Handreiking online EMDR behandelingen.
Er is veel mogelijk wanneer het gaat om online behandelingen. Er is zelfs meer mogelijk dan
we als behandelaren soms inschatten. Het is belangrijk dat we als behandelaren creatief
blijven zoeken naar mogelijkheden om onze cliënten te bieden wat er nodig is. Juist in tijden
dat er veel onrust heerst. Het gebruik van EMDR via beeldbellen is een practice-based
toepassing van een evidence based methodiek. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan
voldaan moet worden om dit toe te kunnen passen. Hiernaast zijn er een aantal richtlijnen,
die kunnen maken dat de kans op een succesvolle behandeling wordt vergroot. Wanneer je
dit schrijven als richtlijn gebruikt en zelf goed blijf nadenken, dan heb je als behandelaar veel
mogelijkheden en moet het je lukken om geslaagde EMDR behandelingen te geven. Je hebt
dit immers f-t-f ook gedaan.
Deze informatie is opgesteld vanwege de maatregelen die rondom het corona virus zijn
genomen en vrij plotseling voor een andere manier van werken hebben gezorgd. Dit stuk is
in korte tijd opgesteld en dit betekent dat het niet compleet zal zijn. Desondanks geeft het
hopelijk meer richtlijnen.
Voorwaarden waaraan voldaan moet worden (zie ook Vereniging EMDR Nederland):
 Een beveiligde omgeving voor beeld bellen (AVG proof), zowel voor de cliënt als
behandelaar (bv Karify, het e-health warenhuis, Study2go, Niceday app)
 Een goede internetverbinding (bij voorkeur een ethernetkabel en 4G. Wifi alleen
gebruiken als het een stabiele verbinding betreft).
 De cliënt en behandelaar maken gebruik van een laptop of vast beeldscherm met camera
en microfoon (geen telefoon of tablet!). Je wilt het gezicht van de cliënt goed kunnen zien
en zij moeten met hun ogen een zo breed mogelijke afstand af kunnen leggen.
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Niceday app, dan maakt de cliënt wel gebruik
van zijn telefoon.
 De cliënt en behandelaar bevinden zich beiden in een rustige omgeving, waarbij ze niet
gestoord kunnen worden. Mobiele telefoons staan dus ook uit. Dit geldt niet wanneer er
gebruik wordt gemaakt van de Niceday app.
 De behandelaar heeft een neutrale achtergrond
 De behandelaar maakt gebruik van een headset. Dit geeft een prettiger geluid voor de
cliënt. Ook voorkomt dit dat eventueel aanwezige familieleden van de behandelaar de
cliënt kunnen horen.
 Het standaard protocol van de VEN is bekend bij de behandelaar en kan toegepast
worden.
 Wanneer het gaat om een behandeling van kinderen en jongeren, dan is het belangrijk
dat er een ouder beschikbaar is. Afhankelijk van de leeftijd is deze zo dichtbij mogelijk en
zit het kind dan ook bij ouders op schoot.
 Als je je scherm kan delen dan kun je via Youtube een self administered versie filmpje
gebruiken, bijvoorbeeld de clinical version. Deze duurt max 3 minuten en dien je steeds
even op het begin te zetten, tijdens de sessie. Voor Apple kun je bijvoorbeeld ook de
iEMDR app gebruiken.

Hoe pas je de EMDR online toe? (zie ook Vereniging EMDR Nederland):
 Het scherm staat op ooghoogte en er komt niet teveel tegenlicht in. Zo kan je de ogen
van de cliënt goed zien.
 De cliënt zit dicht bij het scherm.
 Zorg voor voldoende werkgeheugenbelasting. Beweeg je vinger voor het scherm heen en
weer. Wanneer je een lichtbalk hebt, kun je deze voor het scherm plaatsen. Check
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daarbij of de cliënt het lampje goed in de breedte kan zien. Daarnaast kun je gebruik
maken van andere werkgeheugen belastende taken (zie verder onder tips)
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Niceday app, dan wordt er gebruik gemaakt
van de strooptest
Bespreek met de cliënt of deze zelf inschat dat hij/zij de EMDR aan kan. Neem door wat
de cliënt kan doen na de EMDR sessie (bij voorkeur bewegen en het liefst buiten zodat
de stresshormonen weer afgebroken kunnen worden). Bespreek dat het aanhouden van
een structuur belangrijk is, zeker nu we veel thuis zitten vanwege de maatregelen. Deze
zaken bespreek je bij elke cliënt vooraf, maar wees er nu extra alert op, omdat mensen
hele dagen thuis zitten en er minder sociale contacten zijn.
Leg uit aan de cliënt wat deze kan verwachten als reactie op de EMDR en wat de cliënt
kan doen als de klachten te intens zijn of niet afnemen.
Laat de cliënt pen en papier klaar leggen. In het geval dat het lastig is om tot een
stilstaand beeld te komen dan kan dit gebruikt worden.
Speciaal voor kinderen en jeugd en mensen met een cognitieve beperking:
o Altijd pen en papier klaarleggen
o Maak afspraken over de aanwezigheid van ouders
o Nemen samen door hoe het kind jou goed kan horen en ook ouders.
o Spreek samen af hoe je de SUD gaat meten: met getallen of handen en oefen dit
vooraf. Eventueel zet je een getallenlijn op papier en deze hou je voor het
scherm.

Wat kan wel en niet? (zie ook Vereniging EMDR Nederland):
 In principe kan je online dezelfde problematiek behandelen als f-t-f. Je kan dan ook
online cliënten met een milde en ernstige PTSS behandelen. Zorg wel dat je als
therapeut vertrouwd bent met de problematiek die je behandelt. Bedenk dat wat je als
therapeut in een reguliere behandelsetting niet zou behandelen, je ook niet online zou
moeten doen. Uiteraard moet rekening worden gehouden met complicerende symptomen
die ofwel aanwezig zijn, dan wel snel kunnen ontstaan (denk aan ernstige dissociatieve
verschijnselen, ernstige psychotische klachten, acute suïcidaliteit, automutilatie,
agressieproblemen). In dergelijke gevallen is het aan te bevelen om geen online EMDR
te doen.
Tips (opgesteld vanuit de kennis die er nu is voor EMDR 2.0):
 Wanneer niet met de Niceday app wordt gewerkt met EMDR: Er kan gebruik worden
gemaakt van vingers of de lichtbalk. De ervaring binnen het kind en jeugd team is dat de
lichtbalk iets prettiger kan zijn, omdat deze scherper is. Het groene licht is dan het fijnst.
Probeer eerst met de cliënt uit wat goed werkt, waarbij je in de gaten houdt dat al deze
toepassingen alleen bedoelt zijn ter vergroting van de werkgeheugenbelasting.
 Zorg dat je bij de desensitisatie niet in beeld bent.
 De behandelaar gaat uit van de werkgeheugentheorie bij het toepassen van de EMDR
 Geef de cliënt de opdracht om zo goed mogelijk naar het beeld te blijven kijken, terwijl de
behandelaar zijn best doet om de cliënt af te leiden.
 Optie: EMDR 2.0 werkwijze bij zeer intrusieve beelden en een zeer hoge SUD: Je start
bij het targetbeeld, daarna geef je een set met hoge werkgeheugen belasting. Je gaat
back to target en vraagt de SUD na (geen associaties), daarna weer een set en zo ga je
door tot de SUD 0. Deze werkwijze wijkt af van het standaardprotocol dat waarin naar
associaties wordt gevraagd. Door deze niet mee te nemen, zal de EMDR efficiënter
ingezet kunnen worden en bereik je dus sneller resultaat. Dit is een alternatief en moet
dus niet. Je kan ook het standaardprotocol gebruiken.
 Wanneer er sprake is van een Target beeld binnen het domein zelfbeeld of schuld, dan
lijken associaties wel meerwaarde te kunnen hebben. Dit geldt ook als de therapie
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gericht is op reparatie van het zelfbeeld. Dan zou je gebruik kunnen maken van Cognitive
Interweaves (voor degenen die de vervolgcursus hebben gevolgd). Anders maak je
gebruik van de hoge mate van werkgeheugenbelasting en maak je ook gebruik van de
associatiereeksen.
De werkgeheugenbelasting moet zo hoog zijn dat de cliënt het nog maar net kan volgen
of net niet meer. Wanneer het werkgeheugen zo belast wordt dan neemt de intensiteit
van de emoties sneller af en komt de verwerking sneller op gang. Doordat de afstand tot
de vingers of de balk anders is met een beeldscherm is het belangrijk om op andere
wijze extra werkgeheugentaken te geven. Hier geef je er vaak meerdere van
tegelijkertijd, afhankelijk van de werkgeheugen capaciteit van de cliënt. Hierbij kan
gedacht worden aan:
o Butterfly taps – Rechterhand tikt op de linkerschouder en linkerhand op de
rechterschouder. Hierbij wordt een regelmatig en complex patroon aangehouden.
Linkerhand: 1 tap, daarna 2 taps
Rechterhand: 1 tap, daarna 2 taps
Linkerhand: 1 tap, daarna 2 taps en zo afwisselend verder
o Alfabet op zeggen met het overslaan van een letter en achterstevoren het alfabet
opnoemen (eventueel overslaan van een letter)
o Woorden en zinnen spellen: repelsteeltje, pepernoot, ik vind het hier geweldig etc.
gevolgd door achterstevoren spellen. Het mogen grappige zinnen zijn, omdat
iemand dan verbaasd is en afgeleid, waardoor de SUD sneller daalt.
o De vingers heel snel heen en weer bewegen en daarna variëren: rondjes,
vierkanten, handtekeningen in de lucht, verticaal, diagonaal etc. Als de cliënt
maar veel moeite moet doen om het te volgen.
o De cliënten een V stap laten maken, waarbij de cliënt een stap naar links voren
doet en aansluit, dan terug gaat naar het start punt en dan stap voor stap naar
rechtsvoor gaat en weer stap voor stap naar het startpunt.
o Sommen vragen of 1000 en daar steeds 7 vanaf trekken.
o Plotseling afleidende vragen stellen, zoals is jouw veter nu los? Wat doet de
kerstboom in de hoek?
o De cliënt ‘tikje-takje’ laten zeggen, waar je zelf doorheen ‘takje-tikje-tokje’ zegt.
o De kleuren van de EMDR balk op wisselend zetten en deze laten benoemen door
de cliënt.
o Bij kinderen kan ook je vragen stellen of opdrachten geven zoals: noem alle
jongens uit jouw klas?, noem drie dieren die beginnen met een K’’.
Cliënten geven aan dat ze ‘gek’ worden van deze hoge werkgeheugen belasting; dat
klopt. Dan ben je goed bezig. Ze moeten het idee hebben dat ze het allemaal niet kunnen
volgen. Teveel is ook niet handig, wat maakt dat het even puzzelen is hoeveel je moet
toevoegen.
Bij de werkgeheugenbelasting kan je modaliteit-specifiek belasten. Dit betekent dat als
iemand bv steeds de geur van bloed ruikt, dan kan je tijdens de desensitisatie gebruik
maken van verschillende geuren, die de cliënt achter elkaar moet ruiken. Bij een geluid
dat de cliënt steeds blijft horen, bv rochelen van iemand die erg ziek is, kan je denken
aan steeds laten horen van verschillende geluiden. We weten dat deze modaliteitspecifieke belasting zorgt voor een sterkere werking van de EMDR.
Uit onderzoeken en vanuit ervaringen weten we dat de EMDR effectiever en sneller werkt
wanneer we cliënten meerdere malen per week behandelen. Laat bij voorkeur niet te
lange tijd tussen de sessies zitten.

26-3- 2020: Al deze informatie is bij elkaar gevoegd door Daphne Looije, GZ-psycholoog en EMDR practitioner i.o. K&J en VW
en aangevuld door Theo Rijsoever, GZ-psycholoog en EMDR Europe-practitioner en Annemieke Driesen, klinisch
psycholoog/psychotherapeut en EMDR-Europ practitioner. De punten zijn gebaseerd op de informatie van de Vereniging EMDR
Nederland, gedeelde informatie van EMDR therapeuten/supervisoren en de aangeraden workshop EMDR 2.0 (A. de Jong en S.
Matthijssen).

Let op! Als de EMDR niet lukt (de SUD daalt maar niet), dan zijn de volgende punten
belangrijk:
 Er dient sprake te zijn van een stilstaand beeld!
 De cliënt moet het beeld echt laden in het werkgeheugen en dus voor zich zien.
 Let op dat je begin SUD hoog is bij het targetbeeld en als dat niet zo is, dan is het de
vraag of je het juiste targetbeeld hebt, of in het goede domein zit. Controleer dit dan. Er
kan ook sprake zijn dat de cliënt niet bij het gevoel komt. Dan kan je ervoor kiezen om
een neutraal plaatje (niet hetgeen de cliënt daadwerkelijk heeft gezien) te laten zien, die
wel kan dienen als trigger. Bv een plaatje van een penis, bij iemand die verkracht is.
 Wees alert op vermijding vanuit angst of schaamte. Blijf dus goed controleren of de cliënt
het gehele beeld voor zich ziet (en niet een stukje) en of hij/zij deze scherp ziet (en niet
bv in pixels).
Ga ook niet mee in gesprekken of discussies, die de cliënt aangaat.
Als laatste:
 Houd je cliënt goed in de gaten! Blijft deze de lichtbalk of vingers volgen en de andere
taken uitvoeren, terwijl hij/zij probeert aan het plaatje te denken. Let op signalen van
dissociatie. Deze zijn moeilijker waar te nemen met beeldbellen.
Bij EMDR is het belangrijk dat wij behandelaren lef hebben, maar weet ook wat je kan
doen en waar jouw grenzen liggen. Vraag bij twijfel over jouw vaardigheden voor een
specifieke casus, of een collega mee kan denken.
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