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1. Inleiding 

In het voorjaar van 2017 verscheen in het Journal of EMDR Practice and Research een overzicht 

van alle, tot op heden, denkbare en reeds beschreven interventies op het gebied van EMDR bij 

verslaving (Markus & Hornsveld, 2017). Dit ‘Palette of EMDR Interventies in Addiction’ (PEIA) 

bevat 15 interventies, die ieder een ander aangrijpingspunt hebben bij een gedrags- of 

middelenverslaving. Hierin zijn ook traumagerichte behandelingen opgenomen. Het geheel is 

naar ons idee vrij compleet; het biedt een overzicht voor zowel onderzoek als behandeling. Alle 

modules staan op zichzelf en het is het aan de therapeut om – in overleg met de patiënt - de 

meest geschikte interventies te kiezen.  

Eerdere versies van deze verzameling modules voor EMDR bij verslaving verschenen als 'EMDR 

en verslaving, een klinisch protocol' (Hornsveld & Markus, 2014), als hoofdstuk in het Handboek 

cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik en gokken (Markus & Van Rens, 

2014) en als hoofdstuk in het Praktijkboek EMDR, deel II (Markus & Hornsveld, 2015). De versie 

die voor u ligt is het resultaat van verschillende ontwikkelingen sinds die tijd. 

In de eerste plaats is een onderzoek naar de effectiviteit van enkele modules afgerond (de 

opzet van dit onderzoek wordt beschreven in: Markus, De Weert-Van Oene, Becker, & De Jong, 

2014). Het betrof een gerandomiseerde studie onder 109 patiënten met een stoornis in 

alcoholgebruik. De EMDR behandeling bestond uit modules 2, 4–8, 10, 14, en 15, die samen 7 

dubbele sessies (90 min.) in beslag namen. Daarnaast kregen de deelnemers een reguliere 

verslavingsbehandeling. De resultaten waren teleurstellend, in zoverre dat de toegevoegde 

waarde van bovenstaande modules niet aangetoond kon worden. Hierover is reeds 

gerapporteerd tijdens het Europese EMDR-congres in 2016 (Markus & Hornsveld, 2016b) en 

tijdens het Nederlandse EMDR-congres in 2017 (Markus, 2017). Een artikel over het onderzoek 

met de definitieve resultaten, inclusief een follow-up na zes maanden wordt binnenkort ter 

publicatie aangeboden.   

Waarom, gezien de wisselende resultaten, toch dit overzicht? Enerzijds omdat er (gelukkig) nog 

steeds onderzoek naar EMDR bij verslaving plaatsvindt en opgezet wordt waarbij nieuwe 

ideeën getoetst worden. Zo zijn verschillende modules gebruikt in recent klinisch onderzoek bij 

o.a. patiënten met een gokstoornis en patiënten met een exhibitionismestoornis. Ook worden 

er momenteel labstudies opgezet en uitgevoerd bij rokende en alcohol drinkende studenten 

waarbij voortgeborduurd wordt op de ideeën in dit overzicht. Dit stuk biedt dan een eenduidig 

en goed omschreven kader waar onderzoekers naar kunnen verwijzen. Daarom hebben we ook 

een Engelstalige versie van de PEIA gemaakt. Anderzijds hebben we dit overzicht ontwikkeld 

omdat andere ervaringen met sommige van de hier beschreven deelinterventies weliswaar 

wisselend, maar toch regelmatig duidelijk positief waren (zie bijv.: Qurishi, Markus, Habra, 

Bressers, & De Jong, 2017). Collega’s die onze workshop ‘EMDR en verslaving’ hebben gevolgd 

rapporteerden eveneens regelmatig successen, vooral bij gedragsverslavingen en soms bij 

patiënten bij wie ‘alles al was geprobeerd’. Experimenteel onderzoek pakte (wederom) gunstig 

uit voor de mogelijke invloed van oogbewegingen bij het verminderen van trek (Littel, Van den 
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Hout, & Engelhard, 2016; Markus, de Weert-van Oene Woud, Becker, & de Jong, 2016). 

Niettemin willen we benadrukken dat de hier beschreven interventies vooralsnog in de 

klinische praktijk alleen overwogen dienen te worden als de patiënt geen of onvoldoende baat 

heeft bij de standaardbehandeling (al dan niet als aanvulling op de standaardbehandeling) en er 

geen bewezen-effectieve alternatieven zijn. Behandel geen verslaving mét EMDR als je niet 

weet hoe het zónder EMDR zou moeten.  

Voor je ligt het palet met 15 interventies (voor een overzicht, zie de appendix). Uitgangspunt 

hierbij is bovengenoemd artikel EMDR Interventions in Addiction (Markus & Hornsveld, 2017). 

De modules staan relatief los van elkaar: ze kunnen worden gekozen en in een bepaalde 

volgorde worden aangeboden, afhankelijk van de casusconceptualisatie en het behandelplan. 

De uiteindelijke keuze wordt uiteraard beïnvloed door de aard en ernst van de verslaving, 

kenmerken van de patiënt maar ook van het moment in de ‘verslavingscarrière’ waarop de 

patiënt hulp zoekt. Zo zullen bij een beginnende verslaving wellicht meer positief 

bekrachtigende aspecten (bijv. ‘een fijn gevoel’) op de voorgrond staan en bij een chronische 

verslaving wellicht meer negatief bekrachtigende aspecten (bijv. ‘het verminderen van stress’). 

Bij elk onderdeel wordt vermeld wat de overwegingen kunnen zijn om het betreffende 

onderdeel op te nemen in de behandeling. Qurishi en collega’s (2017) maken aannemelijk dat 

Shared Decision Making goed kan werken om tot een gezamenlijk plan te komen wat de 

behandeltrouw van patiënten zeker ten goede kan komen. 

Popky (2005; 2010) introduceerde de term LoU (Level of Urge) die hij weergaf op een schaal 

lopend van 0 ‘helemaal geen trek’ tot 10 ‘maximale trek’. Ook wij hanteren in diverse modules 

de LoU-schaal. Op vergelijkbare wijze gebruikt Knipe (2010) de term LoPA (Level of Positive 

Affect) om de ervaren positiviteit weer te geven, lopend op een schaal van 0, ‘niet positief’ tot 

10 ‘zo positief als het maar kan’. Ook deze schaal hebben wij overgenomen.  

 

Therapeuten  

Therapeuten die gebruik willen maken van de modules zijn bij voorkeur bekend met het 

behandelen van (gedrags)verslavingen. Het veronderstelde niveau van waarop EMDR wordt 

beheerst is het niveau van een EMDR practitioner (VEN-lid). Het protocol veronderstelt kennis 

van het Nederlandse Linksom-Rechtsom model, RDI en cognitive interweaves en een hoge mate 

van vertrouwdheid met het basisprotocol. Het is raadzaam de meest recente protocollen 

binnen handbereik te hebben.  

 

Voor welke patiënten?  

Dit protocol is, omwille van de leesbaarheid, uitgewerkt voor patiënten met een stoornis in het 

gebruik van alcohol, maar kan met enkele wijzigingen in woordgebruik ook worden toegepast 

bij patiënten die verslaafd zijn aan andere middelen of bij gedragsverslavingen en problemen 



Palet van EMDR Interventies bij Verslaving. Markus & Hornsveld, maart 2018 6 

met de impulscontrole. Hierbij kan gedacht worden aan koop-, eet-, seks-, werk-, sport-, game-, 

internet- en sociale media ‘verslaving’ en probleemgedrag zoals exhibitionisme, kleptomanie of 

stalking. Het protocol vervangt geen reguliere verslavingsbehandeling (bijv. opgebouwd uit het 

aanleren van zelfcontrole technieken, sociale vaardigheidstraining, medische begeleiding, etc). 

Het is vooral bedoeld als aanvulling hierop; om de kans op abstinentie te doen toenemen en de 

kans op terugval te doen verminderen. Mogelijke uitzonderingen betreffen gedrags- en 

middelengerelateerde verslavingen waarbij bepaalde patiënten verder goed functioneren en 

geen comorbiditeit hebben. In de praktijk zou dat, in het geval van middelengerelateerde 

verslavingen wellicht het geval kunnen zijn bij nicotine afhankelijkheid.  

Bij polygebruik (gebruik van meerdere middelen) raden wij aan om te inventariseren welk 

middel op de voorgrond staat en welk middel meestal als eerste gebruikt wordt voordat een 

ander middel gebruikt wordt (sommige cocaïnegebruikers gebruiken cocaïne bijv. alleen nadat 

ze eerst de nodige alcohol gebruikt hebben). Het ligt dan voor de hand op het primaire middel 

en/of het eerste middel in een escalerende keten van gebruik van verschillende middelen te 

focussen. 

 

Praktisch  

• Als er puntjes (…) staan wacht je eerst op een reactie van de patiënt.  

• Alles wat je letterlijk zou kunnen zeggen staat (in een groen kader): “schuingedrukt en 

tussen aanhalingstekens.”  

• Enkele onderdelen lenen zich voor huiswerk. Ruim wat tijd in voor het voor- en 

nabespreken van het huiswerk.  

 

Feedback 

Dit protocol is nog steeds in ontwikkeling. Wij horen graag jullie ervaringen, liefst aan de hand 

van onderstaande vragen. Stuur je antwoorden, opmerkingen en suggesties s.v.p. naar: 

EMDR.verslaving@gmail.com 

• Bij welk middel of probleemgedrag heb je het toegepast? 

• Welke effecten rapporteerde je patiënt gedurende of na de behandeling? Heb je evt. 

vragenlijst scores die dit onderbouwen? 

• Ben je tevreden over deze behandeling, waarom wel / niet? 

• Welke onderdelen werkten het beste, welke het minst, waarom denk je? 

• Welke patiënt-gebonden factoren (denk aan leeftijd, IQ, ernst verslaving, polygebruik, 

co-morbiditeit, etc.) hebben het resultaat mogelijk positief of negatief beïnvloedt? 

• Is je nog iets opgevallen en heb je suggesties voor verbetering?  
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2. Voorbereiding  

 

Afspraken maken en grenzen stellen  

Patiënten hoeven niet volledig en langdurig abstinent te zijn om met dit protocol te beginnen. 

Als vuistregel kan worden aanhouden dat wanneer ambulant een verslavingsbehandeling 

mogelijk is, aan de basisvoorwaarden voor het toepassen van dit protocol is voldaan. Dat wil 

zeggen: patiënten verschijnen op afspraken, zijn dan niet onder invloed, kunnen zinvol 

deelnemen aan gesprekken, zijn niet in crisis en vertonen geen (potentieel) gevaarlijke 

symptomen die prioriteit verdienen (bijv. ernstige suïcidaliteit, agressiviteit of automutilatie). In 

een klinische setting is behandeling al snel mogelijk.  

Tussentijdse ‘uitglijders’ (korte periode van (geëscaleerd) gebruik waarbij de patiënt op eigen 

kracht weer tot abstinentie komt) of terugvallen (aanhoudend controleverlies qua gebruik) 

kunnen meegenomen worden in de behandeling. Benadruk dat het belangrijk is dat de patiënt 

open is over het ervaren van trek, zowel tijdens de sessies als tussendoor. Maak van tevoren 

duidelijke afspraken wanneer je de behandeling (tijdelijk) onderbreekt. Uitgaande van de 

hierboven beschreven vuistregel zou een onderbreking van de behandeling met name spelen 

als niet langer aan de voorwaarden voor een zinvolle behandeling kan worden voldaan en er 

eerst een andere interventie (bijv. klinische detoxificatie, crisisopname of medicamenteus 

ingrijpen) nodig is, denk aan: 

• Crisissituaties en/of actuele, potentiëel gevaarlijke symptomen die direct handelen 

vereisen 

• Overmatig gebruik van middelen die een zinvol behandeltraject belemmeren en eerst 

detoxificatie vereisen  

• Herhaalde no-show 

• Herhaald onder invloed verschijnen 

Overigens moet het afbouwen of stoppen met alcohol altijd geleidelijk en onder medisch 

toezicht gebeuren. Acuut stoppen met fors en langdurig alcoholgebruik kan gevaarlijk zijn! 

Indien de patiënt hiertoe in staat is, zou deze zijn levens- c.q. verslavingsverhaal op papier 

kunnen zetten. Accenten daarbij zijn belangrijke ervaringen van vóór het ontstaan en tijdens 

het beloop van de verslaving, typische triggersituaties evenals ideeën over de toekomst. 

Hierdoor kunnen al in een vroeg stadium relevante targets geïdentificeerd worden. 

Tot slot is het goed te realiseren dat sommige patiënten geen trek ervaren of dit meer diffuus 

beschrijven. Soms ervaren ze alsnog trek wanneer een specifieke herinnering wordt 

geactiveerd. In andere gevallen past het algemenere woord 'spanning' of ‘lading’ beter. 

Wanneer patiënten tegelijk trek reducerende medicatie gebruiken (met name Campral, 

Naltrexon of Baclofen) hoeft dit geen behandeling uit te sluiten. Beide behandelingen kunnen 
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elkaar aanvullen. Bovendien is trek desondanks meestal wel op te roepen wanneer overgegaan 

wordt op het scherpstellen van targets. Stem wel af met de andere behandelaren wat je doet 

zodat eventuele (bij)effecten juist geïnterpreteerd kunnen worden. 

 

Uitleg EMDR 

“Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een bewezen 

effectieve therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende 

ervaring. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat levendige herinneringen en beelden mogelijk 

ook een belangrijke rol spelen bij verslavingen.  

 

In deze behandeling kijken we naar herinneringen en beelden die jouw alcoholgebruik mogelijk 

in stand houden. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling is dus het zoeken naar 

ervaringen en beelden waardoor je meer bent gaan drinken, of waardoor het moeilijk is te 

stoppen. Door die ervaringen heb je bijv. geleerd dat alcohol plezierig en aantrekkelijk is, of dat 

je er negatieve gevoelens mee kunt verzachten. Wij gaan er van uit dat die ervaringen als 

herinneringen in je geheugen liggen opgeslagen en nog steeds hun invloed uitoefenen. Met 

EMDR maken we deze herinneringen ‘onschadelijk’ door de emotionele lading of de trek die ze 

oproepen, weg te nemen. Deze herinneringen worden daardoor min of meer neutraal 

waardoor het makkelijker wordt om te stoppen of gestopt te blijven met alcohol en om hierin 

meer zelfvertrouwen op te bouwen.  

 

Om te bepalen wat voor jou de meest belangrijkste herinneringen zijn in verband met jouw 

alcoholgebruik zal ik je daarom in de loop van de behandeling vragen stellen over onder 

andere: plezierige herinneringen, nare herinneringen, hoe je naar jezelf kijkt in relatie tot de 

verslaving en over situaties die regelmatig trek en gebruik uitlokken of waarvan je verwacht 

dat ze in de toekomst zouden kunnen leiden tot gebruik.  

 

Heb je hier nog vragen over?” 
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Uitleg EMDR-procedure 

“Tijdens de EMDR-procedure zal ik je vragen aan specifieke gebeurtenissen terug te denken, 

inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met 

afleiding: je volgt met je ogen mijn hand (of: een bewegende stip op een lichtbalk of 

beeldscherm) (DOE DIT VOOR).  

Er wordt gewerkt met series van oogbewegingen. Na elke serie wordt er een ogenblik rust 

genomen. Ik zal je dan vragen wat er qua gedachten of gevoelens naar boven komt. De EMDR-

procedure brengt vaak gedachten en beelden op gang, maar ook vaak gevoelens en lichamelijke 

sensaties. Je wordt na elke serie gevraagd wat er in je opkomt en daar even stil bij te staan, 

waarna er een nieuwe serie volgt.  

Alles is goed. Je kunt het niet fout doen.”   

 

Uitleg hoe EMDR werkt 

“Dat EMDR werkt is bekend, maar hoe het precies werkt nog niet helemaal. In ieder geval lijkt 

het erop dat het natuurlijk verwerkingssysteem door EMDR wordt gestimuleerd. Er is inmiddels 

veel wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat oogbewegingen negatieve herinneringen 

minder negatief maakt, en positieve herinneringen minder positief. Ook kunnen oogbewegingen 

de trek verminderen van bepaalde voorstellingen. Hier maken we in deze behandeling gebruik 

van. Daarnaast leidt EMDR tot lichamelijke ontspanning en tot een veranderde visie op de 

herinneringsbeelden.” 

 

Uitleg te verwachten effecten 

“Wat kun je van de behandeling verwachten? De series oogbewegingen zullen er 

langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar levendigheid en emotionele lading verliest. 

Het wordt dus steeds gemakkelijker de herinnering of het beeld weer voor de geest te halen 

zonder bijv. trek te krijgen. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en 

worden ze bijv. waziger of kleiner. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe 

gedachten of inzichten ontstaan die een andere, meer helpende, betekenis aan de gebeurtenis 

en aan je verslaving geven. 

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Toch 

kan dit soms het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijv. als er nieuwe beelden of gevoelens 

naar boven komen of als je veel trek ervaart. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat 

dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw 

evenwicht ontstaan. Tussen de sessies kun je een dagboekje bijhouden en schrijf je op wat er 

naar boven komt. Dit wordt dan in de volgende sessie besproken.”  
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Het doel van de behandeling 

Hoewel volledige en langdurige abstinentie voor veel patiënten te verkiezen is als doel boven 

gecontroleerd gebruik (vanwege de vergrote kans op terugval of controleverlies), heeft het niet 

veel zin er tegen in te gaan als de patiënt zijn zinnen heeft gezet op gecontroleerd gebruik. 

Beter is dan om aan te sluiten. De behandeling is dan gericht op het verminderen van trek en 

meer autonomie te ervaren in de keuze om wel of niet te gebruiken. Wij hebben de ervaring 

dat patiënten gaandeweg een verslavingsbehandeling vaak beseffen dat ze het zichzelf juist 

moeilijker maken door te willen blijven gebruiken. Uiteindelijk besluit men dan vaak zelf tot 

(een periode van) volledige abstinentie. Vanwege die verschuivende ideeën over het gewenste 

doelgedrag lijkt het verstandig om onderstaande vragen in de loop van de behandeling een 

aantal keren te herhalen.  

 “Wat is het doel dat je wat betreft je alcoholgebruik wilt bereiken? Streef je naar volledige 

abstinentie of gecontroleerd gebruik?”  

 

Antwoord: _____________________________________________       

“Op een schaal van 0 tot 100%, in welke mate ben je er dan op dit moment van overtuigd dat je 

je doel: volledige abstinentie/ gecontroleerd gebruik kunt bereiken en vasthouden?”   

 

Mate van overtuiging:___________________________________ 

 

Laat deze laatste vraag weer terugkomen aan het eind van de behandeling, of zelfs na elke 

module om zo voeling te krijgen met wat het beste werkt en in hoeverre het oorspronkelijke 

doel bereikt is. 

 

Trek tijdens en na de sessies 

“Wanneer we werken aan een herinnering die trek oproept, kun je logischerwijs een drang 

ervaren om te gebruiken. Zoek zo nodig steun tussen sessies wanneer je trek ervaart. Gedurende 

de sessie zelf kun je een milde ervaring hebben die lijkt op het effect van alcohol, zoals een roes, 

je ontspannen of juist opgewonden voelen. 

Verder is het natuurlijk de bedoeling dat je minder gaat gebruiken en je vertrouwen dat dit lukt, 

gaat toenemen. Stel jezelf niet te snel op de proef; vermijd risicosituaties zo veel mogelijk tot je 

ze echt aan kunt. Aan het eind gaan we ook daadwerkelijk oefenen met moeilijke situaties.”  
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Afronding van elke sessie: bespreken trek en huiswerk  

Als er na afloop van een sessie nog trek aanwezig is, bespreek je met de patiënt welke 

mogelijkheden er zijn om hier mee om te gaan (bijv. in de wachtruimte wachten tot de trek 

gedaald is, afleiding plannen, steunfiguren mobiliseren etc.). Vraag aan het einde van elke 

sessie:  

“Voordat je vertrekt wil ik weten hoeveel trek je op dit moment ervaart op een schaal van 0 

‘helemaal niet’ tot 10 ‘zoveel als maar kan’.” 

 

Einde sessie trek (niet target gebonden!): __________ 

 

Indien > 0:  

“Is dat gebruikelijk voor je of is dat veel meer dan gebruikelijk?”  

 

De trek hoeft niet noodzakelijkerwijs door de sessie te komen, maar kan er ook mee te maken 

hebben dat je patiënt een trekoproepende activiteit heeft gepland, bijv. die avond naar een 

verjaardag gaan. Bespreek hoe je patiënt hier het beste mee kan omgaan. Doe dit bij voorkeur 

aan de hand van zogenaamde ‘implementatie intenties’ (concreet uitgewerkte ‘als-dan’ 

actieplannen die een specifieke situatie linken aan een onmiddelijke, passende reactie 

(Gollwitzer, 1999; Moody, Poe, & Bickel, 2017), bijv.:  

 “Wat ga je doen als je hier straks weggaat?”…wat ga je doen als de trek blijft? “Hoe kun je dan 

voorkomen dat je vanavond gaat gebruiken? … hoe ziet dat er concreet uit?”, enz.   

 

Bespreek of aanvullende maatregelen nodig zijn en denk hierin mee met patiënt. Denk verder 

aan vaardigheden als gevoelsurfen, RDI, risicosituaties herkennen en vermijden en afleiding 

zoeken. Eventueel kun je overwegen – als je in het protocol al zover bent en je hebt nog tijd 

over - om een geanticipeerde risicosituatie (positieve of negatieve flashforward) te 

desensitiseren.  

 

Bespreek aan het begin en aan het einde van elke sessie het huiswerk. 
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3. Doelgebied 1: Hulpbronnen – Het vergroten van een gevoel van 

veiligheid en kracht en de beschikbaarheid van hulpbronnen  

 

Algemene aandachtspunten bij modules 1 en 2 

• Volgens de Retrieval Competition Hypothesis van Brewin (2006), strijden verschillende, met 

elkaar geassocieerde, positieve (helpende) en negatieve (niet helpende) 

geheugenrepresentaties om bewustwording. De geheugenrepresentaties die het snelst 

geactiveerd worden zijn degene die tot dan toe het vaakst geactiveerd werden, ze zijn 

impliciet ‘getraind’. Imaginatie helpt om geheugen-representaties die doorgaans juist niet 

snel geactiveerd worden tijdelijk meer beschikbaar te maken. Om dit effect blijvender te 

maken is, anders dan bij desensitisatie van geheugenrepresentaties, herhaling door 

expliciete training nodig, anders blijft het effect vaak vluchtig. Onderzoek naar het effect 

van COMET (waarbij ook gericht positieve ïmaginaties worden versterkt) suggereert dat dit 

effect in de loop van een aantal weken steeds krachtiger wordt en dat de effecten stabiel 

zijn (Korrelboom, Maarsingh, & Huijbrechts, 2012). 

• Resource Development and Installation (RDI, Leeds, 2008), het installeren van een 'veilige 

plek' en positieve behandeldoelen lijken zinvolle procedures, maar er is geen empirische 

ondersteuning voor het gebruik van oogbewegingen om de bedoelde effecten te 

versterken. Vanuit de werkgeheugentheorie worden averechtse effecten verwacht en om 

die reden worden in Nederland oogbewegingen achterwege gelaten. Elders in Europa en in 

de VS worden oogbewegingen bij deze procedures zeer langzaam uitgevoerd, hetgeen in 

lijn is met werkgeheugentheorie die dicteert om het werkgeheugen zo min mogelijk te 

belasten indien het de bedoeling is om de geheugenrepresentaties te versterken.    

• Sluit altijd positief af als je aan het eind van de sessie bent. Denk ook aan de afronding: 

vraag naar trek en geef instructies m.b.t. huiswerk.  
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Module 1: Installeren van een veilige plek en/of Resource 
Development and Installation (RDI)  

Geschatte duur van dit onderdeel: ongeveer 20 minuten.  

Tijdsperspectief: heden (veilige plek) en (nabije) toekomst (RDI).  

Valentie: positief. 

Primaire doel: beschikbaarder maken van vermogens of persoonlijke eigenschappen die het gevoel van 

veiligheid en de weerbaarheid in risicosituaties versterken. 

Bronnen: deze module volgt de veilige plek procedure (Shapiro, 2001) en het RDI-protocol.  

 

Inleiding en doel  

RDI is een techniek die in alle fases van een verslavingsbehandeling ingezet kan worden. De 

'veilige plek' wordt vooral in het begin van een (zware traumagerichte) behandeling ingezet, in 

Nederlands overigens veel minder vaak dan in het buitenland. RDI is ontleend aan Leeds 

(2009). Het leent zich uitstekend voor patiënten die gedemoraliseerd dreigen te raken, als 

aanvulling op motivatietechnieken, zelfcontrole procedures en het leren omgaan met terugval 

en uitglijders.  

 

Aandachtspunten 

• RDI wordt uitgelegd in de EMDR vervolgtraining. Gebruik de meest recente versie van het 

RDI protocol, inclusief het zogeheten 'ankeren'.   

• Het zijn vaak dezelfde eigenschappen die terugkomen bij RDI. In onze ervaring zijn dit bij 

verslaafde patiënten ongeveer dezelfde eigenschappen als bij getraumatiseerde patiënten: 

zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaarheid, zelfbeheersing, lef, eigenwaarde en 

trots.  

 

Huiswerk 

 Laat de patiënt oefenen met het oproepen van de ‘eigenschappen’ in stappen: 

• Thuis een aantal keer per dag de eigenschap(pen) ‘voelen’ door terug te gaan naar de 

herinnering en maak gebruik van het ‘anker’ (circa 5 minuten per keer). 

• Na circa een week testen of de eigenschap direct mentaal is te activeren, eventueel met de 

ankers, maar zonder gebruik te maken van de herinnering. Hiermee dagelijks even oefenen.   

• Dagelijks regelmatig even oproepen van de eigenschap(pen) tijdens dagelijkse activiteiten, 

zonder de ankers te activeren. 
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• Eventueel direct of na enige tijd: oproepen van een mentale voorstelling van de 

probleemsituatie(s), en zodra het nodig is, de eigenschap(pen) ‘inzetten’, eventueel door 

gebruik te maken van het/de anker(s). 

• In ‘het echt’ oproepen/inzetten van de eigenschap(pen) als dat nodig is (zo nodig door 

gebruik te maken van het/de ‘anker(s)’. 

 

De patiënt noteert het verloop in een dagboekje.  
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Module 2: Installeren van positieve behandeldoelen 

Geschatte duur van dit onderdeel: ongeveer 15 minuten per behandeldoel, vergelijkbaar met RDI.  

Tijdsperspectief: toekomst. 

Valentie: positief. 

Primaire doel: versterken van de motivatie tot verandering.  

Bronnen: RDI en motivatietechnieken. In iets andere vorm komt dit onderdeel ook voor in het protocol 

van Popky (2010).  

 

Inleiding en doel  

Het doel van dit onderdeel is het verhogen van de motivatie door het creëren of dichterbij 

halen van een positief aantrekkelijk toekomstbeeld. Het is vergelijkbaar met een zogeheten 

motivatiebrief: 'schrijf een verhaal over hoe je leven er over een jaar uit zal zien, als je gestopt 

bent met alcohol'. In plaats van woorden, maak je in dit onderdeel gebruik van de kracht van 

beeldmateriaal en de kennis van RDI over het versterken van positief geheugenmateriaal, 

d.m.v. imaginatie.  

 

Aandachtspunten 

• Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat de patiënt zichzelf ziet als 'actor', degene die 

actief het verschil maakt, handeld zoals hij/zij zou willen (Taylor, Pham, Rivkin, Armor, 

1998). 

• Zoek naar een positief beeld; positief geformuleerd; het gaat om wat de patiënt wel doet 

en wil, en niet om wat deze niet (meer) doet en wil.  Als de patiënt een negatieve 

formulering gebruikt, bijv.: 'dan hang ik niet meer voor de TV', 'dan ben ik minder onrustig', 

'dan drink ik niet meer', etc. zeg dan: “Als je niet meer … [voor de tv zou hangen, onrustig 

zou zijn, zou drinken] wat zou je dan in plaats daarvan kunnen doen of ervaren?” 

• Laat de patiënt een beeld kiezen wat gepositioneerd is in de niet al te verre toekomst, bijv. 

over eenjaar, anders wordt het te abstract en ongeloofwaardig. 

• Het beeld hoeft niet statisch te zijn; vermoedelijk werkt een mini-filmpje van een scene 

(bijv. eten met het gezin) minstens even goed omdat het realistischer en meer zintuiglijk is 

en omdat daarin de patient als actor ook beter zichtbaar wordt.. 

• Check of het een aantrekkelijk, concreet en gevoelsmatig haalbaar doel is voor deze 

patiënt. 

• Gebruik de eigen woorden van de patiënt m.b.t. coping en succesvol functioneren. 
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• Gebruik geen beelden van gecontroleerd gebruik. Dit impliceert al bijna gebruik, en kan 

juist weer trek oproepen. 

• Als het snel gaat kunnen meerdere positieve beelden geïnstalleerd worden, bijv. een 

werkgerelateerd beeld, een beeld in de thuissituatie, sportief zijn, enz.; overal waar de 

patiënt beter wil functioneren. 

 

 

Protocol 

Leg uit in woorden die aansluiten bij de patiënt en diens problematiek dat jullie samen gaan 

uitzoeken hoe de patiënt goed gemotiveerd kan blijven. Het gaat er in dit stadium om, ook op 

de langere termijn, het gewenste doel goed voor ogen te houden om het zo, ondanks de 

frustraties op de korte termijn, zoals ontwenningsverschijnselen en trek, goed vol te houden. 

Bespreek dat hij of zij gaat leren hulpbronnen hiervoor in te zetten in de vorm van 

aantrekkelijke toekomstbeelden.  

“Je hebt deze verslaving nu zo lang, dat je je misschien moeilijk kunt voorstellen hoe een leven 

zonder problemen met alcohol er uit ziet. Om goed gemotiveerd te blijven om te stoppen met 

alcohol zullen we een aantrekkelijk beeld van jouw toekomst zonder alcohol creëren en 

versterken. Dan weet je als het ware weer waarvoor je het doet.” 

“Waarom wil je stoppen met het gebruik van alcohol? … Wat is voor jou het belangrijkste, het 

meest waardevolle wat het je zou kunnen opleveren?... Wat nog meer?“   

 

Beschrijf kort enkele positieve doelen:   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

“Ga eens zitten als iemand die al een tijdje gestopt is met alcohol en zijn leven onder controle 

heeft … Doe je ogen dicht en stel jezelf een beeld voor waarin je je doelen al bereikt hebt. Denk 

aan hoe je leven er uit ziet als dit allemaal achter de rug is, zonder je verslaving aan alcohol. …  

Waaraan zou je merken dat je dit leven hebt bereikt, wat zou je dan zien? … Wat doe je in dat 

plaatje? Wat zie je … wat hoor je …  wat ruik je?”  
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Zoek samen met de patiënt naar een krachtig beschrijvend en positief (aantal) steekwoord(en), 

bijv., goede vader, hardlopen, gewaardeerde collega. 

“Maak het beeld (mini-filmpje) nog aantrekkelijker door het groter, scherper en helderder te 

maken. … Zijn er nog andere aanpassingen die je zou willen maken die het beeld nog 

aantrekkelijker maken? … Breng het beeld dichterbij en stap in het aantrekkelijke beeld waarin 

je je doelen al bereikt hebt. Stap in die lichaamshouding die daarbij hoort, neem die ervaring 

van succes helemaal in je op. Merk op wat je daarbij ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft, hoe het is 

om succesvol te zijn…. Zie hoe je beweegt, hoe je praat, voelt denkt en handeld en hoe je 

omgeving op jou reageert. Welke positieve uitspraak over jezelf past hier het beste bij? … Bijv. ik 

kan de wereld aan?”…. 

“Merk de positieve gevoelens op die daarbij horen, wat je tegen jezelf zegt… je emoties, en je 

lichaam… Richt je aandacht op dit alles en merk op wat er gebeurt.”  

 

10-15 seconden imagineren en concentreren of zeer langzame oogbewegingen.  

 

“Wat merk je? …Komen er nog meer positieve associaties bij je op?...Wat gaat er door je heen? 

Ga daar mee door!”  

 

Ga door met imagineren totdat er geen nieuwe positieve associaties meer opkomen of het 

goede gevoel niet meer sterker wordt. 

 

Werken met een anker:  

“Druk nu je duim en wijsvinger van je rechterhand tegen elkaar om dit gebaar en het beeld met 

elkaar te verbinden. Jouw positieve doel in je leven is nu verbonden met dit gebaar. Dit gebaar 

kan jouw helpen om je doel in je leven op te roepen en te activeren wanneer jij dat wilt”  

 

Geef hiervoor even de tijd. 

 

“Luister naar de positieve woorden die je tegen jezelf zegt en die anderen tegen je zeggen in dit 

beeld. Druk je opnieuw je duim en wijsvinger tegen elkaar.”  
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Wanneer je nog een behandeldoel installeert, dan kun je als anker een andere duim-vinger 

combinatie als anker gebruiken. 

 

Huiswerk  

“Om ook in moeilijke tijden jouw doel van een leven zonder alcohol goed voor ogen te houden, 

om het als het ware binnen handbereik te houden (duim en wijsvinger!) raden wij aan om dit in 

het begin dagelijks, later enkele keren per week (op verschillende tijden) te oefenen. De 

bedoeling is dat dit beeld, dit aantrekkelijke alternatief voor alcohol steeds dichterbij komt". 

• Laat patiënt dagelijks het beeld [steekwoord(en)] oproepen, net zolang tot het daarmee 

geassocieerde positieve gevoel maximaal is en laat het dan ‘verankeren' (circa 5 minuten 

per keer). Laat patiënt daarvoor bijv. een reminder in zijn of haar smartphone zetten en/of 

laat het hem of haar oefenen op vaste momenten (bijv. als hij of zij naar het toilet gaat, 

pauze heeft, naar bed gaat etc.), gaandeweg verschuift dit naar het uitvoeren gedurende 

dagelijkse activiteiten. 

• Laat patiënt na verloop van tijd testen of het positieve gevoel dat hoort bij 

[steekwoord(en)] via mentaal oproepen of via het ‘anker’ direct te activeren is. 

• Na enige tijd roept de patiënt de hulpbron op als dat nodig is (eventueel via het ‘anker’). 
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4. Doelgebied 2: Traumagerichte EMDR – Het verminderen van de 

invloed van beschadigende ervaringen  

 

Algemene aandachtspunten bij modules 3 - 5 (ontleend aan Markus, De Kruijk, De 

Weert-Van Oene, Becker, & De Jong, 2014) 

• Er is binnen de verslavingszorg sprake van onderdiagnostiek en onderbehandeling van PTSS. 

Het advies is dan ook om standaard te screenen op PTSS. Vaak ook wordt een PTSS pas 

duidelijk in de loop van de behandeling. Als in de diagnostiekfase twee tot drie weken 

abstinentie niet haalbaar is, kijk dan of met een goede klachtenanamnese en eventueel 

heteroanamnese bij stabiel, beperkt gebruik toch een waarschijnlijkheidsdiagnose kan 

worden gesteld. Dit valt met name te overwegen wanneer de klachten duidelijk 

interfereren met pogingen tot abstinentie of signifcante problemen veroorzaken. 

• Volledige abstinentie is geen voorwaarde voor traumabehandeling. Integendeel, er bestaat 

consensus dat een geïntegreerde behandeling van PTSS en verslaving de voorkeur geniet 

boven een sequentiële behandeling. 

• Er is geen wetenschappelijke evidentie dat trauma behandelen risicovoller is dan niet 

behandelen, ook niet bij kwetsbare groepen als verslaafden. Er zijn naar onze mening dan 

ook geen absolute, blijvende contra-indicaties voor traumabehandeling bij verslaafden. 

• Er bestaan wel relatieve contra-indicaties die de haalbaarheid en effectiviteit van een 

traumabehandeling (tijdelijk) in de weg kunnen staan. Het gaat dan om factoren die 

daadwerkelijk therapie-interfererend zijn (niet alleen bij trauma-behandeling) of die dit 

dreigen te worden, zoals regelmatig onder invloed verschijnen, regelmatige no-show, of 

vertonen van gedrag wat een gevaar is voor de patiënt zelf of anderen (bijv. agressie). Dit 

vraagt maatwerk. 

• Wanneer het middelengebruik therapie-interfererend is (no-show, onder invloed 

verschijnen, direct na de sessie volop gebruiken) is eerst detoxifcatie aangewezen. Lukt dit 

niet, dan is het zaak eerst het gebruik zoveel mogelijk af te bouwen of te stabiliseren. 

• Behandel eventueel ambulant wanneer dit kan, maar intramuraal wanneer dit moet (met 

name als sprake is van bovengenoemde therapie interfererende factoren). 

• Bij geïntegreerd behandelen gaat het erom steeds de vinger aan de pols te houden en de 

focus te leggen waar die nodig is (op verslaving, PTSS of praktische problemen), zonder de 

continuïteit van de behandeling als geheel uit het oog te verliezen. Monitor het beloop van 

beide stoornissen om de behandeling te kunnen aanpassen en de patiënt gemotiveerd te 

houden. 
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• Verslaafden raken waarschijnlijk snel overaroused omdat hun stress-systeem, dat door 

vroegkinderlijke traumatisering vaak al ontregeld is (Langeland, 2009), door herhaald 

middelengebruik steeds verder gesensitiseerd raakt (Sinha, 2008). Het is dus belangrijk om 

steeds de vinger aan de pols te houden en zo te voorkomen dat de window of tolerance, de 

‘bandbreedte van arousal waarbinnen cognitief en emotioneel functioneren mogelijk is’ 

(Ogden & Minton, 2000), overschreden wordt. 

• Er kan tijdelijk sprake zijn van hypoarousal (bijv. door dissociatie of intoxicatie), wat het 

verwerkingsproces in de weg kan staan omdat traumatisch materiaal onvoldoende 

geactiveerdwordt. In dat geval kan het zaak zijn om het middelengebruik toch eerst verder 

te verminderen of te stabiliseren. Het gebruik van dempende (met name benzodiazepinen) 

en arousalverlagende medicatie (met name beta-blokkers zoals propranolol) dient, indien 

mogelijk, afgebouwd te worden en er dienen afspraken met betrekking tot (middelen en 

evt. medicatie) gebruik voor (en na afloop van) sessies gemaakt te worden. 

• Geef psycho-educatie aan de patiënt én diens naasten over de interactie tussen de 

verslaving en PTSS. Als patiënten (nog) niet in behandeling komen, instrueer ze dan in ieder 

geval hoe ze zo goed mogelijk om kunnen gaan met de dynamiek tussen PTSS en verslaving. 

• Terugval is een onderdeel van verslaving. Patiënten en hun naasten moeten er op 

voorbereid worden. Het hoef geen reden te zijn om de behandeling te stoppen, hooguit 

tijdelijk.  

• Sluit altijd positief af als je aan het eind van de sessie bent. Denk ook aan de afronding: 

vraag naar trek en geef instructies m.b.t. huiswerk.  

 

Algemene aandachtspunten bij modules 4 en 5 

• Nare ervaringen zijn soms wel historisch relevant (d.w.z. dat het een rol gespeeld heeft in 

de ontstaansgeschiedenis en het beloop van de verslaving) maar dat betekent niet 

automatisch dat het ook (nog steeds) klinisch relevant is om mee te nemen als target voor 

EMDR in een behandeling gericht op verslaving. 

• Denk goed na voordat je met deze modules begint. Veel patiënten vinden het 

confronterend en zijn sterk vermijdend. Een tijdelijke terugval of motivatiedip ligt dus op de 

loer. Weet waar je aan begint, bespreek het goed met je patiënt. Bereid patiënten goed 

voor op deze modules, 'oud zeer' wordt geactualiseerd en ze moeten zich daarop 

voorbereiden en bereid zijn het aan te gaan.  

• Gebruik module 4 en 5 alleen als je voldoende tijd hebt om de hiermee geassocieerde 

klachten en thema's afdoende te behandelen. Alleen 'aanstippen' van oud zeer moet 

vermeden worden. 
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• Selecteer alleen targets die 1) een duidelijke relatie hebben met de verslaving, en 2) die 

voldoende lading hebben (SUD ≥ 6). 
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Module 3: Het verminderen van intrusies en herbelevingen  

Geschatte duur van dit onderdeel: zolang als het duurt om de PTSS klachten te behandelen.  

Tijdsperspectief: verleden. 

Valentie: negatief (SUD). 

Primaire doel: PTSS behandeling.  

 

Inleiding en doel  

Gezien de hoge comorbiditeit tussen PTSS en verslaving ligt het voor de hand dat standaard op 

PTSS gescreend wordt in de verslavingszorg. Omgekeerd zou men in de GGZ in het geval van 

PTSS bedacht moeten zijn op een comorbide verslaving of in ieder geval overmatig gebruik van 

middelen. Tegenwoordig adviseren de richtlijnen om verslaving en PTSS geïntegreerd te 

behandelen (Snoek, Wits & Meulders, 2012). Maar hoe dit dan precies gedefinieerd wordt of 

tot uitvoering moet worden gebracht, blijft in deze richtlijnen onduidelijk. Enkele vuistregels 

worden gegeven in de inleiding van deze modules en het hoofdstuk EMDR en Verslaving 

(Markus & Hornsveld, 2015).  

Leidraad is dat eventueel aanwezige PTSS klachten zo spoedig mogelijk worden behandeld. In 

de praktijk komt het echter met enige regelmaat voor dat een PTSS pas manifest wordt 

wanneer het middelengebruik is afgenomen of abstinentie bereikt is. In dat geval is het 

raadzaam de aandacht te verleggen naar traumabehandeling vanwege de veelal hoge 

lijdensdruk van intrusies en herbelevingen, het gegeven dat PTSS-symptomen het 

verslavingsgedrag in de hand werken en omdat een reductie van PTSS symptomen ook een 

positieve invloed kan hebben op verslavingsgerelateerde uitkomsten maar omgekeerd veel 

minder (Hien et al., 2010). 

Omdat het hier gaat om een PTSS behandeling volgens bestaande richtlijnen wordt dit hier niet 

verder uitgewerkt. 
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Module 4: Het verminderen van negatieve emoties  

Geschatte duur van dit onderdeel: zolang als het duurt om de klachten afdoende te 

behandelen. 

Tijdsperspectief: verleden. 

Valentie: negatief (SUD). 

Primaire doel: verminderen van affectregulatieproblemen en comorbiditeit bij verslaving.  

Bronnen: zie Markus en Hornsveld (2017).  

 

Inleiding en doel  

Voor veel patiënten is een verslaving een inadequate manier om met (emotionele) problemen 

om te gaan (zelf-medicatie hypothese). Dit geldt natuurlijk in de eerste plaats als de verslaving 

ontstaat als reactie op PTSS (zie module 3) maar evenzeer voor bijv. drankgebruik dat is 

ontstaan bij sociale angst (moed indrinken) of een eetstoornis bij persoonlijkheids-

problematiek. Indien de zelf-medicatie hypothese inderdaad aannemelijk is op grond van de 

anamnese, dient hier natuurlijk aandacht aan te worden besteed, bijv. met EMDR.   

Gielen, Havermans, Tekelenburg en Jansen (2012) vonden in hun onderzoek dat 97,4% van de 

patiënten die zich aanmeldden voor een verslavingsbehandeling, ooit in hun leven een 

ingrijpende gebeurtenis hadden meegemaakt (een gebeurtenis die voldeed aan het DSM-IV A-

criterium). Van deze groep had 'slechts' 36,6% een DSM-IV diagnose for PTSS.  

Echter, zoals aangegeven bij de aandachtspunten voor modules 4 en 5, hoe evident de relatie 

tussen potentieel traumatische ervaringen en het ontstaan van de verslaving ook is, het 

betekent niet automatisch dat het zinvol is om de betreffende nare herinnering te behandelen. 

Sterker nog, het verwerken van oud zeer kan door de patiënt als zeer essentieel worden 

ervaren, maar tegelijkertijd is men bezig iets te vermijden wat nog veel moeilijker en pijnlijker 

is dan het trauma, namelijk het stoppen met het verslavingsgedrag.  

Anderzijds is de benadering zeer logisch: in menige functie-analyse heeft de verslaving de 

functie van het verminderen of vermijden van pijnlijke emoties, emoties die - onder andere 

volgens Shapiro's AIP model (Shapiro, 2001; De Jongh, Ernst, Marques, & Hornsveld, 2013) - in 

stand worden gehouden door disfunctioneel opgeslagen ervaringen. Als alternatief voor 

affectregulatie training en zelfcontroletechnieken kan men proberen de emotionele problemen 

met EMDR te verminderen. In het ideale geval zijn er na de EMDR nog weinig heftige emoties 

over die zo rigoreus onderdrukt en vermeden moeten worden. Helaas blijkt uit onderzoek naar 

de behandeling van comorbiditeit bij verslaafden, dat het effect van een succesvolle 

behandeling op het verslavingsgedrag in de meeste studies tegenvalt. Overigens zijn er ook 

enkele kleinere studies die positieve resultaten zien, zowel op het affect als op de verslaving 

(voor een overzicht zie Markus & Hornsveld, 2017).  
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Werkwijze 

Verslaafden zijn - bijna per definitie - goed in het vermijden van hun emoties; hun verslaving 

helpt hen daarbij en is daarom hun 'beste vriend'. Voor de therapeut en de patiënt is het 

daarom balanceren tussen: 1) traumaverwerking, 2) het aanpakken van de verslaving en 3) het 

in behandeling blijven.  

Stap 1. Inventariseer welke problematische emoties de verslaving vermoedelijk in stand 

houden. In principe kan elk psychologisch probleem aanleiding zijn voor disfunctionele coping 

met verslavingsgedrag.  

Stap 2. Identificeer deze traumatische (T-trauma en t-trauma) ervaringen. Er zijn meerdere 

zoekstrategieën om tot relevante herinneringen te komen, via intrusies bij PTSS (module 3), 

Linksom, Rechtsom, de emotie-route of via affect-bridging (zie EMDR-casusconceptualisatie-

schema, Hornsveld et al., 2017).  

Stap 3. Behandel deze traumatische herinneringen met EMDR (of een andere herevaluatie 

techniek, zoals imaginaire rescripting). Zelden zal EMDR voldoende zijn om de emotionele 

problemen volledig te doen verdwijnen. Meestal zal dit ingebed zijn in een CGt behandeling of 

persoonlijkheidsbehandeling. Tegelijkertijd moet aandacht worden besteed aan het 

verslavingsgedrag (geïntegreerd behandelen).  
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Module 5: Het verbeteren van het zelfbeeld en de self-efficacy  

Geschatte duur van dit onderdeel: > 6 sessies.  

Tijdsperspectief: verleden. 

Valentie: negatief (SUD). 

Primaire doel: versterken zelfbeeld, en met name de self-efficacy in triggersituaties. 

Bron: EMDR Rechtsom werkwijze (Ten Broeke, De Jongh & Hornsveld, 2012) met focus op 

zelfondermijnende (kern)overtuigingen die de verslaving in stand houden.  

 

Inleiding en doel 

Self-efficacy betreft het vertrouwen dat iemand heeft in zijn eigen vaardigheden om adequaat 

met een specifieke situatie om te gaan. Het gaat dus om contextgebonden zelfvertrouwen. Een 

lage self-efficacy is een betrouwbare voorspeller van gebruik en terugval. Faalervaringen zoals 

mislukte pogingen om te stoppen en het terugvallen na een periode van abstinentie zorgen 

ervoor dat het gevoel van self-efficacy daalt (vicieuze cirkel). In deze module wordt de 

aandacht gericht op het versterken van de self-efficacy, door het desensitiseren van self-

efficacy ondermijnende herinneringen. Deze herinneringen stammen vaak al van voor het 

problematisch alcoholgebruik: bijv. iemand die vroeger altijd de boodschap kreeg dat hij niets 

kon, kan dit later bevestigd zien in het niet kunnen weigeren / weerstaan van alcohol. 

In het protocol wordt gevraagd naar moeilijke situaties met betrekking tot alcoholgebruik (bijv.: 

‘als ik moe ben’) en vervolgens wordt de persoon een zelfondermijnende uitspraak ontlokt, die 

als het ware ‘verklaart’ waarom de persoon niet beter om kan gaan met de betreffende 

situatie. Het gaat om het verzwakken van disfunctionele (kern)opvattingen die de zogeheten 

‘situatiegebonden coping self-efficacy’ ondermijnen. Deze module maakt gebruik van de 

zoekstrategie van de 'Rechtsom met EMDR' werkwijze.  

 

Aandachtspunten 

• Vaak hebben patiënten meerdere kernopvattingen. In deze module wordt vooral 

ingezoomd op die overtuiging die het meest ondermijnend is met betrekking tot het 

verslavingsgedrag. Meestal is dit een opvatting van het type ‘ik ben een zwakkeling', 'ik ben 

een slappeling' of een variant daarop.  

• Je kunt in principe ook direct een self-efficacy ondermijnende opvatting formuleren. Het 

voordeel van de hieronder beschreven werkwijze - via moeilijke situaties - is dat je nog iets 

specifieker kunt zoeken, en dat het voor je patiënt vaak verhelderend is, hoe de 

zelfondermijnende opvatting verlammend werkt. De NC (targetgebonden) bij het gevonden 

beeld is niet noodzakelijk dezelfde als de opvatting (gevoelsmatig in het algemeen geldig als 

men neigt naar alcoholgebruik). De NC voor een specifiek targetbeeld kan bijv. zijn 'Ik ben 
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niet de moeite waard' en de self-efficacy ondermijnende opvatting: 'Ik kan me niet 

beheersen'. 

• De werkwijze 'Rechtsom voor zelfbeeldreparatie' is op dit moment in twee studies 

onderzocht: de ene studie gaf tegenvallende resultaten (Staring et al., 2015) en de andere 

viel positief uit voor EMDR (Griffioen et al., 2017). Op grond van beide onderzoeken wordt 

aangeraden om alleen herinneringen te behandelen in het kader van rechtsom wannneer 

deze sterk affectief geladen zijn (hoge SUD) en dus echt drukken op het zelfbeeld. Verder is 

het effect van 'Rechtsom' pas echt goed zichtbaar na minstens 6 sessies; vandaar het 

advies: 'doe niet een beetje rechtsom'.  

• Goede alternatieven voor zelfbeeldreparatie zijn COMET voor negatief zelfbeeld 

(Korrelboom, 2011) en de Witboekmethode (De Neef, 2010). 

 

Protocol 

“Bij situaties die gebruik van alcohol in de hand werken spelen onze overtuigingen over onszelf 

en over hoe goed we in staat zijn om om te gaan met trek, verleidingen en moeilijke situaties, 

een belangrijke rol. Eerst gaan we kijken welke situaties jij moeilijk vindt. Daarna gaan we 

kijken hoe we kunnen zorgen dat jij beter opgewassen bent tegen deze situaties".  

“Aan welke situaties of stemmingen kun je doorgaans het minste weerstand bieden om alcohol 

te gebruiken?”  

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

“Wat maakt dat je moeite hebt om hier goed mee om te kunnen gaan?” 

 

Aanvullende vragen om te komen tot een evaluatieve uitspraak op identiteitsniveau.  

“Wat vind je van jezelf dat je hier niet goed mee kunt omgaan?” 

“Welke opvatting over jezelf heb jij als het gaat om je alcoholgebruik…of, anders gezegd, hoe 

noem je iemand die hier niet mee kan omgaan?” 

“Wat zegt dat over jou als persoon dat je hier niet mee kan omgaan? Bijv., ik ben zwak, ik ben 

een mislukkeling, ik ben een slappeling, draaikont, ik ben niet de moeite waard?” 
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Noteer de belangrijkste disfunctionele opvatting die de self-efficacy ondermijnt:  

____________________________________________________________________[Opvatting] 

 

Geef rationale voor EMDR Rechts-om.  

“Uitspraken zoals [opvatting] ontstaan in de regel door een veelheid van grote of kleine 

ervaringen. Het gaat hierbij niet alleen om ervaringen met alcohol, maar meestal ook om 

ervaringen van vóór het alcoholgebruik. Het is moeilijk om je los te maken van deze negatieve 

zelfspraak, ook al doe je nog zo je best. Dit komt omdat die oude ervaringen als het ware 

gevoelsmatig nog steeds bewijzen dat [opvatting] waar is. We moeten dus aan de slag met 

deze zelfondermijnende herinneringen. Ook dit doen we met EMDR. … Heb je nog vragen 

voordat we verder gaan?” 

“Welke ervaringen bewijzen gevoelsmatig op dit moment (nog steeds) dat [noem opvatting] 

waar is? We zijn op zoek naar bewijzen van liefst vóór het alcoholgebruik.”  

 

Aanvullende vragen:  

"Waardoor ben je (beginnen te) gaan geloven dat je (een) ... [opvatting] bent?" 

"Waardoor heb je ‘geleerd' dat (je een) ... [opvatting] (bent)?" 

"Welke vroegere situatie 'bewijst' als het ware nu nog dat je (een) ... [opvatting] bent?" 

"Welke meer recente situatie maakt voor jou duidelijk dat je (een) ... [opvatting] bent?" 

“Overtuig mij er eens van dat jij een ….. [opvatting]…bent, waar blijkt dat uit?”  

“Wat heb jij meegemaakt dat jou nu nog steeds het onwrikbare idee geeft dat je  een ... 

[opvatting]        bent?" 

 

Noteer de herinneringen die, gevoelsmatig, de sterkste bewijskracht bezitten dat [opvatting]  

waar is: 

1.___________________________________________________________________[werktitel] 

 

2.___________________________________________________________________[werktitel] 

 

3.___________________________________________________________________[werktitel] 
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Hierna volgt het standaardprotocol, waarbij enkele kleine aanpassingen gelden. Ten eerste 

wordt niet naar het naarste beeld gevraagd maar:  

“Nu vraag ik je: wat is op dit moment, als je er vanuit het hier en nu naar kijkt, het plaatje wat 

het sterkste gevoelsmatig bewijst dat [opvatting] waar is?  Kijk als het ware naar de film en zet 

deze – op de seconde – stil zodat het een plaatje wordt.”, enzovoort.  

 

Ten tweede is het installeren van een PC niet vanzelfsprekend. De opvatting 'ik ben sterk' (of 

iets dergelijks) is zeker in het begin nog te hoog gegrepen. Stel de installatiefase uit of neem 

een minder ambitieuze PC (bijv.: 'ik ben goed bezig', of 'ik krijg meer zelfvertrouwen') en kijk 

hoeveel positiefs je er uit kunt halen voor dat moment.  
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5. Doelgebied 3: Verslavingsgerichte EMDR – Het verminderen van de 

angst om te veranderen  

 

Algemene aandachtspunten bij modules 6-7 (negatieve flashforwards) 

• Bij een flashforward wordt geen NC gezocht (zie ook Logie & De Jongh, 2014). De NC is 

standaard ‘ik ben machteloos (ten aanzien van dit beeld)’ maar dit voegt weinig toe aan de 

lading. Wel is er vrijwel altijd een SUD-verhogende uitspraak te formuleren die de lading 

verder doet toenemen, zoals ‘ik ben een saaie sukkel’ of ‘een leven zonder alcohol heeft 

geen zin’ (bij een flashforward van langdurige abstinentie: module 6) of ‘ik ben helemaal 

terug bij af’ of ‘ik ben een slappeling' (bij een flashforwards van terugval of controleverlies: 

module 7).  

• De PC is ‘ik kan het beeld aan’, wat in feite zoiets betekent als: ‘ik kan het aan om naar dit 

beeld te kijken, want het is maar een plaatje; ik kan de toekomst niet voorspellen; het 

schrikbeeld dat 'ik in de goot beland' is nu niet erg waarschijnlijk, want ik ben er zelf bij; ik 

zal dit niet laten gebeuren'.   

• Therapeuten zijn soms terughoudend om een doemscenario te desensitiseren omdat ze 

denken dat de aanwezigheid van een doemscenario juist motiveert om niet te gebruiken. 

Dit is niet onze ervaring. Doemscenario’s werken verlammend; hoe levendiger een 

schrikbeeld, hoe groter de gevoelsmatige waarschijnlijkheid dat 'het' (het onverdraaglijke 

leven zonder alcohol of de terugval met catastrofale gevolgen) inderdaad gebeurt. Het 

verminderen van die gevoelsmatige waarschijnlijkheid is precies het doel van het 

desensitiseren van flashforwards. 
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Module 6: Desensitiseren van negatieve associaties met langdurige 

abstinentie  

Geschatte duur van dit onderdeel: 30 minuten.  

Tijdsperspectief: toekomst.  

Valentie: negatief (SUD). 

Primaire doel: reduceren van ambivalentie m.b.t. abstinentie.  

Bron: dit onderdeel is een verslavingsspecifieke variant op de flashforward procedure. 

 

Inleiding en doel  

Mensen die willen stoppen met (alcohol)gebruik hebben vaak een negatief beeld van een leven 

zónder het middel. Een flashforward van abstinentie is vaak een beeld van een zinloos, saai of 

gezapig leven, of een leven waarin men eeuwig moeten blijven vechten, of een leven waarbij 

men nergens meer bij hoort.   

Tijdens EMDR bij een flashforward van abstinentie kunnen patiënten plotseling nuances gaan 

aanbrengen, en het gevoel krijgen dat ze er zelf voor kunnen zorgen dat hun rampscenario 

geen werkelijkheid wordt (toename self-efficacy). Er treedt veel spontane rescripting op, bijv. 

een patiënt met een flashforward waarin hij wordt uitgelachten door collega’s als hij cola drinkt 

in plaats van een biertje, loopt opeens op het groepje af, waarmee het lachten stopt, en de 

patiënt zich realiseert dat hij zelf ook een aandeel heeft in hoe er met zijn abstinentie wordt 

omgegaan.     

 

Aandachtspunten 

• Ook als de patiënt gecontroleerd gebruik als doel heeft, wordt gekozen voor een 

flashforward met betrekking tot het abstinent zijn. De veronderstelling is dat abstinentie als 

doelstelling dichterbij komt wanneer het, na desensitisatie van de betreffende 

flashforward, niet meer zo afschrikwekkend is.   

• Voorbeelden van negatieve voorstellingen van abstinentie: zijn: ‘saai en eenzaam aan de 

keukentafel’; ‘mijn vader teleurgesteld omdat ik niet gezellig mee drink’, ‘uitgelachen 

worden door drinkende collega’s op de wekelijkse borrel’, ‘hunkerend door de stad 

rondlopen’, ‘ranja met een rietje’, ‘geen vrienden meer’ etc.  
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Protocol 

“De meeste mensen zijn dubbel over het willen stoppen met alcohol. Soms speelt mee dat 

iemand er tegen opziet om ‘nooit meer alcohol te mogen gebruiken’. Een nuchter, alcoholvrij 

leven kunnen zij zich maar moeilijk voorstellen. Het voelt misschien als saai of eenzaam, of 

sullig. Welke negatieve associaties heb jij met abstinent zijn? … Heb je daar een beeld van? … 

Wat schrikt je af? … Of als je een nachtmerrie zou hebben over 'voor de rest van je leven 

nuchter zijn' waar zou die dan over gaan?...Hoe zit dat schrikbeeld precies in je hoofd? … Maak 

hier een stilstaand plaatje van…” 

Help de patiënt om de antwoorden op bovenstaande vragen te vertalen naar één of meer 

specifieke flashforwards. 

Flashforward: 

______________________________________________________________________ 

Flashforward: 

______________________________________________________________________ 

Laat de patiënt van de geïdentificeerde rampscenario’s een stilstaand plaatje maken en 

desensitiseer deze als ware het een normale herinnering.  

"Welke uitspraak of opmerking over jezelf of over je leven met betrekking tot dit negatieve 

toekomstbeeld raakt je het meest? ....  bijv., ik ben een saaie sukkel of het leven heeft geen zin”  

"Als je het beeld weer in gedachten neemt en tegelijkertijd tegen jezelf zegt…….. [negatieve 

uitspraak], welke emotie, bijv.bang, boos, bedroefd, voel je dan op dit moment?": 

"Als je kijkt naar het beeld en je zegt tegen jezelf………….. [negatieve uitspraak], hoe naar voelt 

dat dan, (of: hoeveel spanning voel je dan), geschat op een schaal lopend van 0, ‘helemaal niet 

naar’, tot en met 10, ‘zo naar als maar kan’?" 

"Waar in je lichaam voel je dat (‘die naarheid/spanning’) het sterkst?" 

Series oogbewegingen en associaties totdat er geen verandering meer is, ‘back to target’-

procedure herhalen totdat SUD = 0. 

"Neem het het negatieve toekomstbeeld, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer in 

gedachten en zeg tegen jezelf 'ik kan dit beeld aan'. Op een schaal van 1 (volledig onwaar) tot 

en met 7 (volledig waar), hoe waar voelt die uitspraak dan aan?” 

Blijf doorgaan totdat de VoC 7 is geworden. 

Eventueel bodyscan.  

"Deze module ging over abstinentie. Hoe kijk je daar nu tegen aan?"  
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Module 7: Desensitiseren van flashforwards van terugval en 

controleverlies 

Geschatte duur van dit onderdeel: ongeveer 30 minuten.  

Tijdsperspectief: toekomst. 

Valentie: negatief (SUD). 

Primaire doel: minder angst en meer controle ervaren ten aanzien van de toekomst.  

Bron: dit onderdeel is een verslavingsspecifieke variant op de flashforward procedure. 

 

Inleiding en doel  

Mensen die willen stoppen met (alcohol)gebruik zijn vaak niet erg optimistisch over hun eigen 

mogelijkheden om het vol te houden. In deze module worden de pijlen gericht op eventueel 

aanwezige flashforwards met betrekking tot controleverlies en terugval. Een dergelijk 

doemscenario bestaat meestal uit een beeld waarin de patiënt bevestigd ziet dat deze het niet 

gaan redden (‘ik zie mezelf in de goot liggen’ of ‘dronken over straat zwalken’, 'mijn familie op 

bezoek in de kliniek'). Dit werkt verlammend op de motivatie en het inschatten van de eigen 

vermogens om hier goed mee om te gaan. Onze ervaring met deze module is dat de 

flashforwards tijdens de desensitisatiefase snel aan kracht verliezen. De patiënt realiseert zich 

dat je niet ‘zomaar in de goot belandt', dat daar meerdere stappen voor nodig zijn, die in de 

huidige omstandigheden onwaarschijnlijk zijn. Bovendien kan de patiënt zelf veel ondernemen 

om deze gang van zaken te voorkomen. Spontane rescripting is eerder regel dan uitzondering 

tijdens deze module.  

 

Protocol  

“Wat we nu gaan uitzoeken is of er angst bestaat voor intense trek of terugval, en de mogelijke 

gevolgen voor de toekomst. Dus eigenlijk gaan we na of je een ‘schrikbeeld’ hebt van de 

toekomst, waardoor je niet durft te stoppen, en waardoor je mogelijk onnodig bang bent voor 

de toekomst. Heb jij een beeld van dat je terugvalt? Hoe ziet dat er uit? Bijv. ‘weer verslaafd 

zijn’, ‘in de goot te belanden’ etc. Heb je last van zo’n rampscenario of schrikbeeld?... Zo ja, hoe 

zit dat precies in je hoofd?...” 

Help de patiënt om de antwoorden op bovenstaande vragen te vertalen naar één of meer 

specifieke flashforwards. 

Flashforward: 

______________________________________________________________________ 

Flashforward: 

______________________________________________________________________ 
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Laat de patiënt van het geïdentificeerde rampscenario’s een stilstaand plaatje maken en 

desensitiseer deze als ware het een normale herinnering.  

 

"Welke uitspraak of opmerking over jezelf of over je leven met betrekking tot dit negatieve 

toekomstbeeld raakt je het meest? ....  bijv., 'nu ben ik weer terug bij af' of 'mijn leven is 

mislukt'".  

"Als je het beeld weer in gedachten neemt en tegelijkertijd tegen jezelf zegt…….. [negatieve 

uitspraak, dit is geen NC] welke emotie, bijv. bang, boos, bedroefd, voel je dan op dit 

moment?": 

"Als je kijkt naar het beeld en je zegt tegen jezelf………….. [negatieve uitspraak], hoe naar voelt 

dat dan, (of: hoeveel spanning voel je dan), geschat op een schaal lopend van 0, ‘helemaal niet 

naar’, tot en met 10, ‘zo naar als maar kan’?" 

"Waar in je lichaam voel je dat (‘die naarheid/spanning’) het sterkst?" 

 

Series oogbewegingen en associaties totdat er geen verandering meer is, ‘back to target’-

procedure herhalen totdat SUD = 0. 

"Neem het het negatieve toekomstbeeld, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer in 

gedachten en zeg tegen jezelf 'ik kan dit beeld aan'. Op een schaal van 1 (volledig onwaar) tot 

en met 7 (volledig waar), hoe waar voelt die uitspraak dan aan?” 

Blijf doorgaan totdat de VoC = 7. Eventueel bodyscan.  

 

"Deze module ging over terugval. Kijk je daar nu anders tegen aan?"  
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Module 8: desensitiseren van herinneringen aan terugval en 

controleverlies 

Geschatte duur van dit onderdeel: variabel, maar meerdere sessies. 

Tijdsperspectief: verleden. 

Valentie: meestal negatief (SUD) en soms trek (‘Level of Urge’: LoU). 

Primaire doel: densensitiseren van machteloosmakende herinneringen aan controleverlies.  

Bronnen: linksom met EMDR (De Jongh & Ten Broeke, 2012) en Hase (2010). 

 

Inleiding en doel  

In deze module wordt gezocht naar herinneringen aan gebeurtenissen die hebben geleid tot 

(meer) gebruik, of die ertoe hebben geleid dat de persoon na een periode van abstinentie 

opnieuw is gaan gebruiken (terugval). Hierbij komt men wellicht (deels) tot identificatie van 

dezelfde traumatische of indringende ervaringen als met module 3 (herinneringen die leiden 

tot intrusies en herbelevingen) en 4 (herinneringen die leiden tot negatieve emoties). De 

insteek is echter iets anders. Het gaat hier niet zozeer om ervaringen die hun sporen hebben 

nagelaten in emotioneel opzicht, maar vooral betekenisvol zijn als ervaring van controleverlies.  

Een patiënte is bijv. meer gaan drinken nadat ze als moeder onder toezicht werd gesteld 

(vernederende ervaring). In module 3 en 4 is beargumenteerd dat gevoelens van vernedering 

(veelal instandgehouden door herinneringen aan vernedering) kunnen leiden tot verslavings-

gedrag, omdat het middel of het gedrag de nare gevoelens verdooft (zelf-medicatie-

hypothese). In de huidige module gaat het erom dat herinneringen aan controleverlies sterk 

verlammend kunnen werken en op hun beurt ook weer trek oproepen. Een toename in gebruik 

of een terugval impliceert immers: 'zie je wel, ik ben machteloos', 'ik ben zwak', 'ik ben een 

loser' of 'ik kan niet omgaan met tegenslag', 'eenzaamheid', 'verdriet', etc. Je zou dit self-

efficacy ondermijnende ervaringen kunnen noemen, gerelateerd aan de verslaving.  

Een escalatie in gebruik impliceert een periode van voorafgaande abstinentie of gecontroleerd 

gebruik. De herinnering levert vaak twee verschillende targets op: 1) de herinnering aan de 

aanleiding voor de terugval (het beeld van alleen thuis zitten na een scheiding) en 2) het beeld 

van de terugval zelf (het beeld van daadwerkelijk naar de fles grijpen). Beide soorten 

geheugenrepresentaties lijken relevant. Omdat het hier veelal gaat om faalervaringen die 

geassocieerd zijn met gebruik, kan zowel ‘distress’ (SUD), trek (LoU) als de effecten van het 

middel (bijv. fysiologische sensaties in mond, slokdarm of maag) worden opgeroepen. 

 

Aandachtspunten 

• Vragen naar terugvallen of escalaties in gebruik (bijv. aan de hand van een tijdlijn) levert 

soms weinig betekenisvolle ervaringen op, zoals een toename in drankgebruik nadat de 
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persoon lid werd van een studentenvereniging: hieruit zijn geen relevante targets te 

destilleren. Een vuistregel is dat een target duidelijk voelbare lading of trek moet genereren 

(bijv. minimaal SUD / LoU ≥ 6) wil het desensitiseren zinvol zijn (vergelijk module 5).  

• Bij intense trek of terugval sinds de laatste sessie: beschouw dit als een recent target en 

desensitiseer dit als nieuw relevant target. 

• De SUD hoeft niet helemaal 0 te worden. Het gaat er om of de patiënt het beeld aan kan. 

Een beetje trek mag nog wel worden opgeroepen. Dat is normaal.  

 

Werkwijze 

Stap 1. Er zijn vele vragen mogelijk om potentiële targets zoals bedoeld in deze module te 

identificeren:    

"Wat is je eerste herinneringen die je hebt met betrekking tot terugval?" 

"Wat is je naarste herinneringen die je hebt met betrekking tot terugval?" 

"Wat is je meest recente herinneringen die je hebt met betrekking tot terugval?" 

"Welke andere herinneringen heb je waarbij je duidelijk de controle over het je gebruik / gedrag     

 bent verloren?" 

"Welke ervaringen bewijzen als het ware dat jij niet kan omgaan met [middel /  gedrag]?  

“Wanneer ben je begonnen met drinken?” 

 “Wanneer is het gebruik problematisch geworden?”  

 “In welke situaties ben je door het gebruik in de problemen geraakt?” 

“Wanneer ben je gestopt en wanneer ben je teruggevallen?"  

 “Zijn er nog andere ervaringen die voor jou gevoelsmatig bewijzen dat je niet bent opgewassen  

 tegen alcohol?" 

“Zijn er nog andere ervaringen die voor jou gevoelsmatig bewijzen dat je alcohol beslist nodig  

 hebt?”  

Niet alle vragen leveren geschikte targets op. Vooral relevant om met EMDR te bewerken zijn 

díe herinneringen die naast voldoende lading (SUD en/of LoU ≥ 6) ook inhoudelijk goed zijn te 

begrijpen. Soms lijkt de aanleiding (bijv. verlies van baan) het meest relevant (hoge SUD en/of 

LoU) en soms de terugval zelf (bijv. eerste gebruik na periode van abstinentie).  
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Voorbeelden:  

"Na de uitspraak van de rechter, dat mijn kind onder toezicht werd gesteld, had ik een enorme 

terugval. Wat had het allemaal nog voor zin?"  

"De eerste keer dat ik echt de controle verloor was toen ik gezakt was voor mijn examen". 

"Het sterkste bewijs voor mijn verslaving is dat ik dronken was op de bruiloft van mijn dochter. 

Ik had me voorgenomen om dat niet te zijn. Er is nooit meer over gesproken, ik schaam me nog 

steeds. Ik heb nooit mijn excuses durven aanbieden".  

"De eerste keer dat ik me realiseerde dat ik verslaafd was aan porno, was toen ik achter mijn 

computer zat, mijn vrienden vroegen of ik mee uit ging, en ik zei dat ik iets anders te doen had 

en door ging met masturberen". 

 

Stap 2 (eventueel). Zet alle relevante herinneringen op een tijdlijn. Beschrijf ook hoe de 

verslaving zich in de loop van de tijd geeft ontwikkeld. Interessant zijn uiteraard de escalaties in 

gebruik, maar vaak is de verslaving geleidelijk toegenomen, of toegenomen door verandering 

van levenssituatie.   

 

Stap 3. Het is aan de therapeut om in overleg met de patiënt de belangrijkste (machteloos 

makende) targets te kiezen voor desensitisatie. Hase (2010) begint met het desensitiseren van 

de meest recente herinneringen, omdat deze het meest toegankelijk zijn. In overleg met de 

patiënt kan uiteraard ook met een andere herinnering worden begonnen, bijv. de herinnering 

die het meeste trek oproept, of die vanwege een hoge SUD het meest relevant lijkt.  

 

Voer bij elk van de gekozen herinneringen het basisprotocol geheel uit.  

Bepaal telkens zowel de SUD als de LoU:  

“Als je kijkt naar het beeld en je zegt tegen jezelf ………..(NC), hoeveel trek roept dat dan op? 

geschat op een schaal lopend van 0, ‘helemaal geen trek, tot en met 10, ‘zoveel trek’ als maar 

kan?”. 

 “En als je kijkt naar het beeld en je zegt tegen jezelf ………..(NC), hoeveel spanning roept dat 

dan op? geschat op een schaal lopend van 0, ‘helemaal geen spanning’, tot en met 10, ‘zoveel 

spanning als maar kan?”.  

 

Beide kun je noteren. LoU: ____________SUD:____________  
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Gedurende de desensitisatiefase vraag je bij back to target gewoon naar de SUD. Pas als de 

SUD = 0 vraag je ook naar de LoU. Deze hoeft niet helemaal 0 te worden. Het gaat er om of de 

patiënt het beeld aan kan. Een beetje trek mag nog wel worden opgeroepen. Dat is normaal.  

Vraag als de LoU > 0 en niet verder daalt:  

“Als je kijkt naar dit beeld, hoeveel controle ervaar jij dan op dit moment over je gebruik, lopend 

van 1, ‘helemaal geen controle’, tot en met 7 ‘volledige controle’ ”.  

Tot hun eigen verbazing blijkt vaak het gevoel van controle best groot, ook al is er nog trek.  

Installatiefase: ga door met het versterken van de ervaren controle met het beeld in gedachten 

tot VoC = 7. 
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6. Doelgebied 4: Verslavingsgerichte EMDR – Het verminderen van de 

aantrekkelijkheid van alcohol   

 

Algemene aandachtspunten bij modules 9-13 

• In deze modules kunnen patiënten op geheugenrepresentaties uitkomen met sterke 

fysiologische aspecten (bijv. bij module 10: 'Ik herinner me een warme zomerdag in het 

park waarbij ik zo’n dorst had en dan de geur en smaak van dat bier wat door je keel glijdt, 

heerlijk'. Inzoomen op de fysiologische aspecten kan de trek mogelijk nog verder opvoeren, 

vraag dus door. 

• Vragen naar aantrekkelijke aspecten van alcohol kunnen bij de patiënt antwoorden als 'er is 

niets positiefs aan bier' of 'ik heb alleen maar negatieve herinneringen' ontlokken. Deze 

antwoorden vertegenwoordigen de rationele, te versterken kant van de ambivalentie, nl. 

de overtuiging dat het gebruik tot niets leidt, slecht is, … etc. In deze modules wordt echter 

in gezet op de andere (aantrekkelijke, te verzwakken) kant van de ambivalentie, om deze 

middels EMDR te desensitiseren. Vraag dus door, bijvoorbeeld “Ik begrijp dat je beseft dat 

het gebruik je niets brengt, tegelijkertijd vind je het moeilijk om het gebruik op te geven. 

Welke aantrekkelijke aspecten van alcohol maken dat met name moeilijk?" Zoek vanuit hier 

verder naar herinneringen. 

• Niet voor iedereen zijn herinneringen aan trek (module 9) de beste manier om trek in de 

therapiekamer te krijgen. Bij sommige verslaafden wordt nauwelijks trek opgeroepen met 

de vragen uit deze module. Echter, zodra zij zich een voorstelling maken dat zij straks zullen 

gaan gebruiken (module 12), stijgt de LoU. Er zijn dus meerdere manieren om actuele trek 

te induceren (het verslavingsgeheugen te activeren). 

• Om bovenstaande reden kunnen alle modules die trek (of positiviteit) oproepen (9 tot en 

met 15) nogal eens gevoelsmatig door elkaar heen gaan lopen, zowel voor de therapeut als 

voor de patiënt. Ze lijken op elkaar en sluiten elkaar allerminst uit; allen ontsluiten een iets 

ander, aanvullend deel van het verslavingsgeheugen. Het is ook niet moeilijk om van de ene 

module naar de andere te switchen, zeg bijvoorbeeld: "ik merk dat herinneringen aan het 

verleden je niet veel doen; daarom sluiten we deze module af en gaan na hoe het is als ik je 

bepaalde vragen stel over de toekomst".  

• Alle vragen moeten erop gericht zijn om zo veel mogelijk trek (of positiviteit) in de 

therapiekamer te krijgen, net zoals de trein-op-de-berg-metafoor uit het EMDR standaard-

protocol. Er is geen NC zoals bij negatieve herinneringen; het onwenselijke van deze 

herinnering ligt in het feit dat trek (aantrekkelijkheid) geïnduceerd wordt en dat dit de 

persoon in kwestie kwetsbaar maakt. De vraag die gesteld wordt om de LoPA of LoU te 

verhogen is: “Welke uitspraak over jezelf of over het middel doet de trek of positiviteit nog 

verder toenemen?”. Vaak zijn dit ‘drempelverlagende’ uitspraken zoals 'Dit is mijn vriend', 
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'Dit heb ik nodig', 'Ik heb het verdiend', 'Ik ga toch voor de bijl', 'Ik wil me altijd zo voelen'. 

Deze uitspraken nodigen uit tot daadwerkelijk gebruik en vergroten de trek. Iedere 

uitspraak die de trek en/of de positiviteit vergroot is goed.  

• De PC is standaard 'ik kan het [beeld] aan' en kan het beste op identiteitsniveau getrokken 

worden door er van te maken 'ik ben sterk'. Het doel van dit onderdeel is immers dat de 

positieve geheugenrepresentatie zijn aantrekkelijke, verzwakkende werking verliest. Als de 

trek en de positiviteit voldoende zijn gedaald wordt de PC 'ik ben sterk' of 'ik kan het aan' 

geïnstalleerd. 

• De LoU of LoPA hoeft niet helemaal 0 te worden, het gaat er om dat de patiënt ervaart het 

beeld volledig aan te kunnen (PC = 'ik kan het aan', VoC = 7). Een beetje trek mag nog wel 

worden ervaren. Dit is normaal, zoals bij traumabehandeling beelden nog wel naar kunnen 

blijven, ook al is de spanning gedaald. Vraag naar ervaren controle; tot hun eigen verbazing 

blijkt vaak het gevoel van controle best groot, ook al is er nog trek. Het is goed om hier bij 

stil te staan. 

• Naarmate de patiënt minder beheerst wordt door de positieve aspecten van de 

herinnering, komen meer negatieve associaties op. Dit is uiteraard niet verkeerd. De 

aantrekkelijkheid van het gedrag of van het middel wordt hierdoor verminderd. Negatieve 

associaties kunnen zowel de gevolgen van de verslaving betreffen: 'het heeft me wel mijn 

huwelijk gekost' als de onderliggende problematiek 'en dat alles alleen maar om er bij te 

horen!'.   
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Module 9: herinneringen aan trek  

Geschatte duur van dit onderdeel: meerdere sessies.  

Tijdsperspectief: verleden. 

Valentie: 'positief' (LOU) of negatief (SUD). 

Primaire doel: densensitiseren (machteloosmakende) herinneringen aan trek.   

Bronnen: Hase (2010); Hase, Schalmeyer & Sack (2008).  

 

Inleiding en doel  

In deze module worden herinneringen aan trek en verlangen geïdentificeerd en gedesen-

sitiseerd. De module lijkt relevant indien het ervaren van trek in de gedragsanalyse (functie-

analyse) naar voren komt als een belangrijke instandhoudende factor. De rationale voor deze 

module is dat trek verminderd kan worden door geheugenrepresentaties aan trek te 

desensitiseren. Leidraad is om te kiezen voor de eerste, sterkste en meest recente herinnering 

aan trek.  

Uitkomstmaten zijn LoU (Level of Urge) en/of LoPA (Level of Positive Affect). Het doel is om een 

maximale trek-reductie te bereiken. Dat ook na succesvolle behandeling nog enige trek wordt 

ervaren lijkt onvermijdelijk. Zolang de ervaren controle over de trek voldoende is, hoeft dit 

geen probleem te zijn. Het gevoel van controle kan zo nodig versterkt worden met RDI (module 

1).  

Voorbeeld.  

In een GHB-gevalsbeschrijving (Qurishi et al., 2016) werd met deze module begonnen. 

Hoofddoel was het verminderen van trek. Drie herinneringen aan 'intens verlangen' werden 

geïdentificeerd en vervolgens gedensensitiseerd. Om LoU en LoPA te maximaliseren, vroeg de 

therapeut om een trekverhogende uitspraak zoals 'met GHB is mijn leven veel leuker'. Het 

ophalen van deze herinneringen leidde tot een LoU beginwaarde van 8 tot 10 en leidde vrij snel 

tot dalingen, die ook tussen de sessies door bleef bestaan.  

Een logische stap na het desensitiseren van trek-oproepende herinneringen (deze module) is 

op zoek te gaan naar andere trek-oproepende geheugenrepresentaties, zoals positieve 

flashforwards (module 12 en 13) en trek-oproepende triggersituaties uit het dagelijks leven 

(module 14 en 15). 

De vragen uit deze module passen goed bij de zogeheten 'emotie-route' uit het nieuwe model 

voor casusconceptualisatie (Hornsveld  et al., 2017).   
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Aandachtspunten 

• Indien er sinds de laatste sessie intense trek is ervaren, of controleverlies heeft 

plaatsgevonden: beschouw dit als een recent target, zet de trein op de berg, en 

desensitiseer tot SUD 0/ VoC 7.  

 

Werkwijze 

Stap 1. Vraag naar de eerste, sterkste en meest recente herinnering aan trek/zucht/drang. 

Gebruik zo nodig in plaats van 'trek' woorden die beter aansluiten bij de patiënt en de 

specifieke verslaving. 

 

"In jouw beleving, wanneer heb je voor het eerst intense trek ervaren?"  

"In jouw beleving, wanneer in je leven heb je de meeste trek ervaren?" 

"Wanneer heb je voor het laatst intense trek ervaren?"  

"Welke herinnering roept nu nog het sterkst trek op?"  

"Welke herinnering moet jij in gedachten nemen om die trek zo sterk mogelijk te ervaren?"  

 

Stap 2. Start met de herinnering die het meeste trek induceert. 

 

Stap 3. Voer bij elk van de gekozen herinneringen het basisprotocol geheel uit. In plaats van de 

NC (die per definitie gaat over controle over het middel / gedrag, vraag je naar een 

trekverhogende of drempelverlagende uitspraak:  

 

"Welke woorden vergroten je trek/drang om het gedrag uit te voeren?"  

"Welke woorden drukken je verlangen naar het middel/ gedrag het beste uit?" 

"Wat zeg je tegen jezelf om je zelf als het ware toestemming te geven om te mogen 

gebruiken?".  
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Vraag naar de emoties, LoU en waar in het lichaam de trek wordt ervaren (EMDR 

standaardprotocol vanaf 2.5.). Bepaal telkens zowel de SUD als de LoU:  

“Als je kijkt naar het beeld en je zegt tegen jezelf … (trekverhogende/ drempelverlagende 

uitspraak) hoeveel trek roept dat dan op? geschat op een schaal lopend van 0, ‘helemaal geen 

trek, tot en met 10, ‘zoveel trek’ als maar kan?" 

 "Waar in je lichaam voel je dat het sterkst?".  

 

Gedurende de desensitisatiefase vraag je bij back to target telkens naar de LoU.  

 

Vraag als de LoU > 0 en niet verder daalt:  

“Als je kijkt naar dit beeld, hoeveel controle ervaar jij dan op dit moment over je gebruik, lopend 

van 1, ‘helemaal geen controle’, tot en met 7 ‘volledige controle’ ”?  

 

Ga door met het versterken van de ervaren controle met het beeld in gedachten tot VoC = 7.  

 

Zie ook Hase (2010) voor een beschrijving van deze procedure zonder trek-verhogende 

uitspraken.  
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Module 10: positieve herinneringen aan het middel / gedrag  

Geschatte duur van dit onderdeel: ongeveer 1-2 sessies.  

Tijdsperspectief: verleden. 

Valentie: positief (‘Level of Positive Affect’: LoPA) en/of trek (‘Level of Urge’: LoU) 

Primaire doel: desensitiseren van positieve herinneringen aan gebruik en/of context. 

Bron: Dit onderdeel is geïnspireerd op het werk van Knipe (2009; 2010) op het gebied van 

disfunctioneel positief affect en op onderzoek naar de werkgeheugentheorie dat aantoont dat 

positief geheugenmateriaal minder positief wordt door oogbewegingen.  

 

Inleiding en doel  

Het therapeutisch doel van dit onderdeel is om trek-oproepende positieve 

geheugenrepresentaties onschadelijk te maken door (stimulus-, respons- en betekenisaspecten 

van) deze herinneringen te verzwakken. In de opstartfase wordt gestreefd naar een zo hoog 

mogelijke LoU of LoPA : 'de trein op de positieve berg'.  

Er zijn grote individuele verschillen. Sommige personen hebben een zeer duidelijke positieve 

autobiografische herinnering aan het middel, bijv. de eerste keer bij heroïnegebruik. Bij 

anderen kwamen de positieve ervaringen wat later, en waren de eerste ervaringen wellicht 

zelfs aversief (bijv. bij roken). De positiviteit van de herinnering kan zowel gaan over: a) het 

middel of het gedrag zelf (bijv. beeld van heroïne gebruiken, eten, achter de gokmachine 

staan),b) de gewenste uitkomst (bijv. een grote som geld gewonnen) of c) de context van het 

gebruik (bijv. het roken van een joint met je eerste grote liefde). 

 

Aandachtspunten 

• Patiënten kunnen bij deze module ook met een positief plaatje over de toekomst komen 

('dat ik vanavond dat koele bier over mijn tong voel glijden'), dat wordt hier niet bedoeld, 

en komt in module 12, positieve flashforwards van gebruik / gedrag aan bod. 'Het koele 

bier over mijn tong' kan wel een manier zijn om aan een relevante herinnering te komen.  
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Protocol  

Geef eerst de rationale voor het desensitiseren van positieve herinneringen: 

“Alcohol drinken kan op twee manieren belonend zijn. Allereerst omdat het op zichzelf een 

prettige ervaring kan zijn en als tweede om dat het kan helpen om nare zaken uit de weg te 

gaan. In deze module gaan we inzoomen op de prettige kanten van de verslaving. De bedoeling 

is dat het drinken van alcohol zoveel mogelijk van zijn aantrekkelijke werking verliest. Daarom 

ga ik je een aantal vragen stellen over het drinken van alcohol als prettige ervaring." 

 

Zet de stoelen goed (ships passing) en probeer de snelheid van de oogbewegingen (zo snel 

mogelijk).  

 “Ik ga je dadelijk een aantal vragen stellen over jouw positieve herinneringen aan het gebruik 

van alcohol. Op een gegeven moment zal ik je vragen je te concentreren op bepaalde aspecten 

van een beeld. Met name zal ik je vragen naar het plaatje in je hoofd dat nu de meest intense 

trek of positieve gevoel oproept als je er naar kijkt.” 

 

Zo nodig volgt hier de meer algemene EMDR instructie: 

“Ik wil je vragen vanaf het moment dat je mijn hand (of de stip op het scherm) volgt je min of 

meer op te stellen als een toeschouwer, die waarneemt wat er door je heen gaat. Het kunnen 

gedachten, gevoelens, beelden, emoties, lichamelijke reacties of mogelijk nog wel andere 

dingen zijn.…het kan gaan over de gebeurtenis zelf, maar het kan ook over hele andere dingen 

gaan die er niets mee te maken lijken te hebben. Volg maar gewoon wat er opkomt, zonder te 

sturen en zonder jezelf af te vragen of het wel goed gaat. In ieder geval is het belangrijk dat je 

niet probeert om het beeld waarmee we straks beginnen telkens in gedachten te houden. Het 

beeld is slechts het vertrekpunt van waaruit alles kan en mag opkomen. Af en toe gaan we wel 

terug naar het beeld om te controleren hoeveel trek of positief gevoel het nog oproept. 

Onthoud dat het onmogelijk is het fout te doen zolang je maar gewoon volgt wat er is en wat er 

opkomt.” 

 

Vervolg met een of meer van onderstaande vragen: 

 ”Wat is voor jou de meest plezierige herinnering aan het gebruik van alcohol?”  

“Welk positieve herinneringen roepen nu het meeste trek of positieve gevoel op wanneer je er  

 naar kijkt?” 

“Door welke positieve ervaringen met alcohol is je gebruik toegenomen?”  
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“Welk plaatje moet er uit je hoofd, hoe fijn ook, om je trek in alcohol te verminderen?” 

Globale beschrijving:  

[werktitel] ________________________________________________________________ 

[werktitel] ________________________________________________________________ 

Kies voor één van beide herinneringen (dw.z. behandel de herinneringen één voor één 

helemaal). 

 

“Vertel me dan nu in grote lijnen hoe jij je deze gebeurtenis momenteel nog herinnert, vanaf het 

punt waar die voor jouw gevoel begint tot het punt waar die voor jouw gevoel echt eindigt. 

Beschrijf de gehele herinnering in grote lijnen. Het gaat om jouw herinnering en niet zo zeer om 

wat er precies is gebeurd”…. “Is dit de hele herinnering of zijn er – op dezelfde dag – daarvoor of 

erna nog dingen gebeurd die er voor jouw gevoel bijhoren?”… “Je hebt me net verteld hoe deze 

gebeurtenis in je hoofd ligt opgeslagen.  Nu vraag ik je: wat is op dit moment, als je er vanuit 

het hier en nu naar kijkt, het plaatje wat de meest intense trek of positive gevoel oproept van 

deze herinnering? Kijk als het ware naar de film en zet deze – op de seconde – stil zodat het een 

plaatje wordt. We zoeken vooral een plaatje waarin jij zelf te zien bent. Het gaat er dus niet om 

wat destijds de meest intense trek of positieve gevoel opriep, maar het plaatje wat nu, op dit 

moment, de meest intense trek of positieve gevoel oproept … Hoe ziet dit plaatje er uit?”…  

 

Noteer drempelverlagende uitspraak : _____________________________________ 

 

“Welke uitspraak over jezelf of over het middel doet de trek of het positieve gevoel nog verder  

 toenemen, bijv. 'ik heb dit nodig'… 'ik ga toch voor de bijl'… 'wat maakt het uit?'" 

 “Als je het beeld weer in gedachten neemt en tegelijkertijd tegen jezelf zegt...(trekverhogende  

 uitspraak) , welke emotie voel je dan op dit moment?” 

 “Wanneer je kijkt naar dit beeld, hoe sterk is dan nu de trek die je ervaart , op een schaal van 0,  

 ‘helemaal geen’, tot 10, ‘maximale trek’)?”  

Level of Urge (LoU):_______________  

 “Wanneer je kijkt naar dit beeld, hoe aantrekkelijk of hoe positief is het plaatje op een schaal 

van 0, ‘helemaal niet’, tot 10, ‘zo positief al het maar kan’)?”  

Level of Positive Affect (LoPa): __________________ 

LET OP: ga verder met de LoU of met de LoPA, afhankelijk wat het meest intens wordt ervaren.  
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"Waar in je lichaam voel je die trek / positiviteit het sterkst?"  

Hou je hand klaar voor de ogen en zeg:  

“Kijk naar (de toppen van) mijn vingers (of: de stip op het scherm). Neem het beeld in 

gedachten,  zeg tegen jezelf ….(drempelverlagende uitspraak). Wees je bewust van dat die trek 

of positieve gevoelens in je………. [noem locatie]“ 

Desensitisatiefase als gebruikelijk.  

‘Back to target’:   

 “Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen,  weer voor 

je. Hoe sterk is dan nu de trek of het positieve gevoel, op een schaal van 0, ‘helemaal geen’, tot 

10, ‘maximale trek/maximaal positief’?” (Nu dus zonder dat de drempelverlagende uitspraak 

wordt gebruikt!)  

Indien LoU/LoPA > 0:  

“Welk aspect van het beeld veroorzaakt die trek/dat positieve gevoel?"  of:  “Wat in het beeld 

veroorzaakt nog die 4?”." Wat zie je?... Concentreer je op dat aspect…...Ja, heb je dat?”  

Ga door tot LoU /LoPa = 0, of sterk is afgenomen. LoU/LoPa hoeft niet perse 0 te zijn om de PC 

te kunnen installeren.  

"Neem het oorspronkelijke beeld (eventueel werktitel noemen), zoals het nu in je hoofd ligt 

opgeslagen, in gedachten en zeg tegen jezelf 'ik kan het aan' of 'ik ben sterk' wat heeft jouw 

voorkeur? … Op een schaal van 1 (volledig onwaar) tot en met 7 (volledig waar), hoe waar voelt 

die uitspraak dan aan?” 

Blijf doorgaan totdat de VoC = 7. 

Eventueel bodyscan. 
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Module 11: ‘Koppelherinneringen’ 

Geschatte duur van dit onderdeel: ongeveer 1-2 sessies.  

Tijdsperspectief: verleden 

Valentie: positief (‘Level of Positive Affect’: LoPA) en/of trek (‘Level of Urge’: LoU). 

Primaire doel: verminderen van de aantrekkelijkheid van het middel en het blootleggen van 

'gekoppelde' psychologische behoefte. 

Bron: het Feeling State Addiction Protocol van Miller (2010).  

 

Inleiding en doel 

Deze module is voor een groot deel gebaseerd op het werk van Miller (2010; 2012). Een 

belangrijk uitgangspunt van Miller is, dat mensen niet verslaafd zijn aan (ongezond) gedrag of 

aan een (ongezond) middel, maar aan het (gezonde) positieve gevoel achter de verslaving. Zijn 

aanpak legt daarmee een sterke nadruk op de psychologische aspecten van een verslaving, 

meer dan op de lichamelijke aspecten. De indruk bestaat dat deze aanpak vooral waardevol is 

gedragsverslavingen en impulscontroleproblematiek, zoals eet-, seks-, koop- of gokverslaving.  

In het protocol wordt eerst nagegaan wat het meest belonende aspect is van het gedrag, bijv.: 

'je even lekker helemaal kunnen laten gaan'. Dan wordt doorgevraagd op dit belonende aspect 

en komt er bijvoorbeeld naar voren dat de persoon gebukt gaat onder verplichtingen. Dit kan 

ook een aangrijpingspunt zijn voor behandeling, zie module 3, 4 en 5. In deze module echter, 

ligt de nadruk het ‘loskoppelen’ van het verslavingsgedrag (bijv. 'een paar wijntjes aan het 

einde van de dag') van de psychologische behoefte (in dit geval: 'je vrij voelen van 

verplichtingen'). In de leergeschiedenis wordt gezocht naar zogenaamde 'koppelherinneringen', 

de conditionerende ervaringen waarin een verband tot stand is gekomen tussen enerzijds 

'drinken' en anderzijds 'loskomen van verplichtingen'.  

Zowel ‘Linksom’ als ‘Rechtsom’-vragen kunnen bij het zoeken naar dergelijke herinneringen 

behulpzaam zijn: "Waar in jouw leven heb jij geleerd dat alcohol je kan helpen om los te komen 

van je verplichtingen?", "Waar is dat begonnen?" ('linksom'-zoekstrategie) of "Welke ervaring 

bewijst voor jou gevoelsmatig het meest dat alcohol je kan helpen om even helemaal bevrijd te 

voelen van je verplichtingen?" ('rechtsom'-zoekstrategie). De aldus geïdentificeerde 

herinneringen worden dan de targets voor EMDR.  

Deze zogenoemde 'koppelherinneringen' liggen in het geheugen doorgaans opgeslagen als 

positieve ervaringen. Het is niet eenvoudig en niet nodig een NC te formuleren zoals in het 

standaard protocol. De disfunctionaliteit van de geheugenrepresentatie is doorgaans het beste 

uit te drukken door de achterliggende behoefte te verwoorden: in bovengenoemd voorbeeld 

van een plaatje waarin de persoon zichzelf ziet zitten in een café met vrienden, wordt gekozen 

voor de uitspraak: 'even helemaal weg van alle verplichtingen'. Deze uitspraak doet de 

positiviteit toenemen en drukt de koppeling het beste uit.  
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Overigens, ook al is het ontstaan van de positieve associatie tussen het middel en de behoefte 

duidelijk ('door mee te doen met blowen, ervaarde ik dat ik erbij hoorde'), dit betekent niet 

vanzelfsprekend dat het zinvol is om de betreffende herinnering met EMDR te behandelen. De 

gebeurtenis kan van historisch belang zijn, maar hoeft niet van klinisch belang te zijn, 

bijvooreeld als de betreffende herinnering geen lading meer oproept. 

Voorbeeld. 

Bovengenoemde patiënt geeft aan dat hij drinkt om zich ‘vrij te voelen’ (stap 1). Hij herinnert 

zich een periode dat hij zich opgesloten voelde in zijn huwelijk en vaak ging stappen met 

vrienden (stap 2), dat was altijd een feest. Tijdens de desensitisatiefase (stap 3) wordt de 

herinnering aan het stappen met vrienden snel minder positief. Hij beseft hoe slecht hij 

eigenlijk voor zichzelf kon opkomen, hoe onvrij hij destijds was. Drinken als manier om zich vrij 

te voelen wordt minder aantrekkelijk. Het volgende stadium is het aanleren van sociale 

vaardigheden om te leren om op een betere manier op te komen voor zijn behoefte om wat 

vrijer te zijn.  

 

Aandachtspunten 

• In principe kan elk gedrag met elke vervulling van een behoefte geassocieerd worden. In 

bovengenoemd voorbeeld betekende alcohol niet alleen ‘vrij voelen’, maar het had ook de 

betekenis van 'erbij horen'. Voor elke behoefte kun je een aparte inventarisatie maken van 

relevante herinneringen (Miller, 2010). 

• Gebruik niet al te lange associatiereeksen. De herinneringen kunnen – na hun aanvankelijke 

positiviteit - veel negatieve associaties en andere nare herinneringen oproepen. Dat is 

prima, hierdoor verliest de herinnering zijn aantrekkelijkheid, maar het is in deze module in 

principe niet de bedoeling dat geassocieerde nare herinneringen en emoties ook volledig 

worden verwerkt. Dat komt later. Hier is het de bedoeling dat er vooral een ontkoppeling 

plaatsvindt. Hierdoor komen onvervulde verlangens en behoeftes meer ‘bloot te liggen’.  

Voor de patiënt wordt voelbaar waar het gebruik van alcohol voor staat en de motivatie om 

aan de achterliggende problematiek wat te doen wordt vergroot. De behandeling kan 

uiteraard vervolgd worden met een focus op deze achterliggende problematiek, al dan niet 

met EMDR (bijv. modules 3, 4 en 5).   

• Naast een gebrek aan sociale vaardigheden is er ook vaak sprake van zelfbeeld-

problematiek. Rechtsom met EMDR of een andere interventie gericht op het verbeteren 

van het zelfbeeld, is dan een logisch vervolg.  
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Protocol  

Stap 1. Het zoeken naar het verlangen achter het middel 

“In deze sessie gaan we kijken naar waar je alcohol verslaving eigenlijk voor staat. We gaan er 

van uit dat het je ook iets positiefs oplevert, anders was je er niet zo lang mee doorgegaan, 

want je bent gemotiveerd genoeg, anders zat je hier niet. We gaan er van uit dat je niet alleen 

drinkt omdat je behoefte hebt aan alcohol, maar dat je ook drinkt om je bijv. minder eenzaam, 

of somber te voelen. Deze aspecten staan centraal in deze module. Ik zal je een aantal vragen 

stellen over je drinkgedrag, vervolgens zullen we kijken welke achterliggende behoeftes 

daarmee worden vervuld, en vervolgens zullen we nagaan waar dat in jouw leven is ontstaan. 

Dan gaan we daar mee verder met EMDR. We beginnen met het drinken zelf. Wat is het meest 

plezierige voor jou nu aan het drinken? Beschrijf een typische situatie van het begin tot het 

einde”… 

Vragen die je kunt stellen om te zoeken naar de belonende aspecten van het middel:  

“Welke gevoelens of gedachten of verlangens heb je vlak voor dat je het gedrag gaat  

 uitvoeren?”. 

 “Waar heb je eigenlijk behoefte aan, als je trek hebt?”  

 “Wat levert [dit gedrag, de verslaving, het middel]  je op? …". 

“Waarom denk je dat je dit gedrag blijft uitvoeren ondanks alle nadelen die het je oplevert?” 

“Wat is er zo plezierig aan…..”  

“Wat zou er gebeuren als je niet zou gaan drinken?” 

“Wat heb je in zo'n situatie (eigenlijk) nodig?” 

Ga door met uitvragen totdat je het verlangen (niet naar het middel, maar naar de 

achterliggende psychologische behoefte) duidelijk hebt, bijv.: ‘je vrij voelen’, ‘verbonden 

voelen' 'erbij horen’, ‘aardig gevonden worden’, ’sterk voelen’, 'me autonoom voelen', 

'gewaardeerd', etc.   

 

Stap 2. Het identificeren van de 'koppelherinneringen' 

“OK, drinken betekent dus voor jou: [noem de behoefte die door het drinken wordt bevredigd]. 

Wanneer in je leven heb je voor het eerst gemerkt dat drinken deze functie kan hebben? Je bent 

er niet mee geboren. Ergens is dat ontstaan. Kun jij je nog de eerste keer herinneren dat alcohol 

deze functie voor jou had? En zijn er daarna nog herinneringen geweest die de koppeling tussen 

alcohol en het bevredigen van deze behoefte hebben versterkt?"  
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Op deze manier probeer je te begrijpen hoe de koppeling tussen alcohol en de psychologische 

behoefte tot stand is gekomen. Eventueel kun je een tijdlijn maken.    

 

Andere vragen die behulpzaam kunnen zijn:  

“Wanneer heb jij gemerkt dat alcohol  je behoefte aan [behoefte] vervulde?” 

“Welke (vroege) ervaringen bewijzen voor jou gevoelsmatig nu nog het meest dat alcohol je kan  

 helpen om de behoefte aan [behoefte] vervuld te krijgen?”  

"Welke meer recente ervaring bewijst voor jou gevoelsmatig nu nog het meest dat alcohol je  

 kan helpen om de behoefte aan [behoefte] vervuld te krijgen?” 

Noteer de relevante herinneringen.  

 

Stap 3. Het desensitiseren van de herinneringen 

Bij voorkeur wordt begonnen met een vroege ervaring, maar als die er niet is, of geen lading 

meer oproept, wordt begonnen met een andere representatieve ervaring. Voer het EMDR-

standaardprotocol zo volledig mogelijk uit. Vraag bij het selecteren van een stilstaand beeld 

naar het plaatje dat het verlangen naar [behoefte] het sterkste uitdrukt.  

Het is, ook in deze module, weinig zinvol om te vragen naar een 'disfunctionele zelfuitspraak' 

(NC). De disfunctionaliteit is wellicht beter uit te drukken met een uitspraak die de koppeling 

het beste uitdrukt: 'met een wijntje ben ik even helemaal weg van alle verplichtingen', 'die zak 

chips heb ik verdiend', 'de hele dag klaargestaan voor anderen, nu even helemaal mezelf'.   

In plaats van een 'functionele zelfuitspraak met betrekking tot het beeld' (PC)  zou de nadruk 

gelegd kunnen worden op het positief afsluiten (stap 7 uit het EMDR Standaardprotocol). Het 

gaat dan om het verzilveren van de het bereikte resultaat op identiteitsniveau, "hoe noem je 

iemand die vrij kan voelen zonder wijntje?", "hoe noem je iemand die limousine nodig heeft om 

zich waardevol te voelen", etc… .  

 

 “Welke uitspraak over jezelf of over het middel drukt jouw behoefte aan […noem  

 psychologische behoefte…] het beste uit? "  

 

Noteer uitspraak: _____________________________________ 
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“Als je het beeld weer in gedachten neemt en tegelijkertijd tegen jezelf  

 zegt...(drempelverlagende uitspraak), welke emotie voel je dan op dit moment?” 

“Wanneer je kijkt naar dit beeld, hoe sterk is dan nu de koppeling die je ervaart tussen … [noem  

 behoefte] en alcohol , op een schaal van 0, ‘helemaal niet, tot 10, ‘maximaal gekoppeld’)?”  

“Wanneer je kijkt naar dit beeld, hoe sterk is dan nu de trek die je ervaart , op een schaal van 0,  

 ‘helemaal geen’, tot 10, ‘maximale trek’)?”  

 

Level of Urge (LoU):_______________  

 

“Wanneer je kijkt naar dit beeld, hoe aantrekkelijk of hoe positief is het plaatje op een schaal  

 van 0, ‘helemaal niet’, tot 10, ‘zo positief al het maar kan’)?”  

 

Level of Positive Affect (LoPA): __________________ 

LET OP: ga verder met de LoU of met de LoPA, afhankelijk wat het meest intens wordt ervaren.  

"Waar in je lichaam voel je die trek / positiviteit het sterkst?"  

Hou je hand klaar voor de ogen en zeg:  

“Kijk naar (de toppen van) mijn vingers (of: de stip op het scherm). Neem het beeld in 

gedachten,  zeg tegen jezelf ……..….(drempelverlagende uitspraak). Wees je bewust van dat die 

trek of positieve gevoelens in je………. [noem locatie]“ 

Desensitisatiefase als gebruikelijk.  

‘Back to target’:   

“Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen,  weer voor 

je. Hoe sterk is dan nu de trek of het positieve gevoel, op een schaal van 0, ‘helemaal geen’, tot 

10, ‘maximale trek/maximaal positief’?” (Nu dus zonder dat de drempelverlagende uitspraak 

wordt gebruikt!)  

Indien LoU/LoPA > 0:  

“Welk aspect van het beeld veroorzaakt die trek/dat positieve gevoel?" of “Wat in het beeld 

veroorzaakt nog die 4?”. Wat zie je?... Concentreer je op dat aspect…...Ja, heb je dat?”  

Ga door tot LoU /LoPA = 0, of sterk is afgenomen. LoU/LoPa hoeft niet per se 0 te zijn om de PC 

te kunnen installeren.  
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"Neem het oorspronkelijke beeld (eventueel werktitel noemen), zoals het nu in je hoofd ligt 

opgeslagen, in gedachten en zeg tegen jezelf 'ik kan het aan' of 'ik ben sterk' wat heeft jouw 

voorkeur? … Op een schaal van 1 (volledig onwaar ) tot en met 7 (volledig waar), hoe waar 

voelt die uitspraak dan aan?” 

Blijf doorgaan totdat de VoC = 7. 

Eventueel bodyscan.  

Gebruik korte associatiereeksen.  

Herhaal het protocol voor alle ‘koppelherinneringen’. 
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Module 12: Positieve flashforwards over het gedrag /gebruik.  

Geschatte duur van dit onderdeel: ongeveer 30 minuten per target.  

Tijdsperspectief: toekomst. 

Valentie: positief (LoPA) en/of trek (LoU) 

Primaire doel: de geloofwaardigheid van het overgewaardeerde ideaal verminderen. 

Bron: dit onderdeel is geïnspireerd op het werk van Knipe (2010) op het gebied van 

disfunctioneel positief affect en op onderzoek dat aantoont dat positief geheugenmateriaal 

minder positief wordt door oogbewegingen.  

 

Inleiding en doel 

Module 12, 13 en 14 lijken op het eerste gezicht sterk op elkaar, maar op (leer)theoretisch 

gronden zijn ze goed van elkaar te onderscheiden. In module 14 (desensitisatie van trigger-

situaties) ligt de focus op situaties die bij de patiënt veel trek oproepen, zoals feestjes, de 

supermarkt om de hoek, een eenzame stemming. In leertheoretische termen betreft het 

geconditioneerde stimulus-situaties (CS). Deze situaties zijn geassocieerd geraakt met de 

belonende aspecten van gebruik en roepen als gevolg daarvan trek op (geconditioneerde 

responsen, CR).  

Wat wordt er nu precies getriggerd in zogeheten triggersituaties? Dat kunnen meerdere 

aspecten van het 'verslavingsgeheugen' zijn. Aan de ene kant zijn het herinneringen, bijv. 

machteloosmakende, trekoproepende en positieve herinneringen (uit respectievelijk module 8, 

9 en 10). Anderzijds rapporteren patiënten dat triggers vooral beelden oproepen van het 

verslavingsgedrag ('zodra ik een slank iemand zie, wil ik nog meer afvallen'). Het zijn dus 

wellicht vooral positieve flashforwards, voorstellingen van geanticipeerde positieve aspecten 

van het gedrag of het middel, die worden opgeroepen.  

Er kunnen twee soorten positieve flashforwards worden onderscheiden: 1) voorstellingen die 

betrekking hebben op het aantrekkelijke gedrag of het middel zelf (deze module) en 2) 

voorstellingen die betrekking hebben op de positieve geanticipeerde consequenties van het 

gedrag of het middel (module 13). Bij de tweede soort hoeft het gedrag zelf niet eens positief 

te zijn; het gedrag is functioneel en wordt uitgevoerd met een bepaald positief doel. 

Voorbeelden zijn: 'vanavond ga ik de jackpot winnen' (de persoon met een gokstoornis), 'ooit 

zal hij mij weer in zijn armen nemen' (de persoon die stalkt), 'ik houd helemaal niet van 

winkelen, maar ik wil zo graag goede sier maken met een nieuwe jurk' (de persoon met een 

koopverslaving). 

In de huidige module is het gedrag zelf belonend. Voorbeelden zijn: 'straks thuis met een pilsje 

even helemaal ontspannen' (de persoon met een stoornis in alcoholgebruik), 'ik heb nog een 

bak ijs in het vriesvak, en dat heb ik eigenlijk wel verdiend, ik zie mezelf al zitten op de bank bij 

de TV', (de persoon met eetbuien).  
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Het is uiteraard alleen zinvol om positieve flashforwards te desensitiseren als deze voldoende 

lading genereren (vuistregel: LoPA en/of LoU ≥ 6) en significant lijken bij te dragen aan het in 

stand houden van het ongewenste gedrag. Positieve flashforwards zijn niet zomaar in het 

hoofd van de patiënt terecht gekomen; ze hebben een leergeschiedenis. Daar wordt in deze 

module echter geen aandacht aan besteed.  

Het is aannemelijk dat het desensitiseren van een positieve flashforward vooral effectief is als 

a) de gevoelsmatige inschatting van de kans wordt overschat en/of b) wanneer de te 

verwachten effecten te rooskleurig worden voorgesteld. Met andere woorden, wanneer de 

positieve flashforward niet reëel is en de gewenste situatie als te waarschijnlijk en/of te 

aantrekkelijk wordt voorgesteld. Met EMDR wordt beoogd dat de patiënt een realistischer 

beeld creëert van de effecten van het middel of het gedrag. 

Positieve flashforwards die niet onrealistisch zijn, zoals het positieve beeld van 'de volgende 

sigaret' zijn wellicht moeilijker te desensitiseren, maar ook hier speelt overwaardering een rol. 

Positieve flashforwards zoals 'het roken van een sigaret', 'een serietje kijken', 'even een wijntje 

op de bank', zijn wellicht reëele gedragingen, maar het is bekend dat de  belonende aspecten 

korter aanhouden, en uiteindelijk minder positief zijn dan wordt voorgesteld. De verslaafde 

heeft een soort ideaalbeeld in het hoofd van het middel of het gedrag, en het is precies de 

bedoeling in deze module om dat ideaalbeeld 'onschadelijk' te maken.  

 

Aandachtspunten 

• Patiënten geven regelmatig aan dat ze zich niet zo bewust van positieve beelden zijn, maar 

bij goed doorvragen, blijken er toch wel erg rooskleurig beeld aanwezig van het gedrag. Dit 

inzicht kan op zich al helend zijn.  

• Zoals bij anticipatieangst gezocht wordt naar de 'de ramp achter de ramp' (negatieve 

flashforward), zo wordt bij trek gezocht naar de het geanticipeerde ultieme genot. De trein 

wordt zo hoog mogelijk op de positieve berg gezet. Als de arousal stijgt en bijv. 'de ogen 

gaan glimmen', is het goed.  

• Bij dit onderdeel kan het ultieme genot ook in de (fysiologische) details zitten, bijv. jezelf 

zien drinken en dan met name een specifiek gevoel in je keel ervaren. 
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Protocol  

“Wat we nu gaan uitzoeken is of je een specifiek positief of rooskleurig beeld in je hoofd hebt 

van wat alcohol je kan bieden. We zoeken naar een plaatje in je hoofd, dat jou telkens weer 

naar het middel doet grijpen, ondanks alle nadelen. Welk plaatje moet jij je hoofd houden om 

de zoveel mogelijk zin in alcohol te krijgen? Met andere woorden, welk plaatje zou ùit je hoofd 

moeten om je minder te doen verlangen naar alcohol? We zoeken vooral een plaatje waarin jij 

zelf te zien bent. Het kan iets zijn wat heel lichamelijk ervaren wordt, een bepaald gevoel ergens 

in je lichaam als je drinkt". 

Help de patiënt om de antwoorden op bovenstaande vragen te vertalen naar één of meer 

specifieke flashforwards. 

 

Positieve flashforward: 

 ______________________________________________________________________ 

Positieve flashforward: 

 ______________________________________________________________________ 

 

Start met het eerste beeld.  

… "Hoe ziet dit plaatje er uit?”… “Welke uitspraak over jezelf of over het middel doet de trek of 

het positieve gevoel nog verder toenemen?, bijv.: 'ik heb dit nodig', 'bier is mijn beste vriend', 

'even helemaal vrij zijn', 'gewoon lekker doen waar je zin in hebt'".   

 

Noteer de drempelverlagende uitspraak bij de eerste flashforward: 

___________________________________________________________________ 

“Als je het beeld weer in gedachten neemt en tegelijkertijd tegen jezelf zegt... 

(drempelverlagende uitspraak), welke emotie voel je dan op dit moment?” 

“Wanneer je kijkt naar dit beeld, hoe sterk is dan nu de trek die je ervaart, op een schaal van 0, 

‘helemaal geen’, tot 10, ‘maximale trek’)?”  

 

Level of Urge (LoU):_______________  
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“Wanneer je kijkt naar dit beeld, hoe aantrekkelijk of hoe positief is het plaatje op een schaal 

van 0, ‘helemaal niet’, tot 10, ‘zo positief al het maar kan’)?”  

 

Level of Positive Affect (LoPA): __________________ 

LET OP: ga verder met de LoU of met de LoPA, afhankelijk wat het meest intens wordt ervaren.  

"Waar in je lichaam voel je die trek / positiviteit het sterkst?"  

 

Hou je hand klaar voor de ogen en zeg:  

“Kijk naar (de toppen van) mijn vingers (of: kijk naar de stip). Neem het beeld in gedachten,  zeg 

tegen jezelf ……..….(drempelverlagende uitspraak). Wees je bewust van dat die trek of positieve 

gevoelens in je………. [noem locatie]“ 

Desensitisatiefase als gebruikelijk.  

 

‘Back to target’:   

 “Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen,  weer voor 

je. Hoe sterk is dan nu de trek of het positieve gevoel, op een schaal van 0, ‘helemaal geen’, tot 

10, ‘maximale trek/maximaal positief’?” (Nu zonder de drempelverlagende uitspraak!)  

 

Indien LoU/LoPA > 0:  

“Welk aspect van het beeld veroorzaakt die trek/dat positieve gevoel?".  of:  “Wat in het beeld 

veroorzaakt nog die 4?”  "Wat zie je?... Concentreer je op dat aspect…...Ja, heb je dat?”  

Ga door tot LoU /LoPa = 0, of sterk is afgenomen. LoU/LoPa hoeft niet per se 0 te zijn om de PC 

te kunnen installeren.  

"Neem het beeld waarmee we zijn begonnen en zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, in 

gedachten en zeg tegen jezelf  'ik kan het aan' of 'ik ben sterk'; wat heeft jouw voorkeur? … Op 

een schaal van 1 (volledig onwaar) tot en met 7 (volledig waar), hoe waar voelt die uitspraak 

dan aan?” 

Blijf doorgaan totdat de VoC = 7. 

Eventueel bodyscan.  
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Module 13: Positieve flashforwards over de uitkomsten van het 

gedrag of middel.  

Geschatte duur van dit onderdeel: ongeveer 30 minuten per target.  

Tijdsperspectief: toekomst. 

Valentie: positief (LoPA) en/of trek (LoU) 

Primaire doel: de geloofwaardigheid van het overgewaardeerde ideaal verminderen. 

Bron: dit onderdeel is geïnspireerd op het werk van Knipe (2009; 2010) op het gebied van 

disfunctioneel positief affect en op wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat positief 

geheugenmateriaal minder positief wordt door oogbewegingen.  

 

Inleiding en doel 

In deze module gaat het om voorstellingen die betrekking hebben op de positieve 

geanticipeerde consequenties van het gedrag of het middel. Het gedrag zelf hoeft niet 

aangenaam te zijn ('stalken', 'stelen', jezelf pijn doen') maar het gedrag wordt uitgevoerd met 

een bepaald positief doel voor ogen ('dronken zijn', 'veel geld hebben', 'rust in het hoofd'). Van 

deze positieve uitkomst wordt in deze module een zo aantrekkelijk mogelijk beeld gemaakt, 

uiteraard met de bedoeling de aantrekkelijkheid te verminderen met EMDR. De module is 

uiteraard alleen zinvol als de betreffende flashforward voldoende lading genereert (vuistregel: 

LoPA en/of LoU ≥ 6) en (in de functie-analyse) significant lijkt bij te dragen aan het in stand 

houden van het ongewenste gedrag. Naast alle middelenverslavingen en gedragsverslavingen 

zouden ook automutilatie en suïcidaliteit bijv. in aanmerking komen om te onderzoeken of het 

desensitiseren van specifieke positieve flashforwards een kans van slagen heeft.  

Evenals in de vorige module is het aannemelijk dat het desensitiseren van een positieve 

flashforward vooral effectief is als deze duidelijk onrealistisch is omdat: a) de gevoelsmatige 

inschatting van de kans niet reëel is of b) omdat de uitkomst te positief wordt voorgesteld. 

Onrealistisch positief betekent vaak dat de negatieve aspecten niet worden ervaren. De 

verslaafde is als het ware emotioneel overspoeld / verblind door het positieve beeld op 

vergelijkbare wijze als de traumapatiënt overspoeld is door de herinnering en daardoor niet 

kan ervaren dat de traumatische situatie voorbij is. De exhibitionist beschreven door Ten Hoor 

(2014) heeft bijv. inderdaad een aangenaam beeld om andere vrouwen te laten schrikken met 

zijn geslacht, maar tijdens de EMDR komen allerlei associaties op die het beeld snel minder 

aantrekkelijk maken. Negatieve associaties hebben doorgaans betrekking op de schadelijkheid 

van het gedrag, de negatieve consequenties en soms ook op de achterliggende behoeftes: 'nu 

die wijn wat minder aantrekkelijk wordt voel ik opeens het verdriet en de eenzaamheid'. 

Vergelijk in dit verband ook module 11 (koppelherinneringen).   

Met EMDR wordt beoogd dat de patiënt een realistischer beeld krijgt van wat hij of zij wil 

bereiken met het gedrag. Een patiënte die dwangmatig haar ex stalkte had een te optimistisch 

beeld van een eventuele hereniging. Tijdens de EMDR verdween die positiviteit en realiseerde 
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ze zich dat de kans op hereniging nihil was (Tjon Pian Gi & Hornsveld, 2014). Op eenzelfde 

manier wordt er bij iemand met een gokverslaving op ingezet dat deze zal inzien dat hij zijn 

verloren geld niet zal kunnen terugwinnen. 

Net als bij de vorige module geldt dat sommige flashforwards op zichzelf niet onrealistisch zijn, 

zoals 'het genot na het toedienen van heroïne', 'een rechte neus na neuscorrectie' of 'een 

nieuwe keuken', maar de te verwachten effecten worden veelal te rooskleurig voorgesteld of 

houden te kort aan. De verslaafde heeft een soort prototypisch ideaalbeeld in het hoofd van 

het middel, en het is de bedoeling in deze module om dat ideaalbeeld 'onschadelijk' te maken.  

 

Aandachtspunten 

Goed doorvragen. Patiënten geven regelmatig aan dat ze zich niet zo bewust van positieve 

beelden zijn, maar bij goed doorvragen, blijken er toch wel erg optimistische uitkomsten te 

worden verwacht. Dit inzicht kan op zich al helend zijn.  

Een positieve flashforward kan appetitief zijn (het gaat om het verkrijgen van iets positiefs, 

zoals het plaatje van het winnen van de jackpot, of het rondlopen in een nieuwe keuken) als 

het opheffen van iets negatiefs (lekker gamen, even weg van alle verplichtingen).  Meestal is 

het een combinatie van beiden. Uit de verslavingsliteratuur is bekend dat middelengebruik 

doorgaans aanvankelijk in stand gehouden werd door positieve bekrachtiging (+S+), maar in de 

loop van de tijd steeds meer onder invloed komt te staan van negatieve bekrachtiging (-S-).   

Zoals bij de negatieve flashforward gezocht wordt naar de rampscenario's achter de 

(anticipatie-) angst, zo wordt bij de positieve flashforward gezocht zoek naar het 

geanticipeerde ultieme genot: de trein op de positieve berg.   

Cognitive interweaves kunnen onder andere gericht worden op het verminderen van de 

gevoelsmatige waarschijnlijkheid.  

 

Protocol  

“Wat we nu gaan uitzoeken is of je een specifiek positief of rooskleurig beeld in je hoofd hebt 

van wat alcohol je kan bieden. We zoeken naar een plaatje in je hoofd, dat jou telkens weer 

naar het middel doet grijpen, ondanks alle nadelen. Welk plaatje moet jij je hoofd houden om 

de zoveel mogelijk zin in alcohol te krijgen? Met andere woorden, welk plaatje zou ùit je hoofd 

moeten om je minder te doen verlangen naar alcohol? We zoeken vooral een plaatje waarin jij 

zelf te zien bent”.  

Help de patiënt om de antwoorden op bovenstaande vragen te vertalen naar één of meer 

specifieke flashforwards. 
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Positieve flashforward: 

 ______________________________________________________________________ 

Positieve flashforward: 

 ______________________________________________________________________ 

 

Start met het eerste beeld.  

"… Hoe ziet dit plaatje er uit?”… “Welke uitspraak over jezelf of over het middel doet de trek of 

het positieve gevoel nog verder toenemen, bijv.: 'ik heb dit nodig', 'bier is mijn beste vriend', 

'even helemaal vrij zijn', 'gewoon lekker doen waar je zin in hebt'?"   

 

Noteer de drempelverlagende uitspraak bij de eerste flashforward: 

___________________________________________________________________ 

“Als je het beeld weer in gedachten neemt en tegelijkertijd tegen jezelf 

zegt...(drempelverlagende uitspraak), welke emotie voel je dan op dit moment?” 

“Wanneer je kijkt naar dit beeld, hoe sterk is dan nu de trek die je ervaart , op een schaal van 0, 

‘helemaal geen’, tot 10, ‘maximale trek’)?”  

Level of Urge (LoU):_______________  

 

“Wanneer je kijkt naar dit beeld, hoe aantrekkelijk of hoe positief is het plaatje op een schaal 

van 0, ‘helemaal niet’, tot 10, ‘zo positief al het maar kan’)?”  

Level of Positive Affect (LoPA): __________________ 

 

LET OP: ga verder met de LoU of met de LoPA, afhankelijk wat het meest intens wordt ervaren.  

"Waar in je lichaam voel je die trek / positiviteit het sterkst?"  

 

Hou je hand klaar voor de ogen en zeg:  

“Kijk naar (de toppen van) mijn vingers (of: de stip op het scherm). Neem het beeld in 

gedachten, zeg tegen jezelf ……..….(drempelverlagende uitspraak). Wees je bewust van dat die 

trek of positieve gevoelens in je………. [noem locatie]“ 
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Desensitisatiefase als gebruikelijk.  

‘Back to target’:   

“Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer voor 

je. Hoe sterk is dan nu de trek of het positieve gevoel, op een schaal van 0, ‘helemaal geen’, tot 

10, ‘maximale trek/maximaal positief’?” (Nu zonder de drempelverlagende uitspraak!)  

 

Indien LoU/LoPA > 0:  

“Welk aspect van het beeld veroorzaakt die trek/dat positieve gevoel?"  of:  “Wat in het beeld 

veroorzaakt nog die 4?”  "Wat zie je?... Concentreer je op dat aspect…...Ja, heb je dat?”  

 

Ga door tot LoU /LoPa = 0, of sterk is afgenomen. LoU/LoPa hoeft niet per se 0 te zijn om de PC 

te kunnen installeren.  

"Neem het het positieve toekomstbeeld, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, in gedachten 

en zeg tegen jezelf  'ik kan het aan' of 'ik ben sterk'; wat heeft jouw voorkeur? … Op een schaal 

van 1 (volledig onwaar ) tot en met 7 (volledig waar), hoe waar voelt die uitspraak dan aan?” 

Blijf doorgaan totdat de VoC = 7. 

Eventueel bodyscan.  
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Doelgebied 5: Verslavingsgerichte EMDR – Het verminderen van de 

kans op terugval   

 

Algemene aandachtspunten bij modules 14 + 15 

In plaats van future templates wordt bij angststoornissen tegenwoordig gekozen voor een 

mental video check ten aanzien van het gewenste gedrag (zie Linksom protocol, De Jongh et al., 

2018). Dit wordt overgenomen in deze modules.  

De future template en mental video check worden standaard uitgevoerd zonder 

associatiereeksen. De argumentatie is dat het goed zonder kan en dus meestal niet nodig is. 

Wellicht geldt dit ook voor de triggersituaties zoals bedoeld in module 14 en 15. Het vragen 

naar associaties kan overwogen worden indien het proces moeizaam verloopt. Ruimte geven 

aan associaties leidt soms tot spontane positieve rescripting van de situatie en of de eigen 

mogelijkheden om beter met de situatie om te gaan. Leidraad is dan 3 tot 4 korte sets en dan 

doorgaan.  
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Module 14: Desensitisatie van (moeilijke) ‘triggersituaties’  

Geschatte duur van dit onderdeel: ongeveer 1 sessie. 

Tijdsperspectief: heden, actuele moeilijke situaties. 

Valentie: negatief (SUD), positief (LoPA) en/of trek (LoU). 

Primaire doel: meer controle ervaren t.a.v. veelvoorkomende triggersituaties. 

Bron: dit onderdeel komt voor in de protocollen van Popky (2010) en Hase (2010). 

 

Inleiding en doel  

Deze module gaat niet over concrete gebeurtenissen uit het episodisch geheugen, maar om 

meer algemene beelden of geheugenrepresentaties die in het dagelijks leven trek en/of 

gebruik oproepen. De procedure is goed vergelijkbaar met de future template uit het 

basisprotocol, en met de situaties die geselecteerd worden voor CS-exposure 

(gedragsexperimenten) uit de cognitieve gedragstherapie. Bij het desensitiseren van 

triggersituaties richten ligt de focus op de mate waarin ze trek oproepen. Beelden van 

triggersituaties kunnen zowel positief (bijv. ’een terrasje pakken’) als negatief (bijv. ‘eenzaam 

voelen’) zijn. In het ene geval beloven ze iets positiefs en zal de persoon vooral positiviteit of 

trek (‘reward craving’) ervaren. In het andere geval bestaat de beloning uit het wegnemen van 

iets negatiefs. Dan zal naast positiviteit of trek (‘relief craving’), vooral ook spanning (SUD) 

worden gerapporteerd. De praktijk leert echter dat het meestal gaat om trek (LoU). 

 

Aandachtspunten 

• In deze module wordt gevraagd naar situaties die in het dagelijks leven nog regelmatig trek 

oproepen, of die op een andere manier moeilijk zijn om het gebruik van alcohol te 

weerstaan. Wanneer je patiënt deze neiging ontkent, vraag dan door: “Ik weet dat je, 

verstandelijk gezien, niet graag wilt denken aan situaties die trek oproepen omdat je 

gemotiveerd bent om aan je verslaving te werken. Het is echter belangrijk dat moeilijke 

situaties steeds minder moeilijk worden. Zijn er nog moeilijke situaties die je nog uit de weg 

gaat, in het echt of in gedachten?"  

• Deze module gaat niet over beelden waarin het middel wordt ingenomen of het 

betreffende gedrag wordt uitgevoerd. Dit soort beelden worden behandeld in module 10 

(herinneringen) of 12 (flashforwards). Het is analoog in wat wordt beoogd met 

responspreventie in de context van cue exposure: de patiënt wordt blootgesteld aan de 

situatie die de responstendens activeert, zonder dat deze wordt uitgevoerd. Deze module 

kan wellicht nog krachtiger worden, door met persoonlijke cues te werken, bijvoorbeeld 

door de patiënt zijn of haar favoriete biertje mee te laten nemen, te openen en in een glas 

te schenken, voorafgaand of tijdens het scherpstellen. Vermoedelijk neemt de arousal 

(opwinding, trek) daardoor toe en inmiddels is duidelijk uit onderzoek duidelijk dat een 
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hoge arousal een belangrijke voorwaarde is voor desensitisatie (Littel et al., 2017). 

Overigens zal het voorbeeld in veel settingen niet haalbaar zijn maar het zien van een glas 

of een etiket, of beter nog: een filmpje van een glas bier wat getapt wordt, kan mogelijk al 

voldoende zijn. 

• De ‘film’ wordt stilgezet op het beeld dat het meeste trek oproept. Het is gebruikelijk dat in 

een film meerdere targetbeelden te identificeren zijn, bijv.: 1) het beeld dat de persoon 

thuis op de bank somber zit te wezen, 2) dat men op de televisie iemand ziet drinken, 3) dat 

men naar de koelkast gaat en een biertje ziet liggen, etc. Inname is niet de bedoeling. Het 

beeld dat men voor de bijl gaat, en de eerste slokken als het ware al voelt, is een target 

zoals bedoeld in module 12.  

• De ervaring leert dat targets snel gedesensitiseerd kunnen worden, soms binnen enkele 

minuten; je kunt je dus meerdere triggersituaties te behandelen. Beperkt je echter tot de 

belangrijkste, bij voorkeur zowel positief als negatief geladen triggersituaties.  

 

Protocol  

“We gaan het hebben over moeilijke situaties. In welke regelmatig voorkomende situaties of 

stemmingen kun je doorgaans het minste weerstand bieden om alcohol te gebruiken? Dus wat 

zijn typische triggersituaties voor jou, beschrijf ze één voor één.”  

Alleen wanneer de patiënt moeite heeft deze zelf te identificeren kun je helpen:  

“Ik noem enkele voorbeeldsituaties, jij mag zeggen of je ze herkent…”: 

“Als je je depressief, nerveus, eenzaam, verveeld, verdrietig, kwaad, ziek voelt, het tegenzit of  

 als ruzie hebt?” 

“Als je je ontspannen, vrolijk of lichamelijk goed voelt?” 

“Wanneer iemand je alcohol aanbiedt, je samen bent met andere gebruikers, je een ander ziet       

 gebruiken of wanneer je samen bent met niet-gebruikende vrienden?” 

“Wanneer je alleen bent?” 

"Wanneer je in een omgeving bent waar je veel gebruikt hebt, je alcohol tot je beschikking hebt  

 of als je al wat alcohol gedronken hebt?” 

 

De moeilijkste situaties zijn:   

Werktitel triggersituatie 1: ____________________________________________________ 
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Werktitel triggersituatie 2:_____________________________________________________ 

 

Werktitel triggersituatie 3:_____________________________________________________ 

 

Werktitel triggersituatie 4:_____________________________________________________ 

 

Werktitel triggersituatie 5:_____________________________________________________ 

 

Voer voor elk van bovenstaande triggersituaties onderstaand protocol uit. 

“Ik ga je straks een aantal vragen stellen over de situaties die we net geselecteerd hebben. Ik zal 

je daarbij vragen naar het plaatje in je hoofd dat de meeste trek oproept als je er in je hoofd 

naar kijkt. De procedure is hetzelfde als de vorige keren. Je stelt je op als toeschouwer van je 

eigen beelden, ik vraag af en toe wat er opkomt, en dan gaan we weer verder. Alles wat er 

opkomt is goed. Laat maar gewoon gebeuren. Af en toe gaan we terug naar het oorspronkelijke 

beeld en zal ik vragen hoeveel trek of spanning het beeld nog oproept. Dan gaan we weer 

verder. Jij kan het niet fout doen, alles is goed.“ 

“Vertel me dan nu in grote lijnen hoe zo’n situatie meestal verloopt, vanaf het punt waar die 

voor jouw gevoel begint tot het punt waar die voor jouw gevoel echt eindigt. Beschrijf de gehele 

situatie in grote lijnen". 

“Wat is op dit moment, als je er vanuit het hier en nu naar kijkt, het plaatje wat het meeste trek 

oproept? Kijk als het ware naar de film in je hoofd en zet deze – op de seconde – stil zodat het 

een plaatje wordt".  

“Welke uitspraak of ‘smoes’ doet de trek nog verder toenemen? bijv. ‘ik heb het verdiend’ , 

‘eentje maar’, ‘het is zo lekker’, ‘vroeg of laat ga ik toch voor de bijl’, ‘andere mogen het ook’, 

enz.” 

 

Drempelverlagende/ trekverhogende uitspraak:__________________________________  

Geen PC uitvragen; deze wordt later (bij de installatie) standaard: 'ik kan het aan' of 'ik ben 

sterk'. 

“Als je het beeld weer in gedachten neemt en tegelijkertijd tegen jezelf zegt …….  

 [drempelverlagende of trekverhogende uitspraak], welke emotie, voel je dan op dit moment?” 
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“Wanneer je kijkt naar dit beeld en je zegt tegen jezelf…………..[drempelverlagende, 

trekverhogende  uitspraak], hoeveel trek ervaar je dan nu , op een schaal van 0, ‘helemaal niet’, 

tot 10, ‘maximaal’?” 

LoU:_______________  

“Wanneer je kijkt naar dit beeld en je zegt tegen jezelf…………..[drempelverlagende uitspraak],  

 hoeveel spanning ervaar je dan nu , op een schaal van 0, ‘helemaal niet’, tot 10, ‘maximaal’?” 

SUD: _______________ 

"Waar in je lichaam voel je die trek en/of spanning het sterkst?"   

Hou je hand klaar voor de ogen en zeg:  

“Kijk naar (de toppen van) mijn vingers (of: de stip op het scherm). Neem het beeld in gedachten 

en  zeg tegen jezelf ……..….[drempelverlagende, trekverhogende uitspraak]. Wees je bewust van 

die treken/ of spanning in je……….[noem locatie]“ 

<SET> “Wat komt er op?” / ”Wat gaat er door je heen?” / ”Wat merk je op?” enzovoort 

“Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer voor 

je. Hoe sterk is dan nu de trek of spanning die dit oproept op een schaal van 0, ‘helemaal niet’, 

tot 10, ‘maximaal?” (Nu dus zonder dat de drempelverlagende uitspraak wordt gebruikt!)  

Indien SUD / LoU > 0:  

“Welk aspect van het beeld veroorzaakt die trek/spanning?" Of: “Wat in het beeld veroorzaakt 

nog die 4?”… “Wat zie je?.... Concentreer je op dat aspect…...Ja, heb je dat?”  

Back to target-procedure herhalen totdat de trek niet verder daalt. Net als bij future template 

mag er best nog wat trek of spanning zijn, als die maar zodanig gedaald is, dat de VOC 

maximaal kan worden bij de PC ’ik kan het aan’.  

Installatie van de PC:  

“Neem het oorspronkelijke beeld, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, in gedachten en zeg 

tegen jezelf ‘ik kan het aan’ Op een schaal van 1 (‘volledig onwaar’) tot en met 7 (‘volledig 

waar’) in welke mate kan je het nu aan om het ook echt te doen?”  

Ook  als  VoC  direct  al  7  is:  

“Kijk naar het beeld en zeg tegen jezelf ’ik kan het aan’. Heb je dat?” 

Nieuwe set oogbewegingen. Niet vragen naar associaties! Blijf doorgaan (1, 2 & 3) net zo lang 

totdat de VoC 7 is geworden  

Bodyscan. 
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Module 15: Installeren van mental video checks   

Geschatte duur van dit onderdeel: ongeveer 1 sessie.  

Tijdsperspectief: toekomst. 

Valentie: negatief (SUD) en/of trek (LoU). 

Primaire doel: meer controle ervaren t.a.v. veelvoorkomende triggersituaties. 

Bron: dit onderdeel is een logisch vervolg op het desensitiseren van triggersituaties.  

 

Inleiding en doel 

Een future template (zie standaardprotocol) kan bij situatiegebonden klachten, zoals angsten 

en verslaving vaak of (beter) vervangen worden door een mental video check (zie Linksom 

protocol). 

Los van triggersituaties kunnen er ook andere situaties zijn waarbij het zinvol is om te werken 

met mental video checks. Het is bijv. verstandig om ter voorbereiding op exposure oefeningen 

een mental video check uit te voeren. Vandaar dat we er voor gekozen hebben dit als een 

aparte module te beschrijven. Het doel daarvan is na te gaan of er nog trek of angst-

opwekkende elementen (‘cues’)  te vinden zijn die de patiënt zou kunnen weerhouden deze 

situaties op te zoeken en die dus alsnog gerichte desensitisatie behoeven. In zo’n mental video 

check wordt de patiënt gevraagd in verbeelding, en met gesloten ogen, een voor hem/haar 

kenmerkende moeilijke situatie te doorlopen en wel van het begin tot het eind. De patiënt 

vertelt wat hij of zij ervaart.  

 

Protocol  

Door de patiënt te vragen de ogen te openen op het moment dat er trek of emotionele 

spanning wordt gevoeld, weet ook de therapeut dat een bepaald aspect van de situatie bij de 

patiënt inderdaad nog lastig is. Op dat moment vraagt de therapeut de patiënt zich hierop te 

concentreren waarna de therapeut een enkele set oogbewegingen uitvoert. Na deze set vraagt 

de therapeut de patiënt de mental video verder te doorlopen en indien opnieuw trek of 

spanning wordt gevoeld de ogen te openen, zich op de angstwekkende cue te concentreren, 

waarna een nieuwe set wordt uitgevoerd.  

Nadat de diverse cues succesvol zijn gedesensitiseerd wordt de video check net zo vaak 

herhaald totdat de situatie zonder enige spanning of trek wordt doorlopen. 
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“Ik zou je willen vragen om je ogen dicht te doen en een typische situatie in gedachten te nemen 

die je tot nu toe moeilijk of spannend vond om mee te maken. Begin bij het begin en draai deze 

toekomstige – en dus denkbeeldige – situatie als een soort film in je gedachten af, helemaal tot 

aan het eind. Ga na of er ergens nog spanning of trek optreedt, terwijl je de film afdraait. Ik zou 

je willen vragen om op het moment dat dat het geval is je ogen te openen, zodat ik weet dat dit 

een moeilijk of spannend moment is. Op dat moment vraag ik je je op het meest spannende 

aspect van die situatie te richten. Is dat oké?”  

“Sluit nu je ogen en vertel wat je ervaart. Zodra je spanning opmerkt open dan je ogen, 

concentreer je dan op wat de film spannend maakt en dan doe ik een set…” 

“Loop de film nu verder door en als je weer spanning ervaart, open dan je ogen te openen, 

concentreer je dan weer op dat wat het spannend maakt…”  

Aan het einde van de mental video wordt de check net zo vaak herhaald totdat de situatie door 

de patiënt zonder enige spanning of trek wordt doorlopen. 

 

Huiswerk  

 “Welke van de situaties, die we zojuist behandeld hebben, kun je moeilijk vermijden en zul je 

mee moeten leren omgaan omdat het nu eenmaal een deel is van je leven?“  

Bereid samen met de patiënt een gedragsexperiment voor in de vorm van een 

huiswerkopdracht om ervoor te zorgen dat de patiënt het vertrouwen in de (voorheen) trek of 

gebruik oproepende situatie verder, op eigen kracht, kan herstellen. Maak zo nodig gebruik van 

hulpbronnen (RDI, module 1).  

Het gaat om situaties waar de patiënt op een of andere manier mee zal moeten leren omgaan 

omdat ze nu eenmaal deel uitmaken van zijn/haar normale leven (bijv. op een verjaardag 

komen waar gedronken wordt). Het is NIET de bedoeling dat patiënt zichzelf onnodig op de 

proef gaan stellen door zich bloot te stellen aan extreme risicosituaties (bijv. naar een 

gebruikersgroep gaan waarvan men weet dat die sterke druk zullen uitoefenen om te 

gebruiken)! 

Leer de patiënt, indien je dit nodig acht, afleidings-, relaxatie- of zelfcontroletechnieken toe te 

passen om de huiswerkopdrachten te kunnen uitvoeren. 

Evalueer het resultaat van het experiment in de volgende sessie. Het experiment kan input 

geven voor nieuwe targets m.b.t. intense trek of (helaas) terugval. 

 



Palet van EMDR Interventies bij Verslaving. Markus & Hornsveld, maart 2018 75 

Literatuur  

• Brewin, C. R. (2006). Understanding cognitive behaviour therapy: A retrieval competition 

account. Behaviour research and therapy, 44(6), 765-784. 

• Ten Broeke, De Jongh & Hornsveld (2012). EMDR Rechtsom met EMDR. In E. ten Broeke, A. 

de Jongh en H.-J. Oppenheim. EMDR Praktijkboek: casusconceptualisatie en specifieke 

patiëntengroepen (pp. 79-98). Hartcourt Publishers.  

• Gielen, N., Havermans, R.C., Tekelenburg, M. & Jansen, A. (2012). Prevalence of post-

traumatic stress disorder among patients with substance use disorder: It is higher than 

clinicians think it is. European Journal of Psychotraumatology, 3: 17734. 

• Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. 

American Psychologist, 54, 493–503.  

• Griffioen, B. T., van der Vegt, A. A., de Groot, I. W., & de Jongh, A. (2017). The Effect of 

EMDR and CBT on Low Self-esteem in a General Psychiatric Population: A Randomized 

Controlled Trial. Frontiers of Psychology, 8: 1910 

• Hase, M., Schallmayer, S., & Sack M. (2008). EMDR reprocessing of the addiction memory:    

Pretreatment, posttreatment, and 1-Month follow-up. Journal of EMDR Practice and 

Research, 2(3), 170-179. 

• Hase, M. (2010). CravEx: An EMDR approach to treat substance abuse and addiction. In M. 

Luber (Ed.), Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) scripted protocols: 

Special populations (pp. 467–488). New York, NY: Springer Publishing. 

• Hien, D. A., Jiang, H., Campbell, A. N. C., Hu, M. -C., Miele, G. M., Cohen, L. R. … Nunes, E. V. 

(2010). Do treatment improvements in PTSD severity affect substance use outcomes? A 

secondary analysis from a randomized clinical trial in NIDA’s Clinical Trials Network. The 

American Journal of Psychiatry, 167, 95-101. 

• Ten Hoor, N. (2014). EMDR bij exhibitionisme. “Ik zou iedereen mijn excuses willen 

aanbieden”. EMDR Magazine, 2(6), 20-22. 

• Hornsveld, H., Ten Broeke, E., & De Jongh, A. (2017). Verschillen tussen het Nederlandse 

EMDR-standaardprotocol en het originele protocol van Shapiro. Deel II: de 

casusconceptualisatie. EMDR Magazine, 1(14), 44-47. 

• Hornsveld, H. K. & Markus, W. (2014). Behandelprotocol EMDR bij alcohol afhankelijkheid. 

(Niet meer beschikbaar). 

• De Jongh, A. & Broeke, E. ten (2012). Linksom met EMDR. In E. ten Broeke, A. de Jongh en 

H.-J. Oppenheim. EMDR Praktijkboek: casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen 

(pp. 55-76). Hartcourt Publishers.  



Palet van EMDR Interventies bij Verslaving. Markus & Hornsveld, maart 2018 76 

• De Jongh A., Ernst, R, Marques, L., & Hornsveld, H. (2013). The impact of eye movements 

and tones on disturbing memories of patients with PTSD and other mental disorders. 

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44, 447-483. 

• Knipe, J. (2009). “Shame is my safe place”: AIP targeting of shame as a psychological 

defense. In R. Shapiro (Ed.), EMDR solution II: For depression, eating disorders, 

performance, and more (pp. 49-89). New York: Norton Professional Books. 

• Knipe, J. (2010). Disfunctional positieve affect: to clear the pain of unrequited love. In M. 

Luber, EMDR Scripted protocols (pp. 459-462). Springer Publishers. 

• Korrelboom, C. W. (2011). Comet voor negatief zelfbeeld. Houten. Bohn Stafleu van 

Loghum. 

• Korrelboom, C. W., Maarsingh, M., & Huijbrechts, I. (2012). Competitive memory training 

(comet) for treating low self-esteem in patients with depressive disorders: a randomized 

clinical trial. Depression and anxiety, 29(2), 102-110. 

• Langeland, W. (2009). Trauma. In I. Franken & W. van den Brink (red.), Handboek verslaving 

(pp. 135-150). Utrecht: De Tijdstroom. 

• Leeds, A. M. (2009). A guide to the standard EMDR protocols for clinicians, supervisors, and 

consultants. New York, NY: Springer Publishing. 

• Logie, R. & De Jongh, A. (2014). The ‘Flashforward procedure’: Confronting the catastrophe. 

Journal of EMDR Practice and Research, 8(1), 25-32. 

• Littel, M., Hout, M. A. van den, & Engelhard, I. M. (2016). Desensitizing addiction: using eye 

movements to reduce the intensity of substance-related mental imagery and craving. 

Frontiers in psychiatry, 7. 

• Littel, M., Kenemans, J. L., Baas, J. M., Logemann, H. A., Rijken, N., Remijn, M., ... & van den 

Hout, M. A. (2017). The effects of β-adrenergic blockade on the degrading effects of eye 

movements on negative autobiographical memories. Biological psychiatry, 82(8), 587-593. 

• Markus, W. (2017). Definitieve resultaten van een gerandomiseerde studie naar de 

haalbaarheid en effectiviteit van een (toegevoegde) EMDR behandeling gericht op 

verslaving bij alcoholisten. Research track: klinische studies. VEN (Vereniging EMDR 

Nederland) symposium in Utrecht, 1 april 2017. 

• Markus, W., & Hornsveld, H. K. (2015). EMDR en verslaving. In H.-J. Oppenheim, H. 

Hornsveld, E. ten Broeke, & A. de Jongh (Eds.), Praktijkboek EMDR, deel II. 

Casusconceptualisatie en specifieke patiënten groepen (pp. 437–491). Amsterdam: Pearson.  

• Markus, W., & Hornsveld, H. K. (2016b, June). EMDR and addiction: Preliminary results of a 

randomised clinical trial (RCT) in patients with alcohol dependency (N> 100). Research 



Palet van EMDR Interventies bij Verslaving. Markus & Hornsveld, maart 2018 77 

track: Addiction, Depression and Neurobiology. Presentation at the at the 17th EMDR 

Europe Association Conference, The Hague. 

• Markus, W., & Hornsveld, H. K. (2017). EMDR interventions in addiction. Journal of EMDR 

Practice and Research, 11(1), 3–29. 

• Markus, W. & Rens, L. van (2014). EMDR en mindfulness: aanvullende methodieken op de 

cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik? In G.M. Schippers, M. M. 

Smeerdijk en M. J. M. Merkx (red.), Handboek cognitieve gedragstherapie bij problematisch 

middelengebruik en gokken (pp. 394-410). Utrecht: Perspectief Uitgevers. 

• Markus, W., de Weert-van Oene, G., Becker, E. S., & De Jong, C. A. (2015). A multi-site 

randomized study to compare the effects of eye movement desensitization and 

reprocessing (EMDR) added to TAU versus TAU to reduce craving and drinking behavior in 

alcohol dependent outpatients: study protocol. BMC Psychiatry, 15, 51. 

• Miller, R. (2010). Feeling-state theory and the impulse-control disorder protocol. 

Traumatology, 16, 2-10. 

• Miller, R. (2012). Treatment of behavioral addictions utilizing the feeling-state addiction 

protocol: A multiple baseline study. Journal of EMDR Practice and Research, 6(4), 159-169. 

• Moody, L. N., Poe, L. M., & Bickel, W. K. (2017). Toward a laboratory model for 

psychotherapeutic treatment screening: Implementation intentions and incentives for 

abstinence in an analog of smoking relapse. Experimental and clinical psychopharmacology, 

25(5), 373. 

• De Neef, M. (2010). Negatief zelfbeeld. Uitgeverij Boom. 

• Ogden, P. & Minton, K. (2000). Sensorimotor Psychotherapy: One method for processing 

traumatic memory. Traumatology, 6, 149-173. 

• Popky, A. J. (2005). DeTUR, an urge reduction protocol for addictions and dysfunctional 

behaviors. In R. Shapiro (Ed.), EMDR solutions: Pathways to healing (pp. 167–188). New 

York, NY: Norton. 

• Popky, A. J. (2010). The desensitization of triggers and urge reprocessing (DeTUR) protocol. 

In M. Luber (Ed.), Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) scripted 

protocols: Special populations (pp. 489–511). New York, NY: Springer Publishing. 

• Qurishi, R., Markus, W. Habra, M. J. M., Bressers, B., & Jong, C. de (2017). EMDR therapy 

reduces intense treatment-resistant cravings in a case of gamma-Hydroxybutyric acid 

addiction. Journal of EMDR Practice and Research, 11(1), 30-42. 

• Shapiro, F. (2001). Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, 

protocols, and procedures (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press 



Palet van EMDR Interventies bij Verslaving. Markus & Hornsveld, maart 2018 78 

• Sinha, R. (2008). Chronic stress, drug use, and vulnerability to addiction. Annals of the New 

York Academy of Sciences, 1141, 105–130. 

• Snoek, A., Wits, E. & Meulders, W. (2012). Richtlijn middelenmisbruik- of afhankelijkheid en 

angststoornissen. Addendum bij de MDR Angststoornissen, versie 1.0. 

IVO/Mondriaan.Retrieved from 

http://www.resultatenscoren.nl/data/upload/Publication/files/middelenmisbruik-of---

afhankelijkheid-en-angtsstoornissen---richtlijnangst-en-verslaving-incl-voorblad-

voorwoord-en-colofon.pdf 

• Staring, A. B., van den Berg, D. P., Cath, D. C., Schoorl, M., Engelhard, I. M., & Korrelboom C. 

W. (2016). Self-esteem treatment in anxiety: A randomized controlled crossover trial of Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) versus Competitive Memory Training 

(COMET) in patients with anxiety disorders. Behavioural Research and Therapy, 82, 11-20. 

• Taylor, S. E., Pham, L. B., Rivkin, I. D., & Armor, D. A. (1998). Harnessing the imagination: 

Mental simulation, self-regulation, and coping. American Psychologist, 53, 429-439. 

• Tjon Pian Gi, S. & Hornsveld, H. K. (2014). EMDR bij liefdesverdriet. Een casus met positieve 

herinneringsbeelden en flashforwards. EMDR Magazine, 2(5),18-25. 

 

 



Palet van EMDR Interventies bij Verslaving. Markus & Hornsveld, maart 2018 

Appendix. Overzicht van Interventies  

Palette of EMDR Interventions for Addiction, PEIA 	
Behandeldoelen # Interventie Belangrijkste indicaties  Bronvermelding, 

verder lezen 
Kerninstructie en/of vragen 

 
Hulpbronnen  
 
Het vergroten van 
een gevoel van 
veiligheid, kracht 
en meer toegang 
tot hulpbronnen.  

1 Veilige plek  
 
Resource 
Development 
Installation 

Vergroten van 
vaardigheden en 
hulpbronnen om beter met 
moeilijke toekomstige 
situaties om te gaan.  

Shapiro, 2001 
Leeds & Shapiro, 2000 
Korn & Leeds, 2002 

Maak een beeld van een plek die veilig en rustig voelt.  
 
Als je aan deze (uitdagende) situatie denkt, welke eigenschap heb jij 
nodig om beter met deze situatie om te kunnen gaan? Neem een 
ervaring in gedachten van een tijd dat je deze eigenschap, voor 
jouw doen, optimaal tot je beschikking had. 

2 Installatie van een 
positief behandeldoel  

Onvoldoende 
beschikbaarheid van een 
haalbaar en wenselijk 
persoonlijk behandeldoel  

Popky, 2010  Wat motiveert je om te stoppen / minderen met [middel / gedrag]?  
 
Wat is jouw stip op de horizon waar je naartoe werkt?  
 

 
Traumagerichte 
EMDR 
 
Verminderen van 
de invloed van 
beschadigende 
ervaringen.  

3 EMDR gericht op 
herinneringen die 
leiden tot intrusies en 
herbelevingen.  

(Partiële) PTSS Shapiro, 2001  Van welke beelden heb je het meest last, overdag als herbelevingen 
of ’s nachts als nachtmerries? (intrusieroute) 

4 EMDR gericht op 
herinneringen die 
leiden tot negatieve 
emoties 

Zelfmedicatie-hypothese 
(het verslavingsgedrag 
dient om emoties te 
onderdrukken)  

Shapiro, 2001 
Brown et al., 2015  
EMDR Linksom-
Rechtsom werkwijze  

Welke emoties leiden bij jou tot [gebruik middel/gedrag]?  
 
Doorvragen naar ‘oud zeer’ door middel van Linksom, emotieroute 
of ‘gevoelsbrug’.    
 

5 EMDR gericht op 
herinneringen die 
bijdragen aan een 
negatief zelfbeeld 

Verslaving als 
samenhangend met een 
lage self-efficacy, laag 
zelfbeeld  

De Jongh, Ten Broeke 
& Meijer, 2010  
Rechtsom 

Hoe noem je jezelf vanwege het feit dat je verslaafd bent? Welke 
woorden drukken jouw zelf-ondermijnde opvatting over jouwzelf – 
als verslaafde - het beste uit? [negatieve kernopvatting]  
 
Welke ervaringen bewijzen gevoelsmatig op dit moment dat 
[kernopvatting] waar is?  

 
Verslavings-
gerichte EMDR 
 
Het verminderen 
van de angst om 
te veranderen  

6 EMDR op 
flashforwards over 
langdurige abstinentie 

Angst voor een leven 
zonder verslaving  

Markus & Hornsveld, 
2017 

Wat is jouw schrikbeeld als je denkt aan een leven zonder 
verslaving? 

7 EMDR op 
flashforwards van 
terugval 

Angst voor terugval  Markus & Hornsveld, 
2017 

Wat is jouw schrikbeeld als je denkt aan terugval? 

8 EMDR op 
herinneringen aan 
terugval 

Angst voor terugval / zich 
machteloos voelen ten 
opzichte van [middel/ 
gedrag]. 

Hase, 2010  Wat zijn de eerste, ergste en meest recente herinneringen die je 
hebt met betrekking tot terugval? 
Welke andere herinneringen heb je waarbij je duidelijk de controle 
over het je gebruik / gedrag bent verloren? 
Welke ervaringen bewijzen als het ware dat jij niet kan omgaan met 
[middel /  gedrag]? 
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Behandeldoelen # Interventie Belangrijkste indicaties  Bronvermelding, 
verder lezen 

Belangrijkste instructie en/of vragen 

 
Verslavings-
gerichte EMDR 
 
Het verminderen 
van de 
aantrekkelijkheid 
van het middel/ 
gedrag.  
 

9 EMDR gericht op 
herinneringen aan 
trek  

Trek (drang, craving) Hase, 2010  Welke eerste, ergste en meest recente herinneringen heb je aan 
trek/ drang om het middel te gebruiken / gedrag uit te voeren?  

10 EMDR gericht op 
positieve 
herinneringen aan het 
middel/ gerdrag  

Patiënt heeft een niet-
realistisch positief beeld 
van het middel / van het 
gedrag 

Miller, 2010 
Knipe, 2010 

Wat is je eerste, meest intense en meest recente positieve ervaring 
met het middel/gedrag? 
 

11 EMDR gericht op 
‘koppelherinneringen’, 
herinneringen die de 
verslaving koppelen 
aan gezonde 
behoeftes.  

De verslaving staat 
symbool voor een gezonde 
‘psychologische’ behoefte.  

Miller, 2010 
Knipe, 2010   

Miller’s benadering: Welke onderliggende gezonde behoefte is voor 
jou gekoppeld aan het middel / gedrag? 
  
Knipe’s benadering: Welke onderliggende gezonde behoefte 
probeer je met het middel /gedrag te vervullen?  

12 EMDR gericht op 
positive flashforwards  

Trek, ‘drooggebruik’  Markus & Hornsveld, 
2017 

Wat is het meest aantrekkelijke aspect van het middel / gedrag? 

13 EMDR gericht op een 
positieve 
flashforwards over 
het gewenste doel 

Het middel / het gedrag 
dient een aantrekkelijk doel  

Markus & Hornsveld, 
2017 

Wat is het gewenste doel dat je wilt bereiken met het middel / 
gedrag? 

 
Verslavings-
gerichte EMDR 
 
Het verminderen 
van de kans op 
terugval 

14 Desensitisatie van 
(moeilijke) trigger 
situaties 

Situaties in het dagelijks 
leven die trek oproepen, 
risico-situaties  

Hase, 2010 
Popky, 2010 

Welke situaties of stemmingen vind je moeilijk te weerstaan?  

15 Installeren van future 
templates en mentale 
video’s   

Situaties in het dagelijks 
leven die trek oproepen, 
risico-situaties 

Hase, 2010 
Shapiro, 2010 

Future template: Maak een beeld van jezelf waarin je succesvol 
omgaat met de moeilijke situatie. 
Mentale video check: Maak een film van jezelf waarin je succesvol 
omgaat met de moeilijke situatie. 
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Appendix 2: Schematisch overzicht van modules  

 


