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EMDr: 
een psychotherapeutische 
behandeling met  diverse 
toepassingen binnen de 
tandheelkunde

Samenvatting

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg emdr, 
is een geprotocolleerde, goed onderzochte behandelmethode 
voor angstproblemen en klachten van patiënten die het gevolg 
zijn van een of meer akelige gebeurtenissen in het verleden. 
Denk hierbij niet alleen aan angst voor tandheelkundige 
ingrepen, maar bijvoorbeeld ook aan angst om te stikken, 
angst om te braken, of angst om te kokhalzen. emdr dient te 
worden toegepast door een hiervoor opgeleide psycholoog. 
De toepassing van emdr wordt geïllustreerd aan de hand van 
een casus van een volwassene met angst voor de tand-
heelkundige behandeling die was gebaseerd op seksueel 
misbruik.
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Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel:
–   weet je wat emdr is;
–   weet je hoe emdr werkt;
–   kun je aangeven voor welk type problemen emdr binnen 

de tandheelkunde kan worden toegepast.

Trefwoorden
emdr, angst voor de tandheelkundige behandeling, 
psychologie, trauma
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Inleiding
emdr is een geprotocolleerde, goed 
onderzochte behandelprocedure 
voor de gevolgen van psychotrauma 
(bijvoorbeeld een verkrachting of 
een verkeersongeval), maar wordt 
steeds vaker ook toegepast binnen de 
tandheelkunde voor angstgerelateer-
de problemen. In dit artikel wordt 
hiervan een overzicht gegeven.

Casus
Hanneke is op 9-jarige leeftijd door 
een oom meermalen seksueel 
misbruikt. Ze heeft daardoor last 
van een negatief zelfbeeld, is sociaal 
angstig en heeft regelmatig last van 
paniekaanvallen. Ze is gediagnosti-
ceerd met een posttraumatische 
stressstoornis (ptss) omdat zij last 
heeft van herbelevingen, slaappro-
blemen en andere klachten die het 
gevolg zijn van haar misbruikverle-
den. Daarnaast heeft ze een zeer 
grote angst om een tandheelkundige 
behandeling te ondergaan. Hanneke 
zegt al van jongs af aan bang te zijn 
voor de tandarts. Zij heeft in het 
verleden wel tandheelkundige 
behandelingen gehad, maar de 
behandeling activeerde herinnerin-
gen aan het seksueel misbruik en 
daarom vermijdt ze een bezoek aan 
de tandarts nu al geruime tijd. Via 
een collega komt ze terecht bij een 
psycholoog die de herinneringen 
aan het misbruik bewerkt met 
emdr. De herinneringen vervagen 
en de voorheen zo akelige gebeurte-
nissen zijn niet meer zo beladen om 
aan terug te denken. De behande-
ling kon na vijf zittingen worden 

afgerond. Hanneke is nu patiënt bij 
een tandarts bij wie ze zich veilig 
voelt en noodzakelijke behandelin-
gen laat uitvoeren, omdat de 
herinneringen niet meer automa-
tisch worden getriggerd wanneer de 
tandarts haar aanraakt.

Met behulp van emdr is het moge-
lijk emotioneel beladen herinnerin-
gen en (ramp)fantasieën, die zijn 
gevormd als gevolg van een of meer 
beschadigende gebeurtenissen in 
het verleden, te desensitiseren, ofwel 
te verzwakken.1,2 Hierbij kun je 
denken aan herinneringen aan 
pijnlijke of anderszins akelige 
tandheelkundige of medische 
ingrepen, maar ook aan gebeurte-
nissen in de huiselijke kring, 
bijvoorbeeld een bijna-stikervaring, 
of seksueel misbruik (zie Casus). 
Behandeling met emdr ligt op het 
terrein van de psycholoog (psycho-
therapeut, gz-psycholoog of kli-
nisch psycholoog) of psychiater. De 
keuze om te verwijzen voor behan-
deling met emdr zal afhangen van 
de vraag of er sprake is van (angst)
klachten die kunnen worden 
verklaard op basis van voorafgaan-
de traumatisch ervaren gebeurtenis-
sen die – wanneer deze worden 
getriggerd – klachten (bijvoorbeeld 
extreme angstreacties) doen 
ontstaan en daarmee het uitvoeren 
van de tandheelkundige behande-
ling ontregelen of blokkeren.3,4 
Bijvoorbeeld doordat tijdens een 
behandeling een bepaalde stimulus 
(zoals het geluid van de boor of een 
injectienaald) een emotioneel 

beladen herinnering activeert, 
waardoor de patiënt opnieuw bang 
wordt of in paniek raakt. 

Enkele toepassingsmogelijk-
heden van emdr binnen de 
tandheelkunde
–   Angst voor bepaalde stimuli 

(bijvoorbeeld het geluid van de 
boor), voorwerpen (bijvoorbeeld 
de injectiespuit) en situaties 
(bijvoorbeeld een situatie waarbij 
men zich machteloos voelt)

–   Angst voor pijn 
–   Angst om te stikken
–   Angst om te kokhalzen
–   Angst om te braken
–   Angst om flauw te vallen
–   Angst voor nare (bijvoorbeeld 

‘betuttelende’) opmerkingen van 
de tandarts
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emdr is een behandelmethode die 
bij een breed scala aan klachten en 
problemen een zinvolle behandel-
mogelijkheid of -bijdrage kan 
bieden. Doorslaggevend criterium 
voor de indicatiestelling bij zowel 
kinderen als volwassenen is of de 
behandelaar en de patiënt een 
samenhang zien tussen hun klacht 
en een actueel beladen herinnering 
aan een ingrijpende gebeurtenis uit 
het verleden (zie kader ‘Wanneer 
kan emdr worden toegepast?’). 

emdr is een efficiënte behandelme-
thode. Onderzoek laat zien dat 
ongecompliceerde traumagerela-
teerde symptomen en problemen, 
na eenmalige incidenten, al in 
enkele zittingen adequaat kunnen 
worden behandeld.3,4

Hoe gaat emdr in zijn werk?
Een behandeling met emdr 
gebeurt in een aantal fasen die in 
een vaststaande volgorde – gepro-
tocolleerd – wordt doorlopen (zie 
voor een voorbeeld de videoclip op 

http://www.emdr.nl). Zodra de 
herinnering die de klachten 
verklaart bekend is en de patiënt 
deze in gedachten neemt, wordt 
het werkgeheugen (ook wel 
kortetermijngeheugen) van de 
patiënt belast. Dit doet de behan-
delaar door de patiënt te vragen 
zijn vingers te volgen, terwijl deze 
zijn hand horizontaal voor de ogen 
van de patiënt heen en weer 
beweegt. Dit gebeurt in series 
(sets) van elk ongeveer dertig 
seconden. Na elke set oogbewegin-
gen vraagt de behandelaar aan de 
patiënt wat er opkomt. De emdr-
procedure brengt namelijk een 
stroom van gedachten, beelden, 
gevoelens en lichamelijke sensaties 
teweeg. Telkens concentreert de 
patiënt zich op de meest opval-
lende verandering die zich aan-
dient, waarna een nieuwe set 
oogbewegingen volgt. Naarmate de 
behandeling vordert vervaagt de 
herinnering en verliest deze zijn 
emotionele lading. Het wordt voor 
de patiënt dus steeds gemakkelijker 

Figuur 1 emdr geschiedt door de patiënt geconcentreerd 

aan een akelige herinnering te laten denken, en tegelijker-

tijd met de ogen zo snel mogelijk de vingers van de 

therapeut te laten volgen.

Wanneer kan emdr worden 
toegepast?
1. Er is sprake van symptomen 

of klachten die de levenskwa-
liteit verminderen (de patiënt 
ervaart ‘last’).

2. De symptomen of klachten 
zijn te herleiden naar een of 
meer aanwijsbare gebeurte-
nissen in het verleden 
(bijvoorbeeld een zeer pijnlij-
ke ervaring of een bijna-
stikervaring). De klachten 
zijn bijvoorbeeld na deze 
gebeurtenissen begonnen, of 
merkbaar verergerd.

3. Het opzettelijk in gedachten 
oproepen van de gebeurtenis 
roept op zijn minst enige 
voelbare spanning op, of 
bepaalde stimuli roepen 
reacties op (angst, kokhalzen, 
braken enz.), die mogelijker-
wijs zijn te verklaren doordat 
een oude herinnering wordt 
getriggerd.
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om aan de oorspronkelijke gebeur-
tenis terug te denken. 

Hoe werkt emdr?
emdr werkt als gevolg van het feit 
dat de opslagcapaciteit van het 
menselijk werkgeheugen beperkt 
is.5 Omdat een traumatische 
herinnering, wanneer deze in 
gedachten wordt genomen, zowel 
levendig als intens is, kost dit 
betrekkelijk veel werkgeheugen. 
Maar het zo snel mogelijk volgen 
van de vingers van de therapeut, 
zoals dat bij emdr gebeurt, kost ook 
werkgeheugen. Door deze concur-
rentie van taken binnen het werkge-
heugen is er weinig plaats voor de 
levendigheid en de naarheid van de 
herinnering. Levendigheid en 
naarheid van de herinnering gaan 
verloren bij het heropslaan (‘recon-
solidatie’) van de herinnering. Als 
die opnieuw wordt opgehaald, is de 
herinnering vager en voelt hij 
minder naar aan. Hierdoor ontstaat 
er meer ruimte voor cognitieve 
veranderingen (dat wil zeggen: om 

‘er anders over te denken’; zie figuur 
2). En de kans dat de akelige 
herinnering door de behandeling 
wordt gereactiveerd wordt ook 
steeds kleiner.

Conclusie
Wanneer iemand psychische klach-
ten heeft, en er sprake is van emotio-
neel beladen herinneringen aan 
gebeurtenissen, waarna de klachten 
zijn begonnen, dan valt te overwegen 
de patiënt te verwijzen voor emdr. 
Omdat het toepassen van psycholo-
gische behandelmethoden niet in de 
eerste plaats tot het deskundigheids-
gebied van de (tand)arts behoort, zal 
deze verwijzing moeten plaatsvinden 
via de gangbare kanalen (de huisarts) 
naar de basis-ggz (geestelijke 
gezondheidszorg). 
Voor diegenen die zich verder 
willen verdiepen in de mogelijkhe-
den van emdr of die een emdr-
behandelaar zoeken: meer informa-
tie is te vinden op de site van de 
Vereniging emdr Nederland (http://
www.emdr.nl). �
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Figuur 2 Effectiviteit van emdr, verklaard vanuit de werkgeheugentheorie.


