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Hoi!  

Welkom bij de EMDR Survival Gids. Ga je binnenkort starten met de EMDR therapie of ben je 

al bezig? Allereerst; wat moedig! Ten tweede; goed bezig! Ten derde; wat zal je moe zijn! ;-) 

Denk je wat tips te kunnen gebruiken? Neem dan snel een kijkje in deze gids waarin ik via 

social media allerlei weetjes, adviezen en tips verzameld heb, van mensen die net als ik zelf, 

ook een EMDR traject hebben doorgemaakt.  

Disclaimer: 

Neem deze gids niet al te serieus en haal eruit wat voor jou bruikbaar is. Deze gids is bedoeld om op 

een luchtige en leuke manier mensen die EMDR volgen een hart onder de riem te steken door middel 

van onder andere praktische tips. Deze komen niet allemaal voort uit wetenschappelijke kennis, maar 

wel uit ervaringskennis. Het is dus geen ‘professionele’ gids en pretendeert al helemaal niet de 

waarheid in pacht te hebben. Wellicht kom je toch iets tegen waar je iets aan hebt. :-) 

EMDR en PTSS 
Als het goed is heeft jouw behandelaar je al verteld wat EMDR precies inhoudt en hoe het in 

zijn werk gaat. 

EMDR wordt inmiddels ingezet voor veel verschillende doeleinden, maar met name als 

behandeling voor een Post Traumatische Stress Stoornis, oftewel PTSS. Je zou kunnen zeggen 

dat PTSS in het kort inhoudt, dat nare en heftige gebeurtenissen soms als zo bedreigend 

worden ervaren, dat het proces van verwerken niet goed op gang komt. Je kunt dan nog 

steeds last hebben van dezelfde gevoelens van stress, angst en/of paniek wanneer iets je 

doet denken aan deze gebeurtenis. Zelfs als deze gebeurtenis heel lang geleden heeft 

plaatsgevonden. Je kunt er ook nachtmerries over hebben en zelfs de nare momenten 

‘herbeleven’. Behandelingen die op trauma’s gericht zijn, kunnen soms helpen daarin te 

ondersteunen.  

Mocht je hierover nog wat meer willen weten, zie dan EMDR.nl of lees mijn blogs over EMDR 

en (complexe) PTSS op uittherapie.nl. 

Wat verder goed is om te weten voordat je aan EMDR begint, is dat het bekend staat als een 

heftige therapie. Dit is logisch, gezien tijdens EMDR van je gevraagd word om nare 

herinneringen voor je te zien, terwijl je het liefste hier nooit meer aan wilt denken, laat staan 

ze voor je wilt zien.  

Laat je hierdoor echter niet bang maken! Bedenk je dat het zwaarder zou zijn met 

onverwerkte trauma’s te leven, dan om hier tijdelijk een behandeling voor te volgen.  

Het is voor ieder persoonlijk hoe hij/zij EMDR beleeft; bij sommigen mensen slaat de therapie 

https://www.emdr.nl/
uittherapie.nl
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direct aan en zijn er maar een paar sessies nodig, anderen hebben baat bij een andere 

traumatherapievorm of zijn nog op zoek naar wat voor hen wel werkt. Ook de duur van 

EMDR verschilt per persoon; het ligt er bijvoorbeeld ook aan hoe ernstig de PTSS is, hoeveel 

trauma’s er zijn en hoeveel tijd er tussen het trauma en de behandeling zit en ga zo maar 

door. 

Waar iedereen het vaak wel over eens is: EMDR is een intensieve, maar effectieve vorm van 

therapie, die veel energie kost en voor veel mensen het lijden kan verlichten.  

Daarom volgen hier de tips op de vraag: 

Hoe bereid ik mij voor op EMDR? 
Hoe je jezelf het beste kunt voorbereiden op EMDR, is iets dat je het beste met je EMDR-

therapeut kunt bespreken. Daarnaast kun je eventueel deze tips doornemen om te kijken of 

er iets bruikbaars voor je tussen zit: 

Bespreek of je baat zou kunnen hebben bij EMDR 

Voordat je überhaupt aan EMDR begint, is het natuurlijk handig om te weten of EMDR iets 

voor jou kan zijn. Jouw huisarts, praktijkondersteuner, psycholoog, psychiater, 

psychotherapeut of andere hulpverlener, kunnen jou hierin adviseren of doorverwijzen. Net 

als bij elke andere therapie moet EMDR wel aansluiten bij jou en jouw hulpvraag. 

Zoek een erkende therapeut 

Heb je nog geen EMDR therapeut, maar denk je dat EMDR jou zou kunnen helpen? EMDR 

therapeuten springen momenteel als paddenstoelen uit de grond (zal de herfst wel zijn). Niets 

mis mee, maar het is fijn om een ervaren en erkende therapeut te treffen die weten wat ze 

doen als je aan je trauma’s gaat werken. Zo’n top therapeut kun je vinden door bijvoorbeeld 

aan je huisarts of praktijkondersteuner te vragen of hij/zij een goede EMDR therapeut kent. Je 

kunt dan gelijk doorverwezen worden.  

Verder zijn veel EMDR therapeuten aangesloten bij de Vereniging EMDR Nederland en vind je 

hen in het register op EMDRtherapeuten.nl Schroom niet om een therapeut te vragen of hij/zij 

aan deze kwaliteitseisen van deze vereniging voldoet. 

Tijd en ruimte 

Zorg dat je tijd en ruimte hebt of neemt in je dagelijkse leven, om het EMDR-traject aan te 

gaan. Indien je allerlei verplichtingen hebt zoals werk/school/vrijwilligerswerk, probeer het 

dan zo te regelen dat je genoeg momenten overhoudt waarop je rust kunt nemen. 

Makkelijker gezegd dan gedaan, I know, maar toch belangrijk! 

Ik merkte zelf bijvoorbeeld dat ik EMDR naast mijn studie te zwaar vond; mijn studie ging er 

onder lijden. Omdat ik nog redelijk (maar niet optimaal) kon functioneren met de PTSS, koos ik 

er voor om mij eerst te focussen op afstuderen (anders kon ik die stufi-omzetting-in-een-gift 

wel op mijn buik schrijven) om mij daarna fulltime te gaan focussen op EMDR. Wat ik op dit 

moment dus doe. 

Vertel het aan je directe omgeving 

Vertel dat je EMDR gaat volgen aan de mensen die het dichtste bij je staan. Je hoeft het dus 

niet aan de pakketbezorger en de caissière van de Albert Heijn te vertellen dat je een 

traumabehandeling gaat volgen (mag wel, hoeft niet, en je hoeft je er zeker niet voor te 

schamen!), maar het is fijn als de mensen die het dichtst bij je staan er vanaf weten zodat zij 

je kunnen steunen. Bedenk je dat je ouders of beste vrienden het graag zouden willen weten 

wanneer je zoiets aangaat. Zou jij het van hen willen weten? 

Vaak is onderdeel van de voorbereiding op de EMDR dat je ‘systeem’, oftewel partner of 

ouders worden uitgenodigd door je therapeut om mee op gesprek te komen. Natuurlijk 

alleen met jou er bij en met jouw goedkeuring. In het gesprek kan dan onder andere aan 

bod komen wat jouw omgeving kan verwachten en hoe zij jou het beste kunnen steunen. 

https://emdrtherapeuten.nl/
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Stel een ‘Support squad’ samen 

Ik raad het niet aan om Support squad af te korten, dus ik zal het voluit blijven schrijven. Zoals 

in de vorige tip al benoemd: zorg dat je gesteund kunt worden. Sommige mensen kunnen 

moeite hebben met alleen zijn na een EMDR sessie. Zorg dan dat je je support squad op 

standby hebt staan zodat je met hen kunt bellen, face-timen, whatsappen of met hen kunt 

afspreken. Wanneer je EMDR afspraken ingepland staan, kun je alvast plannen met je 

support squad maken zodat je dat niet allemaal hoeft te regelen als je uitgeput bent van de 

EMDR sessie.  

Zelf heb ik bijvoorbeeld vorige week drie vriendinnen gevraagd deze week langs te komen 

wanneer mijn vriend veel aan het werk is, zodat zij elkaar kunnen afwisselen. Dus maandag E. 

, woensdag M. en zondag N.  

#squadgoals #soortvan 

Maak een doe-lijst voor afleiding  

Vaak is het zo dat wanneer je met EMDR begint, je je eerst 

wat slechter gaat voelen voordat je je beter gaat voelen. 

Als je emotioneel of moe bent, kan het lastig zijn om te 

bedenken wat je kunt doen om jezelf af te leiden. In dat 

geval kan het helpen om een lijst te hebben klaarliggen 

met dingen die je van te voren hebt bedacht. Het is handig 

om daarop zowel dingen te hebben staan die je alleen 

kunt doen, maar ook samen met iemand. Houd daarbij ook 

rekening met het weer, want, tsja Nederland. 

Als voorbeeld heb ik de opzet van mijn eigen doe-lijst 

hiernaast toegevoegd. Mocht je nog meer inspiratie nodig 

hebben: op internet zijn zat lijsten te vinden met leuke 

activiteiten, zoals deze: 

https://www.behandelhulp.com/plezierige-activiteiten 

Zorg voor back-up  

Indien je net als ik naast van vermoeidheid ook last hebt 

van fysieke stressklachten, kan het tijdens EMDR erg lastig zijn om bijvoorbeeld het 

huishouden, boodschappen of andere huishoudelijke klussen te blijven doen. Zorg dan dat je 

hier hulp bij kunt krijgen.  

Zelf hebben mijn vriend en ik van tevoren een verdeling gemaakt; ik doe klusjes die mij nog 

goed lukken zoals stofzuigen, koken en de was doen en hij doet intensievere klussen zoals 

boodschappen, dweilen en het vuil wegbrengen. Woon je zelfstandig? Zorg dan 

bijvoorbeeld dat je een voorraad in huis hebt en/of boodschappen in huis haalt voor een 

hele week enz. En anders is er altijd nog Thuisbezorgd.nl. 

(Nee, ik word niet gesponsord, maar ben wel fan.) 

Plan zo min mogelijk (direct) na een EMDR sessie 

Vaker hoor ik mensen na een EMDR sessie omschrijven dat het zowel lichamelijk als geestelijk 

voelt alsof ze een marathon hebben gelopen. De tip die dan ook het meeste voorbij kwam 

was deze:  

plan zo min mogelijk na een EMDR sessie, houd de avond/komende dagen zo rustig mogelijk 

en wees lief voor jezelf!  

De fout die ik zelf laatst maakte is om na de EMDR nog uit eten te gaan met vrienden, 

waardoor ik om half 9 ’s avonds al moest afdruipen omdat ik het echt niet meer trok van 

vermoeidheid. Nu is dat natuurlijk niet zo erg als dat gebeurt (want het was evengoed 

gezellig), maar misschien leuker om zoiets als het mogelijk is op een ander moment te 

plannen zodat je er langer of meer van kunt genieten. Inmiddels kruip ik na een EMDR sessie 

het liefste op de bank met een dekentje en doe eventueel een middagdutje. Wel wacht ik 

hiermee tot ik thuis ben, want elders blijkt sociaal niet aanvaardbaar.  

https://www.behandelhulp.com/plezierige-activiteiten
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Bedenk ook als je je afgelopen sessies steeds redelijk goed hebt gevoeld, dat het soms nog 

stressvoller kan zijn als je je toch een keer minder voelt en vervolgens afspraken moet 

afzeggen. 

Probeer realistische verwachtingen te hebben 

Soms komt het voor dat de EMDR (nog) niet aanslaat, dat het toch niet de juiste therapie 

voor je blijkt te zijn of dat het (nog) niet voldoende heeft geholpen. Dit kan voor hevige 

teleurstelling zorgen. Probeer te bedenken dat EMDR een effectieve therapie kan zijn, maar 

geen wondermiddel. Realiseer je dat na EMDR niet gelijk al je problemen opgelost zullen zijn, 

maar dat EMDR slechts een middel is om de trauma’s wat meer draaglijk te maken. Het 

voornaamste doel is namelijk om de stress die gerelateerd is aan de trauma’s te 

verminderen.  

Nare herinneringen zullen na EMDR niet ineens leuke herinneringen worden, maar hopelijk 

ervaar je er wel minder last van in het dagelijks leven. Probeer ook te bedenken, dat er naast 

EMDR nog meer traumabehandelingen bestaan waar je wellicht wel baat bij hebt of meer 

vertrouwen in hebt (een therapie moet ook bij je passen). Trauma’s zijn ingewikkeld en 

kunnen erg hardnekkig zijn. Gelukkig worden allerlei behandelingen, waaronder EMDR, 

steeds vernieuwd zodat de therapie met der jaren steeds meer verbeterd wordt. Immers 

werd 10 jaar geleden tegen mij gezegd tijdens een EMDR-traject dat ik beter kon stoppen 

omdat mijn trauma’s te complex zouden zijn, terwijl 2 jaar geleden mijn therapeut aangaf 

dat tegenwoordig uit onderzoek is gebleken dat EMDR juist wel effectief kan zijn bij complexe 

trauma’s. 

 

Wat te doen tijdens de EMDR? 
Natuurlijk vertelt je therapeut je uitvoerig wat er van je verwacht word tijdens de EMDR. Deze 

tips kunnen wellicht nog aanvullen: 

Er is geen goed of fout 

Bij het EMDR-protocol hoort dat je therapeut vooraf het echte “vingerzwaaien”, of de 

koptelefoon met klikjes, of een lichtbalk, of elk andere afleidende stimulus, een korte uitleg 

voorleest met wat er gaat gebeuren en wat je moet doen.  

Hierbij wordt altijd benadrukt dat er geen goed of fout is. Onder andere omdat het een wat 

onconventionele situatie is (niet veel mensen hebben mij eerder gevraagd hun vingers te 

volgen), hebben veel mensen tijdens de EMDR de neiging om zich af te vragen of ze ‘het wel 

goed doen’. Wanneer je je hier druk om gaat maken, lukt het niet goed om op andere 

dingen te focussen zoals wat er in je opkomt. Probeer daarom dit zoveel mogelijk los te laten 

en vooral te benoemen wat er in je opkomt, zelfs als je het idee hebt dat het iets ‘geks’ is of 

het er niet toe doet. Zo gaf een tipgever aan dat zij ineens een ‘religieuze beleving’ had 

tijdens de EMDR, terwijl ze helemaal niet gelovig is en na de sessie hier dan ook hartelijk om 

kon lachen. Zelf weet ik nog dat toen ik als 18-jarige EMDR volgde, ik ineens moest denken 

aan mijn huiswerk voor wiskunde. Ook traumatisch, maar toch in wat mindere mate zeg 

maar. 

Draag low-key make-up 

Deze tip zou ik bijna vergeten, terwijl ik hem zelf ook bij elke sessie toe pas, maar gelukkig 

kreeg ik deze ook toegestuurd: zorg ervoor dat je je niet té uitvoerig opmaakt, want tijdens 

EMDR kunnen er eenmaal tranen gaan vloeien. De tipgever gaf aan dat zij tijdens EMDR 

mascara droeg en na de EMDR als een soort pandabeer de therapiekamer verliet. 

Je kunt gaan voor een hele goede waterproof mascara, maar zelf ga ik bij een EMDR-sessie 

voor een make-up look zonder mascara en eyeliner zodat ik naar hartelust in mijn ogen kan 

wrijven zonder mij zorgen te maken over een aziatische beer look.  

(Foundation en concealer draag ik dan weer wel omdat het toch wel fijn de rode vlekken 
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camoufleert die ik krijg als ik huil, maar ook teken ik mijn wenkbrauwen wat bij; dan kan de 

therapeut mijn gezichtsuitdrukkingen nog makkelijker lezen. Attent toch?) 

Houd tissues bij de hand 

Deze tip kwam niet langs (misschien ligt deze te veel voor de hand), maar zorg dat je tissues 

in de buurt hebt liggen. Zelf jank ik nogal wat af tijdens EMDR zoals jullie inmiddels vast 

hebben meegekregen. Er komt bij mij dan ook behoorlijk wat ‘ugly crying’ bij kijken, inclusief 

luid snikken en met behoorlijk wat snot. Omdat het de bedoeling is bij EMDR zoveel mogelijk 

achter elkaar door te gaan, heb ik daarom standaard een pakje met zakdoekjes in mijn 

handen, zodat ik tussen het “vingerzwaaien” door zo snel mogelijk mijn ogen en neus kan 

afvegen. Zo voorkom ik een snotfestijn en lukt het om überhaupt weer vingers te kunnen zien. 

Geen zakdoekjes bij je? Maak je dan vooral niet druk; verdriet mag er zijn en shirtjes met 

mouwen worden gewoon weer schoon in de was! 

Soms hoef je niet alles in geuren en kleuren te vertellen, als je het maar in geuren en kleuren 

kunt beleven 

Deze tip kon ik niet beter formuleren dan dat ik hem toegestuurd kreeg. Soms kunnen 

trauma’s zo heftig zijn, dat het je niet lukt om het hardop te vertellen. Hierbij kan het ook 

genoeg zijn om de herinneringen/het beeld alleen in je gedachten af te spelen tijdens de 

EMDR en het dus te ‘beleven’. 

Wees eerlijk 

Soms merkte ik dat het me niet lukte om het beeld in gedachten voor me te zien, hoe erg ik 

mijn best ook deed. Als zoiets jou ook overkomt, wees dan eerlijk. Het kan gebeuren dat het 

even niet lukt, maar als je er eerlijk over bent kan je therapeut met je meedenken en 

eventueel iets anders doen waardoor het uiteindelijk wel lukt. Als iets niet lukt betekent het 

namelijk niet gelijk dat je het niet goed doet (er is geen goed of fout!) of niet genoeg je best 

doet. Bij mij stelde mijn therapeut voor om dan een ander beeld te gaan behandelen, wat 

vervolgens wel lukte. Conclusie: komt goed, zo lang je eerlijk bent.  

Wees ook eerlijk als je het idee hebt dat de EMDR misschien niet werkt voor jou. Het is 

belangrijk hierover in gesprek te blijven met je therapeut, zodat de therapie wellicht wat 

aangepast kan worden zodat het misschien beter werkt. Of misschien is het wel beter om te 

stoppen, want een therapie blijven volgen als het niet werkt, of als het alleen maar erger 

wordt in plaats van beter, heeft het natuurlijk geen zin. 

Spreek wanneer nodig een stop-teken af 

Over het algemeen gaat de EMDR in één keer snel achter elkaar door voor een zo effectief 

mogelijk resultaat. Soms kan het gebeuren dat je het even niet meer trekt of merkt dat je 

gaat dissociëren (dat je niet meer in het hier-en-nu bent). Hierbij kan het helpen om met je 

therapeut een stop-teken af te spreken, zodat je dan even kunt bijkomen. Zoals ik net al 

benoemde is het wenselijk om in één keer door te gaan met EMDR, dus maak hier alleen 

gebruik van als je merkt dat het écht even niet meer lukt. 

 

Tussen de sessies in 

Hiermee wordt de tijd bedoeld waarin je ‘wacht’ op de volgende sessie. Voor sommigen zit 

er twee weken tussen een sessie in, voor anderen een week en voor mij bijvoorbeeld maar 

een paar dagen. Wellicht ben je in de tussentijd gewoon aan het werk, zoek je vooral 

afleiding buitenshuis of zoek je vooral thuis de rust op. Ontdek wat voor jou het best werkt! 

Hier wat tips om je eventueel op weg te helpen: 

Zo nodig chocola 

Deze tip komt van een traumatherapeut zelf. Hij geeft aan dat veel jongeren die hij 

behandelt zeggen dat ‘chocola zo nodig’ goed werkt. Menig volwassen vrouw (en man) zal 
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dit ook beamen. Ik ga deze tip in ieder geval uitvoerig uitproberen. Wel vaker dan één keer, 

want ik wil voor mijn bloglezers natuurlijk goed uitzoeken of het wel écht werkt… 

Noteer per dag gedachten/gevoelens  

Als het goed is krijg je dit ook mee als huiswerk van je behandelaar, maar zo niet: een 

dagboekje bijhouden in de tijd tussen de sessies kan helpen om erachter te komen wat er in 

de tussentijd bij je op komt. Dit kan namelijk van belang zijn voor de verdere verloop van de 

therapie.  

Houdt hierbij zowel gedachten bij, gevoelens, maar bijvoorbeeld ook dromen die je hebt 

gehad. 

Game on! 

Mijn therapeut vertelde dat op het EMDR congres van 2018 bekend werd gemaakt dat een 

spelletje als Tetris het werkgeheugen belast en daardoor ook effectief is als afleidende 

stimulus. Wat ik hieruit heb opgemaakt: als er thuis nare beelden opkomen, vooral gaan 

gamen of puzzelen! 

Maak gebruik van de voorbereidingstips 

Dit is het moment om de voorbereidingstips van hierboven uit te voeren zoals o.a. de Doe-lijst 

en om je Support squad in te zetten! 

Neem contact op met je therapeut 

Veel therapeuten geven aan dat wanneer je je tussen de sessies in heel veel slechter gaat 

voelen (vooral na de eerste sessies), je contact met hen kunt opnemen. Vraag dit eventueel 

na bij je therapeut! 

Houd vol, het word uiteindelijk beter 

Geen verdere uitleg nodig. Houd moed en houd vol! 

  

Dit was de EMDR Survival gids. Aan alle tipgevers die hieraan hebben meegewerkt, heel erg 

bedankt! En aan alle lezers; bedankt voor het lezen en heel erg veel succes én heel veel 

chocola gewenst.  

Liefs,  

Lyka  

UitTherapie.nl 

 


