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Flashforward Protocol met Mental Video Check 

 

Je past flashforward toe als er wel klachten zijn, maar de herinnering aan 
de etiologische gebeurtenis geen spanning (meer) oproept. Het gaat om 
een fantasie over de toekomst, meestal een specifieke rampzalige afloop 
van een confrontatie met een als angstwekkend gepercipieerd object of 
situatie. 

Het indicatiegebied is anticipatieangst. Dat kan het geval zijn bij iemand 
met een specifieke fobie, maar ook bij iemand waarbij de PTSS (bijv. 
verkrachting) is behandeld en er nog vermijdingsgedrag is (bijvoorbeeld 
angst om in het donker een bos in te gaan).  

Wat betreft de toepassing wordt er bij een flashforward dus niet gezocht 
naar een rampzalige gebeurtenis in het verleden die de aandoening 
verklaart, maar naar een mogelijke rampzalige gebeurtenis in de 
toekomst.  

Praktisch gezien, is het essentieel te inventariseren wat de patiënt 
momenteel verwacht dat er gebeurt als hij of zij met zijn angstwekkende 
stimulus (CS) wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld bij iemand met een 
braakfobie: Wat denkt de cliënt dat hem of haar overkomt als hij/zij moet 
braken - of als iemand alleen maar aangeeft ziek te zijn.  

In feite gaat het om een vastgeroest idee over een nare afloop die in de 
loop van de tijd als een mentale representatie van de angstige 
verwachting in de beleving van de persoon lijkt te zijn ingesleten en die 
daardoor in de pathologie van de patiënt een centrale, vaak zelfstandige, 
rol vervult. We zouden kunnen zeggen dat de flashforward het ultieme 
‘schrikbeeld’ is van de patiënt.  

Een dergelijke mentale representatie blijkt zich in de praktijk uitstekend te 
lenen als focus van een EMDR behandeling. Want er is alle reden om te 
veronderstellen dat er voor het maken van rampfantasieën geen 
voedingsbodem meer is als de mentale representatie van dit ultieme 
schrikbeeld (in leertheoretische termen een unconditioned stimulus of US) 
wordt gedesensitiseerd. De patiënt kan hierdoor een realistischer 
inschatting maken van de kans dat de ramp zal gaan optreden bij 
confrontatie met de beangstigende stimulus. Hierdoor ontstaat er ruimte 
voor nieuwe, minder disfunctionele, meer objectieve gezonde inzichten en 
interpretaties over de toekomst.  
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Een flashforward waarop een behandeling zich richt is dus: 
 Een akelig plaatje van wat er zou kunnen gebeuren in de toekomst  
 Context specifiek  
 Intrusief van karakter 
 Staat ‘op de seconde’ stil 

 
Het is belangrijk om te benadrukken dat de indicatie voor EMDR gericht op 
een flashforward optimaal is als er geen samenhang is met vroegere 
herinneringen of dat dit wel het geval is maar deze herinneringen 
adequaat behandeld en volledig gedesensitiseerd zijn. Waak er wel voor 
dat je samen met de patiënt een rampfantasie construeert door hem te 
laten bedenken wat er allemaal mis kan gaan. Alleen als duidelijk is dat 
zo’n expliciet rampscenario ergens wel aanwezig is in het hoofd van de 
patiënt, is het zinvol deze ook te desensitiseren.  

Indicatie 
Hieronder volgt een overzicht van enkele aandoeningen en problemen met 
daarbij de mogelijke focus (target) van de EMDR procedure, waarbij direct 
moet worden aangetekend dat onderzoek op dit terrein vrijwel geheel 
ontbreekt. Het onderstaande overzicht heeft dus een voorlopig karakter 
en zal op basis van ervaring en wetenschappelijke kennis in de toekomst 
zeker moeten worden bijgesteld.  
 Behandelde PTSS, maar er is nog steeds vermijdingsgedrag: Plaatje 

van wat er wordt gevreesd als de patiënt weer met de context, waar de 
akelige ervaring zich voordeed, wordt geconfronteerd. 

 Anticipatieangst voor wat er mis kan gaan als EMDR wordt toegepast: 
Plaatje van decompenserende patiënt. 

 Braak- en stikfobie: Plaatje waarop te zien is dat de patiënt moet 
braken of stikt. 

 Hondenfobie: Plaatje waarop te zien is dat de patiënt aangevallen 
wordt. 

 Tandartsfobie: Plaatje waarop te zien is dat de patiënt extreme pijn en 
machteloosheid of een ‘bloedbad’ ervaart. 

 Sociale fobie: Plaatje waarop te zien is dat de patiënt wordt afgewezen 
of een andere schaamtevolle situatie ondergaat. 

 Obsessieve compulsieve stoornis: Plaatje waarop te zien is dat de 
patiënt een besmetting oploopt; brand uitbreekt etc. 

 Dysmorfofobie: Plaatje waarop zijn misvorming te zien is. 
 Hypochondrie: Plaatje waarop te zien is dat de patiënt de eindfase van 

een ernstige ziekte doormaakt. 
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Mental video check 
Het is verstandig om na afloop van de flashforward een zogenaamde 
mental video check uit te voeren. Het doel daarvan  is na te gaan of er nog 
angstwekkende elementen  (‘cues’)    in de gedachten van de patiënt  te vinden 
zijn die hem/haar zouden kunnen verhinderen deze situaties op te zoeken en 
die dus alsnog gerichte desensitisatie behoeven.  In zo’n videocheck wordt de 
patiënt  gevraagd  in  verbeelding,  en met  gesloten  ogen,  een  voor  hem/haar 
kenmerkende angstwekkende  situatie  te doorlopen en wel van het begin  tot 
het eind. De patiënt vertelt wat hij of zij ervaart.  
 
Door  de  patiënt  te  vragen  de  ogen  te  openen  op  het  moment  dat  er 
emotionele spanning wordt gevoeld, weet ook de  therapeut dat een bepaald 
aspect van de situatie bij de patiënt  inderdaad nog spanning oproept. 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 
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 videocheck net 
zo vaak herhaald totdat de situatie zonder enige spanning wordt doorlopen 
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Protocol 

1. ‘Wat wij moeten uitzoeken is wat er in jouw hoofd speelt. Wat vrees je 
dat er gebeurt (of eigenlijk dat er misgaat) als je met de situatie die je 
nu vermijdt wordt geconfronteerd?’ 
 
‘We zoeken dus naar ‘het ultieme schrikbeeld’ dat je nu verhindert om 
te doen wat je wilt.  

‘Wat denk je dat er misgaat, welke ramp zal zich voor gaan doen? Hoe 
ziet dat doemscenario precies in je hoofd?’ 

Stel eventueel aanvullende vragen als:  

‘Wat stel je je precies voor dat er mis kan gaan als je … ‘ 

‘Als je een nachtmerrie zou hebben over……..waar zou die dan over 
gaan?’ 

Vraag hierop door: Vraag naar de ramp achter de achter de ramp 
achter de ramp!   

2. Laat de patiënt van dit rampscenario/ultieme schrikbeeld een stilstaand 
plaatje maken.  
 

3. De NC is standaard ‘Ik ben machteloos’, aangezien we te maken 
hebben met een per definitie irreële situatie. Het gefantaseerde 
schrikbeeld zou door de patiënt zo graag anders gezien worden en is 
daardoor onverdraaglijk. Dat is kenmerkend voor het domein 
machteloosheid. 
 

4. Het fantasieplaatje van het ultieme schrikbeeld wordt gedesensitiseerd 
totdat SUD = 0 is bereikt. 

 
5. De PC (‘Ik kan het aan’) installeren (VoC = 7).  

 
6. Een future template toepassen (zie standaardprotocol) of (beter) een 

mental video check doen (zie linksom protocol). 
 

“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  – 
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situatie als een soort film in je gedachten af, helemaal tot aan 
het eind. Ga na of er ergens nog spanning 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 wordt doorlopen. 

 
7. Eventueel: bedenk met de patiënt een gedragsexperiment en laat deze 

(de komende week) uitvoeren. 


