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EMDR en lichaamsgericht werken 

• Targetselectie 

• Negatieve cognitie 

• Positieve cognitie 

• VoC 

• Emotie(s) 

• SUD (Subjective Units of Disturbance ) 

• Lichaamsbewustzijn  

 



Trauma en lichamelijkheid 

• Lichamelijke reactie tijdens het trauma, o.a. 
dissociatie 

• Beschadiging lichamelijkheid door fysiek 
geweld, seksueel misbruik, eetstoornissen, 
somatische aandoeningen, etc. 

• Leeftijd  tijdens en duur van het trauma 

 

• In kunnen voelen en betekenis verstaan van 
de lichamelijke gevolgen van het trauma 

 

 



Bottom-up 

 

• Integratie van voelen – denken - handelen 

 

• 4 B’s - boos, bang, blij en bedroefd 

 

• Zintuiglijke waarneming en betekenisverlening 

 

 



Lichaamsmentalisatie 

• Vermogen om eigen en andermans 
lichaamssignalen waar te nemen, er 
ontvankelijk voor te zijn en die te kunnen 
verbinden met onderliggende mentale 
toestand 

• Direct gekoppeld aan hechting: moeder 
spiegelt de fysieke uitdrukking van het kind en 
de mentale toestand die hierin verpakt zit 
“gemarkeerd” (spiegeling van de innerlijke 
ervaring van het kind en niet als eigen affect) 

 
J.A. Spaans, e.a. Lichamelijke aspecten bij mentalisatie, Tijdschrift voor psychiatrie (2009)  



Lichamelijkheid in (therapeutische) 
interactie 

• Attachment en attunement 

• De ander als affectregulator 

• Innerlijke verbondenheid - veilige hechting 

• Het zelfbeeld als weerspiegeling van de blik en 
het gedrag van de ander 

 

• De therapeutische relatie als herkansing.  

• Vanuit het hier en nu perspectief door therapeut 
en cliënt kijken naar toen. 

 Joany Spierings, melkkruktest bij complex trauma 
Sommeling, L. (2008). Het lichaamsbewustzijn van de Pesso-psychotherapeut. Tijdschrift voor Pesso Psychotherapie, 1, 55-68. 



Schauer, M. & Elbert, T. (2010). Dissociation following traumatic stress; etiology and treatment. Journal of Psychology, 218, 109–127.  



Therapeut & Lichamelijkheid 

 

• Lichamelijkheid – eigen ontwikkeling 

 

• Inlevingsvermogen trauma.  

 Begrijpen van neurologische circuits, 
 associaties en lichamelijke gevolgen. 

 

• Verdragen van de pijn van de ander 

 
Nicolai, N. (2008). Overdracht en tegenoverdracht bij vroegkinderlijke traumatisering. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 431-449 

. Sommeling, L. (2008). Het lichaamsbewustzijn van de Pesso-psychotherapeut. Tijdschrift voor Pesso Psychotherapie, 1, 55-68. 
 



Vaardigheden cliënt en therapeut 

 

Cliënt:  

• Voelen van lichamelijkheid 

• Betekenisverlening ervaringen 

 

Therapeut:  

• Invoelen en betekenisverlening eigen en 
andermans ervaringen 

• Betekenisverlening interactie-(tegen)overdracht 

 



Tegenoverdrachtsreacties in de 
behandeling van PTSD 

 
• Type I: ( te veel ) afstand (avoidance) 
Ontkennen van onderdelen van verhaal / Minimaliseren van de 
ervaringen en gevoelens cliënt / Vervorming van de inhoud van 
het verhaal / Vermijding van te pijnlijke gedeeltes van het 
verhaal / Onverschilligheid of gereserveerdheid naar de cliënt 

 
• Type II: te veel nabijheid (overidentification) 
Afhankelijk worden van de cliënt / Overbetrokken raken, 
overidentificeren / Reddingsneiging of een teveel aan 
dadendrang vertonen / Verstrikt raken in het verhaal van de 
cliënt / Te sterk benadrukken van de rol van het trauma in het 
leven van de cliënt J.Wilson  &J.P.Lindly (Eds.), Countertransference in the therapeutic treatment of PTSD. New York: Guilford Press, 1994 



Therapeutische interventies bij traumabehandeling 

  Actieve stressreacties Dissociatie overleving 

Sensorisch Benadrukken senso-
rische details uit verl. 
om te integreren 

Benadrukken sensorische details uit het 
verleden om te integreren 

    Stimuleren sensorische waarneming in het 
heden 

Motorisch - Bedrukken van activering spieren, 
verbeteren bloeddruk, tonus – bewegen 
Balanceer oefeningen 

Taal en 
spreken 

Narratieve verhaal uit 
het verleden vertellen 

Narratieve verhaal uit het verleden 
vertellen 

    Actief ervaringen/narratieven in het hier en 
nu benoemen 

Emoties Volle expressie stimul. Volle expressie stimuleren 

    Toestaan en aanmoedigen emoties als 
boosheid die gerelateerd zijn aan het 
trauma 

Voeding - Voldoende voeding en vochtinname 
controleren 

    Drinken voor de exposure van het trauma 



Contra-geïndiceerde interventies 
  Stoppen vóór 

contextualisatie 
en integratie 
(Vermijding) 

Stoppen vóór contextualisatie en 
integratie (Vermijding) 

    Niet in  hier & nu kunnen blijven 

    Relaxatie 
    Sensorische gelijke input als in 

trauma 
    Stimuli die geassocieerd worden met 

walging, bloed, faeces (ammoniak) 

    Bedreigende cues i.t.t. huidige veilige 
signalen 

  Half donker en verborgen plekken 

Schauer, M. & Elbert, T. (2010). Dissociation following traumatic stress; etiology and treatment. Journal of Psychology, 218, 109–127 



Voorbereiding EMDR m.b.t. 
Lichamelijkheid 

• Waarnemen eigen lichamelijkheid, dissociatie 
her- en erkennen 

• Positieve lichaamservaringen (zelfbeeld) 

• Affectregulatie 4 B’s 

• Veilige plek 

• Verbondenheid – deelvertrouwen therapeut 

• Cliënt als co-therapeut, expert van zichzelf 

• PMT, Pesso, Sensorimotor ps.th., Haptonomie, 
etc. 

 



Lichamelijkheidaspecten  
tijdens EMDR 

 

• Plaats in de ruimte bewust kiezen 

• Sensorische waarneming activeren/stimuleren  

• Tijd en ruimte om te voelen 

• Lichamelijk contact 

• Afleidende stimuli – tappen op lichaam 

 



Lichamelijkheidaspecten tijdens EMDR 

 

• Vraag: “Welke impuls neem je waar?” 

• Toestaan en aanmoedigen om impuls in actie 
om te zetten in het hier en nu (o.a. boosheid) 

• Woorden geven aan de lichamelijke acties, 
integratie 

• Bewust zijn van interactie op gevoelsniveau 

 



Te vermijden ervaringen tijdens EMDR 

 

• Verdwijnen in verleden 

• Dissociatie 

• Relaxatie als doel 

• Sensorische input gelijk als in het trauma 



Lichamelijkheid na de EMDR 

• Alsnog wél doen wat toen niet kon 

• Kracht ervaren 

• Weer toe-eigenen van lichaam 

• Rouw en gemis onder ogen zien en verwerken 

• Positieve ervaringen opdoen in (lichamelijk 
contact) – steun 

• Intimiteit en seksualiteit ontwikkelen 

• Pesso-groep, PMT, Haptonomie, etc 

 



Relatie EMDR met 
Pesso en Schematherapie? 

 

• Vaardigheid cliënt: lichaamssignalen voelen  

• Vaardigheden therapeut :  

 Voelen eigen en andermans signalen en 
 betekenisverlening 

 Oude verhalen verdragen 

• Nieuwe betekenisvolle ervaringen in de relatie 
opdoen en integreren 
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