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Rechtsom	  met	  EMDR	  	  

•  Het	  beïnvloeden	  van	  disfunctionele	  	  
opvattingen	  
– Kernopvattingen	  	  
– Als-‐dan-‐opvattingen	  	  

•  Het	  ontkrachten	  van	  “historisch	  
bewijsmateriaal” (met	  EMDR)	  voor	  de	  
geloofwaardigheid	  van	  de	  opvatting.	  	  
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LORO:	  Het	  gaat	  al&jd	  om	  klachten.	  	  

•  RO	  werkwijze	  
Het	  selecteren	  en	  beïnvloeden	  van	  disfunc&onele	  
opvaZngen	  die	  de	  problema&ek	  en	  dus	  de	  klachten	  
aansturen.	  

•  Middel/	  interven&e	  
EMDR	  (of	  andere	  herevalua&e-‐techniek)	  om	  
specifieke	  herinneringen	  /geheugenrepresenta&es	  
onschadelijk	  te	  maken.	  
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Voorbeelden	  interven&es	  

•  EMDR	  	  
•  Imaginaire	  rescrip&ng	  	  
•  (Vormen	  van)	  psychodrama	  
•  Imaginaire	  exposure	  (evt.	  in	  combina&e	  met	  Ct)	  
•  COMET	  (Contra-‐condi&onering)	  
•  Schrijfopdrachten	  (opdrachten	  m.b.t.	  
betekenisverlening)	  

•  Historische	  toets	  /	  historisch	  rollenspel	  	  
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Wanneer	  Rechtsom	  
•  Wanneer	  corrigerende	  ervaringen	  (mentaal	  &	  
feitelijk)	  geen	  of	  onvoldoende	  effect	  hebben	  
(vooral	  bij	  persoonlijkheidsproblema&ek)	  

•  Te	  merken	  aan:	  
–  ‘Koude’	  opvaZngen	  warmen	  onvoldoende	  op	  
–  ‘Warme’	  (disfunc&onele)	  (kern)opvaZngen	  koelen	  
onvoldoende	  af	  

– Gedragsverandering	  is	  beperkt	  of	  blijb	  uit	  
– Gedragsverandering	  blijb	  ‘steriel’	  

•  Rechtsom	  onderdeel	  van	  totaalbehandeling,	  
bijvoorbeeld	  binnen	  CGT,	  Schematherapie	  	  

6 



EMDR Rechtsom 2015  

2 

OpvaZngen	  en	  psychopathologie	  

•  Geheugenrepresenta&es	  bevacen	  kennis	  die	  van	  
invloed	  is	  op	  actuele	  emo&onele	  patronen	  /	  
psychopathologie	  	  

•  Naar	  die	  kennis	  kan	  worden	  verwezen	  via	  taal,	  zoals	  de	  
&tel	  van	  een	  boek	  of	  de	  naam	  van	  een	  persoon.	  	  

•  Welke	  invloed	  hebben	  opvaZngen?	  
–  Geheugen:	  opslag	  /	  ophalen	  van	  gegevens	  /	  retrievalbias	  	  
–  Aandachtsprocessen	  /	  aandachtsbias	  
–  Interpreta&e	  van	  gebeurtenissen	  /	  interpreta&onbias	  
–  Programma’s/	  gedrag	  wordt	  geac&veerd	  
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Cognitief model van psychopathologie  

 
Aanleg + (vroege) ervaringen: 

  
 

 
Vorming kernopvattingen en als-dan-opvattingen  

 
 
 

 
 
 

kritische gebeurtenis(sen) activeren  opvattingen 
 

    
 
 

        automatische gedachte(n) 
 
 

Gedrag       EMOTIE    Gevoel 
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Cogni&ef	  model	  	  

•  Automa&sche	  nega&eve	  gedachten	  (geen	  opvaZng)	  
•  NIET	  relevant	  voor	  EMDR	  	  
•  Regelma&g	  terugkerende	  automa&sche	  gedachten	  geven	  wel	  een	  
aanwijzing	  omtrent	  kernopvaZngen	  en	  condi&onele	  opvaZngen	  	  

•  Vergelijk	  ‘symptoomsitua&e’	  bij	  Linksom.	  	  

•  KernopvaZngen	  
•  Ik	  ben	  …	  
•  De	  ander	  is…	  
•  De	  wereld	  is	  	  

•  Condi&onele	  opvaZngen	  (als-‐dan)	  
•  Voorspellend:	  ‘Als	  het	  één	  dan	  volgt	  het	  ander’	  
•  Evalua&ef:	  ‘Het	  één	  betekent	  het	  ander’	  
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Voorbeelden	  KernopvaZngen	  	  
•  Ik	  ben	  een	  loser	  
•  Ik	  ben	  een	  mislukkeling	  
•  Ik	  ben	  oninteressant	  
•  Ik	  ben	  niet	  de	  moeite	  waard	  
•  Andere	  mensen	  zijn	  er	  op	  uit	  om	  je	  te	  kleineren	  
•  Mensen	  zeggen	  A	  en	  doen	  B	  
•  Niemand	  is	  te	  vertrouwen	  
•  (De	  wereld	  is	  slecht)	  
•  (de	  wereld	  is	  onveilig)	  
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Voorbeelden	  condi&onele	  opvaZngen	  	  

•  Voorspellende	  condi&onele	  opvaZngen:	  
–  Als	  ik	  mensen	  vertrouw,	  dan	  zal	  ik	  worden	  verraden	  
–  Als	  ik	  voor	  me	  zelf	  opkom,	  dan	  zal	  ik	  worden	  afgewezen	  
–  Als	  ik	  iets	  probeer,	  dan	  zal	  het	  mislukken	  

•  Betekenis-‐verlenende	  condi&onele	  opvaZngen:	  
–  Als	  ik	  mijn	  grenzen	  aangeef,	  dan	  ben	  ik	  een	  egoïst	  
–  Als	  ik	  niet	  voor	  iedereen	  klaar	  sta,	  dan	  ben	  ik	  een	  slecht	  mens	  
–  Als	  je	  niet	  wint,	  dan	  ben	  je	  een	  loser.	  	  
–  Ik-‐vorm	  /	  Je-‐vorm	  	  
=	  Voorwaardelijk	  Nega&ef	  Zelleeld	  	  
=	  vaak	  toch	  iets	  minder	  voorwaardelijk	  dat	  het	  op	  het	  eerste	  
gezicht	  lijkt	  	  
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Specifieke	  als-‐dan	  vragen:	  linksom	  	  	  

•  De	  klachten	  die	  zijn	  ontstaan	  door	  specifieke	  
(beperkt	  aantal,	  soms	  één)	  leerervaringen	  in	  
de	  voorgeschiedenis:	  	  

•  specifieke	  	  ‘Als….dan…’	  	  voorspellingen.	  
•  ‘Als	  ik	  buitenshuis	  kom,	  dan	  zal	  ik	  flauwvallen’	  
•  ‘Als	  ik	  een	  hond	  tegenkom,	  dan	  zal	  hij	  me	  bijten’	  
•  ‘Als	  ik	  een	  meisje	  uitvraag,	  dan	  zal	  ik	  worden	  
uitgelachen’	  

•  ‘Als	  ik	  in	  een	  groep	  iets	  zeg,	  dan	  zal	  ik	  belachelijk	  
gemaakt	  worden’	  
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Valkuilen	  
•  Bij	  kernopvaZngen	  over	  het	  zelleeld	  gaat	  het	  
om	  evalua&es,	  dus	  geen	  eigenschappen,	  
kenmerken	  of	  gedrag.	  

•  Dus	  geen:	  
–  Beschrijvingen	  zoals	  “Ik	  ben	  onacent”,	  “Ik	  ben	  
perfec&onis&sch”,	  “Ik	  ben	  slordig”	  

–  Feiten	  “Ik	  ben	  onzeker”,	  “Ik	  ben	  dun”	  
– Nuanceringen	  in	  de	  formulering	  (“Sommige	  mensen	  
zijn	  niet	  te	  vertrouwen”)	  

– Nuanceringen	  kunnen	  wel	  tot	  uitdrukking	  komen	  in	  
de	  gevoelsma&ge	  geloofwaardigheid	  van	  de	  opvaZng	  
(0-‐100%)	  	  
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Valkuilen	  vervolg	  	  

•  Een	  NC	  is	  niet	  hetzelfde	  als	  een	  kernopvaZng!	  
•  De	  NC	  maakt	  deel	  uit	  van	  een	  specifieke	  
kennisrepresenta&e	  en	  is	  geloofwaardig	  wanneer	  de	  
trauma&sche	  geheugenrepresenta&e	  is	  geac&veerd	  
–  Uit	  EMDR	  basisprotocol!	  

•  Een	  kernopvaZng	  betreb	  het	  zelleeld	  in	  het	  
algemeen	  (en	  vormt	  zich	  in	  de	  loop	  van	  een	  serie	  
beschadigende	  ervaringen:	  “bewijsmateriaal”)	  
–  ‘Rechtsom’	  

•  Dus	  (lang)	  niet	  iedere	  “Ik	  ben…”	  uitspraak	  is	  een	  
kernopvaZng.	  
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Voorbeeld	  recidiverende	  depressie	  
– Depressieve	  stemming	  
–  Eetlustveranderingen/gewichtsveranderingen	  
–  Veranderingen	  in	  slaap	  
– Weinig	  energie/moeheid	  
–  Passiviteit	  
– Gering	  ‘gevoel’	  van	  zelfwaarde	  
–  Slechte	  concentra&e	  en	  besluitloosheid	  
– Hopeloosheid	  
–  Suïcidaliteit	  

•  Linksom?	  	  
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Cognitief model van depressie 
Aanleg + pestervaringen:             EMDR 

  
 

 
KO: ik doe er niet toe; IO: als ik mensen vertrouw dan word ik verraden  

 
 
 

 
 
 

kritische gebeurtenis: conflict ion de familie: activering KO/ IO 
    

 
 

        het is mijn schuld; het komt nooit meer goed 
 
 
 
 

Passiviteit          Depressief              Moe 
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Het	  vaststellen	  van	  de	  (meest)	  
centrale	  opvaZngen	  

•  Op	  basis	  van	  het	  uiteenrafelen	  van	  specifieke,	  
representa&eve	  voorbeelden	  van	  het	  te	  
behandeling	  probleem	  (Woedeaanvallen,	  angst,	  
paniek,	  tobben)	  	  

•  Neerwaartse	  pijl	  (rampscenario	  &	  
betekenisverlening)	  

•  Na	  Linksom	  	  
•  Min	  of	  meer	  bekende	  opvaZngen	  bij	  specifieke	  
stoornissen	  
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Voorbeelden	  opvaZngen	  bij	  As-‐1	  	  
•  Depressie;	  ‘Ik	  ben	  waardeloos’;	  ‘Als	  ik	  voor	  mezelf	  opkom,	  

ben	  ik	  slecht’	  

•  Sociale	  fobie;	  ‘Ik	  ben	  stom,	  onaantrekkelijk’;	  ‘Als	  ze	  zien	  
dat	  ik	  angs&g	  ben,	  dan	  	  	  zullen	  ze	  me	  afwijzen’	  	  

•  Eetstoornis:	  ‘Ik	  ben	  lelijk’,‘Als	  ik	  aankom,	  dan	  ben	  ik	  
onaantrekkelijk’	  

•  GAS:	  ‘Ik	  ben	  te	  zwak	  om	  met	  tegenslagen	  om	  te	  gaan’,	  ‘als	  
er	  iets	  misgaat,	  dan	  heeb	  dat	  rampzalige	  gevolgen’	  
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Voorbeelden	  opvaZngen	  bij	  As-‐2	  	  
•  Vermijdend:	  (sociaal)	  incompetent:	  ‘Als	  mensen	  
me	  leren	  kennen,	  dan	  zullen	  ze	  me	  afwijzen’	  

•  Borderline:	  Kwetsbaar,	  Zwak,	  Slecht,	  Niet	  de	  
moeite	  waard,	  ‘Als	  ik	  iemand	  vertrouw,	  dan	  zal	  ik	  
worden	  verraden,	  worden	  verlaten.	  	  

•  Asankelijk:	  Behoebig,	  Zwak,	  Hulpeloos,	  
Incompetent.	  	  ‘Ik	  kan	  het	  niet	  alleen’.	  ‘Als	  ik	  iets	  
probeer,	  dan	  zal	  het	  mislukken’	  

•  Obs.Comp:	  Verantwoordelijk,	  Aansprakelijk	  .	  
‘Details	  zijn	  essen&eel’	  ,	  ‘Alleen	  het	  beste	  is	  goed	  
genoeg’	  	  
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Ontstaan	  van	  disfunc&onele	  
opvaZng(en)	  

•  Beschadigende	  ervaringen	  in	  de	  
leergeschiedenis	  (open	  wonden):	  bijvoorbeeld	  
pesten,	  misbruik,	  mishandeling	  

•  Ontbreken	  van	  adequate	  beves&ging,	  
ondersteuning,	  veiligheid	  (affec&eve	  
verwaarlozing;	  afwijzing),	  

•  Vgl.	  ‘Hech&ngstoornissen’	  
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Vragen	  naar	  bewijsmateriaal	  	  

•  Anderen	  zijn....	  
– Vraag:	  Door	  welke	  ervaringen	  ben	  jij	  gaan	  geloven	  
en	  geloof	  jij	  nog	  steeds	  dat	  andere	  mensen......?	  

•  Ik	  ben...	  
– Vraag:	  Welke	  ervaringen	  bewijzen	  actueel	  nog	  dat	  
jij....bent?	  	  
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Vragen	  naar	  bewijsmateriaal	  	  

– “Waardoor	  heb	  jij	  geleerd	  dat.....als	  je	  mensen	  
vertrouwt,	  dat	  ze	  je	  zullen	  verraden?” 	  

– “Waardoor	  ben	  jij	  gaan	  geloven	  dat...als	  je	  voor	  
jezelf	  opkomt,	  dat	  je	  een	  egoïst	  bent?“	  

– “Hoe	  ben	  je	  er	  van	  overtuigd	  geraakt	  dat….als	  je	  
een	  fout	  maakt,	  je	  een	  loser	  bent?”	  

– “Wie	  heeb	  jou	  ervan	  overtuigd	  dat……….”?	  
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Leerervaringen	  
(opgeslagen	  in	  het	  geheugen)	  

•  Eigen	  ervaringen	  (meest	  krach&g)	  
•  Observa&e/Modelling	  
•  Informa&e	  
•  Fantasie	  /	  reconstruc&es	  
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Evalua&eve	  voorwaardelijke	  
opvaZngen	  

•  In	  plaats	  van:	  waar	  heb	  je	  dat	  geleerd?	  	  
Vragen	  naar	  ‘boodschappen’	  
– ‘Wie	  heeb	  jou	  er	  hoe	  van	  overtuigd	  dat….?’	  
– ‘Wie	  heeb	  jou	  verteld	  dat…….?’	  

•  Voorbeeld:	  Wie	  heeb	  jou	  er	  van	  overtuigd	  dat	  
als	  je	  niet	  wint,	  dat	  je	  dan	  een	  loser	  bent	  ?	  
– Bewijs:	  Vader	  die	  zijn	  zeer	  spor&eve,	  op	  dat	  
gebied	  uitblinkende	  zoon	  voortrekt	  t.o.v.	  zijn
	  fysiek	  zwak(kere)	  zoon	  

24 
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‘Rechtsom’	  met	  EMDR:	  

•  Het	  ontkrachten	  van‘oud	  bewijsmateriaal’	  
voor	  het	  nega&eve	  zelleeld	  gevormd	  door:	  
– Beschadigende	  ervaringen	  in/boodschappen	  uit	  
de	  leergeschiedenis	  

– Ontbreken	  van	  adequate	  beves&ging,	  
ondersteuning,	  veiligheid	  	  (denk	  aan	  
‘symbolische’	  representa&es)	  

– Gevolgen	  van	  probleemgedrag	  voortkomende	  uit	  
nega&ef	  zelleeld	  (bijv.	  sociale	  afwijzing	  door	  
afwerend	  gedrag)	  
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Linksom-‐Rechtsom	  en	  	  
sociale	  angst	  	  

•  Specifieke	  sociale	  angst	  	  
–  Bijv.	  Spreekangst,	  bloosangst,	  trilangst	  
–  Sociaal	  contact	  à	  Afwijzingà	  Angst	  
–  Linksom:	  relevante	  herinneringen	  op	  &jdlijn	  	  

•  Gegeneraliseerde	  sociale	  angst	  
– Nega&ef	  zelleeld	  	  
–  Sociaal	  contact	  	  à	  Mislukkeling	  à	  Angst/wanhoop	  
–  Rechtsom:	  zoeken	  naar	  bewijsmateriaal	  	  

•  Vaak	  eerst	  Linksom-‐	  Rechtsom	  
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Zelfbeeld(beschadigingen) 

Meest	  overtuigende	  	  
bewijzen	  

Basisprotocol	  

“bewijs-
materiaal” 
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	  Voorbeeld:	  pa&ënt	  met	  
‘perfec&onisme’	  

•  Pa&ënt	  meldt	  zich	  aan	  met	  als	  klacht	  
‘uitpuZng’	  

•  De	  uitpuZng	  (b)lijkt	  het	  gevolg	  van	  een	  
langdurig	  patroon	  van	  perfec&onisme	  

•  Om	  de	  uitpuZng	  te	  stoppen	  moet	  de	  pa&ënt	  
(dus)	  in	  ieder	  geval	  zijn	  perfec&onisme	  gaan	  
opgeven	  

•  Vraag:	  hoe	  kan	  EMDR	  hier	  een	  rol	  spelen?	  

28 

Hoe	  kan	  EMDR	  hier	  een	  rol	  spelen?	  

•  Wanneer	  is	  perfec&onisme	  begonnen	  
(Linksom)	  levert	  niet	  zo	  veel	  op.	  	  

•  Vraag:	  wat	  maakt	  het	  maken	  van	  fouten	  zo	  
onverdraaglijk?	  

•  Fouten	  maken	  =	  mislukkeling	  zijn	  
•  Perfec&onisme	  is	  hardnekkig.	  Het	  kan	  pas	  
worden	  opgegeven	  (ander	  gedrag	  dus)	  als	  de	  
betekenis	  van	  ‘fouten	  maken’	  is	  bijgesteld.	  	  
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Zoeken	  naar	  ‘oud	  bewijsmateriaal’	  
‘perfec&onisme	  

•  Wie	  heeb	  jou	  er	  van	  overtuigd	  dat	  je	  een	  
mislukkeling	  bent	  als	  je	  een	  fout	  maakt?	  

	  
	   	   	  Een	  archievast	  met	  herinneringen	  aan	  en	  	  
	   	   	  ‘boodschappen’	  van	  extreem	  veeleisende,	  	  
	   	   	  afwijzende	  ouders	  

30 
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Zoeken	  naar	  ‘	  oud	  bewijsmateriaal’	  
	  ‘perfec&onisme	  

•  Hoe	  is	  het	  je	  ouders	  gelukt	  jou	  te	  doen	  geloven	  dat	  het	  
maken	  van	  fouten	  betekent	  dat	  je	  een	  mislukking	  
bent…?	  

	  
	  

	   	   	   	   	   	  	  

	  	  
1.	  Vernederd	  bij	  fout	  	  
2.	  Ik	  hoor	  me	  vader	  nog	  zeggen:	  ‘no	  &me	  for	  losers’	  
3.	  Ouders	  hadden	  veel	  bewondering	  voor	  succesvolle	  
mensen.	  (voorbeeld!)	  

31 

Nog	  een	  voorbeeld:	  	  
Gegeneraliseerde	  Angst	  Stoornis	  

•  Meest	  prominente	  symptoom:	  
‘onbeheersbaar	  piekeren’	  

•  Theorie:	  het	  gaan	  om	  doelbewust	  piekeren	  
•  Linksom:	  ‘wanneer	  is	  je	  piekeren	  begonnen?’	  
levert	  veelal	  weinig	  op	  

•  Beter:	  Wat	  is	  je	  hypothese	  t.a.v.	  het	  vele	  
piekeren	  van	  de	  pa&ënt?	  

•  Gebrek	  aan	  zelfvertrouwen	  

32 

Gebrek	  aan	  zelfvertrouwen	  en	  EMDR?	  	  

•  Gebrek	  aan	  zelfvertrouwen	  wordt	  qua	  
betekenisverlening	  vertaald	  naar	  zelleeld:	  

•  “Ik	  ben	  incompetent”	  (=	  niet	  in	  staat	  met	  de	  
‘gewone’	  dingen	  in	  het	  leven	  om	  te	  gaan)	  

•  EMDR	  strategie:	  Rechtsom	  t.a.v.	  
incompeten&e	  

33 

Valkuil	  	  

•  De	  ervaring(en)	  ‘bewijzen’	  actueel	  (nog)	  dat	  
de	  kernopvaZng	  juist	  is	  	  
– Dus	  niet	  vragen:	  “wanneer	  heb	  je	  ooit	  heel	  erg	  
het	  idee	  gehad	  dat	  je	  .....	  (bijv.	  
waardeloos)...bent”	  

34 

Ontbreken	  van	  adequate	  beves&ging,	  
ondersteuning,	  veiligheid	  	  

•  ‘Wanneer	  had	  die	  bescherming	  er	  heel	  erg	  
moeten	  zijn	  en	  was	  die	  er	  niet?“	  

•  “Als	  je	  daar	  aan	  denkt,	  wat	  zie	  je	  dan	  nu	  voor	  
je?”	  

•  Het	  targetbeeld	  is	  vooral	  naar	  doordat	  er	  iets	  niet	  
te	  zien	  is!	  

•  Veel	  hulp/	  cogni&ve	  interweaves	  nodig.	  
Overweeg	  eventueel	  andere	  interven&e,	  
bijvoorbeeld	  imaginaire	  rescrip&ng	  (Driessen	  &	  
ten	  Broeke,	  2014).	  	  

35 

Chronologie	  versus	  relevan&e	  

•  Linksom:	  chronologische	  &jdlijn	  
•  Rechtsom:	  ‘Googelen’	  op	  relevan&e	  (actuele	  
bewijskracht)	  
– Selecteer	  de	  drie	  tot	  vijf	  ervaringen	  die	  actueel	  
nog	  het	  meeste	  bewijzen	  dat…	  

•  Niet	  te	  diep	  op	  ingaan	  (niet	  te	  hoge	  SUD’s);	  
houdt	  de	  pa&ënt	  in	  de	  ‘zoekmodus’.	  	  

36 
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Zelleeldbeschadigingen	  

1 2 3 

Uitgelachen  
bij spreekbeurt 

Weggestuurd  
bij  

voetbal 

Afpakken en 
leeggooien 

van schooltas 

Pesten	  op	  
school	  

37 

Ordenen	  op	  basis	  van	  bewijskracht	  

1)	  Verraden	  door	  beste	  vriend	  
2)	  Verlaten	  door	  partner	  
3)	  Spreekbeurt	  
4)	  Weggestuurd	  bij	  voetbal	  
5)	  Vernederd	  bij	  vergadering	  
	  
•  Eventueel	  opstel	  laten	  schrijven	  over	  de	  

‘bewijzen’,	  mits	  dit	  niet	  te	  ontregelend	  is.	  	  
•  Start	  met	  het	  krach&gste	  bewijs.	  

38 

EMDR	  Basis	  protocol	  in	  het	  kader	  van	  
rechtsom	  	  

•  Zet	  de	  film	  s&l	  bij	  het	  beeld	  dat	  nu	  nog	  het	  meest	  
krach&ge,	  gevoelsma&ge	  bewijs	  levert	  voor	  de	  
(kern)opvaZng.	  	  

•  Denk	  aan:	  De	  NC	  hoeb	  niet	  overeen	  te	  komen	  met	  de	  
(kern)opvaZng.	  

•  PC	  installa&e	  eventueel	  uitstellen	  	  
•  Herhaal	  procedure	  voor	  ieder	  bewijs	  
•  Let	  op:	  De	  eerste	  bewijzen	  kunnen	  veel	  &jd	  kosten,	  
zeker	  bij	  complexe	  PTSS	  en/of	  
persoonlijkheidspathologie.	  

•  Rela&eve	  lage	  SUDs;	  taai,	  veel	  interweaves,	  wel	  erg	  
waardevol	  en	  sterk	  generaliserend.	  	  

39 

Voorkom	  ‘mislukken’	  van	  de	  PC	  
installa&e	  

•  Er	  is	  nog	  te	  veel	  tegenbewijs	  	  
•  Vraag	  bij	  VoC	  eventueel:	  

–  “Kijk	  naar	  het	  beeld…in	  hoeverre	  staat	  dit	  beeld	  nog	  in	  de	  
weg	  om	  te	  kunnen	  geloven	  dat	  …	  -‐	  noem	  de	  PC	  -‐…”?	  
Vervolg	  installa&e	  tot	  dat	  daarvan	  geen	  sprake	  meer	  is’.	  

•  Stel	  eventueel	  de	  installa&e	  uit	  tot	  ‘alle’	  bewijs	  is	  
ontmanteld	  en	  plan	  een	  ‘installa&e-‐zZng’.	  

•  Wel	  steeds	  posi&ef	  afsluiten	  
•  Onhoud	  dus	  targetbeelden	  en	  de	  bijbehorende	  PC’s	  
•  Werk	  toe	  naar	  een	  zgn.	  ‘Installa&e-‐sessie’	  

40 

Complexe	  PTSS	  
Starten	  met	  de	  actueel	  meest	  intrusieve	  beelden	  
(machteloosheid	  eerst,	  intrusies	  eerst/	  rechtstreeks)	  
	  
Vervolgen	  met	  Rechtsom	  gericht	  op	  kernthema’s	  
	  
1)	  Interpersoonlijk	  wantrouwen	  

–  KernopvaZng:	  “Mannen	  zijn	  levensgevaarlijk”	  
2) 	  Schuld	  

–  KernopvaZng:	  “Ik	  ben	  (mede)schuldig”	  
3)	  Zelleeld	  

–  KernopvaZng:	  “Ik	  ben	  slecht”	  

41 

Tot	  slot	  

• 	   In	  het	  kader	  van	  een	  geïntegreerde	  
behandeling	  kan	  EMDR	  een	  wezenlijke	  rol	  
spelen	  bij	  het	  ‘repareren’	  van	  disfunc&onele	  
voorwaardelijke-‐	  en	  kernopvaZngen.	  	  

• 	   Soms	  is	  dat	  een	  noodzakelijke	  voorwaarde	  
voor	  ‘zelleeld-‐repara&e’.	  Nagenoeg	  nooit	  is	  
het	  een	  voldoende	  voorwaarde.	  

• 	   Zelleeld-‐repara&e	  treedt	  vooral	  op	  in	  het	  
heden	  door	  corrigerende	  ervaringen.	  
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