
Wat is EMDR? 
 

Succesvolle traumabehandeling 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om 

traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische 

handelingen en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast 

sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende 

gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo 

wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.  

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij 

kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend. 

 

Inmiddels is uit onderzoek duidelijk geworden dat deze vorm van therapie ook bij andere stoornissen 

succesvol kan zijn zoals depressie en paniek. Het is namelijk gebleken dat ook hier vaak een 

opeenvolging van verschillende gebeurtenissen in het verleden is geweest, waar de klachten door 

zijn ontstaan en/of deze nog steeds in stand houden. Indien EMDR op deze gebeurtenissen wordt 

toegepast, neemt ook de  kracht en invloed van deze beelden af, 

 

Doel 

Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve 

emotionele lading. Daardoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen.  

Veel voorkomende klachten bij getraumatiseerde kinderen en jongeren zijn: er steeds aan denken, 

nachtmerries, angsten, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en slaapproblemen. Ook kunnen zij 

extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn. 

 
Voordelen van EMDR 

• Het is een effectieve methode. Klachten verminderen of verdwijnen na behandeling en uit 

onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is. 

• Het werkt snel. Bij kinderen is dat extra belangrijk, omdat onverwerkte herinneringen de 

gezonde ontwikkeling kunnen remmen of blokkeren. Snelle behandeling zorgt ervoor dat 

kinderen weer ‘verder kunnen leven’ en voorkomt klachten op de lange termijn.  

• Kinderen en jongeren geven aan dat ze EMDR minder vervelend vinden dan ‘praattherapie’. 

Dit komt doordat zij bij EMDR niet lang aan de traumatische herinnering hoeven te denken. 

Sommigen vinden het raar, grappig of zelfs leuk om te doen. 

Aandachtspunten bij het starten van de behandeling 

• De behandeling kan als intensief en confronterend ervaren worden. Het is dan ook van 

belang op de dag van de behandeling geen drukke dingen meer te plannen. Geef het kind of 

de jongere de kans om even rustig bij te komen, bijvoorbeeld door een warme douche of bad 

te nemen of iets prettigs te ondernemen. 

• Het komt soms voor dat de klachten de eerste tijd even kunnen verhevigen, doordat het 

verwerkingsproces versneld op gang is gebracht. Deze nemen echter meestal na een aantal 

dagen af. 

Meer achtergrondinfo over de werking van EMDR:  www.emdr.nl 

http://www.emdr.nl/

