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Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 



Onderzoek naar EMDR gericht op verslaving

Review Markus & Hornsveld (2017):

Labstudies: werkgeheugenbelasting reduceert trek, maar:
-Langdurig of blijvend effect?

-Klinisch relevant effect?

Klinisch onderzoek: EMDR heeft mogelijk potentieel bij de aanpak van verslaving, maar verschillende EMDR 

protocollen gebruikt in methodologisch zwakke studies:
-Wat is de beste aanpak?

-Kunnen we een langdurig en klinisch relevant effect aantonen in een goed opgezette studie?

Markus, W. & Hornsveld, H. (2017). EMDR interventions in addiction. Journal of EMDR Practice and Research, 11(1), 3-29.



Aangrijpingspunten voor verslavingsgerichte EMDR

Positieve
Verslavingsgerelateerde

herinneringen
(bv. eerste keer high, gebruiken 

met grote liefde)

Negatieve
verslavingsgerelateerde

herinneringen
(bv. dronken op bruiloft dochter, 
huiselijk geweld onder invloed)

Positieve
Verslavingsgerelateerde

toekomstbeelden
(bv. jackpot winnen, drooggebruik)

Negatieve
Verslavingsgerelateerde

toekomstbeelden
(bv. angst voor terugval, 

nooit meer ‘mogen’ gebruiken)

Positief

ToekomstVerleden Heden

Negatief
(2017). EMDR interventions in addiction. Journal of EMDR Practice and Research, 11(1), 3-29.

Trigger situaties
(bv. sigaret tijdens koffiepauze, 

drinken vanuit eenzaamheid)

Positief/verleidelijk/trek oproepend

Negatief/trek oproepend

Markus, W. & Hornsveld, H. (2017).
EMDR interventions in addiction.
Journal of EMDR Practice and
Research, 11(1), 3-29.
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Conclusies proefschrift (Wiebren Markus, 2019)

De toegevoegde waarde van verslavingsgerichte EMDR (bij patiënten met een 
stoornis in alcoholgebruik) is vooralsnog niet aangetoond

Echter, o.a. afwijkende aanpak en patiënt kenmerken bij één opvallend succesvolle 
casestudy bij een patiënt (van Novadic-Kentron) met een GHB verslaving gaf nieuwe 
aanknopingspunten …
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Belangrijkste inzichten

1. Historisch relevant ≠ klinisch relevant (paradigma-shift t.o.v. EMDR gericht op trauma). Focus op actuele 
(beelden van) drivers van gebruik i.p.v. ‘oud zeer’ of herinneringen aan ontstaan of escalatie gebruik: 

-↓Cue-reactivity (drempelverlagende trek/lichamelijke reactie op een trigger)
-↓Reward value (onmiddelijke belonende effect van gebruik: positieve en negatieve bekrachtiging)

2. Meer aandacht voor activeren van verslavingsgeheugen netwerk:
-Verhogen arousal door multimodale blootstelling aan cues (bijv. vasthouden aansteker, ruiken aan sigaret)
-Manipuleren verwachting (creëren ‘prediction error’): suggesties gericht op versterken self-efficacy (bijv.: ‘jij kunt hier 
weerstand aan bieden’, ‘het is maar een gedachte’)

-Selectie van proefpersonen met hoge mate van trek



Focus op ‘voorstelling’ van (willen) toegeven aan 
middelengebruik

Globale protocol:

• Stap 1: identificeer triggersituatie, vraag naar mate 
van neiging tot gebruik (0-10)

• Stap 2: focus op interne of externe cue + 
trekverhogende zelfspraak + cues

• Stap 3: voeg werkgeheugenbelasting toe (25 
horizontale oogbewegingen), geef self-efficacy
versterkende suggesties

• Stap 4: vraag naar mate van neiging tot gebruik (0-
10). Indien > 0, herhaal stap 3

• Stap 5: doorloop stap 1-4 voor voorstelling van 
daaropvolgend middelengebruik

• Huiswerk: zodra de neiging bestaat om te 
gebruiken, imaginair hieraan toegeven en 
tegelijkertijd werkgeheugen belasting toepassen 
totdat neiging tot gebruik 0 is.



Samenwerking in NISPA verband

IrisZorg

• Pilotstudie (N=50) met focus op tabaksverslaving bij patiënten met stoornis in 

middelengebruik

• Start januari 2023 in kliniek Tiel + ambulante follow-up

• Design: RCT (EMDR + SMR aanbod vs. alleen SMR aanbod) met follow-up na 1 en 3 

maanden

• Mixed methods (zelfrapportage, vragenlijsten + interviews), focus primair op 

uitvoerbaarheid en acceptatie, 1e indruk klinische effectiviteit

• 4-6 x 45-90 min. EMDR sessies (1-2 x p.w. gedurende 4 weken)

Planning:

• METC aanvraag in oktober 2022

• Subsidieaanvraag Vereniging EMDR Nederland in oktober 2022

• Dataverzameling: instroom januari – november 2023, laatste follow-up eind maart 2024

• Data-analyse + schrijven artikel: april – november 2024

Novadic-Kentron

• Pilotstudie bij patiënten met stoornis in GHB gebruik

• Start, locatie en design: wordt momenteel uitgewerkt

Door samenwerking met IrisZorg:

• Kinderziektes EMDR protocol en overeenkomsten in procedure zijn eruit

• METC aanvraag kan deels overgenomen worden

• Subsidieaanvraag kan deels overgenomen worden



Synergie!

Drs. Reinier v.d. Haak, 

GIOS, uitvoerend 

onderzoeker

Dr. Laura de Fuentes -

Merillas, senior onderzoeker, 

EMDR practitioner, 

supervisor onderzoek

Onderzoek naar de 

uitvoerbaarheid en effectiviteit 

van verslavingsgerichte 

EMDR

Drs. Janneke 

Vanderbeke, GIOS, 

uitvoerend onderzoeker

Dr. Harmen Beurmanjer, 

senior onderzoeker

Expertise EMDR gericht op 

verslaving, EMDR protocol, 

training & supervisie, 

subsidieaanvragen en co-auteur

Expertise onderzoek, verslaving en co-

morbiditeit, relevant netwerk, co-auteur

en toegang METC Radboudumc

Dr. Wiebren Markus, senior 

onderzoeker, auteur EMDR 

protocol, EMDR supervisor 

i.o., supervisor onderzoek

Dr. Boukje Dijkstra, directeur 

bedrijfsvoering, senior 

onderzoeker Novadic Kentron

Prof. Dr. Arnt Schellekens, wetenschappelijk 

directeur, psychiater/hoogleraar verslaving & 

psychiatrie Radboudumc

Onderzoek opzetten, 

dataverzameling en analyse 

en 1e auteur

Expertise onderzoek en 

verslaving,relevant

netwerk en co-auteur

Onderzoek opzetten, 

dataverzameling en 

analyse en 1e auteur

Expertise EMDR, supervisie 

onderzoe en co-auteur

Expertise GHB en 

co-auteur



Vragen?


