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Inleiding 
In het boek ‘EMDR Scripted protocols’ van Luber (2010) 
staan enkele protocollen van Jim Knipe, onder de titel 
‘Het behandelen van patiënten met disfunctionele po-
sitieve affecten’. Knipe heeft deze protocollen ook in 
Nederland geïntroduceerd (VEN workshops 2008; 2012) 
en kreeg hiervoor veel belangstelling en waardering. De 
vier protocollen uit dit boek zijn gericht op de volgende 
fenomenen: ‘de neiging om NIET aan je trauma te wer-
ken’, ‘uitstelgedrag’, ‘vasthouden aan een onbeantwoor-
de liefde’ en ‘de obsessie met zelfdestructief gedrag’. 
Knipe heeft het in deze publicaties over ‘disfunctionele 
positieve affecten’ omdat ze op de korte termijn iets 
positiefs opleveren (zoals ‘verbondenheid met je denk-
beeldige geliefde’ en ‘niet de pijn van je trauma voe-
len’), maar op de lange termijn vooral nadelen kennen. 
Knipe licht toe dat hij deze protocollen vooral gebruikt 
bij patiënten die ambivalent staan tegenover ‘gezonde’ 
behandeldoelen. De motivatie om van de klachten af te 
komen wordt bij deze patiënten overschaduwd door de 
positieve aspecten van het disfunctionele gedrag. Knipe 
gebruikt in deze gevallen EMDR om beelden met een 
(disfunctionele) positieve emotionele lading te verzwak-
ken, zodat de 
motivatie om te veranderen in de gewenste richting toe-
neemt. Zo nodig kan daarna relevant negatief (trauma-
tisch) materiaal met EMDR worden bewerkt.

Dit gebruik van EMDR bij disfunctionele positieve affec-
ten en beelden borduurt voort op het Adaptive Informa-

tion Processing (AIP) model van Francine Shapiro (2001). 
Dit model gaat ervan uit dat oogbewegingen het natuur-
lijke, zelfhelende verwerkingssysteem activeren en sti-
muleren. Psychopathologie (in de breedste zin van het 
woord) wordt in dit model gezien als resultaat van grote 
en kleine ontwrichtende ervaringen, die ten tijde van de 
gebeurtenis disfunctioneel zijn opgeslagen (‘frozen me-

mories’). EMDR stimuleert het verwerkingsproces van 
disadaptief naar adaptief. 
Inmiddels is er veel meer bekend over de werkingsme-
chanismen van oogbewegingen. Zo blijkt dat oogbewe-
gingen (en andere afleidende taken) hun werking voor 
een groot deel te danken hebben aan het feit dat ze het 
werkgeheugen belasten, en zodoende een herinnering 
(blijvend) minder levendig en minder emotioneel opslaan 
(de Jongh e.a., 2013; van den Hout en Engelhard, 2012)1. 
Omdat de herinnering minder levendig en minder naar is 
(geworden), komt de informatieverwerking op gang, en 
mogelijk niet andersom. 

In diverse studies is aangetoond dat ook gewone posi-
tieve herinneringen minder positief worden door aan de 
herinnering te denken en gelijktijdig oogbewegingen uit 
te voeren (Barrowcliff, Gray, Freeman & MacCullouch, 
2004; Engelhard, Uijen & van den Hout, 2010; Hornsveld 
et al, 2010; van den Hout, Muris, Salemink & Kindt, 2001). 
Dit is niet in overeenstemming met het AIP model van 
Shapiro, maar wel met de werkgeheugentheorie. Het feit 
dat aangename herinneringen minder aangenaam wor-
den door EMDR, betekent dat we kritisch moeten kijken 
naar het gebruik van oogbewegingen tijdens procedures 
als het ‘installeren van een veilige plek’ en de Resource 

Development Installation (RDI)-procedure. Hier is het 
maar de vraag of oogbewegingen de betreffende hulp-
bron niet eerder verzwakken dan versterken. In ieder 
geval is de toegevoegde waarde van oogbewegingen 
tijdens positief geheugenmateriaal nooit aangetoond 
(zie ook Hornsveld, De Jongh & Ten Broeke, 2012). In Ne-
derland is om die reden door EMDR-trainers (Beer et al, 
2011)de richtlijn aangepast, die voorschrijft geen oogbe-
wegingen meer toe te passen bij ‘de veilige plek’ en de 
RDI-procedure. Echter, het feit dat positieve herinnerin-
gen minder positief worden na oogbewegingen maakt 
het bewust desensitiseren van positieve geheugenre-
presentaties wel opnieuw interessant, als deze lijken bij 
te dragen aan de klachten. 
In dit artikel beschrijven we het behandelverloop van 
een 40-jarige vrouw die zich meldt met depressieve 
klachten. Tijdens de anamnese blijkt dat zij al veertien 
maanden last heeft van liefdesverdriet. Zij denkt gedu-
rende het grootste deel van de dag aan haar ex-minnaar, 
gelooft – tegen beter weten in – dat het nog goed komt 
en stuurt hem meerdere tekstberichtjes per dag. Zij past 
qua ambivalentie en disfunctioneel positief affect pre-
cies in het profiel dat Knipe beschrijft in zijn protocol: 
‘EMDR to clear the pain of unrequited love’ (Knipe, 2010). 
In deze casus starten we met het protocol van Knipe.

Casus
Petra is een 40-jarige vrouw. Ze is getrouwd en heeft 
vier kinderen. Ze heeft last van inslaapproblemen, een 
sombere stemming, verminderde concentratie en ge-
voelens van waardeloosheid. Ze denkt voortdurend aan 
haar minnaar (Henk), die zij nu al meer dan een jaar niet 
meer ziet. Alles doet haar aan hem denken (muziek, de 
telefoon, bepaalde plekken in de stad) en als ze aan hem 
denkt, moet ze huilen. 
Petra heeft een slecht huwelijk met weinig intimiteit. Ze 
had gedurende acht maanden een buitenechtelijke rela-
tie met Henk, waarin zij zich erg gezien en gewaardeerd 
voelde. Haar klachten begonnen nadat Henk deze relatie 
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veertien maanden geleden plotseling verbrak. Henk is 
eveneens getrouwd; hij zou aanvankelijk bij zijn vrouw 
weggaan, maar heeft uiteindelijk toch gekozen voor zijn 
vrouw. Sinds de relatiebreuk droomt Petra van hereni-
ging, ze zoekt obsessief contact met hem, zonder dat 
Henk hierop reageert. Petra stuurt hem meerdere be-
richtjes per dag en kijkt continue op haar smartphone. 
Wanneer ze ziet dat Henk online gaat, is dit voor haar 
een teken dat hij nog van haar houdt. Het beheerst haar 
hele denken, doen en laten. Ze vindt dat een leven zon-
der Henk geen zin heeft en denkt dat ze nooit gelukkig 
zal kunnen zijn zonder hem. Petra denkt vaak aan de 
goede tijden die ze met Henk heeft gehad. Ze koestert 
mooie herinneringen, maar voelt tegelijkertijd ook pijn, 
gemis en eenzaamheid omdat de relatie is gestopt. Dan 
moet ze huilen.

Behandelverloop sessie 1-4. Socratische dia-
loog
Petra wil graag minder somber zijn en minder huilbuien 
hebben (hulpvraag). Zij gaat er in het eerste gesprek nog 
van uit dat het goed zal komen met de relatie, maar ik 
(Sabine Tjon Pian Gi) heb mijn twijfels. Dankzij doorvra-
gen en socratische dialoog komt Petra er in een aantal 
sessies steeds meer achter dat haar hoop op een her-
eniging niet terecht is en dat haar klachten vermoedelijk 
niet zullen verminderen, zolang zij aan deze valse hoop 
vast blijft houden. Tijdens de vierde sessie is zij nog 
steeds ambivalent maar ook gemotiveerd om beter te 
worden, zelfs als zij daarvoor haar ex-minnaar los moet 
laten. 

Hoe nu verder? Volgens Knipe is het verlangen naar 
Henk een disfunctioneel positief affect en de klachten 
(huilbuien en depressieve klachten) zullen verdwijnen 
door het desensitiseren van de geïdealiseerde beelden, 
omdat deze de pijn van het gemis activeren. Dit klinkt 
enigszins logisch. Bekeken vanuit het Nederlandse 
Linksom-Rechtsom model (ten Broeke, de Jongh, Oppen-
heim, 2008) valt vooral op dat de klachten een duidelijk 
beginpunt kennen, en dus zal de EMDR in eerste instan-
tie gericht zijn op de herinnering aan het moment dat 
Henk de relatie beëindigde (kerngebeurtenis, Linksom). 
Petra zegt echter geen specifieke nare herinnering aan 
deze gebeurtenis te hebben. Vooral het gemis en het 
verlangen zitten haar dwars. We besluiten te starten met 
het protocol van Knipe.  

Sessie 5-7. Protocol ‘EMDR to clear the pain of 
unrequited love’ (Knipe, 2010)
Bij beelden met een positief affect maakt Knipe geen 

gebruik van negatieve en positieve cognities, omdat dit 
gevoelens van schaamte zou activeren (Knipe, 2005). 
Verder gebruikt Knipe de Level of Positive affect (LoPa)2 
in plaats van de SUD. Hieronder volgt een verslag waar-
bij we het protocol van Knipe zoveel mogelijk letterlijk 
volgen.

Therapeut: “Klopt het dat je begint te denken aan de 

goede tijden met Henk en dat het dan omslaat naar pijn 

en verdriet? Na alles wat er is gebeurd, zou je dan willen 

dat er een manier was om niet meer te verlangen naar 

Henk?”

Toelichting: Goede afstemming over het doel is belang-
rijk omdat de patiënt - hoewel ze van de klachten af wil - 
ambivalent staat tegenover het loslaten van de ‘relatie’. 
Na afloop van de eerste vier sessies was Petra zo ver dat 
ze deze vraag met ‘ja’ kon beantwoorden.

Therapeut: “Vandaag gaan we hiermee aan de slag door 

middel van EMDR. Vind je dat goed?”

Petra: “ja.”

Therapeut: “Haal een stilstaand beeld voor je van de fijn-

ste tijd met Henk. Een beeld dat staat voor de liefde en 

de positieve gevoelens die je nog steeds voor Henk hebt. 

Wat zie je op het beeld?”

Petra: “Ik zie ons samen wandelen in het bos; hij houdt 

mijn hand vast en fluistert lieve woordjes in mijn oor.”

LoPa (Level of Positive affect): Therapeut: “Houd het 

plaatje voor je, en als je er nu naar kijkt hoeveel is de 

drang nu nog om aan de relatie met Henk vast te houden 

van 0 tot 10? 0 Is helemaal geen drang en 10 is hele erge 

drang.” 

Petra: “Ja, dat is wel een 10”(zegt ze lachend).
Therapeut: “Welk gevoel komt er bij je op als je naar het 

plaatje kijkt?” 

Petra: “Innige liefde.” 

Therapeut: “Waar in je lichaam voel je dit het sterkst?”

Petra: “In mijn buik.” 

Therapeut: “Kijk naar het plaatje, voel de innige liefde, 

voel het in je buik en volg mijn vingertoppen.”

Therapeut: “Wat komt er op?”

Petra: “Ik mis hem zo”, zegt ze huilend.
Therapeut: “Concentreer je erop.”… set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Het was zo fijn met hem.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Ik ben ook wel een beetje boos eigenlijk.”
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Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ie niet zo met mij om had mogen gaan.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat het toch wel pijn doet.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat het heel eenzaam maakt dat gevoel.” (ze 
heeft tranen in haar ogen)
Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

nu op?”

Petra: “Dat ik eigenlijk niet eenzaam ben.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik eigenlijk veel meer waard ben dan de shit-

zooi waar ik nu in zit.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik mijn tijd zit te verdoen met die stomme 

telefoon.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Ik moet echt stoppen.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Het is genoeg geweest.”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Totaal een hele berusting in dit gedoe.” 

Therapeut: “Houd het plaatje voor je. En als je er nu naar 

kijkt, hoeveel is de drang nu nog om aan de relatie met 

Henk vast te houden van 0 tot 10? 0 Is helemaal geen 

drang en 10 is hele erge drang.”

Petra: “Een 6.”

Therapeut: “Voelt het beter nu het een 6 is in plaats van 

een 10?”

Petra: “Ja, dat het mooi was, maar dat het vooral WAS!”

Therapeut: “Concentreer je erop.”…set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik niet meer afwachtend ga zitten afwach-

ten.” 

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra: “Dat ik van nu af aan zelf bepaal wat er gaat ge-

beuren en hoe het gaat gebeuren.”

Therapeut: “Concentreer je erop.” …set… “Wat komt er 

op?”

Petra (lachend): “Girlpower.”

Therapeut:… “Gaan we weer even naar het plaatje kij-

ken… Houd het plaatje voor je. En als je er nu naar kijkt, 

hoeveel is de drang nu nog om aan de relatie met Henk 

vast te houden van 0 tot 10? 0 Is helemaal geen drang en 

10 is hele erge drang.”

Tijdens de eerste sessie, waarin Petra het targetbeeld 
‘hand in hand in het bos ’ selecteert, gaat de LoPa van 
10 naar 5. In de tweede sessie daalt de LoPa naar nul.
Na het eerste beeld gedesensitiseerd te hebben, lijkt 
Petra meer toegang te hebben tot realistische en ge-
zonde informatie en cognities. Ze ziet in dat het kijken 
op haar telefoon geen zin heeft en dat ze meer waard 
is dan zich vast te houden aan de relatie met Henk. Ze 
voelt zich over het algemeen beter, maar heeft ook nog 
steeds huilbuien en blijft Henk bestoken met berichtjes, 
ondanks dat Henk nooit een berichtje terug stuurt noch 
enige blijk van contact geeft. Er komen een hoop ande-
re positieve herinneringen naar boven, die ze enerzijds 
koestert en waar ze anderzijds van in de war raakt. In 
de daaropvolgende EMDR-sessies behandelen we deze 
nieuwe positieve beelden. Bij aanvang van sessie 8 lijkt 
er weinig vooruitgang in te zitten, en er komen weer 
nieuwe beelden op, waardoor ook de huilbuien blijven 
bestaan.

Sessie 8 en 9. EMDR Linksom 
Er zijn nog steeds klachten (huilbuien -de frequentie is 
wel verminderd-, en milde depressieve klachten) en we 
besluiten te vervolgen met ‘Linksom’. Op de y-as staan 
de depressieve klachten en het verlangen naar Henk, op 
de x-as zetten we de ervaringen neer die een begin of 
toename van deze klachten representeren. Eigenlijk is er 
maar één relevante ervaring op de x-as, en een knik in 
de curve, namelijk het uitgaan van de relatie. Hier passen 
we het standaard EMDR-protocol toe. In het targetbeeld 
is te zien hoe Henk bij een kop koffie zegt dat hij beslo-
ten heeft om voor zijn vrouw te kiezen en geen contact 
meer met Petra wil. Petra ziet zichzelf aan de andere 
kant van de tafel zitten (NC= ‘Ik ben niets waard’, PC= ‘Ik 
ben oké’, VOC= 3). Hoewel Petra aanvankelijk zei dat zij 
geen specifiek nare herinneringen had aan deze gebeur-
tenis, blijkt de SUD opvallend hoog, namelijk 9. De sessie 
verloopt als een normale, succesvolle EMDR-sessie; de 
SUD daalt van 9 naar 0. Tijdens de desensitisatiefase van 
dit targetbeeld voelt Petra haar eenzaamheid die ze al 
jarenlang ervaart en de tekortkomingen binnen haar ei-
gen relatie. Ze ervaart gemis van erkenning van zichzelf 
als aantrekkelijke vrouw. Wanneer de SUD daalt, krijgt 
zij meer toegang tot haar gezonde en reële gedachten 
als: ‘Het doet pijn, maar ik kan er niks aan veranderen, 
ik ga me erbij neerleggen en mijn eigen leven leiden.’ De 
huilbuien zijn na deze sessie (in tegenstelling tot na de 
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sessies met de positieve targets) nagenoeg verdwenen. 
Gezien de (blijvende) klachtenreductie lijkt het erop dat 
de huilbuien (klacht) direct aangestuurd werden door 
(het niet kunnen verwerken, accepteren van) de relatie-
breuk, en mogelijk ook de confrontatie met de onmacht 
in haar eigen huwelijk. 

Hoewel de huilbuien wegblijven, blijft de hoop dat de re-
latie goed komt aanwezig. Niet zo heftig als eerst, maar 
Petra houdt nu vast aan de belofte die Henk ooit heeft 
gedaan tijdens de relatie: “Over vier jaar, als mijn kind 

groter is, ga ik bij mijn vrouw weg voor jou.” Hoewel 
de belangrijkste aanmeldklachten - de huilbuien en de 
sombere stemming - grotendeels verdwenen zijn, blijft 
Petra hoop houden op een hereniging met Henk in de 
toekomst, blijft ze kijken op haar telefoon of hij online is, 
en blijft zij hem berichtjes sturen. 

Effecten van de behandeling tot nu toe 
Ik vraag Petra welke sessies voor haar gevoel het mees-
te hebben bijgedragen aan het verminderen van haar 
klachten. Zij mailt: “Het gaat goed met me. Ik onder-

neem weer dingen voor mezelf en laat mijn activiteiten 

en stemming niet meer afhangen van Henk. Ik kijk meer-

dere keren per dag op mijn telefoon, maar ik heb geen 

huilbuien meer. Ik hoop dat de relatie met Henk goed 

komt, maar het is nu behapbaar. Het uitwissen van de 

positieve plaatjes hebben hierbij geholpen, maar hier-

bij hoefde ik niet zo te huilen. Met name het negatieve 

plaatje heeft me geholpen, want dat doorleefde ik meer.” 

Sessie 10-12. Positieve en negatieve toekomst-
beelden (flashforwards)
Petra idealiseert nog steeds een toekomst met Henk en 
ze wil er niet aan denken hoe haar leven er zonder hem 
zou uitzien. Naar aanleiding van de hernieuwde aan-
dacht voor flashforwards (Engelhard, 2010; 2011) en de 
mogelijkheden hiervoor met EMDR (Logie & De Jongh, 
2014), vraag ik door op deze toekomstbeelden. Er blij-
ken inderdaad duidelijke affectgeladen beelden in beide 
richtingen aanwezig te zijn: een positief beeld (wens-
beeld) dat Petra omschrijft als: “Dat we in bed liggen, 

ik met mijn hoofd op zijn borst”, en een negatief beeld 
(rampscenario): “Onverzorgd en lelijk in mijn eentje ach-

ter de ontbijttafel.” 

In de lijn van Knipe’s gedachtegang zou het positieve 
beeld mogelijk voorrang moeten genieten: in zijn visie 
worden de klachten bij een onbeantwoorde liefde in 

Hij houdt van mij

“Denkt aan..“
Herinnering

Toen Hier en nu

emotie
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stand gehouden door de ‘positive urge’: de drang om 
aan de relatie vast te houden, of de drang om hem lief 
te hebben. Ik besluit echter te starten met het rampsce-
nario als target, vanuit de gedachte dat disfunctioneel 
gedrag toch eerder aangestuurd wordt door het vermij-
den van negatieve situaties, dan het verlangen naar po-
sitieve. 
De SUD gaat bij het rampscenario in één sessie van 9 
naar 0. Gedurende deze sessie voelt Petra dat ze niet 
alleen is, dat haar kinderen en vriendinnen van haar hou-
den, en dat zelfs haar man haar steunt. Petra loopt in 
het beeld weg van de keukentafel en zegt: “Ik heb de 

eenzaamheid zelf in de hand.” 

De sessie wordt positief afgerond met: ‘ik ben sterk’ en 
‘ik kies voor mezelf’, en ‘ik ben het waard’. Petra’s ramp-
scenario triggert ook nog een nare herinnering uit haar 
jeugd. Het is het beeld van een klein meisje, alleen hui-
lend met haar pop voor de tv. Petra herkent een soort 
verlammende eenzaamheid. Dit nare beeld nemen we in 
de volgende sessie als relevant target. Tijdens de sessie 
ontstaan bij Petra de volgende inzichten: “Ik ben nooit 

echt alleen, want ik heb mezelf nog. Ik ben ‘t waard. Ik ga 

voor mezelf zorgen, niet meer afwachten dat een ander 

dat voor me doet. Ik ga van het leven een feestje maken 

in plaats van de droefenis waar ik nu in zit.” Petra geeft 
na deze twee sessies aan dat er letterlijk een zware last 
van haar is afgevallen. Ook is er een gedragverandering 
opgetreden waarin zij beter voor zichzelf zorgt. Ze zet 
kaarsjes voor zichzelf neer en heeft oude hobby’s weer 
opgepakt. Daarnaast geeft ze aan veel minder eenzaam-
heidsgevoelens te ervaren dan voorheen en nu ook min-
der berichtjes naar Henk te sturen. 

Hoewel de klachten (huilbuien en depressieve klachten) 
fors zijn afgenomen, blijf ik me afvragen waarom Petra 
– hoewel in mindere mate – berichtjes blijft sturen. Ik 
bespreek dit met haar. Samen veronderstellen we dat 
ze bewust of onbewust blijft vasthouden aan een mo-
gelijke hereniging met Henk, om niet geconfronteerd te 
worden met problemen in haar huidige relatie, en een 
beslissing om hier iets aan te doen voor zich uit te kun-
nen schuiven. 
De behandeling zou zich nu kunnen richten op de rela-
tieproblemen. Petra was daarvoor ook wel gemotiveerd, 
maar we wilden - uit nieuwsgierigheid - toch ook kijken 
wat er zou gebeuren als we onze EMDR-pijlen op het 
positieve toekomstbeeld zouden richten (een zogeheten 
positieve flashforward). Dit beeld is namelijk niet reëel: 
Petra overschat de kans dat de relatie nog goed komt. 
Dus net als bij een gewone flashforward (rampscenario) 
is er ook sprake van kansoverschatting. Petra blijft hoop 

houden. Omdat haar hoop gekoppeld is aan het beeld in 
de toekomst, is het aannemelijk dat die hoop verdwijnt 
en de realiteit toegankelijk wordt, als het romantische 
beeld in de toekomst (positieve flashforward) wordt ge-
desensitiseerd. In dit beeld ziet Petra zichzelf liggen op 
de borst van Henk. Ik vraag: “Welke uitspraak over jezelf 
of over je relatie met Henk doet het verlangen nog ver-
der toenemen?”3 (Markus & Hornsveld, 2013) Dit is voor 
Petra de uitspraak: “Wij horen bij elkaar.” De LoPa gaat 
in deze sessie van 10 naar 0 en Petra zegt het volgende 
tijdens de desensitisatiefase: “Ik ben boos op mezelf dat 

ik hier zo lang aan vasthoud. Ik wil niet met een man zijn 

die me zo aan het lijntje houdt. Ik wil zelf gelukkiger wor-

den en dat kan als ik stop met kijken op mijn telefoon. 

Ik sta nu in de realiteit: ik weet dat hij niet voor me gaat 

kiezen, anders had hij dit allang gedaan. De verliefdheid 

is over en ik ga geen troost meer vinden bij hem. Al die 

tijd is mijn man bij me gebleven, dus dat zegt wel iets 

over hem, hoe hij mij steunt. Ik ga troost bij de juiste 

mensen zoeken.” We sluiten de sessie positief af: ‘ik ben 

onafhankelijk.’ Petra stuurt na deze sessie bijna geen 
berichtjes meer.

Effecten van de negatieve en positieve flash-
forwards 
Ik vraag Petra welke van de laatste sessies voor haar ge-
voel meer hebben geholpen in het verminderen van haar 
klachten: de sessie gericht op het negatieve beeld bij de 
keukentafel, of de sessie gericht op het positieve beeld 
bij Henk op zijn borst? Zij mailt: “Ik heb geen bewijs of zo, 

maar gevoelsmatig heeft dat positieve plaatje van een 

toekomst met Henk me meer geholpen. Daarna voelde 

ik ook echt dat Henk niet voor me gaat kiezen en kon ik 

mezelf niet langer voor de gek houden.” 

Beschouwing 
In deze casus zijn achtereenvolgens met EMDR behan-
deld: positieve herinneringen (á la Knipe), negatieve her-
inneringen (met ‘Linksom’), een negatief toekomstbeeld 
(flashforward) en een positief toekomstbeeld (positieve 

flashforward). Elk onderdeel in de behandeling leek bij 
te dragen aan een vermindering van klachten, of op zijn 
minst aan een vergroting van inzicht of motivatie om te 
veranderen. 
Wanneer is nu het behandelen van positieve targets 
echt zinvol? En moeten we dan herinneringen of toe-
komstbeelden nemen? Op grond van de literatuur en 
onze eigen ervaringen met onder andere verslaving en 
eetstoornissen, en op grond van deze casus komen wij 
tot de volgende overwegingen: We kunnen ons goed 
voorstellen dat het desensitiseren van positieve herin-
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neringen vooral interessant is als deze herinneringen de 
klachten echt lijken aan te sturen. We denken dan vooral 
aan appetitief gedrag (gericht op beloning en positieve 
ervaringen) zoals cocaïnegebruik, gokken, stelen, kopen 
en bepaalde vormen van seksueel afwijkend gedrag, zo-
als exhibitionisme en voyeurisme. In leertheoretische 
termen gaat het om gedrag dat in stand wordt gehouden 
door positieve gevolgen, of door verwachte positieve ge-
volgen die toegevoegd worden. ‘Relatief normale’ belo-
nende situaties kunnen ook die functie krijgen, zoals de 
topsporter die – de uitputting nabij – blijft streven naar 
een herhaling van eerder geluksgevoel bij de overwin-
ning. Een depressieve podiumkunstenaar is door een 
EMDR-collega succesvol met EMDR behandeld door zijn 
verlangen naar applaus te temperen, door de betreffen-
de geheugenrepresentatie als target voor EMDR te ne-
men. Zelfs een verslaafde crimineel is gestopt met crimi-
nele activiteiten, nadat hij zijn ideaalbeeld van aanzien 
en geld met bijbehorende geheugenrepresentatie ‘ik zie 

mezelf in een dikke witte Mercedes’ middels EMDR is 
gedesensitiseerd (door Sabine Tjon Pian Gi). Het lijkt er 
op dat het desensitiseren van een positief toekomst-
beeld vooral effectief is als de gevoelsmatige inschatting 
van de kans irreëel is (overschat wordt), waardoor het 
disfunctionele gedrag onterecht aantrekkelijker lijkt dan 
het in realiteit is. Met andere woorden: het verlangen 
naar een Olympische medaille is mogelijk makkelijker te 
desensitiseren dan het verlangen naar een sigaret. 

Tot nu toe hebben we het gehad over een echt verlan-
gen, een drang naar iets wat belonend is voor de patiënt. 
Lastiger is het als de patiënt ‘verlangen’ voelt dat vooral 
gericht is om iets te vermijden, zoals wij veronderstel-
len bij uitstelgedrag, ‘niet aan je trauma willen denken’ 
of agressief gedrag. Petra heeft liefdesverdriet. Het 
desensitiseren van positieve beelden uit het verleden 
heeft dan mogelijk niet veel zin. Henk blijft een gewel-
dige man met wie zij een geweldige tijd heeft gehad. 
Het denken aan Henk en het sturen van berichtjes wordt 
niet in stand gehouden, omdat het zo aantrekkelijk en 
positief belonend is. Het lijkt er meer op dat zij dit doet 
omdat zij de relatiebreuk niet goed kan accepteren en 
niet weet hoe het verder moet in haar huidige relatie. 
Het denken aan de goede tijden met Henk en het sturen 
van berichtjes lijken voort te komen uit de wens om de 
relatie te herstellen en om de realiteit van een slecht 
huwelijk te vermijden. In deze optiek zou de behande-
ling zich bij voorkeur moeten richten op het verwerken 
van het slecht-nieuwsgesprek met Henk. Ook volgens de 
linksom werkwijze kom je hier op uit. 
Maar wat als de patiënt helemaal niet gemotiveerd is 

om daar aan te werken? Net zoals een verslaafde pa-
tiënt nog helemaal niet kan besluiten om definitief te 
stoppen, omdat het middel zo lekker is? In dat geval 
zou begonnen kunnen worden met het desensitiseren 
van het aantrekkelijke positieve beeld, met als doel het 
negatieve materiaal meer toegankelijk te maken. Dit is 
inderdaad onze ervaring met het verminderen van eet-
buidrang na desensitisatie van bijbehorende beelden: na 
het desensitiseren van eetdrang opwekkende beelden, 
komt het verdriet, de eenzaamheid of het traumatisch 
materiaal boven (Beer en Hornsveld, 2009; Hornsveld en 
Ten Broeke, 2010). Ook zou het desensitiseren van posi-
tieve beelden kunnen helpen om datgene wat vermeden 
wordt, of de traumatische informatie die niet toeganke-
lijk is, meer toegankelijk te maken. Dit was het geval bij 
Petra die via deze weg haar traumatisch beeld (eenzaam 
en alleen als kind voor de tv) opriep. Ook bij conversie-
klachten en bij patiënten bij wie niet precies duidelijk is 
wat ze vermijden, zou dit een ingang kunnen zijn. 
Als je Knipe goed leest, ontdek je dat hij niet beweert 
dat het behandelen van de positieve targets voldoende 
zou zijn, hoewel kant en klare protocollen voor onbe-
antwoorde liefdes, uitstelgedrag en zelfvernietigend ge-
drag anders doen vermoeden. Bovendien verwarrend bij 
Knipe is dat hij dit onderscheid tussen verlangens ergens 
naar toe (appetatief, drugs, geld, seks) en verlangens er-
gens van weg (niet aan je trauma hoeven denken, uit-
stelgedrag, etc.) niet maakt. Ten slotte is Knipe slordig 
in zijn terminologie: hij gebruikt verlangens, affecten en 
beelden door elkaar. Dit wordt versterkt door zijn analy-
tische achtergrond, waardoor hij elke vorm van vermij-
dingsgedrag ‘afweer’ noemt, zodat er een verscheiden-
heid aan EMDR- protocollen, gericht op het verminderen 
van allerlei soorten afweer, ontstaat. Een en ander geeft 
de indruk dat alles wat ongewenst is, met oogbewegin-
gen ‘ge-EMDRd’ kan worden. 
Nu we meer weten van werkingsmechanismen en meer 
oog hebben voor flashforwards, kunnen we veel gerich-
ter zoeken naar affectgeladen geheugenrepresentaties. 
‘Linksom’ en ‘Rechtsom’ zijn zoekstrategieën die vooral 
gericht zijn op het identificeren van negatieve targets. Bij 
sterk ambivalente gevoelens, bij drangproblematiek en 
ijdele hopen is het zinvol om ook te kijken naar positieve 
geheugenrespresentaties. 

Deze casus heeft ons geleerd dat het tackelen van po-
sitieve targets niet ten koste mag gaan van negatieve 
targets, maar wel aanvullend ingezet kan worden bij 
appetatief gedrag of als een manier om traumatisch 
materiaal toegankelijk te maken, wanneer dit niet voor 
handen is. Omdat mogelijk de positieve kansoverschat-
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ting disfunctioneel gedrag in stand kan houden, zit er 
misschien nog wel meer muziek in het bewerken van 
positieve toekomstbeelden (positieve flashforwards) 
dan van positieve herinneringen.

Met dank aan Erik ten Broeke voor zijn waardevolle sug-
gesties. 

Noten

1 Je zou kunnen zeggen dat Shapiro in haar model meer nadruk legt 

op het reprocessen als werkingsmechanisme (de R uit EMDR en het 

adaptive uit het AIP model), terwijl het wat betreft de oogbewegingen  

mogelijk toch in eerste instantie gaat om het desensitiseren van de 

levendigheid en emotionaliteit (de D uit EMDR), waardoor de reproces-

sing beter op gang komt.

2 Knipe definieert een level of positief affect (LoPa) als de drang om aan 

de relatie te willen vasthouden (positive urge). Ook noemt hij het later 

het positieve gevoel om de ander nog steeds lief te hebben en het 

positieve gevoel om aan de relatie te willen vasthouden. Hij gebruikt 

de begrippen door elkaar.

3 De NC en PC zijn in principe bij positieve flashforwards hetzelfde als bij 

negatieve flashforwards: NC= ‘ik ben machteloos’ (ten aanzien van dit 

beeld) en de PC = ‘ik kan het beeld aan’ (accepteren dat het niet reëel 

is). Het benoemen van de NC en PC zou echter weinig toevoegen aan 

de positieve lading, het verlangen.

 Vandaar dat dit hier achterwege wordt gelaten en gezocht wordt naar 

een uitspraak die het verlangen juist doet toenemen.
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