geregis-

treerd, wordt dit bekrachtigd. dit kan 

door auditieve en/of visuele feedback. 

zo kan bij een training een puzzelspel 

getoond worden op het scherm van de 

cliënt; daarbij valt telkens als de cliënt 

de juiste activiteit heeft laten zien een 

puzzelstukje op zijn plek. als alle puz-

zelstukjes op hun plek gevallen zijn, 

ziet de cliënt als beloning de gehele 

puzzel. een behandeling duurt onge-

veer vijfenveertig tot vijftig minuten. 

ongeveer de helft van de tijd wordt 

besteed aan neurofeedback, de an-

dere helft aan andere psychologische 

interventies en/of systeemtherapie. 

gemiddeld zijn dertig tot veertig ses-

sies aan te bevelen om het gewenste 

trainingseff ect te bereiken. binnen 

twintig sessies dient er echter al wel 

een verbetering merkbaar te zijn in het 

gedrag van de cliënt.

Wie heeft baat bij neurofeedback en 

hoe verloopt een neurofeedbacktra-

ject? neurofeedback is een geschikte 

behandelmethode voor kinderen 

(vanaf zes jaar) en volwassenen met 

aandacht- en concentratieproblemen, 

adhd, add en/of slaapproblemen.

bij een adequaat opgeleide neuro-

feedbacktherapeut zal een traject er 

gemiddeld als volgt uit zien. tijdens 

de intake worden er vragen gesteld 

ter verduidelijking van de problema-

tiek, duur, ernst, eerder ingezette 

hulp, ervaringen met eerdere hulp en 

motivatie, alsook de verwachtingen 

van de cliënt. er worden(gedrags)

vragenlijsten afgenomen om zicht te 

krijgen op de ernst van de problema-

tiek. als blijkt dat neurofeedback een 

eff ectieve methode kan zijn voor de 

klachten waarmee de cliënt zich bij de 

neurofeedbacktherapeut meldt, zal er 

een kwantitatief eeg (qeeg) worden 

afgenomen. dit gebeurt zowel met 

ogen open als met ogen dicht. aan de 

hand hiervan wordt bekeken hoe de 

hersenactiviteit zich verhoudt in de di-

verse hersengebieden in de ogen-open- 

en ogen-gesloten-toestand en hoe zich 

dit verhoudt tot de aanmeldklachten. 

na zorgvuldige beoordeling door een 

daarin gespecialiseerde professional 

wordt het behandelprotocol op maat 

opgesteld, ook wel Personalised medicine 

genoemd. hierbij wordt bijna altijd een 

van de bekende en goed onderzochte 

protocollen gebruikt, zoals smr, theta/

beta of scp-neurofeedback. 

dan wordt de neurofeedbackbehande-

ling opgestart en gemiddeld na elke 

tien sessies geëvalueerd aan de hand 

van een vragenlijst en een gesprek 

met cliënt en omgeving (ouders, 

school). gedurende het traject zijn er 

begeleidingsgesprekken gepland om 

het kind en gezin (en school) dan wel 

de volwassene gedragstherapeutisch 

te ondersteunen (frequentie naar 

gelang behoefte van cliënt). doordat 

het brein zich door de neurofeedback 

meer in staat stelt tot leren, heeft het 

gedragstherapeutisch begeleiden van 

cliënt en omgeving gedurende het 

neurofeedbacktraject een duidelijke 

meerwaarde.
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Het eerste menselijke eeG werd door de Duitse psychiater 
Hans Berger in 1929 afgenomen (zie fi guur 1). Hij ontdekte 
hersengolven waarbij bij gesloten ogen een duidelijk 
ritmische activiteit te zien was van ongeveer 10 Hz over de 
visuele cortex. Bij het openen van de ogen verdween deze 
ritmische activiteit en maakte plaats voor een snellere 
activiteit met een kleinere amplitude (de zogenaamde 
bèta-activiteit).

Tot op de dag van vandaag is de best onderzochte relatie 
tussen eeG en gedrag, de relatie tussen mate van alertheid 
(waken en slapen) en eeG-frequentie. Zo bestaat het wakkere 
eeG (eeG-beeld overdag) met name uit de snelle bèta-activiteit 
en soms uit alfa-activiteit (activiteit die je vooral ziet in 
ontspannen toestand). Tragere theta-activiteit tijdens 
wakkere momenten is een refl ectie van slaperigheid en 
verminderde alertheid. De tragere hersenactiviteit delta 
(1-3.5 Hz) komt alleen tijdens slaap voor en is dus minimaal 
aanwezig tijdens waakmomenten.

Op basis van deze relatie tussen eeG en mate van alertheid 
kan ook de relatie met gedrag verklaard worden. Bij cliënten 
met adhd vertoont het eeG-beeld vaker tekenen van een 
verlaagde alertheid. Denk hierbij aan meer frontale theta-
activiteit (slaperigheid) en frontale alfa. Zie box 3 voor een 
verdere uitleg.

In de jaren na de eerste beschrijving van het eeG is de 
toepassing van klassieke conditionering door de bekende 
fysioloog Ivan Pavlov een belangrijk onderzoeksthema. In 
1935 en 1936 is door twee onderzoeksgroepen bijna tegelij-
kertijd beschreven dat het eeG mogelijk klassiek geconditio-

Het trainen van slow 
cortical potentials 
wordt sinds 2004 
toegepast bij de 
behandeling van 
adhd en richt zich op 
trage hersengolven

het eerste rapport van een menselijk eeg van de 

eerste publicatie door hans berger (1929). beide 

representeren voorbeelden van eeg opgenomen bij 

zijn zoon klaus (zestien jaar oud). de onderste fi guur 

laat een voorbeeld zien van wat later het ‘alpha 

ritme’ wordt genoemd (een ritme gelegen rond 10 

hz). de bovenste fi guur laat een zogenaamd ‘beta 

ritme’ zien. de onderste lijn in beide fi guren is een 

gegenereerde 10 hz golfl engte. de middelste lijn in 

de bovenste fi guur is het electrocardiogram (ecg).

neerd kan worden, wat in de jaren daarna uitgebreider en 
systematischer onderzocht is. Hierbij is aangetoond dat de 
boven beschreven onderdrukking van alfa-hersenactiviteit 
op het openen van de ogen (of het verlichten van een 
donkere kamer) voldeed aan alle klassieke conditionerings-
principes (zie Sherlin et al., 2011 voor een overzicht).

Deze initiële studies en andere onderzoeken maken 
duidelijk dat hersenactiviteit inderdaad geconditioneerd kan 
worden. Jaren later zijn de eerste studies gerapporteerd 
waarbij gebruik is gemaakt van operante conditionering van 
hersenactiviteit. Joe Kamiya (Kamiya, 2011) toont in 1962 als 
eerste aan dat proefpersonen in staat zijn hun eigen eeG te 
reguleren door zelf bepaalde bewustzijnstoestanden op te 
roepen (zoals ontspanning, zichtbaar als alfa-activiteit in het 
eeG). Barry Sterman, eveneens een belangrijke grondlegger 
van de neurofeedback, ontdekt een uniek hersenritme bij 
katten (Wyrwicka et al., 1968) dat het sensomotorisch ritme 
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wordt genoemd (smr). Sterman leerde katten succesvol het 
smr-ritme vaker te laten zien. Hierbij lieten de katten een 
motorisch rustige en alerte gedragstoestand zien. In 1970 is 
de vertaalslag gemaakt naar het succesvol behandelen van 
een cliënt met epilepsie middels het bekrachtigen van deze 
smr- activiteit (Sterman et al., 1970).

Joel Lubar redeneerde dat, als smr-training geassocieerd 
is met een toestand van motorische rust, het mogelijk ook 
kan helpen bij hyperactieve kinderen om de beweeglijkheid 
te verminderen. Al in 1976 deden de eerste onderzoeken naar 
neurofeedback bij het hyperkinetisch syndroom (Lubar & 
Shouse, 1976) hun intrede. Lubar deed verscheidene 
onderzoeken naar hyperactiviteit (later adhd) en neurofeed-
back, waaronder het trainen van het smr en de theta/
beta-ratio. Recentelijk zijn ook meerdere goed gecontroleer-
de onderzoeken uitgevoerd naar behandelingen waarin trage 
hersengolven, zogenaamde Slow-Cortical Potentials (scp’s), 
getraind worden bij cliënten met adhd (Gevensleben et al., 
2009; Heinrich et al., 2004).

De werking van neurofeedback 
Zoals uit bovenstaande duidelijk wordt, is neurofeedback 
gebaseerd op operante conditioneringsprincipes en leertheorie. 
Dit betekent dat de cliënt feedback ontvangt over de 
gewenste hersenactiviteit. Door het leren aan- en uitschake-
len van specifieke netwerken in de hersenen, neemt de kans 

toe dat die netwerken in de toekomst actief worden. In 
jargon: de zogeheten Hebbiaanse plasticiteit treedt op. Deze 
twee aspecten zijn dan ook beide belangrijk bij de beoorde-
ling van verschillende neurofeedback-onderzoeken: er moet 
sprake zijn van een proces waarbij leren kan optreden én het 
juiste netwerk moet worden getraind.
 Teneinde een adequate interpretatie van de effectiviteit 
van neurofeedback te kunnen geven, is het belangrijk om op 
bovengenoemde twee aspecten te letten. Enerzijds door 
neurofeedback te zien als een techniek die gebaseerd is op 
conditionering. Hierbij is het van belang om je bij elke 
toepassing van, en onderzoek naar neurofeedback, af te 
vragen of leren kan optreden. Als er niets geleerd wordt, kan 
immers niet over neurofeedback gesproken worden. 
Anderzijds is het belangrijk om je af te vragen of ‘het juiste 
netwerk’ wordt getraind. Alleen bij het trainen van eenzelfde 
netwerk zijn onderzoeksresultaten onderling vergelijkbaar.

stand van zaken neurofeedback bij ADHD  Op dit 
moment worden bij de toepassing van neurofeedback bij 
adhd een tweetal goed onderzochte protocollen onderschei-
den: Het protocol van het sensomotorisch ritme (smr) en het 
protocol van de slow cortical potentials (scp). Het smr is een 
ritme van 12-15 Hz wat eveneens met theta/beta-protocollen 
getraind wordt; waar we verwijzen naar smr-neurofeedback, 
wordt hiermee ook theta/beta-neurofeedback bedoeld 

na een vermoeiende dag is het bij 

menigeen moeilijker om de mate van 

alertheid (vigilantie) goed te reguleren. 

het eeg laat dan een hogere ampli-

tude van trage hersenactiviteit zien, 

hetgeen correspondeert met opko-

mende gevoelens van vermoeidheid en 

slaperigheid.

bij jonge kinderen zien we vaak het 

hyperactieve, levendige gedrag als kin-

deren oververmoeid worden. dit is een 

duidelijk voorbeeld van vigilantie-auto-

stabilisatie-gedrag (het zichzelf wakker 

houden). een gezonde volwassene die 

dit type eeg laat zien – ervanuit gaande 

dat deze thuis op de bank zit en het 

bijna bedtijd is – zal zich slaperig voelen 

en besluiten naar bed te gaan.

Wanneer diezelfde volwassene deze 

hersenactiviteit echter laat zien als 

hij aan het autorijden is, dus eigenlijk 

versuft is, dan zal hij bijvoorbeeld het 

volume van de muziek harder zetten, 

het raam openen, de airconditioning 

kouder zetten, het raam weer dicht-

doen, en ga zo maar door. deze volwas-

sene laat op dat moment dus ook 

vigilantie-autostabilisatie-gedrag zien 

om zichzelf wakker te houden boven-

dien, als de auto vóór hem onverwacht 

remt, zal hij hoogstwaarschijnlijk tra-

ger reageren (verminderde volgehou-

den aandacht) met een grotere kans op 

een auto-ongeluk.

ook is bekend dat in deze situ-

atie koffie of energiedrankjes enige 

verbetering geven, als gevolg van 

een verhoging en stabilisering van de 

alertheid. dit voorbeeld toont aan dat 

eenzelfde eeg-toestand – afhankelijk 

van de omgeving – kan resulteren in 

volkomen ander gedrag. een substan-

tiële subgroep van cliënten met adhd 

laat deze hersenactiviteit gedurende 

de hele dag zien, waarmee de klachten 

in deze subgroep goed te begrijpen zijn 

vanuit de optiek van een verlaagde 

alertheid en bijbehorend eeg.
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(zie Arns & Kenemans (2012) voor meer achtergrond). Het 
trainen van scp’s wordt sinds 2004 toegepast bij de behan-
deling van adhd en richt zich op trage hersengolven. Beide 
protocollen worden toegepast op centrale locaties midden op 
het hoofd.

Er zijn verschillende gerandomiseerde gecontroleerde 
onderzoeken (rct’s) gepubliceerd die scp-neurofeedback en/
of smr-neurofeedback hebben onderzocht bij de behandeling 
van adhd in vergelijking met controlegroepen bestaande uit 
cognitieve training, biofeedback van spierspanning et cetera. 
Over het algemeen rapporteren deze studies significante 
verbeteringen op concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Dit werd bevestigd door een meta-analyse uitgevoerd 
door Arns en collega’s die vijftien studies bevatte (totaal 
N=1194). Zij lieten zien dat neurofeedback resulteert in ‘grote’ 
en ‘klinisch relevante’ effecten (effect size: es) voor onoplet-
tendheid en impulsiviteit en een medium es voor hyperacti-
viteit (Arns et al., 2009). Zoals reeds opgemerkt, is eerder dit 
jaar een grootschalige meta-analyse van de Europese 
adhd-Guidelines groep (Sonuga-Barke et al., 2013) gepubli-
ceerd naar niet-farmacologische behandelingen bij adhd, 
waaronder neurofeedback. Uit deze meta-analyse bleek een 
significant effect voor neurofeedback, op basis van het 
oordeel van ouders waarvan de effectgroottes vergelijkbaar 
zijn met de meta-analyse van Arns en collega’s (2009). Dit 
effect was echter niet significant voor leerkrachtbeoordelin-
gen, zoals ook aangestipt in de ingezonden brief van Van 
Mourik en collega’s in de Volkskrant. Echter, na correctie van 
een aantal inconsistenties in deze meta-analyse blijkt het 
effect van leerkrachtbeoordelingen wel degelijk significant 
(Arns & Strehl, 2013). Daarmee lijkt opnieuw het beeld te 
worden bevestigd dat neurofeedback klinisch relevante 
effecten laat zien op concentratie en impulsiviteit en een 
klein tot medium effect op hyperactiviteit, beoordeeld door 
ouders en leerkrachten.

Bovendien is de specificiteit van de neurofeedback-be-
handeling bij adhd aangetoond door normalisatie van 
hersenpotentialen (event related potentials; erp’s) geassocieerd 
met informatieverwerking (Arns, Drinkenburg & Kenemans, 
2012; Wangler et al., 2011) en positieve effecten op neurale 
netwerken van selectieve aandacht, gemeten met een fmri 
(Lévesque, Beauregard, & Mensour, 2006).

Neurofeedback versus medicatie De vraag die tot 
beroering leidde in het persbericht van het nip en die velen 
stellen is: ‘Heeft neurofeedback hetzelfde effect als medica-
tie?’ Wat is daar nu over bekend?

De laatste jaren is in verschillende onderzoeken het effect 
van neurofeedback en het effect van medicatie op adhd is 
vergeleken. Een viertal studies tonen aan dat er met neuro-
feedback vergelijkbare effecten worden bereikt als met 
gebruik van medicatie (Fuchs et al., 2003; Monastra, 
Monastra, & George, 2002; Rossiter, 2004; Rossiter & La 
Vaque, 1995). Opgemerkt dient te worden dat geen van deze 
onderzoeken een gerandomiseerde onderzoeksopzet 
hanteerde; cliënten konden dus zelf kiezen welke behande-
ling ze kregen, waardoor deze effecten waarschijnlijk te 
optimistisch zijn.

Recentelijk hebben twee onafhankelijke gerandomiseer-
de onderzoeken echter vergelijkbare effecten gevonden voor 
neurofeedback en medicatie bij de behandeling van adhd op 
concentratie en hyperactiviteitsklachten (Duric et al., 2012; 
Meisel et al., 2013). Interessant is ook dat in een onderzoek 
van Monastra en collega’s (2002), waarbij cliënten zowel 
medicatie als neurofeedback kregen of alleen medicatie, 
beide groepen vergelijkbare verbeteringen lieten zien. Bij het 
testen van deze cliënten zonder medicatie liet echter alleen 
de groep die ook neurofeedback had ondergaan geen terugval 
van klachten zien. In meta-analyses waarin het effect van 
medicatie (Faraone & Buitelaar, 2009) en neurofeedback 
(Arns et al., 2009) is vergeleken bij adhd wordt voor beide 
behandelingen een vergelijkbaar effect gemeten voor de 
mate van verbetering op concentratie en impulsiviteitsklach-
ten. Uit deze onderzoeken blijkt dat medicatie een groter 
effect lijkt te hebben op hyperactiviteit dan neurofeedback 
(Sherlin et al., 2010).

Geconcludeerd mag worden dat de effecten van neuro-
feedback op aandacht en impulsiviteit vergelijkbaar lijken 
aan die van psychostimulantia en voor hyperactiviteit de 
effecten van psychostimulantia groter zijn.

Neurofeedback en langetermijneffecten Enkele 
rct’s hebben resultaten over de lange termijneffecten van 
neurofeedback gerapporteerd. Een meta-analyse laat zien dat 
na zes maanden de effecten van neurofeedback behouden 
blijven (zie figuur 2). Bovendien is er voor de effecten na twee 

Neurofeedback 
wordt geëtaleerd als 
een nieuwe methode 
die ‘wonderen kan 
verrichten’
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jaar een tendens te zien van verdere verbetering op hyperac-
tiviteit en aandacht (Arns & Kenemans, 2012).

Follow-up onderzoek dient altijd met de nodige voorzich-
tigheid geïnterpreteerd te worden; er zijn altijd cliënten die 
niet wensen mee te werken en dit kan een mogelijke bias 
introduceren. Meer onderzoek naar de langetermijneff ecten 
is van belang; desalniettemin ondersteunen de beschikbare 
gegevens van goed gecontroleerde onderzoeken dat de 
eff ecten van neurofeedback behouden blijven tot tenminste 
zes maanden en mogelijk langer.

De aanbeveling voor meer onderzoek naar langetermijn-
eff ecten geldt in principe voor alle behandelingen in de 
psychiatrie. Gezien het feit dat cognitieve therapie geen 
eff ecten op de kernsymptomen van adhd heeft (Sonuga-
Barke et al., 2013) en van medicatie en gedragstherapie 
bekend is dat de lange termijn eff ecten beperkt zijn (Molina 
et al., 2009), is neurofeedback voor wat betreft lange 
termijneff ecten een veelbelovende behandelmodaliteit.

Maar hoe zit het nu met de evidentie van de eff ectiviteit van 
neurofeedback bij adhd? Is die inderdaad ‘lang niet zo sterk’ 
als Van Mourik en collega’s in hun ingezonden brief in de 
Volkskrant beweren?

De meest adequaat opgezette rct’s waarin neurofeedback 

bij adhd werd onderzocht, hebben gebruik gemaakt van 
goed onderzochte neurofeedback-protocollen (smr- of 
scp-Neurofeedback) en van semiactieve controlegroepen die 
aandachtstraining ontvingen (Gevensleben et al., 2009) of 
emG biofeedback (spierspannings-biofeedback; Bakhshayesh 
et al., 2011), of waarbij neurofeedback vergeleken werd met 
een ‘gouden standaard’ namelijk medicatie (Duric et al., 2012; 
Meisel et al., 2013). In geen van deze onderzoeken is evenwel 
gebruik gemaakt van een dubbelblind placebogecontroleerde 
onderzoeksopzet. De huidige controverse over de eff ectiviteit 
van neurofeedback bij adhd centreert zich dan ook om deze 
vraag.

Sommigen veronderstellen dat neurofeedback moet 
worden geëvalueerd als een psychologische behandeling op 
basis van de richtlijnen van de American Psychiatric 
Association (apa; Arns et al., 2009). Anderen, onder wie Van 
Mourik en collega’s, veronderstellen dat de eff ectiviteit van 
neurofeedback middels placebogecontroleerde onderzoeken 
dient te worden vastgesteld. Zoals eerder vermeld is het 
cruciaal dat bij onderzoek naar de werking van neurofeed-
back de geplande controleconditie in overeenstemming is 
met de beginselen van de leertheorie en conditionerings-
principes. Een dubbelblind onderzoeksdesign vereist echter 
vaak een afwijking van deze leertheoretische principes.

deze fi guur laat de lange termijn 

eff ecten van enkele rct’s zien van neu-

rofeedback bij adhd op aandachtspro-

blemen (links) en impulsiviteit/hyper-

activiteit (rechts), na zes maanden en 

twee jaar follow-up. de resultaten zijn 

uitgedrukt als verbetering in een ef-

fectgrootte ten opzichte van de voor-

meting (es: hedges’ d; bewerking van 

arns & kenemans, 2012). de zwarte 

balken zijn de eff ecten van een contro-

legroep die alleen ‘aandachtstraining’ 

heeft gehad (zes maanden follow up 

(fu)) of de eff ect grootte van de ver-

andering van een normgroep van 7-10 

jaar naar 14-17 jaar (twee jaar fu), als 

indicatie van de eff ecten van natuur-

lijke ontwikkeling.



de psycholoog /  juni 2014

neurofeedback bij  de behandeling van adhd

suzanne van der star en martijn arns

18

Dergelijke studies maken bijvoorbeeld tijdens de 
neurofeedbacktraining gebruik van automatische feedback-
grenzen (thresholds) voor de hersenactiviteit teneinde 
‘dubbelblind’ te blijven. Met automatische thresholds wordt 
de hersenactiviteit van een cliënt altijd beloond door de 
neurofeedback software, als de cliënt actief leert, maar ook 
als de cliënt niets of zelfs het tegenovergestelde doet. Ook is 
het de vraag of het geven van ‘willekeurige feedback’ zoals 
Van Mourik en collega’s suggereren, wel een inactieve 
conditie ofwel ‘placebo’ is. In een leertheoretisch kader zou 
dit als random reinforcement gezien worden; daarvan is 
bekend dat dit bij duiven maar ook bij mensen resulteert in 
bijgelovig gedrag (Skinner, 1948; Koichi, 1987). Of dit ook zo 
is bij neurofeedback, is onbekend. Maar evenmin is bekend 
of dit een daadwerkelijk inactieve conditie is. Daarnaast rijst 
de vraag in hoeverre het ethisch is kinderen aan veertig 
sessies ‘nep-feedback’ bloot te stellen. (Zie voor een uitgebrei-
dere verhandeling van deze methodologische problemen en 
een voorgesteld dubbelblind placebo gecontroleerd design, 
waarbij met al deze principes wel rekening is gehouden, 
Arns, Heinrich en Strehl (2013) en The Collaborative 
Neurofeedback Group (2013)).

Kort samengevat is het de bedoeling dat er iets geleerd 
wordt door de toepassing van neurofeedback. Maar het 
‘dubbelblinde’ karakter van dit soort studies resulteert 
eigenlijk in: ‘ik wil je iets gaan leren, maar ik kan je niet 
vertellen wat…’. Ook is het belangrijk dat onderzoeken zich 
focussen op de gebruikname van eenzelfde protocol, om 
resultaten beter met elkaar onderling te kunnen vergelijken.

Omstreden Zoals gesteld door Van Mourik en collega’s 
zijn er vier recente studies die gebruik hebben gemaakt 
van zo’n placebogecontroleerd ontwerp die inderdaad geen 
verschil tussen neurofeedback en ‘sham-neurofeedback’ bij 
adhd vonden (Arnold et al., 2013; DeBeus & Kaiser, 2011; 

Lansbergen et al., 2011; Perreau-Linck et al., 2010). Hierbij 
is het belangrijk op te merken dat alleen Perreau-Link en 
collega’s smr-neurofeedback gebruikten, terwijl de andere 
studies onconventionele neurofeedback-protocollen hebben 
gebruikt die duidelijk afwijken van de goed onderzochte 
smr- en scp-protocollen. Zo maakten ze gebruik van het trai-
nen van vier frequentiebanden middels een Sony Playstation 
(Arnold et al., 2013; DeBeus & Kaiser, 2011) of het trainen van 
het sensomotorisch ritme in de frontale cortex in plaats van 
de sensomotorische schors (Lansbergen et al., 2011). Naast 
het niet in acht nemen van leertheoretische principes werd 
hierbij dus een ‘ander netwerk’ getraind. Vanuit een experi-
menteel perspectief is dit natuurlijk interessant, maar helaas 
dragen deze onderzoeken niets bij aan de beoordeling van 
de eff ectiviteit van de bekende smr- of scp-neurofeedback 
protocollen.

Van Mourik en collega’s concluderen uit bovenstaande 
resultaten dat de evidentie voor neurofeedback daarom ‘op 
zijn minst omstreden is’, terwijl op basis van nadere 
bestudering onderzoeken dermate verschillen dat die niet 
onderling vergelijkbaar zijn. Ook stellen zij: ‘Onafhankelijk 
onderzoek, waarbij gecontroleerd wordt voor niet-specifi eke 
behandelelementen is daarom cruciaal’ – om daarmee het 
belang van hun onderzoek te etaleren. Dergelijke onderzoe-
ken waarnaar zij refereren, zijn reeds uitgevoerd zoals de 
onderzoeken gebruikmakend van de hierboven beschreven 
semiactieve controlegroepen en vergelijking met medicatie. 
Wij hopen dan ook van harte dat het ‘onafhankelijke 
onderzoek’ in Nederland dat zij uitvoeren, gebruik maakt 
van bovengenoemde bekende protocollen en leerprincipes.

slaap In aanvulling op de hierboven beschreven smr- en 
scp-protocollen weten we bovendien steeds meer over het 
netwerk dat de eff ectiviteit van smr- en scp-neurofeedback 
medieert. Hierdoor is begrijpelijk dat sommige neurofeed-
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back-protocollen wel en andere geen effect zullen hebben op 
adhd-gedrag. Arns en Kenemans (2012) hebben op basis van 
een uitgebreide literatuurstudie een model voorgesteld (zie 
figuur 3) waarin zowel smr- als scp-neurofeedback ingrijpen 
op een reticulair-thalamocorticaal-corticaal netwerk. Dat 
heet ook wel het ‘slaapspoeltjes-netwerk’ (zie rechterkant 
figuur 3). Dit netwerk wordt actief tijdens slaap en genereert 
de zogenaamde slaapspoeltjes die de transitie naar slaap 
markeren en een ‘slaap beschermend effect’ hebben. Toepas-
selijk worden de slaapspoeltjes ook wel de ‘guards of sleep’ 
genoemd. Interessant is dat ze dezelfde frequentie en topo-
grafie als smr hebben. Ook is aangetoond dat smr-neurofeed-
back tijdens de wakkere toestand resulteert in een toename 
van deze slaapspoeltjes tijdens slaap (Hoedlmoser et al., 2008; 
Sterman et al., 1970) en deze toename van slaapspoeltjes tot 
tenminste één maand na neurofeedback nog steeds aanwezig 
zijn (Sterman et al., 1970). Verschillende rct’s hebben boven-
dien laten zien dat dit resulteert in het sneller in slaap vallen, 
langere slaapduur en hogere slaapefficiëntie (Cortoos et al., 
2010; Hoedlmoser et al., 2008; Schabus et al., 2013; Sterman 
et al., 1970). Kortom, het werkingsmechanisme lijkt erin 
gelegen dat neurofeedback de inslaap- en doorslaapproble-
men verbetert, en dat resulteert in een langere slaapduur en 
verbeterde slaapkwaliteit.

Voor de rol van slaap bij adhd is recent meer aandacht. 
Daar waar in het verleden de slaapproblemen behorend bij 
adhd werden gezien als comorbiditeit zijn er recent meer en 
meer aanwijzingen dat slaapproblemen wel eens de oorzaak 
van adhd-klachten (bij een subgroep van cliënten) kunnen 
zijn (zie voor een overzicht Arns & Kenemans, 2012 en het 
voorbeeld in box 2). Een voorspelling die dan ook getoetst 
moet worden, is of neurofeedback met name bij deze 
subgroep van cliënten met adhd een gunstig effect zal 
hebben. Over een andere voorspelling gebaseerd op dit 
model – gerepresenteerd in de linkerkant van figuur 3: 
namelijk dat in regio’s met een hoge zonne-intensiteit 
minder adhd voorkomt – is onlangs reeds gepubliceerd 
(Arns, Van der Heijden, et al., 2013). Uit dit onderzoek en 
andere onderzoeken blijkt dat naar verwachting een 
meerderheid van cliënten met adhd een verstoord slaap-
waakritme heeft. Daardoor hebben zij moeite met inslapen.

geen wondermiddel
Neurofeedback is geen wondermiddel en werkt niet tegen 
alle ‘geadverteerde’ aandoeningen. Voor epilepsie is er 
redelijke evidentie – zowel bij dieren als bij mensen – dat 
neurofeedback iets doet. De effectgroottes van een recente 

meta-analyse laten echter zien dat de klinische relevantie van 
neurofeedback bij epilepsie klein is (es=0.23; Tan et al., 2009).

Depressie is al lang een van de meest geadverteerde 
toepassingen van neurofeedback. Het enige onderzoek 
waarnaar de meeste praktijken verwijzen, is echter dat van 
Baehr en collega’s (Baehr et al., 1997) met een steekproef van 
twee(!) cliënten en een hoofdstuk in een boek van dezelfde 
auteurs met een overlappende steekproef. Slechts pas 
verscheen een eerste rct naar dit protocol (Choi et al., 2011) 
en een onderzoek naar ‘psychoneurotherapie’ (Pacquette, 
Beauregard & Beaulieu-Prévost, 2009) bij depressie waarbij 
andere protocollen gebruikt zijn. Gezien het ruime behandel-
aanbod van ‘evidence based’ behandelingen bij depressie zal 
duidelijk zijn dat (in lijn met de beroepscode van het nip) het 
ethisch noch verantwoord is neurofeedback als eerstekeusbe-

deze figuur vat het door arns en kenemans voorgestelde 

model samen waarin de effectiviteit van verschillende behan-

delingen bij adhd wordt uitgelegd, zoals chronobiologische 

behandelingen (links) en neurofeedback (rechts) bij de adhd-

subgroep met alertheidsregulatie (vigilantie) problemen. voor 

verdere uitleg zie arns en kenemans (2012). © brainclinics
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handeling bij beginnende depressies toe te passen. Bij 
behandelresistente depressies waarbij bestaande behande-
lingen geprobeerd zijn, en de cliënt geïnformeerd is over het 
experimentele karakter, kan een zogenaamde ‘off -label’ 
toepassing mogelijk gerechtvaardigd zijn. Maar dit is niet 
iets wat ‘geadverteerd’ dient te worden.

Neurofeedback wordt vaak verkeerd gerepresenteerd 
waarbij de nuance verloren gaat. We hopen dat dit overzicht 
een bijdrage heeft kunnen leveren aan het beter begrijpen 
wat neurofeedback bij (een subgroep van) adhd-cliënten kan 
doen, hoe de verschillende typen ‘neurofeedback’ onderzoe-
ken geëvalueerd dienen te worden, en dat op basis van 
richtlijnen van de psychiatrie (apa), smr- en scp-neurofeed-

back bij de behandeling van adhd wel degelijk gezien kan 
worden als een goed onderzochte behandelmethode. 
Neurofeedback verdient daarmee een plek binnen het 
behandelarsenaal voor adhd als onderdeel van een geïnte-
greerde behandeling door adequaat opgeleide professionals.

Follow-up onderzoek 
dient altijd met 
voorzichtigheid 
geïnterpreteerd 
te worden
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Neurofeedback, sleep and treatment of adhd
s. Van der star & m. arns
Recently, a discussion surrounding the effi  cacy of neurofeedback in adhd 
was featured in the Dutch media. In this review we want to provide a bal-
anced and nuanced review of the history and current status of neurofeed-
back in the treatment of adhd. This will also be placed in a more theoretical 
context where the role of sleep and sleep problems in adhd are discussed 
and how neurofeedback is thought to directly impact on neural circuitry 
mediating sleep improvements. Finally, limitations of neurofeedback in 
‘often advertized’ applications such as depression will also be discussed.
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SPS-NIP symposium Sector G

Psychologen 
van de toekomst
Op 7 februari 2014 hield de Sectie Psychologie 
Studenten (sps-nip) haar ‘Symposium Sector G’ in 
het nip Huis van de Psychologie. Een brede waaier 
aan lezingen en workshops bood de 78 deelnemers 
inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen van 
een loopbaan binnen de ggz. Redacteur Jeroen 
van Goor was erbij en doet verslag van twee 
workshops.

’sOchtends stroomt de nip-kantine vol 
met studenten, die deze dag benutten 
om hun kennis te verdiepen en om te 
netwerken. Zo ook de Russische Julia 

Khlestova. Ze is al ver gevorderd in de studie Klinische 
Psychologie, met als specialisatie Volwassenen & Ou-
deren, maar verwacht desalniettemin dat de dag haar 
nieuwe inzichten zal bieden. 
 Ze gaat naar de workshops over E-mental Health 
en Verslavingspsychologie, en na de lunch naar 
die over Medische Psychologie en Behandelingen 
in de toekomst. Andere workshops waar de 
studenten vandaag hun licht kunnen opsteken gaan 
over Forensische Psychologie, Promoveren, k&j 
Neuropsychologie, Revalidatie, Ouderenpsychologie 
en Psychofarmaca.

E-mental Health
In zijn workshop vraagt drs. Michael Milo (adviseur 
bij Stichting E-hulp.nl) zich af of de ggz eigenlijk wel 

klaar is voor eHealth. Hij is erg enthousiast, maar 
beseft dat er bij behandelaars nog een aantal obstakels 
op de weg naar toepassing liggen. 
 ‘We weten nog niet goed wat E-mental Health is 
en hoe hulpverleners ermee om moeten gaan,’ stelt 
hij. ‘Hoe werkt het bijvoorbeeld voor verschillende 
doelgroepen? Hoe zit het qua evidence based? Wat 
is erop aan te merken? Gaat het persoonlijk contact 
bijvoorbeeld niet verloren? Of wordt de psycholoog 
erdoor vervangen op den duur?’
 E-mental Health is alleen e� ectief als het een mix 
is tussen face-to-facecontact aangevuld door digitaal 
contact, legt Milo uit. Als het goed wordt toegepast, 
kan het tot meer tevredenheid bij de cliënt leiden. En 
daar spint de psycholoog ook weer garen bij natuur-
lijk. De cliënt heeft het voordeel dat hij in zijn eigen 
tijd aan de therapie kan werken en dingen rustig kan 
teruglezen in zijn dossier. Een één-op-éénsituatie kan 
soms intimiderend zijn: iemand vraagt iets en je moet 
meteen antwoord geven. Bij E-mental Health is die 
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druk minder aanwezig. Daarbij is het kostene� ectief. 
Dat zien ook de zorgverzekeraars in; die korten psy-
chologen nu al die het niet in hun praktijk aanbieden 
(met name voor angst en depressie). Nu is dat nog zo’n 
5%, maar volgens Milo zal dat rap oplopen tot mis-
schien wel 30%.
 Milo stelt dat E-mental Health nog volop in 
ontwikkeling is. ‘Het heeft de toekomst. De verande-
ringen zullen ingrijpend zijn, en als men niet mee 
verandert, is over tien jaar een derde van de ggz weg. 
De evidentie is er nu eenmaal dat E-mental Health 
werkt.’
 Psychologen zullen zich dus moeten aanpassen: 
‘De fout bij de vroege online hulpverlening was dat we 
digitaal gingen maken wat we altijd analoog hadden 
gedaan,’ schetst Milo. ‘We hebben toen alles tekstueel 
gedaan, maar je moet je richten op verschillende ty-
pen mensen. Sommigen zijn bijvoorbeeld associatief 
ingesteld en hebben meer baat bij serious gaming. Dat 
is iets wat nu enorm wordt ontwikkeld.’  
 ‘En kijk uit met e-mailen,’ waarschuwt hij ten 
slotte. ‘De kortste weg naar een misverstand is iemand 
een e-mail sturen.’ Vandaar dat hij ook nadruk legt op 
schriftelijke taalvaardigheden en verstand van online 
communicatie. Een verkeerde (of juist afwezige) 
emoticon kan de betekenis van een bericht al radicaal 
veranderen.

Studente Julia Khlestova vond Milo’s verhaal boeiend. 
‘Al klonk het niet als iets heel nieuws, en eigenlijk 
moet het al bekend zijn bij iedereen. E-mental Health 
wordt al veel gebruikt in de verpleging. Met tablets 
bijvoorbeeld. Voor ouderen die niet zo mobiel zijn, 
kan een tablet met één knop uitkomst bieden.’ 
 Ze vindt wel dat er meer gezegd had mogen 
worden over de mogelijkheden van chat- en Skype-
therapie. Voor bepaalde (high functioning) doelgroepen 
biedt dat volgens haar veel mogelijkheden. Ook miste 
ze een stukje over E-mental health in een eenmans-
praktijk. Hoe pak je bijvoorbeeld de aanschaf van een 
dure beveiligde digitale omgeving aan als je niet in 
een instelling werkt die daar budget voor kan maken?
 Milo beantwoordt haar vraag: ‘Er onstaan Face-
book-achtige platforms waar je voor 40 euro per 
maand gebruik van kan maken. Dan ben je als behan-
delaar in principe morgen al online.’

Verslaving als ervaring
Dick Trubendor� er mag dan al achttien jaar clean zijn, 
hij straalt nog altijd rock ’n roll uit, met zijn grijze kuif 
en cowboylaarzen. Als een open man staat hij voor de 
studenten met zijn indringende blik en vertelt zonder 
omwegen wat zijn verleden als verslaafde met hem ge-
daan heeft, en hoe hij zijn (zelf)kennis tegenwoordig 
als ervaringsdeskundige inzet in de verslavingszorg.
 ‘Ik was verslaafd aan alcohol en cocaïne,’ begint hij, 
‘en ben uiteindelijk clean geworden na behandeling in 
de vs. Daarvoor had ik het bij de Jellinek geprobeerd, 
maar dat werd niks. Ervaringsdeskundigheid was toen 
nog geen onderdeel van de zorg, de geesten waren 
er niet rijp voor. Ik voelde geen contact, en dat is wel 
essentieel. Daarom wil ik jullie meegeven dat de bot-
tom line in de behandeling van psychopathologie is: 
contact leggen met de cliënt, zodat die niet het gevoel 
heeft alleen te zijn. En als het nodig is moet je ook 
kunnen zeggen: “Je lult maar wat”. Maar dat kan alleen 
als je authentiek bent, want een verslaafde prikt zo 
door je heen. Die kijkt je in de ogen en ziet binnen een 
seconde of jij hem kan helpen of niet.’
 Daarom moet een goede behandelaar inzicht 
hebben in zijn of haar eigen wordingsgeschiedenis. Ie-
dereen heeft te maken gehad met verlies of rouw. Hoe 
ben je daarmee omgegaan, hoe heb je dat verwerkt? 
Heb je het wel verwerkt? Zo nee, dan beveelt Truben-
dor� er aan om in supervisie of in therapie te gaan. 
‘Iedereen hier heeft al een of andere persoonlijke 
worsteling meegemaakt,’ spreekt hij de zaal toe. ‘Daar 
moet je zicht op hebben, en een authentieke mening 
over jezelf ontwikkelen. Dat is het moeilijkste wat je 
in dit leven kunt doen, maar het moet op den duur een 
gewoonte worden, want dat neem je mee de behandel-
kamer in. ’
 Daarnaast moet je volgens de ex-verslaafde een 
mening over je omgeving ontwikkelen, en daar pro-
actief in zijn. ‘Het is moeilijk om in deze samenleving 
geestelijk gezond te blijven,’ aldus Trubendor� er, ‘om-
dat je steeds verkeerde informatie en prikkels krijgt. 
Laatst liep ik met mijn kind door een tankstation, 
staan we recht voor een schap vol met porno. Daar 
vraag je niet om, maar je wordt er wel mee geconfron-
teerd. Je moet daar een mening over ontwikkelen en 
die ook uitdragen. Dat is een verantwoordelijkheid 
van de beroepsgroep: bewust over jezelf en de samen-
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leving zijn. Probeer dus een bril op te zetten waarmee 
je door de misleiding in de maatschappij heen kan 
kijken.’
 Dan confronteert hij de groep van zo’n vijftig stu-
denten met enkele moeilijke vragen. 
‘Wie is hier alcoholverslaafd? Wie is er seksverslaafd?’
Twee meisjes steken aarzelend hun vinger op. Eentje 
heeft in het verleden regelmatig teveel gedronken, de 
ander kon niet zonder seks. 
‘En wie rookt er hier?’ 
Tien tot vijftien vingers gaan omhoog.
 Trubendor� er: ‘Dat durven jullie wel toe te geven, 
maar ik weet zeker dat er onder jullie meer zijn die 
ook met alcohol- en seksproblemen kampen. Als je dat 
hier al niet kunt toegeven, hoe wil je dan straks een 
cliënt gaan helpen?’
 Dan krijgt hij wat tegengas. ‘We zijn studenten, we 
horen in deze periode veel te drinken en te experi-
menteren,’ klinkt het.
En: ‘We zitten hier in een groep met veel onbekenden, 
zoiets geef je eerder in een één-op-éénsituatie toe.’
 Wel geven veel aanwezigen toe dat ze in enige 
vorm van supervisie of therapie zitten. Dat vindt Tru-
bendor� er ‘een zeer geruststellende gedachte’.

betweterig
Trubendor� ers pleidooi voor meer ervaringsdeskun-
digheid in de verslavingszorg stuit ook op weerstand 
bij de academisch opgeleide jonge psychologen. 

Deelnemer Daniël Tempelman, sinds ongeveer een 
jaar werkzaam als groepsleider in een verslavings-
instelling, geeft van achter uit de zaal te kennen dat 
hij binnen zijn team regelmatig botst met een collega 
die ervaringsdeskundige is. Daarop volgt een discussie 
waarin veel studenten aangeven dat ze hun specifi eke 
academische kennis minstens even waardevol achten 
als ervaring met verslaving. 
 ‘Ik zit niet altijd op één lijn met die collega,’ ver-
volgt Tempelman na afl oop van de workshop, ‘omdat 
hij het gevoel heeft dat hij een speciaal lijntje met de 
cliënt heeft, die anderen binnen het team niet zouden 
hebben. Dat komt door zijn eigen ervaringen, maar 
het komt soms betweterig over.’
 Tempelman kan zich voorstellen dat dit een 
probleem is dat vaker voorkomt binnen teams met de-
zelfde samenstelling. Meer en betere communicatie is 
dus geboden. ‘Die collega geeft mij het idee van “jullie 
moeten maar leren hoe het werkt”,’ gaat Tempelman 
verder, ‘terwijl ik juist ook veel kwaliteiten en kennis 
heb die ik kan inzetten.’ 
 ‘Ik vind hem erg waardevol binnen het team,’ aldus 
Tempelman. ‘Hij heeft gedurfde ideeën en hij prikt er 
meteen doorheen als een cliënt gebruikt. We zouden 
veel van elkaar kunnen leren en daarom is het goed 
dat we in hetzelfde team zitten, maar misschien ligt 
het ook wel voor een deel aan mij. Ik durf blijkbaar 
niet altijd te zeggen wat ik vind, en dan blijven dingen 
hangen. Dat is iets waar ik nog in moet groeien.’
 

over de auteur
Jeroen van Goor ma is redacteur van De Psycholoog 
(e-mail: jeroen@psynip.nl).

Een goede behandelaar moet 
inzicht hebben in zijn of haar 

eigen wordingsgeschiedenis

Dick Trubendor� er
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Filosofie van de waanzin

Door: W. Kusters (2014)

Rotterdam: Pearson, 760 p.

Dit boek plaatst de waanzin 
waar die volgens filosoof 
Wouter Kusters, die zelf 
twee psychotische episodes 
doormaakte, thuishoort: tussen 
bijzondere ervaringen van 
wijsheid, mystiek en creativiteit.

Een goede manager zaait verwarring. 

Waarom elk bedrijf beter wordt van 

een beetje chaos.

Door: O. Brafman en J. Polak (2013)

Amsterdam: Maven Publishing, 230 p.

Hoe kan een organisatie 
innovatiever en succesvoller 
worden gemaakt? Dit boek 
zaait bewust chaos en biedt 
naast sprekende voorbeelden 
praktische handvatten om 
onzekerheid te benutten als 
bron van energie en creativiteit.

Het vreemde zien. Verslag van een 

therapeutisch proces

Door: T. Huisman (2014)

Leeuwarden: Elisker, 327 p.

Als Thera dingen gaat zien die 
er in werkelijkheid niet zijn, is 
dat voor haar reden op zoek te 
gaan naar een goede therapeut. 
Via hypnose daalt ze af in de 
verborgen spelonken van haar 
verleden en zielenleven.

Nederland telt 55.000 mensen die als kind zijn geadopteerd. Eén daarvan 
ben ik. Bovenmatig geïnteresseerd en nieuwsgierig was ik dan ook, toen ik 
het boek De Adoptiemonologen in handen kreeg.
 Het boek is een bundeling van 28 persoonlijke verhalen van geadop-
teerde (bekende en onbekende) Nederlanders, opgetekend door journalist 
Marina van Dongen – zelf als klein meisje geadopteerd uit Griekenland. 
Volgens de achterflap wordt in deze verhalen openhartig gesproken over 
de belangrijke levensvragen waarmee geadopteerden vroeg of laat worden 
geconfronteerd; van zoektochten naar biologische ouders en de rol van de 
adoptie bij het aangaan van eigen relaties, tot het omgaan met het gegeven 
dat je ‘afgestaan’ bent.
 De term ‘afgestaan’ en de zinsnede ‘waarmee geadopteerden vroeg of 
laat worden geconfronteerd’, wekken aanvankelijk weerstand bij mij op. Ik 
heb mij altijd verbaasd over hoe goed anderen in mijn omgeving wisten te 
vertellen wat mij – als geadopteerde – te wachten zou staan. Nu nog 
nergens last van? ‘Wacht maar tot je… zelf een serieuze relatie krijgt… acht-
tien bent… zelf kinderen wilt, of krijgt…’. Slechts enkele voorspellingen die 
mij meermalen zijn gedaan.
 Adoptie wordt daarbij vaak geassocieerd met problematiek, in onder 
andere de hechting, met alle gevolgen van dien. Iedereen kent wel voor-
beelden uit zijn omgeving, waarin het met de geadopteerde uiteindelijk 
goed is ‘misgegaan’. Ook deskundigen geven – al dan niet empirisch 
onderbouwd – reeds decennia lang hun mening over adoptie en de (vaak 
negatieve) impact daarvan op de betrokkenen.
 Mijn eerste gevoel bij het verkennen van dit boek was dan ook een 
zekere vrees mij door 28 verhalen vol ellende te moeten worstelen.  
Gelukkig verdween dit gevoel direct na het lezen van het voorwoord, 
waarin Van Dongen haar intenties toelicht; ‘Gek genoeg komen geadop-
teerden in hun verslagen nauwelijks aan het woord. En als ze al iets mogen 
zeggen, dan is dat meestal als onderdeel van een onderzoek, om een of 
andere theorie te onderstrepen. Het heeft mij als geadopteerde altijd 
gestoord dat anderen zo met mijn levensgeschiedenis aan de haal gingen. 
Daarom vond ik het de hoogste tijd voor een boek waarin geadopteerden 

 Afgestaan
De adoptiemonologen

Door: M. van Dongen (2013)

Schiedam: Scriptum, 207 p.

Recensent: Sonja Borgsteede
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Je bent wat je doet. Van zelfkennis 

naar gedragskennis

Door: R. Vonk (2014)

Amsterdam: Maven Publishing, 238 p.

Volgens de auteur zijn mensen 
niet streng genoeg voor 
zichzelf. Hoe vaak falen we 
niet in het uitvoeren van onze 
voornemens? Dit boek bevat 
talrijke praktische handvatten 
om voorbij het piekeren, 
dagdromen en uitstelgedrag te 
komen.

Angst beheersen met mindfulness. 

Hoe aandacht en compassie je kunnen 

bevrijden van angst en paniek

Door: J. Brantley (2014)

Amsterdam: Nieuwezijds, 216 p.

Dit praktische boek is bedoeld 
voor iedereen die minder wil 
lijden onder angst, stress, 
piekeren, fobieën en paniek. 
De oefeningen voor meditatie, 
acceptatie, stressvermindering 
en ontspanning zijn gebaseerd 
op mindfulness.

De winst van het werkgeheugen

Door: T. & R. Alloway (2014)

Amsterdam: Nieuwezijds, 326 p.

Het werkgeheugen ligt aan de 
basis van functies als leren, 
presteren, besluitvorming 
en organiseren. Dit boek 
combineert inzichten 
uit wetenschappelijk 
onderzoek met praktische 
tips en oefeningen om dat 
werkgeheugen te verbeteren en 
optimaal te benutten.

zelf, zonder inmenging van derden, laten zien wat het nou werkelijk 
betekent om geadopteerd te zijn.’

rauw
Positief geprikkeld begin ik aan het eerste verhaal. En voordat ik het door 
heb, ben ik zes verhalen verder. Ik moet eerlijk toegeven dat ik vooruit 
gebladerd heb om eerst de verhalen van de –net als ik – uit Zuid-Korea 
geadopteerde personen te lezen. De andere verhalen boeien mij echter ook 
stuk voor stuk.
 Ieder verhaal vangt aan met naam, geboorteland, -plaats, -jaar en een 
kort citaat van de betrokken persoon. Deze citaten zijn vaak scherp en 
‘rauw’ en maken dat je als vanzelf nieuwsgierig wordt naar het verhaal 
eromheen: ‘Ik herinner me een telefoongesprek waarin mijn moeder zei: Als ik 
had geweten hoe je was, dan had ik je nooit genomen’ (Mirjam Touwslager). 
‘Je hoeft niet extra dankbaar te zijn als adoptiekind, maar je mag best loyaal zijn 
en waarderen wat je hebt’ (Marco de Vries). ‘Een paar jaar geleden vroeg mijn 
adoptievader: Ben je nou niet een keer klaar met die adoptie? Mijn antwoord was: 
Nee, en jij ook niet’ (Anand Kaper). En: ‘Het eerste wat ik dacht toen mijn moeder 
binnenkwam was: Jezus, wat een lelijk wijf!’ (Nikos de Wit).
 Behalve dat de verhalen boeiend zijn, zijn ze prettig geschreven en, hoe 
cliché dat ook moge klinken, ‘uit het leven gegrepen’. Iedereen zal zich in 
de emoties van de hoofdpersonen kunnen verplaatsen, onafhankelijk van 
de vraag of je de context ervan herkent uit eigen ervaringen.
 Alle verhalen zijn uniek en tegelijkertijd universeel. Ieder verhaal is 
terug te brengen tot levensvragen met betrekking tot identiteitsvorming, 
het overwinnen van tegenslagen, relaties met gezin en familie en het vin-
den en behouden van geluk – bijna een boek over ‘ontwikkelingspsycholo-
gie’, gegoten in een biografisch jasje.
 Natuurlijk zijn in het leven van geadopteerden bepaalde thema’s expli-
cieter aanwezig dan bij niet-geadopteerden; bijvoorbeeld de vraag ‘Waar 
kom ik vandaan?’ is veel concreter. Maar uiteindelijk komt ieder mens in 
het leven voor vragen en dilemma’s te staan. De keuze hoe om te gaan met 
een bepaald ‘gegeven’ is niet exclusief voor geadopteerden. Zo komt in het 
boek heel mooi naar voren dat een aantal van de geïnterviewde personen 
zich afgestaan of weggedaan voelt. Of zelfs nog erger: ‘Ik ben gedeporteerd’. 
Een aantal anderen ziet de adoptie juist als ‘uitgekozen’, of ‘uitverkoren 
zijn’ door de (adoptie)ouders.
 Na het lezen van het boek kan ik niets anders concluderen dan dat 
hierin ‘adoptie’ een kapstok is, waaraan open en prachtig opgetekende 
levensverhalen worden opgehangen, die zeker bij de geadopteerde lezer 
een extra emotie zullen raken. Het is echter ook een boek over universele 
levensvragen. Daarom is dit boek, wat mij betreft, niet alleen een aanrader 
voor geadopteerden en hun familie en vrienden, psychologen en andere 
‘deskundigen’, maar voor álle mensen!

Sonja Borgsteede is psycholoog-nip en mede-eigenaar van Buro Bloei, een praktijk 
voor diagnostiek en begeleiding van kinderen. Email: Sonja@buro-bloei.nl.
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Op het tweede gezicht

Door: J. Berveling (2014)

Amsterdam: Balans, 319 p.

Dit boek schetst een 
geschiedenis van mensen kijken 
en mensenkennis door de 
eeuwen heen. De auteur deed 
uitvoerig literatuuronderzoek 
naar de inmiddels vergeten 
schedel- en gelaatkunde en legt 
verbanden met hedendaagse 
psychologische onderzoeken.

Levensverhalen en psychotrauma

Door: R. Jongedijk (2014)

Amsterdam: Boom, 315 p.

Narratieve Exposure Therapie 
(net) is ontwikkeld voor 
patiënten met een complexe 
posttraumatische stressstoornis. 
Dit eerste Nederlandstalige 
handboek beschrijft de 
achtergrond en de praktijk van 
deze kortdurende, evidence-
based behandelvorm.

Psychodiagnostiek

Door: D. Kaijer en J. Plas (2014)

Amsterdam: Pearson, 464 p.

Dit handboek over 
psychodiagnostiek en 
beperkte begaafdheid kan 
worden beschouwd als een 
standaardcompendium voor 
de gedragswetenschapper 
die diagnostiek verricht bij 
mensen met een verstandelijke 
beperking.

In een verhaal van Simon Carmiggelt betreedt iemand zonder schoenen 
een café. Hij heeft zojuist zijn enige paar verkocht om een borreltje te kun-
nen kopen. De kans is klein dat Sendhil Mullainathan en Eldar Sharif dit 
verhaal kennen, want zij zijn als econoom en psycholoog verbonden aan 
Amerikaanse universiteiten, maar de ongeschoeide alcoholist illustreert 
fraai de belangrijkste stelling uit hun boek over schaarste. Armoede leidt 
tot verlies aan denkvermogen. Indien er dringend een oplossing moet 
worden gevonden voor een probleem, dan is het voor arme mensen on-
doenlijk om rekening te houden met de gevolgen die handelingen op de 
langere termijn zullen hebben. Er moet meteen iets gebeuren! De auteurs 
gebruiken een ruimtelijke metafoor om dergelijke processen te beschrij-
ven: bandbreedte wordt ingeperkt. Overigens sluit die term mooi aan bij 
een uitdrukking in de Nederlandse taal: arme mensen hebben het niet 
breed.
 Iemands bandbreedte is geen constante grootheid. Mullainathan en 
Sharif geven het voorbeeld van boeren die suikerriet verbouwen: vlak voor 
de jaarlijkse oogst zijn ze arm en kort na de oogst zijn ze rijker. Hun band-
breedte verandert met de seizoenen. Als er scholingsprojecten aan deze 
boeren worden aangeboden, dan is het volgens de auteurs belangrijk om 
te letten op het tijdstip waarop die projecten van start gaan. Door gebrek 
aan bandbreedte zullen deze boeren in de periode kort voor de oogst veel 
minder in staat zijn om te profiteren van scholing. Ze zullen moeilijk bij de 
les blijven. Onderzoek toont volgens de auteurs ook duidelijk aan dat sco-
res van deze boeren op een intelligentietest sterk worden beïnvloed door 
het tijdstip. Kort voor de jaarlijkse oogst, dus in een periode van schaarste, 
scoren zij veel lager dan in de eerste tijd ná de oogst. Voor Mullainathan 
en Sharif duidt dit er ook op, dat armoede het vermogen tot oordelen en 
redeneren aantast.
 Armoede is een fenomeen dat zichzelf versterkt. Wie leningen afsluit 
om in dringende behoeften te voorzien, ziet vaak nauwelijks kans om 
rentepercentages met elkaar te vergelijken. Hoge rente van een gemakke-
lijk verkregen lening maakt het vervolgens lastig om schulden af te lossen. 

Geen tijd,  
geen geld
Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld 

ons gedrag bepalen.

Door: S. Mullainathan en E. Sharif (2013)

Vertaling: I. van den Eskamp en F. van der Waa

Amsterdam: Maven, 360 p.

Recensent: Karel Soudijn
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Bedrog. Liefde en list, lust en leugens

Door: K. Figes (2014)

Amsterdam: De Bezige Bij, 286 p.

Monogamie is de norm, maar 
een scheve schaats is gauw 
gereden. Welke allure gaat er 
schuil achter een affaire? Heeft 
het ideaal van monogamie de 
aantrekkingskracht van de 
buitenechtelijke verhouding 
vergroot?

Eerste hulp bij emoties

Door: G. Winch (2014)

Amsterdam: Maven, 319 p. 

Hoe ga je om met verlies, 
piekeren, onzekerheid, 
schuldgevoel of faalangst? Aan 
de hand van voorbeelden en 
wetenschappelijke inzichten 
legt de auteur uit hoe deze 
emotionele blessures tot 
stand komen en hoe je ze kunt 
voorkomen en verhelpen. 

Art is therapy

tentoonstelling t/m 31 augustus 2014

Rijksmuseum Amsterdam

Men kan nu ook voor therapie 
terecht in het Rijksmuseum. De 
filosofen Alain de Botton en John 
Armstrong hebben 150 werken 
voorzien van bijschriften 
waarop zij de therapeutische 
waarde ervan omschrijven, 
toegespitst op zorgen en leven 
van alledag.

Daar is weer een nieuwe lening voor nodig. En zo verder.
 Mullainathan en Sharif zien talrijke overeenkomsten tussen gebrek 
aan geld en gebrek aan tijd. Ook drukbezette mensen krijgen te maken 
met inperking van bandbreedte. Wie zo nu en dan een deadline moet 
halen, kan hiervan profiteren. De deadline zorgt ervoor dat alle aandacht 
uitgaat naar die ene taak die af moet komen. De rest is (tijdelijk) van geen 
belang meer. Maar wie het altijd druk heeft, zal nauwelijks de kans krijgen 
om behoorlijke prestaties te leveren: deadlines liggen dan te dicht op 
elkaar en er is geen tijd meer om aan alle noodzakelijke werkzaamheden 
voldoende aandacht te geven. Hardwerkende mensen zijn volgens Mul-
lainathan en Sharif vaak broddelaars. Ook hun intellectuele vaardigheden 
nemen af.

geen patentoplossingen
Schaarste bevat een rijkdom aan argumenten. De auteurs vermelden 
talrijke laboratoriumexperimenten met studenten, maar ze hebben ook 
veldonderzoek in India uitgevoerd. Bij een van die veldexperimenten 
werden mensen actief geholpen: ze kregen voldoende geld cadeau om hun 
schulden af te betalen. Dat had wel een positief effect, maar na enige tijd 
verdween dit weer. Wie vrij van schulden is, beschikt nog niet meteen 
over voldoende reserves om onverwachte tegenslagen op te vangen. Door 
tegenslagen moesten de proefpersonen van Mullainathan en Sharif weer 
nieuwe schulden maken, met alle (negatieve) gevolgen van dien. Door het 
eenmalig vereffenen van schulden leren mensen nog niet hoe ze reserves 
kunnen opbouwen om calamiteiten het hoofd te bieden.
 De auteurs bieden geen patentoplossingen voor het wegwerken van 
schaarste. Wel wijzen ze op het belang van omgevingsfactoren. Het zou 
bijvoorbeeld helpen als de eerder genoemde suikerrietboeren te maken 
krijgen met een beter over het jaar verspreid systeem van betalingen. En 
als u telkens in vergaderingen zit die uitlopen, dan is het handig om een 
medewerker in te schakelen die op afgesproken momenten binnen wan-
delt om aan te kondigen dat u nu echt naar uw volgende afspraak moet. 
Mullainathan en Sharif dagen ons uit om na te denken over kleine ingre-
pen in onze eigen omgeving. En ze willen dat we ons meer als psycholoog 
met schaarste bezighouden dan als econoom. Want economen veronder-
stellen dat mensen meer dan genoeg tijd en geld hebben om alternatieven 
netjes tegen elkaar af te wegen. Dat lukt echter zelden, wegens gebrek aan 
bandbreedte.

Nog even terug naar Simon Carmiggelt. Zijn verhaal liep gelukkig goed 
af. De alcoholist kreeg van de kroegbaas een paar oude schoenen cadeau, 
met de opmerking dat deze niet verkocht mochten worden, want anders 
mocht de klant dit café nooit meer binnenkomen. Dit boek laat mij echter 
twijfelen aan het effect van die vermaning.

Dr. K. A. Soudijn is, sinds zijn pensioen, gastdocent aan de Universiteit van Tilburg. 
E-mail: k.a.soudijn@uvt.nl. 
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geertje Kindermans

p het vwo deed ik weinig moeite. 
Ik leerde vrij gemakkelijk 
en vond sociale activiteiten 

ook belangrijk. Bij mijn studie 
psychologie in Utrecht begon ik 
aanvankelijk hard te leren, maar voor 
het eerste vak haalde ik een zeven, 
dat vond ik de moeite niet waard. Ik 
ben rustiger aan gaan doen, zodat ik 
weer tijd had voor nevenactiviteiten. 
De daaropvolgende vakken haalde 
ik met zesjes, later zelfs zevens. Ik 
had mijn eigen aanpak: ik ging naar 
alle colleges, want daar wordt de 
belangrijkste informatie behandeld. 
De boeken lezen vond ik de moeite 
niet waard; ze waren dik, Engelstalig 
en stonden vol voorbeelden. In het 
eerste jaar leerde ik dat er altijd goede 
samenvattingen in omloop waren, 
die stuurden studenten elkaar door. 
Zo’n samenvatting schreef ik met de 

hand over. Dat werkte voor mij beter 
dan lezen, de tekst bleef zo hangen. 
Moeilijke onderdelen besprak ik met 
medestudenten.

De meeste samenvattingen waren 
van Christiaan Verwijs die vijf jaar 
voor mij psychologie studeerde. 
Zelf weet hij het waarschijnlijk niet, 
maar hij is een begrip onder de 
Utrechtse psychologiestudenten, zijn 
samenvattingen zijn heel goed. Als 
we geen Christiaan Verwijs hadden, 
was er een samenvatting van Joho in 
omloop en anders verdeelden we de 
tentamenstof en vatte iedereen een 
hoofdstuk samen. 

Als afstudeerrichting koos 
ik sociale psychologie. Ik was 
geïnteresseerd in sociaal en ambigu 
gedrag van mensen en ik koos 
vakken zoals coaching, training en 
conflicthantering. 

Ik ging er altijd vanuit dat ik 
niet zoveel wist. Maar bij mijn 
bacheloronderzoek bleek dat mee te 
vallen. Ik vond onderzoek leuk en 
mijn begeleider was positief over 
mijn bijdrage, dat gaf me een boost. Ik 
realiseerde me dat ik studeerde om 
een toekomst op te bouwen en werd 
ambitieuzer. 

Toen ik na een tussenjaar met de 
master sociale psychologie begon. was 
ik heel gemotiveerd. Ik richtte me op 
de onderwerpen die ik interessant 
vond: onderzoek, beïnvloeding en 
training. Een geweldig jaar! Ik las 
de boeken van kaft tot kaft, maakte 
samenvattingen en stuurde die naar 
medestudenten.

Nu zou ik graag onderzoeker 
worden en dat combineren met 
training en coaching. Maar zonder 
researchmaster wordt dat lastig. Deze 
arbeidsmarkt is pittig, maar ik doe 
m’n best en pak de kansen die ik krijg.’‘ Als we geen Christiaan Verwijs hadden, 

zochten we een andere samenvatting’

in spe – suzanne hoogland
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1 mei, Amsterdam
Zojuist gebeld met het verzoek of ik op missie wil naar 
Syrië om daar als psycholoog te gaan werken. Doel: de 
psychische zorg coördineren voor de oorlogsslachtof-
fers in Noord-Syrië voor drie tot zes maanden! Alleen, 
zonder Mathijs. Wat spannend en stoer, maar erg lang 
zonder elkaar. In de afgelopen jaren hebben we als stel 
altijd samen in hetzelfde land gewerkt. Ik wil dolgraag 
gaan, maar Mathijs heeft zijn bedenkingen. Is het wel 
veilig genoeg? En drie tot zes maanden zonder elkaar 
is best lang, zeker in zo’n gevaarlijk gebied.

28 mei, Amsterdam
Een telefoontje met de vraag of Mathijs ook naar Syrië 
wil. Ze hebben qua workload een tweede psycholoog 
nodig in dezelfde missie. Vanwege cultuuraspecten is 
er ook behoefte aan een mannelijke psycholoog. Wer-
ken voor een hulporganisatie in een oorlogsgebied, 
het is een ambitie die we beiden, onafhankelijk van 
elkaar, al jaren hebben. En nu krijgen we de mogelijk-
heid. Dus doen! Maar het is ook intens, niet alleen 
voor ieder van ons, maar ook voor onze relatie.

psychologen zonder grenzenpsychologen zonder grenzen

Dagboek SyriëDagboek Syrië
(mei 2013 – december 2013)
Rina Ghafoerkhan en Mathijs Hoogstad werken al 
jaren samen in het buitenland. Vorig jaar werden ze 
via een grote hulporganisatie naar Syrië gestuurd om 
de psychische zorg voor oorlogsslachto� ers te coördi-
neren. Rina hield een dagboek bij. ‘Midden in de nacht 
vraagt de chirurg of ik meekom voor een spoedgeval. 
Een meisje, nog geen drie jaar oud en haar even oude 
nee� e liggen in de Emergency Room.’

Samen leven, samen werken, nauwelijks vrije tijd, 
strenge veiligheidsbeperkingen, volle dagen, intensief 
samenleven met andere collega’s, soms ieder op een 
verschillende plek in een verschillend ziekenhuis in 
oorlogsgebied. Houden we dat vol? Hoe kunnen we 
contact houden? Hoe vaak zien we elkaar?

24 juni, Parijs
Briefi ng op het hoofdkantoor in Parijs. Er wordt ons 
verteld dat we ons moeten voorbereiden op het risico 
van kidnapping, beschietingen, bombardementen 
en zelfs een gifgasaanval! Na de briefi ng hebben we 
dan ook een paniekmoment; een reality check. Waar-
tegen hebben we ‘ja’ gezegd? Waar beginnen we in 
godsnaam aan? In hoeverre zetten we hiermee ons 
leven op het spel? Is dat het waard en waar doen we dat 
eigenlijk voor?

Na een Frans diner met een goed gesprek ebben 
deze angsten weer wat naar de achtergrond. We gaan 
het doen!
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(mei 2013 – december 2013)

1 juli, van Zuidelijk Turkije 
naar Noord Syrië
Ik ben een paar dagen geleden aangekomen in de mis-
sie, Mathijs komt over enkele dagen. Ik bezoek vanuit 
de basis in Turkije een van de zes ziekenhuizen die de 
hulporganisatie in Noord Syrië heeft. Voor onze mis-
sie zullen wij in twee van die ziekenhuizen werken. 
Ik bel naderhand Mathijs met een uitgebreid verslag. 
Naast het prettige ontvangst van collega’s in de missie 
vertel ik hem over de chaos van de grensovergang, de 
hoeveelheid vluchtelingen en de voelbare dreiging in 
Syrië.

Het ziekenhuis in Noord-Syrië ziet allerlei medi-
sche problemen voorbij komen, van schotwonden tot 
gecompliceerde bevallingen. Het grootste probleem 
waarmee ze echter te maken krijgen, zijn patiënten 
met ernstige brandwonden. Door de burgeroorlog 
is er een groot tekort aan middelen zoals water, eten 
en olie. Vanwege de schaarse olie proberen mensen 
thuis zelf ruwe olie te ra�  neren. Dit is echter een zeer 
ingewikkeld en delicaat proces dat gemakkelijk mis 
gaat, en wanneer het mis gaat heeft dit grote brandex-

plosies tot gevolg. Die veroorzaken verschrikkelijke 
brandwonden bij mannen, vrouwen en kinderen 
die vervolgens naar het ziekenhuis komen. In veel 
gevallen kan het medisch personeel niets anders doen 
dan palliatieve zorg bieden. Voor de andere patiënten 
betekent het een lang en pijnlijk proces van operaties, 
revalidatie en naderhand de confrontatie met de lit-
tekens en de psychologische en sociale consequenties.

Ik bespreek met Mathijs hoe we de psychologische 
zorg die wij zullen bieden het beste kunnen aanpak-
ken. We besluiten dat we ons allereerst zullen richten 
op een inventarisatie van de psychologische behoef-
ten van de patiënten en het medisch personeel. Ook 
zullen we ons verdiepen in toepasselijke psycholo-
gische interventies en op zoek gaan naar samenwer-
kingspartners in de omgeving.

10 Juli, van Noord Syrie naar 
Zuidelijk Turkije
Mathijs is inmiddels aangekomen in de missie en 
wacht op mij in Turkije. Ik reis terug van een bezoek 
aan ‘het veld’. Ik heb met de verschillende patiënten, 
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hun families en het medisch personeel gesproken. Op 
basis hiervan zullen Mathijs en ik ons psychologische 
programma binnen twee ziekenhuizen van de hulp-
organisatie bepalen. Dit betekent allereerst Syrische 
psychologen zoeken en aannemen.

Er zijn niet veel psychologen in Syrië, en tijdens de 
oorlog al helemaal niet. Dus we besluiten om ba-
chelorstudenten psychologie aan te nemen van onder 
meer de University of Aleppo en Damascus University 
en deze intensief te trainen en begeleiden in toegepas-
te psychische begeleiding en behandeling. Zij zullen 
het leeuwendeel van het werk met patiënten doen, 
gezien de taal- en cultuuraspecten en hun verbonden-
heid met het land. Zo wordt het programma hopelijk 
zo e� ectief en duurzaam mogelijk. Waar nodig vullen 
wij aan door samen met hen directe diagnostiek en 
behandeling te bieden.

Ook zullen we psychologische ondersteuning op-
zetten voor onze Syrische en internationale collega’s. 
Logischerwijs leeft iedereen onder zeer stressvolle 
omstandigheden; directe zorg aan patiënten bieden 
met ernstige wonden binnen een oorlogssetting 
waarin je eigen veiligheid en die van je geliefden 
continu onzeker is.

15 Juli, Noord Syrië
We zijn beiden in Noord Syrië, Mathijs in het ene zie-
kenhuis, ik in het andere. Hemelsbreed is het slechts 
150 kilometer, maar vanwege de hevige gevechten en 

hoge risico’s in het gebied is deze afstand onmogelijk 
om te overbruggen. We verblijven steeds voor enkele 
dagen of weken in Syrië, waarna we weer voor een 
paar dagen in Turkije werken. Soms zijn we daardoor 
gelijktijdig in Turkije, bij elkaar, maar soms is één of 
beiden van ons in Syrië. Dit is steeds extra spannend, 
vanwege de slechte telefoonverbinding, maar ook om-
dat we geregeld horen over incidenten in de omgeving 
of ontvoeringen. We hopen de hele tijd dat de ander 
veilig en oké is.

Liggend in bed probeert Mathijs zijn eigen onge-
makken en de risico’s te negeren. We bellen en hij ver-
telt mij dat hij veel voldoening haalt uit het opleiden 
van de talentvolle Syriërs en vooral om het gevoel van 
onmacht en hopeloosheid om te zetten in directe zorg 
aan getro� enen van dit grote confl ict. Door bombarde-
menten verderop kan Mathijs voorlopig niet weg. Hij 
telt de nachten af en kijkt er naar uit om het beklem-
mende en benauwende gevoel van Syrië te verlaten.

17 juli, Noord Syrië
Een normale werkdag in Syrië voor ons beiden. De 
wekker gaat om zeven uur, werk begint om acht uur 
‘s ochtends tot zeven of acht uur in de avond. Tus-
sendoor is een lunchpauze, maar verder komen (en 
mogen) we het ziekenhuis niet uit. We trainen en 
begeleiden onze Syrische counselors. Samen met 
hen spreken we patiënten individueel of met hun 
familieleden, helpen de verplegers, fysiotherapeuten 
en artsen hun zorg op gepaste wijze te geven, aan-
sluitend bij psychische noden van patiënten. En wat 
een bewondering voor de expertise en energie van 
onze collega’s! Fantastische professionals die keihard 
blijven werken voor hun patiënten. Verder proberen 
we het primaire proces van screening, intake en 
begeleidende gesprekken voor psychische ondersteu-
ning vast te leggen en helder te integreren binnen de 
medische zorg.

Moe van weer een dag, hebben we ons avondeten 
met onze tien, vijftien internationale collega’s in het 
gedeelde en te kleine huis. We hebben goed contact 
met onze collega’s, maar in de paar korte uurtjes vrije 
tijd gaat ook iedereen zijn eigen gang, op laptop, 
iPad of e-reader. In de avonden kletsen en lachen we 
wat met collega’s, lezen we een boek en proberen 
we elkaar te bellen om te horen hoe ieders dag was. 
Rond tien, elf uur gaan we moe naar bed, waar we een 
bescheiden benauwde kamer delen met drie collega’s.
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Op de achtergrond klinken korte, herhaaldelijke 
salvo’s uit een geweer of Kalasjnikov.

21 juli, Noord Syrië
Midden in de nacht vraagt de chirurg of ik meekom 
voor een spoedgeval. Een meisje, nog geen drie jaar 
oud en haar even oude nee� e liggen in de Emergency 
Room. Ernstig verbrand, haren verschroeid, stukken 
kleren overal. Vader en oom lopen beduusd rond en 
wachten af. Ik informeer naar de situatie en de chirurg 
vertelt dat het meisje haar lichaam voor negentig pro-
cent verbrand is en zij de komende uren zal overlijden; 
er kan medisch niets meer gedaan worden. Het nee� e 
is voor ongeveer vijftig procent verbrand, en heeft 
een kleine kans te overleven. De chirurg vertelt dat de 
wonden zo ernstig zijn dat beide beentjes hoogstwaar-
schijnlijk geamputeerd moeten worden en er ernstige 
littekens in zijn gezicht en lichaam zullen blijven. Het 
medisch team is druk om zijn wonden te verbinden 
en te zorgen dat hij kan worden overgebracht naar 
Turkije voor gespecialiseerde medische zorg.

Ik word gevraagd om met de familieleden te 
praten. Ik leg de vader en oom uit wat er medisch aan 
de hand is en wat hen te wachten staat. Ik beantwoord 
hun zorgen en vragen; of het meisje pijn heeft, of ze 
dorst heeft, of ze lijdt. De artsen kunnen hierin gerust-
stellen, maar het vooruitzicht blijft somber.

Ik bespreek met hen in hoeverre andere familiele-
den kunnen komen, omdat dit moment van afscheid 
nemen zeer belangrijk kan zijn voor het rouwproces. 
Na een kort gesprek kiezen ze ervoor om de moeder 
en tante niet te laten komen om afscheid te nemen. Ze 
zouden daarvan te veel overstuur raken en de reis van 
huis naar het ziekenhuis in de nacht is te gevaarlijk. 
De mannen leggen hun hoop in de handen van de 
chirurgen en Allah.

Het meisje overlijdt enkele uren later, het jongetje 
wordt Turkije binnengelaten en krijgt daar medische 
hulp. Zijn lot is ongewis.

30 juli, Zuidelijk Turkije
Er is een chemische wapens-expert van de hulpor-
ganisatie op bezoek. Hij geeft ons team een training 
over de gevolgen en richtlijnen in het geval van een 
chemische wapenaanval. Na de theoretische presenta-
tie volgt een demonstratie over hoe we ons gasmasker 
en zogeheten CBRN-pak (een pak dat beschermt tegen 
planten, schimmels, virussen en bacteriën) moeten 

aantrekken. Het pak is van wit plastic en ziet eruit 
alsof we in een futuristische fi lm gaan spelen. Er 
wordt tussen de collega’s veel gegiecheld. Het is een 
rare ervaring een gasmasker op te hebben; je weet dat 
je kan ademen, maar het voelt toch benauwend.

Ergens in onze gedachten speelt de grote angst die 
we niet uitspreken:  ‘ik hoop dat ik dit pak nooit echt 
aan hoef, terwijl er patiënten binnenkomen die stik-
ken in giftige sto� en.’ Voor het geval dat proberen we 
alle stappen zo goed mogelijk te onthouden.

15 augustus, van Noordelijke 
Syrië naar Zuidelijk Turkije
Ik reis na een bezoek aan het ziekenhuis opgelucht 
terug naar Turkije. Daar mag ik eindelijk mijn lange 
gewaden en verstikkende sluier af. Daar valt de con-
tinue spanning van mij af en is er meer bewegings-
vrijheid. Ik heb net een kort bezoek achter de rug waar 
ik kandidaten voor de vacature als psycholoog heb 
geïnterviewd. Ik ga met een gemengd gevoel terug 
naar Turkije.

Mijn dankbaarheid en opluchting over mijn ver-
trek uit Syrië voelt ook als een soort verraad. Verraad 
naar de collega’s die daar nog wel een aantal weken/
maanden moeten blijven. En als een nog groter ver-
raad naar onze Syrische collega’s en patiënten. Wij, de 
expats, gaan allemaal een keer naar huis, laten Syrië 
achter ons, gaan verder met ons bevoorrechte leven 
in het westen of naar het volgende confl ict. Maar zij, 
onze Syrische collega’s, de echte helden, zij kunnen 
niet weg. Zij zijn gebonden aan hun land, hun familie 
en daarmee aan deze oorlog.

In Turkije mag 
ik eindelijk 
mijn lange 
gewaden en 
verstikkende 
sluier af
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Dus ja, opluchting als ik de Turkse vlag in de verte 
zie: ik ben veilig en ga met een ervaring rijker terug 
naar de relatieve luxe van Turkije. Maar ook bewon-
dering en immens respect voor onze Syrische collega’s 
en patiënten. Hoe houden ze dit vol? Zo gastvrij, 
gedreven en hoopvol. Is dit wat we voor ogen hadden 
in onze idealistische dromen om als psycholoog naar 
oorlogsgebieden af te reizen? Of is wat we brengen 
een te kleine druppel op de gloeiende plaat?

18 augustus, Noord Syrie
Ik ben al een tijdje in Turkije, maar Mathijs zit in 
Noord-Syrië. We bellen regelmatig. Hij vertelt me 
over een van zijn cliënten. Een man kwam met zijn 
jongere broer naar het ziekenhuis, omdat zijn broer al 
lange tijd pijn in zijn rechterhand en -pols heeft. On-
danks vele medische onderzoeken is er geen oorzaak 
gevonden. Tijdens het uitgebreide gesprek met beide 
mannen vermoedt Mathijs, zowel door de jongere 
broer zijn doen en laten als uit de heteroanamnese 
met de oudere broer, dat de jongere broer mogelijk 
zwakbegaafd is. Zijn gedrag leidt binnen de familie tot 
onenigheid en hij wordt genegeerd en gekleineerd.

Mathijs neemt het verhaal van deze jongere broer 
serieus en twijfelt: wat is er aan de hand? Wat kunnen 
wij bieden? Mathijs vraagt ook, met behulp van een 
goede mannelijke tolk, naar onderwerpen waar deze 
jongeman zich mogelijk voor schaamt. Uiteindelijk, 
na een moeizaam lopend gesprek van ruim een uur, 
vertelt de jongeman voor het eerst in zijn leven dat hij 
regelmatig masturbeert met zijn rechterhand. Hij is 
bang dat zijn kracht wegvloeit omdat dergelijke han-
delingen cultureel en religieus gezien verboden zijn.

Zijn broer is verrast, toont direct begrip en stelt 
hem gerust. Mathijs stelt zich als buitenstaander 
terughoudend op om uitspraken te doen over derge-
lijke taboeonderwerpen. Met tolk en broer praten we 
verder over het raadplegen van een imam of tradi-
tionele leider in hun dorp om dit onderwerp verder 
bespreken. Mathijs vertelde me dat hij een kleine 
glimlach moest onderdrukken vanwege de verras-
sende wending van het gesprek.

21 augustus, Noord Syrië en 
Zuidelijk Turkije
Zuidelijk Turkije: Ik vraag ‘s ochtends aan een Syrische 
collega hoe het vandaag met hem gaat. Emotioneel ver-
telt hij dat er zojuist een aanval heeft plaatsgevonden 

in Syrië waarbij honderden mensen zijn vermoord. 
Ik probeer met collega’s snel via internet en televisie 
meer informatie te vergaren. Er is inderdaad een 
aanval geweest. Er wordt gesproken over een chemi-
sche aanval, maar dit is nog niet bevestigd. De beelden 
zijn zeer heftig. Ik volg de hele dag het nieuws; dertig 
minuten van de grens en daar over de grens is van 
alles gaande.

Noord Syrië: Mathijs z’n werkdag in Syrië is net 
gestart als het nieuws zich razendsnel verspreid. Niet 
via tv of internet, maar direct via familieleden van col-
lega’s die in of bij de getro� en wijken wonen. Iedereen 
is aangeslagen en erg verontrust. Niemand kan over 
iets anders praten en iedereen die familie in Damas-
cus heeft probeert hen te bereiken en te horen of ze 
in orde zijn. Mathijs is ook geschrokken en probeert 
te begrijpen wat er gebeurd is en waar. Hoe ver weg is 
dit? En wat betekent dit voor ons? Gelukkig krijgen we 
snel genuanceerde details te horen en onze veiligheid 
is niet extra in het geding. Dat stelt enigszins gerust. 
Maar wat zullen hiervan de gevolgen zijn?

15 September, Zuidelijk 
Turkije
Mathijs en ik hebben zojuist gehoord dat we een groot 
deel van ons werk moeten staken, opschorten. Ontzet-
tend balen! Het wordt steeds lastiger Syrië binnen te 
komen en het wordt te onveilig om een grote groep 

Ik beantwoord 
hun zorgen en 
vragen; of het 
meisje pijn heeft, 
of ze dorst heeft, 
of ze lijdt
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expats in Syrië werkzaam te hebben. Dus de missie 
wordt gereduceerd, deels begrijpelijk, maar ook moei-
lijk te accepteren en om moedeloos van te worden. 
Misschien is het toch te ingewikkeld en risicovol 
om tijdens zo’n chaotisch en heftige oorlogssituatie 
psychische zorg te bieden.

Het voelt oneerlijk en onterecht, ook al realise-
ren we ons dat er grotere politieke belangen in het 
spel zijn. Gelukkig zullen enkele getrainde Syrische 
psychologen en verplegers met de patiënten blijven 
werken en kunnen ze begeleiding via Skype of tele-
foon krijgen

28 september, Amsterdam
Eerder dan gepland zijn Mathijs en ik na drie maan-
den al weer terug in Nederland. Erg plots zonder werk 
en huis. Jeetje, wat is het raar om uit de situatie te 
zijn! Aan de ene kant opluchting, maar eveneens is 
het erg bizar om de beelden van Syrië op het Neder-
landse nieuws te zien en zelf niet daar te zijn. Een hele 
andere versie en interpretatie van de gebeurtenissen 
en hoofdrolspelers. Niet het land waar wij net nog 
waren, nieuwe vrienden hebben gemaakt en een 
inkijkje in het dagelijks leven van de mensen hebben 
gehad, maar het ‘zoveelste Midden-Oosten land dat in 
uitzichtloos confl ict is’.

10 november, Amsterdam
Na alle aandacht rondom de chemische aanval en wel 
of niet ingrijpen van het Westen verdwijnt ‘Syrië’ 
naar de achtergrond in de media. We proberen via de 
media mee te leven met de verhalen daar, maar het 
gaat niet zoals daar. Het heden, ons hier-en-nu gaat 
voor en ook voor ons verdwijnt Syrië langzaam naar 
de achtergrond.

Onze volgende missies staan al klaar. Mathijs gaat 
naar de Filippijnen na de Tyfoon Yolanda, ik reis af 
naar Libanon om daar professionals te trainen die 
werken met Syrische vluchtelingenkinderen.

15 december, Amsterdam
Inmiddels zijn we terug uit de Filippijnen en Libanon 
en proberen we ons leven in Nederland op te pak-
ken. We hebben nu meer tijd om stil te staan, terug 
te kijken op onze missies en het nieuws over Syrië 
te volgen. We vertellen vrienden over de onveilige 
grensovergangen en het beklemmende gevoel in 
Syrië. Het voelt alsof we in drie maanden een jaar aan 

ervaringen hebben doorgemaakt, onmogelijk om 
samen te vatten.

Nu, achteraf laten we de angst toe die we toen voel-
den. Ik bedenk mij wat er allemaal mis had kunnen 
gaan en voel mij dankbaar dat we samen heelhuids 
thuis zijn gekomen. Het onrecht in Syrië wordt pas 
duidelijk tegen de achtergrond van de veiligheid van 
Nederland. Onze gedachten zijn vaak bij onze dappere 
Syrische collega’s, die zich dag in dag uit inzetten voor 
de continue stroom aan patiënten, de echte helden.

Over de auteurs
Rina Ghafoerkhan is psycholoog en ontwikkelingswerker. 
Zij is gespecialiseerd in programmaontwikkeling en train-
ing gericht op het bieden van psychosociale ondersteuning 
aan kinderen en gezinnen in (post-)confl ict gebieden. Zij 
werkte met voormalig kindsoldaten en slachto� ers van 
seksueel geweld in Uganda, met gezinnen getro� en door het 
Palestijns-Israëlisch confl ict en recentelijk met oorlogsget-
ro� enen in Syrië en Libanon. Mathijs Hoogstad werkte de 
afgelopen jaren als gz-psycholoog en trainer in Nederland 
en diverse (post-)confl ictgebieden met slachto� ers van 
oorlog en (seksueel) geweld, waaronder vluchtelingen, 
kinderen, gezinnen en jong volwassenen. Sinds januari 2012 
zijn Mathijs en Rina getrouwd, ze wonen momenteel in 
Amsterdam. E-mail: rinaghafoerkhan@gmail.com.
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inspiratie – blinde dromen

‘Ik had het nog niet eerder meege-
maakt dat een vraag van buitenaf 
me op een idee bracht voor een 
boek. Voor De Dromenwever ge-

beurde dit wel: een bevriende kunstena-
res vroeg zich af hoe blinden dromen. We 
associëren dromen voornamelijk met een 
innerlijke film, als je de beelden weg-
denkt, wat blijft er dan nog over?

Ik wist niets van dromen, maar de 
vraag intrigeerde me. Ik legde een dos-
siertje aan en daar kwamen meer interes-

sante vragen uit voort. Iemand die altijd 
blind is geweest, heeft nooit beeld gehad, 
dus die moet dromen in tastgewaarwor-
ding en geluid. Maar hoe droomt iemand 
die op latere leeftijd blind wordt? Blijft hij 
in beelden dromen of houdt dat na een 
tijdje op?

Douwe Draaisma, hoogleraar Geschiedenis 
van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen
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Handicaps in dromen
Deze vraag blijkt in het begin van de 
negentiende eeuw al te zijn uitgezocht. 
Ergens tussen het vijfde en het zevende 
jaar is het omslagpunt, wordt iemand 
voor die tijd blind, dan gaat hij niet in 
beelden dromen. Wie na die tijd het zicht 
verliest, blijft zijn leven lang het vermo-

Hoe werd het 
fotografische 
geheugen genoemd 
voor de uitvinding 
van de fotografie?

gen houden om in beelden te dromen. 
Dat vond ik verrassend, want wij gaan 
altijd uit van het idee: use it or lose it. In dit 
geval gaat dat dus niet op.

Hetzelfde geldt voor een kind dat na 
zijn zevende doof wordt. Als we hebben 
leren spreken, dan behouden we dat ver-
mogen. En verder dromen we in de taal 
waarin we denken. Maar als mensen oud 
worden, zo rond hun 70ste, 75ste dan gaan 
ze weer in de taal of het dialect van hun 
jeugd dromen.

Een andere vraag: als je gedurende je 
leven een handicap oploopt, duikt die dan 
ook in je dromen op? Als je je been ver-
liest, droom je dan van jezelf na of voor de 
mutatie? Het verrassende antwoord is dat 
mensen vaak dromen over zichzelf met 
een intact lichaam. Amputaties dringen 
vaak niet tot je dromen door, en als dat 
wel gebeurt, dan met veel vertraging.

Droomverhalen vervelend
Voor ik me ermee ging bezighouden, 
had ik niets met dromen. Ik ben niet 
dol op droomverhalen, droomsequen-
ties in films zijn vaak heel vervelend 
en in romans sla ik ze liever over. Mijn 
belangstelling is puur intellectueel. Waar 
komen dromen vandaan? Hebben ze een 
betekenis? Droom je in kleur of zwartwit? 
Waarom heeft bijna iedereen wel eens 
naaktdromen? Waarom droom je over 
examens die je over moet doen terwijl je 
ervoor geslaagd bent?

Ik vind het knap als een buitenstaander 
een vraag stelt waar mensen binnen 
het vakgebied nog nooit over hebben 
nagedacht. Zo stelden Kees van Kooten 
en Wim de Bie in de scheurkalender 
ooit de vraag: hoe werd het fotografische 
geheugen genoemd voor de uitvinding 
van de fotografie? Ik was student en wist: 
dat wil ik uitzoeken. Vroeger werd dit 
het eidetisch geheugen genoemd, hoewel 
er twijfels zijn over of er überhaupt wel 

zoiets bestaat. Het heeft wel mijn belang-
stelling in gang gezet over de taal waarin 
over psychische processen wordt gepraat. 
Neem de flashbulb memory: hoe noemden 
we die ervaring voor het flitslicht? Het 
motief komt in mijn werk regelmatig 
terug: de manier waarop we over onszelf 
denken en de externe technieken die we 
ontwikkelen. Omdat de wereld van de 
psyche onzichtbaar is, gebruik je allerlei 
beelden om je er toch een voorstelling 
van te kunnen maken. Een deel van ons 
psychologisch jargon heeft een achter-
grond in de techniek. En we weten vaak 
niet eens dat het metaforen waren. Als 
je zegt dat je opgewonden of van slag 
bent, is dat een klokmetafoor. En ergernis 
spuien heeft oorspronkelijk te maken 
met de stoommachine.

De meeste boeken komen uit mijn 
eigen ervaring voort. Waarom het leven 
sneller gaat als je ouder wordt, dat kwam 
voort uit een persoonlijke ervaring. Maar 
met dromen had ik oorspronkelijk dus 
niets. Nu is dat veranderd, inmiddels ben 
ik ervan gaan houden.’



 Offi  cieel heten ze ‘potentieel 
gewelddadige eenlingen’ of ‘solis-
tische dreigers’. De pers duidt ze 
vaker aan als lone wolfs, maar de le-

den van het team Dreigingsmanagement – psychiater 
Hans Hesta*, recherchepsycholoog Bianca Voerman 
en projectcoördinator Ingrid Dooren – zijn niet dol 
op die term. Voerman: ‘Het zijn geen enge wolven, 
het zijn meer lonely chiwawa’s, zoals een collega het 
ooit verwoordde. Het gaat om eenzame, wanhopige 
mensen die dreigen.’ 

Het team houdt zich bezig met deze dreigers, van-
uit het idee dat je de doelwitten wel kunt beschermen, 
maar dat je soms beter ook iets aan de oorzaak kunt 
doen. Aanleiding voor dit project waren vooral twee 
incidenten. Op Koninginnedag 2009 reed Karst T. in 
Apeldoorn onder de ogen van de Koninklijke familie 
op een menigte in met veel doden en gewonden als 
gevolg. En in 2010 verstoorde een man prinsjesdag 
door een waxinelichtje te gooien naar de Gouden 
Koets. Datzelfde jaar verstoorde een man de Nationale 
Dodenherdenking.

Deze incidenten maakten duidelijk dat het bevei-
ligen van hoogwaardigheidsbekleders – de doelwitten 
– niet genoeg was. De Nationaal Coördinator Terro-

rismebestrijding en Veiligheid (NCtv) en Landelijke 
Eenheid van Politie wilden onderzoeken of er ook iets 
aan de oorzaak kon worden gedaan: de bedreigers. 
Om die reden werd een pilot van twee jaar gestart. Het 
idee: breng de bedreigers in kaart, schat het risico op 
incidenten in en onderzoek de mogelijkheden om de 
risico’s omlaag te brengen door samenwerking met 
hulpverleners.

Uniek aan het project Dreigingsmanagement is de 
samenwerking tussen politie en ggz. Normaal zijn de 
werelden gescheiden, waarbij politie zich met opspo-
ring en handhaving bezighoudt, terwijl de ggz zorg 
levert. Maar in dit geval gaat het om mensen die beide 
in zich verenigen: ze kampen met psychische proble-
matiek én vormen een gevaar voor de samenleving.

Het team Dreigingsmanagement richt zich op 
dreigers en stalkers van hoogwaardigheidsbekleders 
voor wie de overheid een bijzondere verantwoorde-
lijkheid heeft, zoals leden van het Koninklijk Huis, 
ministers en Kamerleden. Mensen met een publieke 
functie zijn voor iedereen zichtbaar en het is onver-
mijdelijk dat ze de aandacht trekken van de massa. 
Dit is onderdeel van hun functie en essentieel voor 
een eff ectieve uitoefening van hun taak. Tegelijker-
tijd vormt die zichtbaarheid een beroepsrisico. Ze 

Project dreigingsmanagement

Dreigend en 
wanhopig
De waxinelichtje-gooier, de damschreeuwer en 
Karst T. zijn voorbeelden van solistische dreigers. 
Ze vormen een gevaar voor de samenleving, maar 
dat niet alleen, ze zijn ook ziek. Straff en achteraf 
is niet genoeg, beter is het om incidenten te 
voorkomen. Het project Dreigingsmanagement 
biedt een goede aanpak hiervoor.FO
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Dreigend en 
wanhopig

bevinden zich op de scheidslijn tussen het bereiken 
van de gewenste publiciteit en het aantrekken van 
ongewenste en overlastgevende belangstelling van 
een minderheid van hun publiek: een verscheiden-
heid aan gefrustreerden, wanhopige lieden, ziekelijke 
bewonderaars, publiciteitszoekers en excentriekelin-
gen. Het is de bedoeling van het team om de diensten 
uit te breiden naar lokale hoogwaardigheidsbekleders 
zoals burgemeesters, omdat die ook vaak met dit soort 
overlast te maken krijgen.

Dreigende stalkers
Het team Dreigingsmanagement houdt zich bezig met 
individuen met psychische problemen die bijvoor-
beeld dreigende e-mails sturen of toenadering zoeken 
tijdens evenementen. Het gaat in feite om stalkings-
gedrag. Daaraan kan een risico verbonden zijn dat het 
gedrag bijvoorbeeld verder escaleert en dat er geweld 
bij komt kijken.

In de pilotfase van het project, zo bleek, was on-
geveer tachtig procent uit de doelgroep psychotisch. 
Deze mensen kampen ze met psychosociale proble-
men. Ze zijn eenzaam, hebben geen dagbesteding en 
problemen op het gebied van huisvesting en finan-
ciën.

De werkwijze van het 
team is als volgt: eerst 
wordt de dreiger gesig-
naleerd. Men ontvangt 
rare mails of brieven voor 
de koning of minister-
president. Of de paleis-
wacht constateert dat iemand zich vaak verdacht bij 
de paleispoorten ophoudt. Informatie kan ook komen 
van de wijkagent, vanuit de zorg of van de ministeries. 
Als men naar aanleiding van zo’n melding inschat dat 
de overlast samenhangt met psychische problemen, 
dan wordt de casus aangemeld bij het team Dreigings-
management.

Vervolgens wordt een persoonsdossier opgemaakt, 
door alle informatie te verzamelen over de overlast 
richting hoogwaardigheidsbekleders tezamen met de 
overige informatie uit politie-informatiesystemen. 
Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat ook een (wijk)agent 
heeft gemeld dat iemand veel overlast geeft in zijn 
buurt, dat de buren de afgelopen weken veel last heb-
ben gehad omdat hij steeds op de muren bonkte, of 
dat hij eerder is veroordeeld omdat hij met een hakbijl 
naar de wijkagent heeft gezwaaid.

Daarnaast worden brieven of teksten geanalyseerd 

Het gaat om eenzame, 
wanhopige mensen 
die dreigen
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instrument inventariseert bijvoorbeeld de relatie tus-
sen stalker en slachtoffer, maar ook het motief van de 
stalker. Aan verschillende motieven hangen verschil-
lende risicofactoren.

Voerman, die dit onderzoek uitvoert: ‘Wij hebben 
vooral te maken met rancuneuze stalkers, stalkers 
die voor een bepaalde kwestie genoegdoening willen. 
Dat kan een zoektocht naar rechtvaardigheid zijn of 
men kan uit wraak handelen. Daarnaast zien we ook 
veel stalkers met een roep om hulp of aandacht. Uit 
wanhoop richten deze stalkers zich op politici of het 
koningshuis. Een enkele stalker heeft een liefdeswaan 
of verwantschapswaan ontwikkeld en verwacht bin-
nenkort in te kunnen trekken in een paleis.’

Er wordt gekeken naar het risico van geweld, maar 
ook naar het risico op volharding, beveiligingsinci-
denten en het risico op escalatie: dat iemand steeds 
meer overlast gaat geven. Na de risicotaxatie wordt 
soms ook besloten dat het team zich verder niet met 
de persoon zal bemoeien.

Psychiater Hesta geeft een voorbeeld: ‘Iemand 
werd aangemeld omdat hij steeds met bloemen bij 
de paleispoorten rondhing en rare kleren droeg. De 
conclusie luidde echter dat het een erg fanatieke 
oranjefan betrof die verward overkwam maar verder 
geen gevaar vormde en niet stalkte. Zo iemand is dan 
niet voor ons. Met actievoerders bemoeien we ons 
evenmin. Die kunnen heel vervelend zijn, maar daar 
zijn we niet voor.’

Bij de meerderheid van dreigers – ongeveer hon-
derd – luidt de conclusie dat ze voortdurende overlast 
verzorgen maar een laag risico vormen op geweld. 
Van hen wordt politie-informatie bijgehouden in de 
persoonsdossiers. Ook worden wijkagent en ggz op 
de hoogte gebracht van het probleemgedrag, en wordt 
de risicotaxatie minstens eens per halfjaar herhaald 
totdat de overlast is gestopt. Verder zijn er nog de 
solistische dreigers die een hoog risico vormen. Dit 
is een variabele, maar kleine groep van zo’n vijftien 
personen. Zij krijgen intensief aandacht en voor hen 
wordt een apart plan van aanpak geformuleerd.

Iemand vormt een hoog risico als wordt geconsta-
teerd dat de overlast escaleert: er worden meerdere 
e-mails per dag ontvangen, de persoon kondigt aan 
dat naar een evenement te komen om dat te versto-
ren en geeft aan dat hij zo wanhopig is dat hij geen 
andere uitweg meer ziet dan geweld. Soms hangen 

 het project dreigingsmanagement

psychiater hans hesta en projectcoördinator ingrid dooren 

vormen de tweekoppige leiding van het project. Vanuit de politie 

zorgen een aantal medewerkers dat het team toegang heeft tot 

alle politie-informatie. ervaren politiemensen zijn case-managers: 

zij coördineren de casus, zijn bij alle overleggen en geven uitvoering 

aan het plan van aanpak.

de betrokken recherchepsychologen hebben veel ervaring met 

ernstige geweldsdelicten, verrichten risicotaxaties en adviseren bij 

het aanpakken van de stalking. en er is een sociaal-psychiatrisch 

verpleegkundige bij betrokken. de psychiater en svp’er zijn de brug-

gen naar de zorg, spreken de taal van de zorg en zijn niet in dienst 

van de politie maar fungeren als onafhankelijk adviseur.

het team dreigingsmanagement heeft als primair doel pre-

ventie: veiligheid op lange termijn. het team is niet gericht op het 

opsporen en vervolgen van dreigers, integendeel. dat probeert 

het team nu juist te voorkomen. wel geeft het team advies aan 

politiecollega’s over hoe ze iemand moeten bejegenen als ze hem 

tegenkomen bij een paleis of op straat. 

het team dreigingsmanagement richt zich primair op het 

centrale domein: bedreigers van politici en het koninklijk huis, 

maar kunnen in de toekomst ook van advies dienen bij belagers en 

bedreigers van andere prominente personen, zoals burgemeesters, 

wethouders en schoolleidingen.

het project wordt betaald vanuit de nationale politie, met 

een subsidie voor de duur van vijf jaar om psychiater en spv’er te 

betalen. ook het ministerie van vws financiert mee. de psychiater 

en spv’er werken gemiddeld twee dagen in de week aan het project, 

de projectleider werkt full time en de drie recherchepsychologen 

vervullen samen 1,5 fte.

die iemand gestuurd heeft. Hesta: ‘Als hij schrijft dat 
hij Napoleon is of zoon van de Amerikaanse president, 
dan kun je wanen vermoeden. Op grond van brieven 
kunnen ook vermoedens ontstaan over hallucinaties, 
incoherentie of achterdocht.’

Tot slot wordt ook nagegaan of de persoon bekend 
is bij de ggz, en zo ja, of het beeld dat inmiddels over 
iemand is ontstaan, kan worden bevestigd.

Wanneer gevaarlijk?
Om in te schatten hoe hoog het risico op geweld is, 
wordt het zogeheten stalking risk profile gebruikt. Dit 
risicotaxatie-instrument is gebaseerd op onderzoek 
naar stalking, het risicogedrag van de doelgroep. Het 
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de risicofactoren samen met heel specifieke, weinig 
voorkomende symptomen, zoals de waan gemarteld 
te worden of het horen van stemmen die oproepen 
tot geweld. Bij andere dreigers is er niet zozeer sprake 
van een acute psychose, maar eerder van al jarenlang 
aanwezige wanen en een vorm van complotdenken 
die onderdeel zijn geworden van de persoonlijkheid. 
Zij voelen zich ten einde raad en door niemand serieus 
genomen en dreigen continu met escalatie.

Plan van aanpak
De betrokkenen rondom een solistische dreiger 
worden in kaart gebracht – hulpverleners, politie en 
justitie, gemeente, maatschappelijk werk, maar soms 
ook de woningbouwvereniging – en met hen gaat het 
team Dreigingsmanagement om tafel. Het team deelt 
de relevante politie-informatie met deze professionals 
en bespreekt de risico’s die daarmee samenhangen. 
Het gaat om risico’s voor hoogwaardigheidsbekleders, 
maar ook om risico’s voor de omgeving. Daarna wor-
den de aanwezigen uitgenodigd om mee te denken 
over een plan van aanpak. De werkwijze van het team 
is transparant. Stiekeme dingen zijn uit den boze en 
hulpverleners kunnen hun cliënt inlichten over de 
samenwerking met de politie.

Een plan van aanpak begint met bemiddeling bij 
praktische hulp: een huis, een uitkering, eten. Of 
zoals Hesta uitlegt: ‘Als iemand onder de brug ligt te 
verkommeren, kun je wel zeggen “je moet je medicij-
nen nemen”. Maar dat doet hij niet, want dat is zijn 
probleem niet. Zijn probleem is dat hij onder die brug 
ligt en het koud heeft.’ 

Wat het moeilijk maakt, is dat zorgmijders niet 

vinden dat ze ziek zijn en dat ze wantrouwend zijn. 
En vertrouwen winnen is moeilijk en kost tijd. Ook 
botst men vaak met een onwillige omgeving. Hesta: ‘Je 
wilt relaties herstellen, maar veel betrokkenen hebben 
geen zin meer in die persoon. Een solistische dreiger 
heeft een stabiele omgeving nodig. Maar hij wordt uit 
huis gezet, omdat iedereen bij de woningbouwvereni-
ging heeft geklaagd.’

Het delen van informatie is belangrijk. Zo hebben 
behandelaren vaak onvoldoende zicht op overlast 
die cliënten geven en risico’s die daarmee samen-
hangen. Als ze al in behandeling zijn, zullen ze niet 
snel toegeven dat ze regelmatig dreigbrieven aan de 
koning schrijven. Projectcoördinator Dooren: ‘Politie-
informatie over de overlast van hun cliënt is voor de 
meeste behandelaren nieuw. Als ze dat weten, kunnen 
ze daarmee in hun behandeling rekening houden.’

Of neem de woningbouwvereniging die iemand 
voor de vierde keer een andere woning aanbiedt. Eerst 
klaagde de bewoner over vervelende bovenburen, 
daarna over luidruchtige onderburen. Op de gezamen-
lijke bijeenkomst bleek toen dat hij aan hallucinaties 
leed. Daar schrokken betrokkenen van de woning-
bouwverenging van, want het lag dus niet aan de 
buren. Ook de hulpverlening was verrast, de cliënt had 
immers gezegd dat hij met zijn hallucinaties goed kon 
leven.

In de vergaderingen kan ook duidelijk worden dat 

Het zijn geen enge wolven,  
maar meer lonely chiwawa’s
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een cliënt heel manipulatief en dwingend is en dat alle 
professionals daar bijvoorbeeld ver in meegaan om de 
relatie goed te houden. Door ervaringen met elkaar te 
delen, kun je de aanpak verbeteren. Het extreemste 
voorbeeld is dat van een maatschappelijk werker die 
dreigbrieven voor haar cliënt schreef, omdat die cliënt 
analfabeet was. Zij was hulpverlener en wilde dat goed 
doen en voelde zich daarnaast ook klem zitten.

Hesta: ‘Als je merkt dat je met z’n allen aan de 
leiband loopt, dan kun je dat veranderen. Soms moet 
ieder dat voor zich doen, maar je kunt ook afspreken 
dat bijvoorbeeld de politie grenzen gaat stellen. An-
dere professionals geven door als er grenzen worden 
overschreden, zodat de politie streng kan optreden. 
Soms gebeurt het ook andersom, dan wordt afgespro-
ken dat de politie even niet optreedt tot iemand zijn 
leven weer op orde heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld 
veel boetes openstaan en veel schulden, maar hij is 
ook bezig met een intake voor behandeling en nieuwe 
woonruimte met begeleiding, dan zorg je even voor 
rust in zijn leven.’

En zo wordt er altijd naar maatoplossingen ge-

zocht. Op zich is deze manier van werken niet nieuw 
of enkel voorbehouden aan stalkers van hoogwaar-
digheidsbekleders. Het is wel eigen aan de doelgroep: 
psychiatrisch patiënten die zorg mijden en de maat-
schappij veel overlast geven. Er is dan ook veel contact 
met Bemoeizorg.

Vertrouwelijkheid
De ggz wordt nadrukkelijk bij het werk van het team 
Dreigingsmanagement betrokken. De angst voor het 
schenden van de vertrouwelijkheid is ongegrond, 
aldus Hesta. ‘We hoeven niet te weten wat iemand 
heeft meegemaakt, hoe hij zo geworden is, welke 
medicijnen hij slikt. We willen vooral weten: is er 
een diagnose gesteld? Welke diagnose dat is, hoeven 
we niet eens te weten, maar wel of die betrouwbaar, 
specifiek en geverifieerd is. Vaak is de diagnose bij dit 
soort mensen wat vaag geworden.’

Vervolgens leggen ze hun eigen bevindingen neer, 
gaat Hesta verder. ‘We vertellen dat iemand naar ons 
idee dwingende stemmen hoort, dat hij last heeft van 
imperatieve hallucinaties. We stellen dus nadrukkelijk 
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geen diagnose, maar geven aan wat er mogelijk aan 
de hand kan zijn. En dan willen we weten: past dat in 
jullie diagnose? Als ze iets totaal nieuws horen, vragen 
we verder: is het niet zinvol om de diagnose opnieuw 
aan te scherpen?’

Wat Hesta en zijn team ook willen weten: ‘Is er een 
behandelplan? Is dat “smart” geformuleerd, dus met 
duidelijke doelen en een tijdspad? En staat er in het 
behandelplan ook iets over het gevaar? Over de woon-
situatie als dat een groot probleem is? Is medicatie 
onderdeel van het plan? Wanneer worden de doelen 
gehaald? Als we daarover kunnen communiceren, 
hoeven we geen vertrouwelijkheid te schenden.’ 

Het overleg mondt uit in een plan van aanpak en 
in afspraken over wat de houding ten opzichte van 
iemand moet zijn. Moet iedereen zich structurerend 
op gaan stellen? Of vooral zorgend? Dat is heel divers, 
hangt af van de situatie en van wat iemands specifieke 
problemen zijn.

Hesta: ‘Abstracter gezegd: er zijn veel beschermen-
de factoren, zoals werk, relatie en dagbesteding. Die 
proberen we te vergroten en negatieve zaken proberen 
we te remmen. Als iemand heeft gemerkt dat dreigen 
helpt, proberen we dat weer af te leren door er niet 
langer in mee te gaan, maar vooral te normeren. Ook 
hebben we instructies voor de wijkagent, beveiligers 
of paleiswachten over hoe ze het beste met iemand 
kunnen omgaan. Bijvoorbeeld: niet te veel aankijken. 
Of niet tegen zijn wanen ingaan. Zeg bijvoorbeeld 
niet: “Je bent geen zoon van Obama” Maar iets als: 
“Goh joh, dat lijkt me ingewikkeld”.’

En een belangrijke stap is medicatie, aldus Hesta, 
want die kan echt helpen als iemand ziek is. ‘Maar 
daar kun je niet mee beginnen, daar tunnel je lang-
zaam naartoe. Maar medicatie is belangrijk, want dat 
is de reden dat het met sommige mensen nu beter 
gaat.’

Signaleren
Tot slot moet er een signaleringsplan zijn om in de 
gaten te houden of het in de toekomst niet weer mis-
gaat. Iemand die vindt dat het goed gaat, voelt soms de 
verleiding zijn pillen te laten staan. En meestal is het 
niet de dokter of ggz die dit als eerste doorheeft. Het is 
eerder de woningbouwvereniging die weer klachten 
over overlast binnenkrijgt. Of er komen signalen bij 
de politie binnen. Hesta: ‘We spreken met elkaar af op 

welke signalen we moeten letten. En als die signalen 
er zijn, dat we dan weer bij elkaar moeten komen, 
omdat het mogelijk mis gaat.’

Het project vergt een andere manier van denken 
van de politie. Enkel afstraffen werkt voor deze groe-
pen niet, er moet juist aan de beschermende factoren 
gewerkt worden. De politiek staat erachter, minister 
Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) was lovend over 
de pilot. En de brief waarin hij dat liet weten, werd 
mede ondertekend door de minister van vws.

Een verheugende gebeurtenis, aldus Hesta. ‘Fijn 
dat er vanuit justitie gedacht wordt aan zorg, maar 
helemaal fijn dat er vanuit vws gedacht wordt aan 
veiligheid. Dat is vrij revolutionair in de zorg. Toen we 
begonnen, was er bij de zorg amper interesse voor dit 
project. Als we over iemand zeiden: “We vinden hem 
doodeng”. Dan reageerde een behandelaar: “ Welnee! 
Ik heb hem pas nog gezien, prima jongen. Hij zegt al 
drie jaar dat hij een aanslag gaat plegen en dat heeft hij 
nog nooit gedaan”.’ 

*Hans Hesta is niet zijn eigen naam
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 solistische dreigers

solistische dreigers zijn meestal alleenstaande, werkeloze 

mannen, met getroebleerde relaties. de gemiddelde leeftijd is 

met rond de vijftig hoog. Vaak gaat het om zorgmijders, wat 

niet zelden werd veroorzaakt doordat cliënten ook de hulpver-

leners hebben bedreigd. Ze hebben verder een lange weg van 

toenemende frustratie achter de rug. er zit vaak grond in hun 

grieven: iemand is zijn bedrijf kwijtgeraakt en heeft zo miljoe-

nen verloren. of iemand heeft geen vergunning gekregen van 

de gemeente en dat is een beetje raar gelopen. maar hoewel 

de grieven op zichzelf voorstelbaar zijn, is de reactie zo buiten 

proportie dat die niet meer te volgen is.

speciaal aan deze groep is dat ze kampen met ernstige 

psychische problemen. Vaak zijn mensen dan tot weinig meer 

in staat, maar deze solistische dreigers blijven nog genoeg 

overeind om te kunnen handelen. Ze sturen dreigende e-mails, 

brieven, ze bellen of gaan bij paleizen staan, soms dagelijks. 

wat ze doen, valt samen te vatten als stalken.
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Dubbel gepakt?
tuchtrecht

de casus
Pauline1 werkt als gz-psycholoog 
in opleiding in een ggz-instelling. 
Eén van haar cliënten is Frits. Frits 
is gediagnosticeerd als iemand 
met een persoonlijkheidsstoornis 
NaO (niet anders omschreven). Op 
een gegeven moment is Pauline 
bang dat Frits mogelijk suïcidaal is 
of dat hij weer naar de fl es zal grij-
pen. Zij besluit hem in het week-
end bij haar thuis uit te nodigen. 
Zij bespreekt dit niet met haar 
begeleider en noteert dat evenmin 
in het dossier. Blijkbaar hebben ze 
het goed gehad dat weekend, want 
daarna ontwikkelt zich tussen hen 
een seksuele relatie. Kort na het 
weekend rond Pauline haar oplei-
ding af en gaat zij op een andere 
afdeling werken.

Na ongeveer vier maanden 
vertelt Frits op de afdeling, waar 
hij nog steeds verblijft, over zijn 
relatie met Pauline. Dit komt de 
directeur van de instelling ter 
ore, die Pauline onmiddellijk ter 
verantwoording roept. Zij geeft 
de relatie toe en wordt op slaande 
voet ontslagen. Even later wordt 
de relatie met Frits beëindigd. Na 
haar ontslag belandt Pauline in de 
bijstand. Zij besluit voorlopig niet 
als gz-psycholoog te gaan werken 
en vindt na enige tijd een baan als 

docent. Ook meldt zij zich direct 
aan bij een klinisch psycholoog 
voor een psychotherapeutische 
behandeling.

Zowel de directie als Frits zien 
af van het doen van aangifte bij 
de politie en dienen evenmin 
een tuchtklacht in. Wel meldt de 
directie de relatie bij de Inspectie. 
Er volgt een gesprek tussen Pau-
line en de Inspectie. Zij spreken 
af dat de Inspectie geen klacht 
indient bij het Regionaal Tuchtcol-
lege, maar dat Pauline zich bij de 
Inspectie zal melden als zij weer 
in de directe cliëntenzorg wil gaan 
werken. De Inspectie wil dan een 
verslag van haar therapeut over 
de voortgang en resultaten van de 
therapie ontvangen. Ook wordt 
verwacht dat de verantwoordelijk-
heid van Pauline als hulpverlener 
in de therapie aan de orde komt. 
Op dat moment zal de Inspectie 
haar oproepen voor een gesprek 
om te beoordelen of zij inderdaad 
weer verantwoord aan de slag kan 
gaan in de gezondheidszorg.

Na anderhalf jaar meldt Pau-
line zich volgens afspraak weer 
bij de Inspectie. Haar therapie 
heeft ongeveer een jaar geduurd 
en zij wil weer aan het werk als gz-
psycholoog. De ontslagbrief van 
de klinisch psycholoog aan haar 

Na een ernstige fout verliest Pauline haar 
werk als gezondheidszorg psycholoog. 

De fout wordt gemeld bij de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg. Met de Inspectie 
worden een aantal afspraken gemaakt 

waaraan Pauline moet voldoen wil zij weer 
als gz-psycholoog aan de slag mogen gaan. 
De Inspectie verwacht van haar bericht als 

aan de voorwaarden voldaan is. 
Als het zover is, meldt Pauline zich. 

Dan gebeurt er iets onverwachts: 
de Inspectie dient vanwege een 

beleidswijziging alsnog een klacht in. 

1          Dit artikel is gebaseerd op een uit-
spraak van het College van Toezicht, zoals 
die geanonimiseerd op de website van het 
NIP te vinden is. De hier gebruikte namen 
zijn verzonnen. De uitspraak van het 
College is de enige informatiebron. Wij 
hebben geen inzage in stukken die door 
de partijen zijn ingebracht.
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tuchtrecht

huisarts voegt zij aan haar verzoek 
toe. De Inspectie nodigt haar uit 
voor een gesprek. Direct bij de 
aanvang van dit gesprek krijgt 
Pauline echter te horen dat de 
Inspectie alsnog een tuchtklacht 
tegen haar gaat indienen. Eind 
2012 heeft de Inspectie haar beleid 
gewijzigd en besloten geen onder-
handse afspraken meer te maken 
met beroepsbeoefenaren die 
tuchtrechtelijk verwijtbaar heb-
ben gehandeld. Dergelijke zaken 
worden voortaan ter beoordeling 
aan de tuchtrechter voorgelegd. 
De Inspectie beoordeelt niet meer 
zelf of een beroepsbeoefenaar 
veilig in de gezondheidszorg kan 
werken of niet.

De reactie van Pauline 
Ik stel me zo voor dat dit bericht 
bij Pauline hard aankwam. Denk je 
dat je afspraken met de Inspectie 
hebt gemaakt en dat je conform 
daaraan handelt, blijkt opeens dat 
de Inspectie zich door een beleids-
verandering niet meer gebonden 
acht aan die afspraken. In plaats 
van dat je, zoals je verwachtte, de 
laatste stap kunt gaan zetten in 
het verantwoord terugkeren in je 
beroep, moet je opeens alsnog een 
tuchtprocedure doormaken.

Tegenover het Tuchtcol-
lege bestrijdt zij de klacht van de 
Inspectie niet. Zij is doordrongen 
van de ernst van de feiten en haar 
gedragingen. Maar zij verwacht 
dat het college de Inspectie niet 
ontvankelijk verklaart in de 
klacht, omdat de Inspectie met 
haar had afgesproken geen klacht 

in te dienen. Dit blijkt ook uit 
het schriftelijke verslag van dat 
gesprek. Zij meent dat zij met 
recht op deze afspraken mocht 
vertrouwen.

Wat vindt het Tuchtcollege?
Het college oordeelt dat de Inspec-
tie niet de van haar verwachte 
zorgvuldigheid en betrouwbaar-
heid in acht heeft genomen door 
op de genoemde toezegging terug 
te komen. Pauline heeft immers 
naar het zich laat aanzien aan alle 
voorwaarden voldaan. Boven-
dien is de beleidswijziging van 
de Inspectie nergens vastgelegd 
en dus niet bekend bij beroeps-
beoefenaren. Ook is er geen 
overgangsregeling gemaakt voor 
afspraken, die al gemaakt waren 
voor de beleidswijziging. Dit alles 
neemt niet weg dat de Inspectie 
wél bevoegd is om een tuchtklacht 
in te dienen en dus is de Inspectie 
ontvankelijk in deze klacht.

Inmiddels staat het niet 
meer ter discussie dat Pauline 
tuchtrechtelijk verwijtbaar is 
geweest in het aangaan van de 
seksuele relatie met Frits. Pauline 
zelf erkent dat ook. De klacht is 
daarom gegrond. Als regel past 
bij een dergelijke fout een zware 
maatregel. Het college besluit 
echter af te zien van het opleggen 
van een maatregel. En wel om de 
volgende redenen: zij is destijds 
uit zichzelf direct gestopt met haar 
werk als gz-psycholoog en is in 
therapie gegaan om te werken aan 
haar persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Zij heeft zich open 

en coöperatief opgesteld en heeft 
voldaan aan alle voorwaarden van 
de Inspectie. Al met al is Pauline 
drie jaar niet werkzaam geweest 
als gz-psycholoog. Het effect daar-
van is groter dan een schorsings-
maatregel die het college anders 
zou hebben opgelegd. Klaar dus 
wat het college betreft.

Door het indienen van deze 
klacht heeft de Inspectie in feite 
de vraag of Pauline verantwoord 
weer als gz-psycholoog aan het 

werk kan doorgeschoven naar het 
college. Maar, zegt het college, dat 
is helemaal niet onze taak. Het col-
lege oordeelt slechts over klachten. 
Deze vraag hoort juist wel door de 
Inspectie beantwoord te worden. 
Door de vraag bij het college te leg-
gen geeft de Inspectie, aldus het 
college, blijk van een slecht inzicht 
in de wettelijke taken van zowel 
het college als van de Inspectie 
zelf.

Wat valt op?
Allereerst moet natuurlijk erkend 
worden dat het aangaan van een 

Het moge duidelijk 
zijn dat de tijd van 
onderhandse afspraken 
met de Inspectie 
voorbij is
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3          Staat van de Gezondheidszorg (SGZ) 2013, op 
www.igz.nl, gezien op 8-4-2014.

Denk je dat je afspraken met de 
Inspectie hebt gemaakt, blijkt 
opeens dat de Inspectie door een 
beleidsverandering zich daar niet  
meer aan gebonden acht

2          Artikel III.2.3.7: De psycholoog gaat met zijn 
cliënt geen seksuele relatie aan tijdens de profes-
sionele relatie, of direct aansluitend daaraan. Ook 
nadien is hij daarin terughoudend. Hetzelfde 
geldt voor de relaties met andere betrokkenen, 
waarin sprake is van een aanzienlijk machtsver-
schil of grote afhankelijkheid, zoals studenten of 
supervisanten.

relatie tijdens of direct aanslui-
tend aan een behandelrelatie 
niet kan. Artikel III.2.3.7 (Geen 
seksuele relatie met de cliënt)2  
van de beroepscode is daarover 
glashelder. In de code van de Ame-
rican Psychological Association (apa) 
wordt in dit verband gesproken 
over een termijn van twee jaar, 

waarin na afloop van de behan-
deling geen nieuwe relatie kan 
worden aangegaan.

Het noemen van een ter-
mijn heeft vanzelfsprekend iets 
willekeurigs. Maar duidelijk is 
wel dat er behoorlijk wat tijd 
overheen moet gaan, wil men de 
dynamiek en asymmetrie van een 
behandelrelatie achter zich laten. 
Over dit punt is eigenlijk geen 

discussie. Zelfs Pauline geeft toe 
dat zij vanaf het begin wist dat zij 
fout zat, maar zij was te verliefd. 
Opleiding, supervisie en intervi-
sie zijn belangrijke methoden om 
professioneel om te gaan met de 
eigen gevoelens, die een rol spelen 
in een behandelrelatie. 

Opvallender is de rol van de 

Inspectie. De rol van de Inspectie 
is toe te zien op de kwaliteit van 
de zorgverlening. Het indienen 
van klachten bij één van de 
regionale tuchtcolleges tegen 
BIG-geregistreerde professionals 
die op een of andere manier in de 
fout zijn gegaan, is een methode 
die de Inspectie daarbij kan inzet-
ten. Het is wel begrijpelijk dat de 
Inspectie besloten heeft af te zien 

van het maken van afspraken met 
de beroepsbeoefenaren gezien 
de daarmee opgedane ervaring. 
Zo is in de media veel aandacht 
geweest voor de zaak van de 
neuroloog Ernst Jansen Steur, met 
wie destijds wel afspraken werden 
gemaakt. Deze neuroloog ver-
plaatste echter eenvoudigweg zijn 
werkzaamheden naar Duitsland 
en zette daar zijn praktijken voort 
– een ongewenste zaak. 

Het verhaal van Pauline il-
lustreert dat het mogelijk is dat de 
Inspectie zelf een klacht tegen een 
psycholoog indient. Veel psycho-
logen zijn zich dit niet bewust. 
De Inspectie schat dat één tot vijf 
procent van de beroepsbeoefena-
ren disfunctioneert. Het voorkó-
men van dit disfunctioneren is 
voor de Inspectie een speerpunt 
voor de komende jaren.3 Het 
moge duidelijk zijn dat de tijd van 
onderhandse afspraken met de 
Inspectie voorbij is. Dat schept in 
ieder geval duidelijkheid.   
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De aanbeveling van de Multidisci-
plinaire Richtlijn Angststoornissen 

(2009) is om bij ptss als psycho-
logische behandeling emdr of 

(Imaginaire) Exposure te indiceren, 
de patiënt geïnformeerd tussen beide 

te laten kiezen, en bij onvoldoende 
resultaat te switchen. Worden deze 
aanbevelingen door behandelaren 

gevolgd, vragen Manou van den Berg 
en Agnes van Minnen zich af. En zo 

niet, waarom dan niet?
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Inleiding
Volgens het stepped care-model van de Multidisciplinaire 
Richtlijn Angststoornissen (mra; 2009) zijn traumagerichte 
cognitieve gedragstherapie (tg-cgt) en Eye Movement 
Desensitisation and Reprocessing (emdr) de eerste keus als 
behandelingen van Posttraumatische Stressstoornis (ptss). 
De mra adviseert om op basis van behandelwensen van de 
patiënt te kiezen uit een behandeling met tg-cgt of emdr, en 
deze behandeling na acht tot twaalf weken te evalueren. Bij 
onvoldoende herstel adviseert de mra om te kiezen voor de 
nog niet gegeven psychologische behandeling (dat wil 
zeggen: na tg-cgt wordt voor emdr gekozen en vice-versa) of 
voor medicatie.
 De bewijskracht voor de effectiviteit van de tg-cgt die 
bestaat uit herhaalde Imaginaire Exposure (ie) aan de 
traumatische gebeurtenissen en exposure in vivo aan 
situaties die in het dagelijks leven vermeden worden, is 
volgens de mra het sterkst. emdr is even effectief gebleken 
als ie voor ptss (Bisson et al., 2007), en ook de bewijskracht 
voor de effectiviteit van emdr is volgens de mra van het 
hoogste niveau.
 Het achterliggende werkingsmechanisme van (Imagi-
naire) Exposure is extinctie. emdr is een behandeling waarbij 

de traumatische herinnering wordt geactiveerd waarna een 
afleidende stimulus (bijvoorbeeld door de behandelaar 
uitgelokte oogbewegingen) wordt geïntroduceerd. Hoewel 
aanvankelijk vermoed werd dat emdr werkzaam zou zijn 
omdat het eveneens exposure-elementen bevat, werd deze 
gedachtegang recent weerlegd. Een ander werkingsmecha-
nisme blijkt de effecten van emdr beter te verklaren: door de 
afleidende stimulus (oogbewegingen) wordt het werkgeheu-
gen bezet, waardoor de emotionaliteit van de traumatische 
herinnering afneemt (Van den Hout & Engelhard, 2011).
Bij de behandeling van ptss is (onder de angststoornissen) 
een unieke en mogelijk voordelige situatie ontstaan omdat 
de mra (2009) twee psychologische behandelingen aanbe-
veelt, die ieder een ander werkingsmechanisme hebben. 
Patiënten die niet van de ene behandeling profiteren, doen 
dat mogelijk wel van de andere.
 In dit onderzoek wordt bekeken of de aanbevelingen van 
de mra (2009) in de praktijk gevolgd worden waar het gaat 
om ie en emdr, en welke factoren een rol spelen bij de 
indicatiestelling van deze interventies. Er zijn diverse 
aanwijzingen uit eerder onderzoek dat met name exposure-
behandeling weinig gebruikt wordt in de klinische praktijk. 
Uit Amerikaans onderzoek (Becker, Zayfert & Anderson, 

Indicatiestelling eerste keus 
richtlijnbehandelingen bij PTSS

EMDR en 
(Imaginaire) 
Exposure: 
waarom niet?
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2004) bleek slechts 17% van de behandelaren te kiezen voor 
ie bij de behandeling van ptss. Ook in Nederland bleek ie 
weinig gebruikt te worden door traumatherapeuten, en werd 
emdr significant vaker geïndiceerd (Van Minnen, Hendriks 
& Olff, 2010). Onbekend is of behandelaren bij de tweede 
behandelstap, als de eerste niet geslaagd is, alsnog voor ie 
kiezen.
 Ook is onbekend of de keuze voor de behandeling in de 
klinische praktijk, conform de aanbevelingen van de mra 
(2009), wordt gemaakt op basis van de behandelwensen van 
de patiënt. Dit zou een rol kunnen spelen bij de indicatiestel-
ling. Uit eerder onderzoek bleek dat patiënten desgevraagd 
een psychologische behandeling voor ptss (ie) prefereerden 
boven medicatie (Angelo et al., 2008), en dat wanneer 
patiënten aangaven dat ze een traumagerichte behandeling 
(emdr of ie) wilden, behandelaren deze behandelingen vaker 
indiceerden (Van Minnen et al., 2010). 
 Een andere factor die een rol kan spelen bij de indicatie-
stelling, is de mate van training en ervaring van behandela-
ren. Uit eerdere studies bleek dat hoe meer training en 
ervaring men heeft met een bepaalde behandelmethode, hoe 
vaker men deze indiceert of gebruikt (Becker et al., 2004; 
Devilly & Huther, 2007; Sprang, Craig & Clark, 2008; Van 
Minnen et al., 2010). In Nederland bleek dat traumabehande-
laren beter getraind zijn in emdr dan in ie, wat verschillen in 
indicatiestelling zou kunnen verklaren (Van Minnen et al., 
2010).
 In de studie van Becker et al. (2004) bleek dat ook 
comorbiditeit van invloed was op de indicatiestelling. 
Volgens behandelaren waren diverse comorbide stoornissen 
of bijkomende problemen een contra-indicatie voor ie, met 
name suïcidaliteit (85%) en een comorbide psychotische 
stoornis (85%); 37% gaf zelfs aan dat elke comorbide stoornis 
een reden was om geen ie aan te bieden. De realiteit in de 
dagelijkse praktijk is echter dat 79 tot 88.3% van de ptss-
patiënten één of meerdere comorbide stoornissen heeft 
(Kessler et al., 1995). De mra (2009) geeft weinig handvatten 
voor behandelindicaties in geval van comorbiditeit, en 
spreekt zich alleen uit over een ernstige comorbide depres-
sie: dan wordt de voorkeur gegeven aan een behandeling met 
antidepressiva. Wanneer de depressie voldoende is opge-
klaard, kan vervolgens ie of emdr worden toegevoegd. Uit 
onderzoek onder Nederlandse behandelaren bleek dat 
inderdaad bij een comorbide depressie vaker medicatie werd 
geïndiceerd dan ie (Van Minnen et al., 2010).
 De richtlijn geeft geen aanwijzingen hoe te handelen in 
geval van comorbiditeit anders dan depressie, en onbekend 

is wat behandelaren in geval van andere comorbiditeit doen. 
Welke comorbide stoornissen of problemen zien behandela-
ren als contra-indicatie voor de behandeling met ie of emdr? 
En hoe beïnvloedt de aanwezigheid van comorbiditeit de 
behandelkeuzes? Daarbij vroegen we ons in het bijzonder af 
hoe behandelaren handelen in geval van een comorbide 
Borderline Persoonlijkheidsstoornis (bps), omdat bps een 
stoornis is die vaak samen met ptss voorkomt. Onderzoek 
van Pagura et al. (2010) wees uit dat 24.2% van de mensen 
met ptss ook een bps heeft, en uit onderzoek van Heffernan 
& Cloitre (2000) bleek dat een comorbide bps voorkomt bij 
37% van de vrouwen met een ptss als gevolg van seksueel 
trauma in de kindertijd. De werkgroep Multidisciplinaire 
Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (mrp; 2008) beveelt bij 
een combinatie bps met ptss een geïntegreerde aanpak aan 
waarbij de behandeling zich op beide stoornissen richt.
 In dit artikel zal een antwoord gegeven worden op een 
aantal vragen. Hoeveel ptss-patiënten krijgen in de praktijk 
als eerste keus een behandeling met ie of emdr aangeboden? 
En mogen patiënten inderdaad zelf kiezen? Indien de ene 
behandeling niet werkt, krijgen zij dan de andere aanbevolen 
behandeling? Wat als de patiënt naast ptss nog andere 
stoornissen heeft? En wat is de invloed van training en 
ervaring op de indicatiestelling?

Methode 

Onderzoeksmateriaal Om de resultaten te kunnen 
vergelijken met die uit het eerdere onderzoek van Becker 
et al. (2004), werd hun enquête als uitgangspunt genomen. 
Deze werd vertaald naar het Nederlands en aan de 
respondenten aangeboden als digitale vragenlijst.

1. Algemene therapeutvariabelen
Als eerste werd de respondenten gevraagd naar hun leeftijd 
en geslacht, theoretische oriëntatie, werksetting, behandel-
intensiteit (ambulant, deeltijd of klinisch), en het aantal 
face-to-face patiëntcontacten per week. 

Patiënten moeten 
vaker betrokken 
worden bij de keuze 
van behandeling
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2. Behandelindicatie
De respondenten werd gevraagd aan te geven welk percen-
tage van hun patiënten met ptss zij in de afgelopen vijf jaar 
(van twee jaar na uitkomen van de eerste mra in 2003 tot 
moment van enquête in 2010) hadden geïndiceerd voor een 
bepaalde behandeling. Zij konden hiervoor naast emdr en 
Exposure (Imaginair en in vivo; ie), kiezen uit een aantal 
overige behandelingen die vaak worden gebruikt, zowel 
internationaal als in Nederland.

2.1 Behandelindicatie bij vignetten 
Aanvullend op de studie van Becker et al. (2004) werd de 
respondenten een viertal vignetten voorgelegd om het beslis-
singsproces bij de indicatiestelling van vergelijkbare 
patiënten te kunnen volgen. Deze bestonden ieder uit een 
diagnostische beschrijving van een patiënte met ptss, 
aangevuld met een dsm-iv-classificatie. De vignetten waren 
gecontroleerd voor leeftijd (25-28 jaar), geslacht (vrouw), 
aard van de traumatisering (seksueel), leeftijd van traumati-
sering (acht tot tien jaar), hulpvraag (wil van angstklachten 
af) en symptoombeschrijving. De variabele comorbiditeit 
was gemanipuleerd: bij twee vignetten was er geen sprake 
van comorbiditeit en bij twee vignetten wel (Borderline 
Persoonlijkheidsstoornis zonder automutilatie en suïcidali-
teit).

2.1.1 Behandeling van eerste keus
Per vignet konden de respondenten aangeven of zij gerichte 
ptss-behandeling geïndiceerd vonden, en zo ja; wat hun 
behandeling van eerste keus was.

2.1.2 Tweede behandelstap
Vervolgens werd hen gevraagd welke behandeling ze 
geïndiceerd achtten als hun behandeling van eerste keus in 
het betreffende vignet al was aangeboden maar onvoldoende 
klachtenreductie had opgeleverd.

2.1.3 Behandelvoorkeur van patiënt
Ook konden ze aangeven wie zij de beslissing zouden laten 
nemen over de te volgen behandeling: de patiënt (na het 
geven van psychoeducatie), zijzelf of hun team. Deze vraag is 
later toegevoegd, daarom is het aantal respondenten op deze 
vraag lager (n=240).

3. Contra-indicaties
De respondenten konden aangeven welke comorbide 
stoornissen en bijkomende problemen volgens hen contra-

indicaties waren voor behandeling met ie of emdr. Hiervoor 
is de lijst met twintig items van Becker et al. (2004) na 
literatuurstudie en interviews met clinici aangevuld met 
twaalf extra items, die gescoord konden worden op een 
vierpuntsschaal. Een stoornis of probleem werd als contra-
indicatie beschouwd wanneer de respondent deze als 
‘waarschijnlijk’ of ‘absoluut’ scoorde.

1.4. Ervaring en training
De respondenten werd gevraagd op een driepuntsschaal aan 
te geven in welke mate zij getraind en ervaren waren in de 
eerder genoemde behandelingen.

1.5 Attitudes
De respondenten konden aangeven of zij het eens of oneens 
waren met een zevental stellingen over emdr of ie. Deze 
resultaten zullen niet in dit artikel gerapporteerd worden.

Populatie en beschrijving steekproef In 2010 waren 
er in Nederland 13.169 geregistreerde gz-psychologen, van 
wie er 3.277 lid waren van het nip, specifiek van de sector 
gezondheidszorg. Deze groep bestond uit 30.8% mannen en 
69.2% vrouwen, variërend in leeftijd van 25 tot 89 jaar, met 
een gemiddelde leeftijd van 49.4 jaar (sd=10.6). In maart 2010 
werd aan deze groep per e-mail een uitnodiging verstuurd 
om deel te nemen aan de enquête. In september 2010 hadden 
491 respondenten (15.0%) de enquête ingevuld.
 De respondenten bestonden uit 25.1% mannen en 74.9% 
vrouwen, variërend in leeftijd van 25 tot 71 jaar, met een 
gemiddelde leeftijd van 48.0 jaar (SD= 10.3). 57.4% van de 
respondenten beschouwde cognitieve gedragstherapie als 
primaire theoretische oriëntatie, gevolgd door eclectische/
integratieve psychotherapie (22.0%). 16.5% beschouwde 
cliëntgerichte, psychodynamische/psychoanalytische, of 
systeemtherapie als primaire theoretische oriëntatie. De 
meeste respondenten werkten in een ggz- of riagg-instelling 
(39.3%), in een eerstelijnspraktijk (27.1%), of in een vrijgeves-
tigde tweedelijnspraktijk (19.3%). Het overgrote deel van de 

Het werkings-
mechanisme van 
(Imaginaire) 
Exposure is 
extinctie
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respondenten (87.6%) behandelde vooral ambulant, de 
overige 12.4% werkte vooral in een klinische, deeltijd of 
langdurende zorgsetting.

Respons en representativiteit De respons in deze 
studie (15.0%) was lager dan in de studie (27.3%) van Becker 
et al. (2004). Het is niet ondenkbaar dat een deel van de 
enquêtes die werden verstuurd vanuit een groot databestand 
niet ontvangen is door de respondenten, hoewel we hier 
geen gegevens over hebben. In de studie van Becker et al. 
was de oorspronkelijke respons lager, maar werd naar boven 
gecorrigeerd omdat bij 5.1% van de respondenten de enquête 
niet bezorgd kon worden.
 De respondenten leken op grond van de variabelen 
leeftijd en geslacht een goede afspiegeling te zijn van de 
totale groep gz-psychologen die lid zijn van de sector 
Gezondheidszorg van het nip. Om een betere indruk te 
krijgen van de representativiteit van de respondenten voor 
de gz-psychologen in het veld werd een aanvullende 
responsstudie gestart onder 89 gz-psychologen (94.0% 
respons) van een grote ggz-instelling (3500 medewerkers), 
die de algemene therapeutvariabelen invulden.
 Er werd geen signifi cant verschil gevonden op de 
variabelen geslacht, theoretische oriëntatie, intensiteit van 
de behandelingen, en de hoeveelheid face-to-face-contacten 
per week. De gemiddelde leeftijd van de respondenten in de 
hoofdstudie was wel signifi cant hoger (45.8) dan de gemid-
delde leeftijd van de respondenten in de responsstudie (41.2; 
(t(154)=3.54, p<.001; de uitkomst van Levene’s toets wees op 

signifi cante verschillen in variantie, daarom zijn de vrij-
heidsgraden aangepast).
 Een verschil in leeftijd zou klinisch relevant kunnen zijn 
voor de afhankelijke variabelen training en ervaring (oudere 
respondenten hebben meer ervaringsjaren). Leeftijd bleek 
echter niet samen te hangen met de mate van training en 
ervaring in emdr, en met de mate van ervaring met ie. Wel 
bleken oudere respondenten signifi cant minder training te 
hebben gehad in ie; hiervoor zal bij de analyses gecorrigeerd 
worden.
 Dat er op vier van de vijf therapeutvariabelen geen 
verschil gevonden werd tussen de respondenten van de 
hoofdstudie en die van de responsstudie, was een belangrijke 
aanwijzing dat de steekproef representatief was.

Analyses Voor de behandelindicaties konden respondenten 
per behandelvorm aangeven welk percentage van hun 
patiënten zij geïndiceerd hadden voor of behandeld met 
ie, emdr, of een van de overige behandelingen. Om de 
percentages per behandelvorm met elkaar te kunnen 
vergelijken, is van de antwoordcategorieën een gewogen 
gemiddelde berekend. De uitkomst daarvan is het 
gemiddelde percentage patiënten die in de afgelopen vijf jaar 
de betreff ende behandelvorm aangeboden hebben gekregen.
 Voor de vergelijking van de indicatiestelling bij de 
casussen met en zonder comorbiditeit werd bij de continue 
variabelen gebruik gemaakt van gepaarde t-toetsen, en de 
categorische variabelen werden vergeleken met een 
chikwadraattoets. Verschillen in aantal contra-indicaties 
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tussen ie en emdr werden getoetst met een ongepaarde 
t-toets. Met één-factor anova’s (met Bonferroni-correctie) 
werd getoetst of er een verschil was in het aantal contra-
indicaties dat werd gesteld bij de verschillende maten van 
training en ervaring van de respondenten. Bij de toetsing 
met training in ie werd leeftijd als covariaat toegevoegd.

Resultaten

Behandelindicaties In de enquête gaven de 
respondenten aan gemiddeld 49.9% van hun patiënten met 
ptss te hebben geïndiceerd voor emdr en 25.7% voor ie.
 Bij de vier vignetten bleek dat 57.2% van de respondenten 
de patiënte als behandeling van eerste keus indiceerde voor 
ie (4.2%) of emdr (52.9%). 30.4% van de respondenten zou de 
keuze voor de behandeling baseren op de behandelwensen 
van de patiënte. Wanneer de eerste behandelstap niet 
voldoende effectief was gebleken, zou 16.4% van de respon-
denten als tweede behandelstap emdr aanbieden na ie, of ie 
na emdr. Bij twee behandelstappen bood 59.8% één van 
beide behandelingen aan, en 23.9% bood geen van beide aan. 

De invloed van comorbiditeit In geval van 
comorbiditeit (zie tabel 1) werd significant minder vaak ie 
of emdr als eerste keus aangeboden (t(490)=18.3, p<.001), 
was het aantal aangeboden emdr- en ie-behandelingen bij 
twee behandelstappen minder groot (t(490)=17.2, p<.001) en 

bepaalde de behandelaar de behandelindicatie minder vaak 
op basis van de behandelwensen van de patiënt, en vaker 
samen met het team (x2=80.5, p<.001).

Contra-indicaties De comorbide stoornissen die door 
de meeste respondenten werden aangemerkt als contra-
indicatie voor emdr of ie waren een psychotische stoornis 
(respectievelijk 67.4% en 67.0%), een dissociatieve stoornis 
(resp. 45.4% en 55.2%), middelenafhankelijkheid (resp. 43.2% 
en 44.4%) en een ernstige depressie (resp. 39.7% en 44.6%). 
De bijkomende problemen die door de meeste respondenten 
werden aangemerkt als contra-indicatie voor emdr of ie 
waren psychotische kwetsbaarheid (resp. 47.7% en 59.9%), 
dissociatie (resp. 38.7% en 48.5%), een recente suïcidepoging 
(resp. 35.2% en 45.6%), suïcidale gedachten (resp. 26.5% en 
38.5%), en recente automutilatie (resp. 22.4% en 33.0%). Voor 
behandeling met ie werden significant meer comorbide 
stoornissen en problemen als contra-indicatie beschouwd 
(M=9.4, sd=7.0) dan voor behandeling met emdr (M=6.8, 
sd=6.1; t(454)=9.4, p<.001).

Training en ervaring Tabel 2 bevat een overzicht 
van de mate van training en ervaring met ie en emdr die 
behandelaren rapporteerden. 68.6% van de respondenten 
heeft minimaal enige training gehad in zowel emdr als in ie, 
14.5% heeft intensieve training in beide gehad.
 Behandelaren stelden minder contra-indicaties wanneer 

   

Vignetten
zonder 
comorbiditeit

Vignetten
met comorbiditeit 
(BPS)

1a Eerste keus psychologische 
behandeling
(n= 491)

emdr of ie 77.0% 37.4%*
(waarvan EMDR) 72.1% 33.7%
(waarvan IE) 4.9% 3.7%

overige behandeling 17.9% 40.8%

geen traumabehandeling 4.2% 22.7%

1b Keuze behandeling wordt gemaakt 
door:
(n=240)
 

patiënt 38.3% 22.5%*

behandelaar 26.6% 20.6%

team 25.1% 44.2%

1c Indicatie EMDR en IE 
bij twee behandelstappen
(n= 491)

beide 22.1% 10.7%*
eén 67.3% 52.1%

geen van beide 10.6% 37.1%

  Tabel 1 Keuzes van respondenten bij vignetten. * p<.001
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ze intensieve training hadden gehad in de betreffende 
behandelvorm: ie: F(3,454)=11.1, p<.001; idem met leeftijd als 
covariaat: F(3,444)=9.76, p<.001), emdr: F(3,454)=11.1, p<.001), 
en wanneer ze er enige of veel ervaring mee hadden (ie: 
F(3,454)=6.37, p<.001; emdr: F(3,454)=17.2, p<.001).

Discussie
Deze studie richtte zich op de vraag in hoeverre de aanbeve-
lingen van de mra (2009) door behandelaren worden 
toegepast bij de behandeling van ptss. Over het algemeen 
bleek dat de aanbevelingen van de richtlijnen door een grote 
groep behandelaren gedeeltelijk werden opgevolgd. Bij de 
vignetten indiceerde 57.2% van de behandelaren een van de 
twee aanbevolen behandelingen met de meeste wetenschap-
pelijke evidentie (emdr en ie) als eerste behandelstap. Maar 
indien de als eerste aangeboden behandeling onvoldoende 
effectief bleek, kreeg slechts 16.4% de andere behandeling als 
tweede stap.
 Opvallend was het grote verschil in indicatiestelling 
tussen beide behandelingen: de overgrote meerderheid 
indiceerde als eerste stap emdr. Zeker wanneer deze keuze 
gebaseerd is op de behandelwensen van de patiënt, kan dit 
volledig conform de aanbevelingen van de mra (2009) zijn. 
Uit het feit dat ie ook als tweede behandelstap door een 
minderheid van de behandelaren werd aangeboden, blijkt 
echter dat dit verschil structureel is. Dit komt overeen met de 
bevindingen uit eerder onderzoek (Becker et al., 2004; Van 

Minnen et al., 2010) waaruit bleek dat ie in de klinische 
praktijk weinig wordt gebruikt, en dat emdr populair is 
onder behandelaren. Het mogelijke voordeel van het beschik-
baar zijn van twee verschillende, bewezen effectieve 
behandelvormen voor ptss, met elk een ander werkingsme-
chanisme, wordt zodoende niet benut.
 Tegen de aanbeveling van de mra (2009) in werd de keuze 
voor de aangeboden behandeling in de praktijk door een 
minderheid (30.4%) van de behandelaren aan de patiënt 
voorgelegd. Dat heeft waarschijnlijk invloed gehad op de 
indicatiestelling, want uit eerder onderzoek (Van Minnen et 
al., 2010) bleek dat wanneer patiënten expliciet aangaven 
behandeling met ie te willen, behandelaren deze behande-
ling vaker indiceerden. Vooral in geval van comorbiditeit 
werd de behandelindicatie voornamelijk in overleg met het 
team gesteld. Dus naast de clinicus zelf speelt het team een 
belangrijke rol bij indicatiestellingen.
 Het beslissingsproces bij de vignetten liet zien dat 
comorbiditeit bij de indicatiestelling een belangrijke rol 
speelt: in het geval van comorbiditeit (in dit geval bps) 
kregen de patiënten aanzienlijk minder vaak ie en emdr als 
eerste én als tweede stap, en maakten minder behandelaren 
de keuze voor de behandeling op basis van de behandelwen-
sen van de patiënt. 
 Niet alleen een comorbide bps stond een indicatie voor 
emdr en ie in de weg, ook andere comorbide problemen 
werden door clinici in het huidige onderzoek gezien als 
contra-indicatie, waaronder – in overeenstemming met het 
onderzoek van Becker (2004) – een psychotische stoornis, 
dissociatie en suïcidaliteit. Deze comorbide klachten komen 
echter veel voor bij ptss, en dit betekent vermoedelijk dat 
momenteel een grote groep ptss-patiënten wordt uitgesloten 
van de door de mra (2009) aanbevolen behandelingen. Dit is 

emdr ie
training intensieve training 44.8% 33.6%

enige training 32.6% 55.0%

geen training 22.6% 11.4%

ervaring veel ervaring 44.2% 31.2%

enige ervaring 34.8% 55.8%

geen ervaring 21.0% 13.0%

Uit eerder onderzoek 
bleek dat patiënten 
een psychologische 
behandeling voor ptss 
(ie) prefereerden 
boven medicatie

  Tabel 2. Overzicht mate van training in en ervaring met EMDR en IE van respondenten



de psycholoog /  juni 2014

emdr en ( imAginAire) exposure: wAArom niet?

mAnou vAn den berg en Agnes vAn minnen

56

logisch, gezien het feit dat de mra geen expliciete uitspraak 
doet over het volgen van de richtlijn in geval van comorbidi-
teit. De mra doet nu alleen uitspraak over een comorbide 
ernstige depressie, maar onduidelijk blijft, of dit betekent dat 
andere comorbide stoornissen niet van invloed zijn op de 
aanbevelingen van de mra. Bij comorbide klachten vaart een 
clinicus dan ook meer op zijn klinische inschatting qua 
behandelkeuzes dan op richtlijnen. Of dat de effectiviteit van 
de ptss-behandeling ten goede komt, is echter de vraag. Er 
zijn inmiddels een aantal studies die erop wijzen dat 
(ernstige) comorbiditeit de effectieve en veilige behandeling 
met ie ( zie Van Minnen et al. (2012) voor een overzicht) of 

emdr (zie bijvoorbeeld Van den Berg & Van der Gaag, 2012, 
over effecten bij comorbide psychose) niet in de weg staat.
 Op dit moment wordt ptss-patiënten met comorbide 
klachten dus wellicht effectieve behandelmethodes onthou-
den. In de toekomst is het van belang dat er meer onderzoek 
gedaan wordt naar behandeleffecten bij comorbide patiënt-
populaties, dat deze resultaten de klinische praktijk berei-
ken, dat de MRA (2009) zich duidelijker uitspreekt over 
richtlijnbehandelingen bij comorbiditeit, en dat de mra is 
afgestemd op de Multidisciplinaire Richtlijn voor die 
comorbide klachten (in dit geval de richtlijn voor persoon-
lijkheidsstoornissen).
 De rol die training en ervaring bij het indicatieproces 
spelen werd in dit onderzoek ook zichtbaar. Van belang is om 
op te merken dat enige training niet van invloed was, maar 
intensieve training wel: behandelaren die intensief getraind 
waren in ie of emdr stelden minder contra-indicaties. 
Workshops volgen op congressen bijvoorbeeld lijkt niet 
afdoende, zeker als de patiënt comorbide problemen heeft.
 Een beperking van onze studie is de matige respons. Door 
aanvullend responsonderzoek is aannemelijk gemaakt dat de 
respondenten representatief zijn, op zijn minst voor de 
groep gz-psychologen in een grote ggz-instelling. Ook zijn 
onze bevindingen in lijn met eerdere vergelijkbare onder-
zoeken, en lijken de resultaten over al die verschillende 
groepen behandelaren een consistent beeld te vertonen. 
Desondanks bestaat de kans dat onze respondenten een 
specifieke groep zijn, die zich bijvoorbeeld onderscheiden 
van de non-responders door een sterke interesse in ptss-
behandeling. Het is niet ondenkbaar dat juist deze mensen 
een uitgesproken opinie hebben over emdr en/of ie, 
waardoor de vragen gepolariseerd beantwoord kunnen zijn.
 Bij dit onderzoek hebben we onze ‘standaard’ voor 
behandeling bepaald aan de hand van het stepped care model 
van de mra (2009). Echter, het volgen van deze behandel-
richtlijnen is geen absolute wet. Dat richtlijnen niet altijd 
gevolgd worden, wil niet zeggen dat in dat geval geen goede 
of effectieve behandeling is geïndiceerd. Een behandelindica-
tie komt doorgaans tot stand door zorgvuldige afweging van 
diverse factoren in een individueel geval. In dit onderzoek 
hebben we geprobeerd de individuele patiëntfactoren zoveel 

patiënte is een 26-jarige vrouw die op negenjarige 

leeftijd tijdens een schoolkamp seksueel misbruikt 

werd door één van de begeleiders. Zij heeft hierover 

nooit iets tegen iemand durven zeggen, en geprobeerd 

de gebeurtenissen te vergeten. Zij heeft last van zeer 

levendige herbelevingen en nachtmerries over het 

misbruik. op die momenten voelt zij zich intens angstig 

en het duurt enige tijd voordat zij is gekalmeerd. prikkels 

die haar aan het misbruik herinneren vermijdt zij zoveel 

mogelijk. Zo komt zij niet meer op de plek waar het is 

gebeurd, schakelt zij de televisie uit wanneer het gaat 

over seksueel misbruik, en wil zij niet alleen zijn in een 

ruimte met een man, met uitzondering van haar partner 

of familie. dit zorgt voor problemen in haar sociaal en 

beroepsmatig functioneren. daarnaast rapporteert 

zij slaapproblemen, overdreven waakzaamheid en 

schrikt zij snel. op persoonlijkheidsniveau worden 

geen aanwijzingen gevonden voor verstoringen in de 

persoonlijkheidsontwikkeling. patiënte geeft bij haar 

hulpvraag aan van haar angstklachten af te willen.

dsm-iv classificatie:

as i:  ptss

as ii:  geen diagnose 

as iii:  geen diagnose

as iv:  werkproblemen en sociale problemen

as v:  gaF 65

Hoe meer training en 
ervaring men heeft 
met een behandel-
methode, hoe vaker 
men deze indiceert

   Bijlage: vignet PTSS zonder comorbiditeit (voor-
beeld uit enquête)
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mogelijk uit te sluiten door het geven van expliciete en 
uniforme casusbeschrijvingen in aanvulling op de enquête-
vragen, maar het is niet met zekerheid te zeggen of dat gelukt 
is.
 Aanvullend is het van belang op te merken dat de mra 
(2009) naast ie en emdr ook interventies als schrijftherapie, 
cognitieve therapie en stressmanagement aanbeveelt bij de 
behandeling van ptss. De bewijskracht voor de eff ectiviteit 
van deze interventies is volgens de mra echter van een 
minder hoog niveau. Stressmanagement wordt door de mra 
als derde keus psychologische behandeling aanbevolen als 
behandeling met traumagerichte cgt of emdr niet mogelijk 
is. In hoeverre deze behandelmethoden aangeboden worden 
in plaats van emdr en ie kon op basis van deze studie niet 
worden beoordeeld.
 Deze beperkingen in acht genomen komen we, met als 
doel dat zoveel mogelijk ptss-patiënten in de klinische 
praktijk een behandeling aangeboden krijgen met de meeste 
evidentie, tot de volgende aanbevelingen:
 1) Het voordeel dat er twee eff ectieve behandelvormen 
zijn voor ptss met een ander werkingsmechanisme wordt 
onvoldoende benut. Met name ie moet daarvoor vaker 
worden geïndiceerd (ten minste als tweede stap wanneer 
emdr niet of onvoldoende eff ectief is gebleken).
 2) Patiënten zouden vaker betrokken moeten worden bij 
de keuze van de behandeling. 
 3) Behandelaren moeten intensief getraind worden in 
zowel emdr als ie, bij voorkeur in teamverband, met een aan 
het opleidingstraject gekoppeld supervisietraject, zodat er 
voldoende gelegenheid is om ervaring op te bouwen met de 
behandelvorm. Daarbij moet expliciet aandacht besteed 
worden aan hoe de behandeling toegepast kan worden in 
geval van comorbiditeit.
 4) Bij eventuele herziening van de mra (2009) zou meer 
aandacht besteed moeten worden aan hoe te handelen in 
geval van comorbiditeit en geldige contra-indicaties.
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emdr and Prolonged Exposure, why not? Treatment choices for ptsd
M. van den Berg & A. van Minnen
Based on the strong support of eff ectiveness, the Dutch treatment 
guidelines recommend prolonged exposure therapy (pe) or Eye 
Movement Desensitisation and Reprocessing (emdr) as fi rst line 
psychological treatments for Post Traumatic Stress Disorder (ptsd), 
and -in case of treatment failure- switch to the other treatment. The 
results of a survey among 491 licensed psychologists showed that 
a majority off ered patients emdr. Very few psychologists off ered 
patients pe – not even when emdr failed. In case of co-morbidity 
(borderline personality disorder), fewer psychologists off ered a 
recommended fi rst line treatment. (Intensive) training, treatment 
specifi c experience and perceived eff ectiveness were positively 
related to the use of both treatments.
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