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Welke mogelijkheden biedt 
EMDR?
EMDR helpt mensen om een vervelende 

of traumatische ervaring te verwerken en 

zich weer veilig en prettig te voelen. Een 

paar voorbeelden van gebeurtenissen die 

grote indruk maken en gedrag kunnen 

veranderen zijn:

• overlijden van ouders, familie of 

vrienden

• ruzie op het werk of in de groep

• mishandeling en misbruik

• ongeluk of brand

• schrikken van harde geluiden 

(onweer, vuurwerk, sirene) 

• onverwachte situaties bij medische 

behandelingen  

Is uw kind of familielid al enige tijd banger en stiller of juist onrustiger 
dan u gewend bent? Heeft hij of zij iets vervelends of traumatisch mee-
gemaakt zoals een ruzie, een sterfgeval, mishandeling of schrikken van 
een hard geluid? Dan kunnen de EMDR-therapeuten van Elver mogelijk 
helpen met EMDR om de vervelende ervaring te verwerken. EMDR staat 
voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een therapie die 
meestal kort duurt en vaak veel effect heeft. 

Voor het effect van EMDR maakt het niet 

uit of de therapie vlak na de gebeurtenis 

wordt gegeven, of pas na langere tijd.

Hoe werkt EMDR?
Wetenschappers doen nog steeds 

onderzoek naar de werking van het 

geheugen en EMDR. Ze denken dat 

EMDR werkt door het op een speciale 

manier combineren van een 

traumatische herinnering met een 

specifieke afleiding. De EMDR-therapeut 

stelt bijvoorbeeld een vraag of laat een 

foto of tekening zien die uw kind of 

familielid herinnert aan het meest 
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vervelende moment van de 

gebeurtenis. Tegelijk leidt de EMDR-

therapeut hem of haar af met licht, 

geluid, trillingen of klopjes. Hierdoor 

slaat uw kind of familielid de 

herinnering op een andere, nieuwe 

manier op waardoor een 

traumatische herinnering 

langzamerhand verandert in een 

neutrale herinnering. 

Denken aan die vervelende 

gebeurtenis is na een paar 

behandelingen vaak geen probleem 

meer. Uw kind of familielid gedraagt 

en ontwikkelt zich dan meestal weer 

zoals u gewend was en zoals bij hem 

of haar past.

Hoe werken onze 
EMDR-therapeuten?
De EMDR-therapeuten van Elver 

zijn opgeleid door de Vereniging 

EMDR Nederland (VEN) en zijn 

gespecialiseerd in EMDR bij mensen 

met een verstandelijke beperking. U 

kunt EMDR aanvragen via ons Elver 

Behandelcentrum. De therapeut 

nodigt u en uw kind of familielid uit 

voor een intakegesprek. Op basis 

van uw informatie over de klachten, 

gedragsveranderingen en 

geschiedenis, kan de therapeut 

vaak meteen aangeven of EMDR 

een geschikte therapie is. Als dat zo 

is, legt ze precies uit wat EMDR is, 

hoe het werkt en wat ze samen met 

uw kind of familielid gaat doen.
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Ze bespreekt ook:

• welke manier van communiceren 

het beste past;

• met welke afleiding uw kind of 

familielid wil werken met de 

lichtbalk, de koptelefoon, trillers 

of taps;

• welke locatie het meest geschikt 

is voor de therapie;

• of er bijvoorbeeld foto’s gemaakt 

moeten worden van locaties en 

situaties;

• Welke ondersteuning nog meer 

nodig is;

• Hoe en wanneer u de effecten 

met elkaar bespreekt.

De EMDR-therapeut neemt in de eerste 

sessies uitgebreid de tijd om uw kind of 

familielid beter te leren kennen. Ze 

helpt hem of haar steeds om met de 

spanningen om te gaan. Dan volgt een 

aantal sessies EMDR behandeling. 

Meestal zijn ongeveer zeven EMDR 

behandelingen genoeg. Ook als uw 

kind of familielid niet goed kan praten, 

kan EMDR helpen. Dan communiceren 

we bijvoorbeeld met tekeningen, foto’s 

en voorwerpen.

Werkt de EMDR onvoldoende dan 

zoekt de therapeut verder naar 

mogelijkheden om uw kind of 

familielid te helpen, samen met 

andere specialisten van Elver. 

Specialisten die de mogelijkheden 

van mensen met een 

verstandelijke beperking kennen 

en benutten. Wilt u EMDR 

aanvragen of heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact op met 

het Elver Behandelcentrum. Wij 

helpen u graag verder.

Voorbeeld Peter
De 55-jarige Peter is licht 

verstandelijk beperkt. Een tijd 

geleden vond hij zijn moeder       

’s morgens dood onderaan de 

trap. Sinds die tijd woont Peter in 

een instelling. Een jaar later slaapt 

hij nog steeds slecht. Hij wordt 

vaak wakker omdat hij zijn 

moeder hoort roepen en dan kan 

hij niet meer inslapen. Medicijnen 



helpen niet goed. Zijn persoonlijk 

begeleider neemt contact op met de 

EMDR-therapeut van Elver voor EMDR-

therapie. De therapeut maakt een 

eenvoudig stripverhaal van Peters 

ervaring. Ze zetten samen de beelden op 

een rij: Peter gaat ’s avonds gewoon naar 

bed en gaat slapen. Hij staat ’s morgens 

op en vindt zijn moeder. Peter belt de 

politie, zijn familie komt en later is er de 

begrafenis. 

Aan het begin van de EMDR-sessie kijkt 

Peter naar het meest traumatische beeld: 

de overlooplamp is nog aan en zijn 

moeder ligt in een rare houding 

onderaan de trap. Dan krijgt Peter een 

koptelefoon op en doet hij zijn ogen 

dicht. Terwijl hij afwisselend links en 

rechts een toon hoort, vraagt de 

therapeut hem regelmatig wat hij 

ervaart en voelt. Na drie sessies voelt 

Peter zich een stuk beter. Hij slaapt 

weer goed, zonder medicijnen, en ziet 

geen traumatische beelden meer. Peter 

is zo enthousiast dat hij EMDR wel voor 

al zijn klachten zou willen gebruiken, 

ook voor zijn brandend maagzuur.

Voorbeeld Esther
Esther van 28 is zeer ernstig 

verstandelijk beperkt. Ze werkt een 

aantal dagen per week in het 

dagcentrum. Een tijd geleden raakte ze 

onbedoeld betrokken bij een conflict 

met Stijn, een andere cliënt die onrustig 

en boos was. Esther besefte niet dat ze 

beter uit de buurt kon blijven. Stijn zag 

kans haar bij haar kleren te grijpen en 

een tijdje vast te houden. Sinds die tijd 



E
M

D
R

-th
erap

ie
VRAGEN OVER EMDR?
Wilt u de EMDR-therapeuten om hulp 
vragen of wilt u meer informatie? Bel of mail 
ons gerust. Ook als uw kind of familielid in 
een andere instelling of thuis woont. We hel-
pen u graag verder.

‘Na slechts 
drie korte 
behande-
lingen 
voelde 
Esther zich 
weer veilig 
en kan ze 
weer 
genieten’

is Esther heel angstig en durft ze niet 

meer naar het dagcentrum. Ze loopt weg 

en verzet zich sterk. Om Esther te helpen 

maakt de EMDR-therapeut een 

fotoverhaal, samen met een begeleider 

die het conflict heeft meegemaakt. Op 

de foto’s staan de mensen, ruimtes en 

activiteiten uit haar dagelijkse leven. 

Esther krijgt een triller in haar rechter- en 

een in haar linkerbroekzak. Terwijl de 

trillers om de beurt afgaan, laat de 

begeleider de foto’s zien en vertelt ze het 

verhaal. Na drie korte behandelingen van 

zo’n vijftien minuten gaat Esther weer 

vrolijk naar het dagcentrum en geniet ze 

opnieuw van haar activiteiten. 



Dit is Elver
In Elver klinkt ‘elk verhaal’ door. Dat is waar 

het bij ons om draait. Elk verhaal telt en is 

uniek. Bij ons gaat het om de verhalen van 

bewoners, deelnemers en hun verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers. Verhalen 

over kleine en grote stappen, over verdriet 

en geluk. Over samen verder komen, 

groeien of simpelweg genieten van een 

glimlach. Bij Elver bewegen we mee met 

de ander en zorgen we voor verbinding. 

We willen de beste zorg realiseren. Dat 

doen we samen met onze bewoners, 

deelnemers  en verwanten. De zorg 

stemmen we af op persoonlijke wensen 

en situaties. Bewoners en deelnemers 

maken zoveel mogelijk hun eigen keuzes 

en houden de regie over hun eigen leven.

Bij Elver begeleiden we bijna 700 

bewoners en deelnemers met een lichte 

tot zeer ernstige verstandelijke beperking. 

Meer weten? Kijk op www.elver.nl.

CONTACT

T: 0314 69 69 11 

E: behandelcentrum@elver.nl 

Bezoekadres: 

Nieuw Wehlseweg 14

7031 HW Nieuw-Wehl

Postadres: 

Elver, postbus 3, 

7030 AA Wehl


