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Flirten	  met	  de	  relationele	  geest	  
Laury	  Narons	  Model	  voor	  de	  Behandeling	  van	  Complexe	  Trauma’s	  

	  
	  
Dit	  artikel	  werpt	  een	  licht	  op	  de	  ontwikkeling	  en	  het	  gebruik	  van	  Laury	  Naron’s	  Model	  voor	  	  
de	  Behandeling	  van	  Complexe	  Trauma’s.	  Dit	  gebeurt	  als	  volgt:	  
	  
1.	  Inleiding	  
	  
2.	  Achtergrond	  en	  ontwikkeling	  van	  het	  model	  
	  
3.	  Het	  model	  
	  
4.	  De	  structuur	  
	  
5.	  Naar	  binnen	  gaan	  
	  
6.	  Conclusie	  
	  
	  
	  
Inleiding	  
	  
Tijdens	  de	  vijfentwintig	  jaar	  dat	  ik	  professioneel	  op	  weg	  ben	  als	  Gestalt-‐	  en	  
traumapsychotherapeut	  ben	  ik	  tot	  de	  overtuiging	  gekomen	  dat	  een	  diepgaande	  en	  
effectieve	  therapie	  in	  de	  eerste	  plaats	  afhankelijk	  is	  van	  werkelijk	  menselijk	  contact	  tussen	  
de	  cliënt	  en	  de	  therapeut	  –	  een	  dialoog	  tussen	  open	  geesten	  en	  harten	  als	  matrix	  voor	  
zorgvuldig	  geïntegreerde	  methodologieën.	  
	  
Ik	  geef	  in	  dit	  artikel	  zowel	  een	  overzicht	  van	  het	  therapeutische	  model	  dat	  ik	  heb	  ontwikkeld	  
als	  het	  raamwerk	  van	  mijn	  professionele	  activiteiten	  en	  mijn	  manier	  om	  van	  hart	  tot	  hart	  en	  
van	  geest	  tot	  geest	  in	  contact	  the	  komen	  met	  mijn	  cliënten.	  Deze	  twee	  aspecten	  vormen	  
samen	  een	  relationele	  sfeer	  van	  veiligheid	  en	  warmte	  waarin	  complexe	  trauma’s	  op	  een	  
efficiënte	  manier	  gekend,	  naar	  buiten	  gebracht	  en	  genezen	  kunnen	  worden.	  
	  
	  
Achtergrond	  en	  ontwikkeling	  van	  het	  model	  
	  
Toen	  ik	  in	  1987	  aan	  de	  universiteit	  als	  psychotherapeut	  ging	  afstuderen,	  koos	  ik	  voor	  een	  
stageplaats	  bij	  de	  Veteran’s	  Administration	  Post	  Traumatic	  Stress	  Disorder	  Unit,	  waar	  ik	  kon	  
werken	  met	  Vietnamveteranen.	  Daar	  zag	  ik	  mannen	  die	  het	  ondenkbare	  hadden	  
meegemaakt	  en	  gefragmenteerd	  thuis	  waren	  gekomen,	  als	  levende	  versies	  van	  de	  lichamen	  
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die	  voor	  hun	  ogen	  door	  granaatscherven	  aan	  stukken	  waren	  gescheurd.	  Mijn	  collega’s	  en	  ik	  
moedigden	  hen,	  volgens	  de	  toen	  gangbare	  theorie,	  de	  Memory	  Method,	  aan	  om	  de	  
traumatische	  beelden,	  gedachten	  en	  ervaringen	  keer	  op	  keer	  opnieuw	  te	  beleven	  totdat	  de	  
nachtmerrieachtige	  herinneringen	  hun	  kracht	  en	  scherpte	  verloren.	  Met	  die	  methode	  
konden	  we	  vijfenveertig	  procent	  van	  de	  gevallen	  helpen	  om	  in	  het	  heden	  te	  leven,	  zonder	  
nachtmerries,	  flashbacks	  en	  gewelddadige	  uitbarstingen.	  Ik	  had	  het	  geluk	  dat	  ik	  hier	  een	  
fantastische	  leidinggevende	  had,	  die	  me	  met	  zachte	  dwang	  mijn	  strategische	  en	  emotionele	  
grenzen	  liet	  opzoeken,	  met	  een	  moed	  waarvan	  ik	  niet	  wist	  dat	  ik	  die	  had.	  Ik	  ben	  me	  er	  altijd	  
bewust	  van	  geweest	  dat	  ik	  als	  beginnend	  therapeut	  werd	  aangemoedigd	  mijn	  hart	  open	  te	  
blijven	  stellen	  toen	  ik	  een	  aantal	  van	  de	  moeilijkste	  en	  meest	  beangstigende	  gevallen	  onder	  
ogen	  kreeg	  die	  je	  kunt	  tegenkomen	  in	  een	  cliënt-‐therapeutrelatie,	  waaronder	  uitingen	  van	  
agressie,	  confrontatie	  met	  diepe	  wanhoop	  en	  verlies	  van	  contact	  met	  de	  realiteit.	  
	  
Aangemoedigd	  door	  mijn	  leidinggevenden	  en	  meer	  ervaren	  collega’s	  begon	  ik	  twee	  jaar	  later	  
een	  eigen	  praktijk	  met	  mijn	  beste	  vriend,	  die	  ook	  psychotherapeut	  was	  en	  geïnteresseerd	  in	  
trauma.	  We	  volgden	  toen	  allebei	  een	  driejarige	  opleiding	  tot	  bevoegd	  Gestalttherapeut.	  De	  
door	  Fritz	  Perls	  ontwikkelde	  Gestalt	  Contact	  Cyclus	  belicht	  heel	  fraai	  de	  gezonde	  en	  
ongezonde	  manieren	  waarop	  wij	  met	  anderen	  in	  contact	  komen	  en	  weer	  uit	  elkaar	  gaan,	  en	  
ook	  hoe	  we	  reageren	  op	  onze	  eigen	  omgeving,	  gedachten	  en	  gevoelens.	  Deze	  manier	  van	  
inzicht	  krijgen	  in	  menselijke	  connectie	  en	  disconnectie	  werd	  een	  van	  de	  belangrijkste	  pijlers	  
van	  mijn	  expertise	  en	  werk	  als	  psychotherapeut.	  
	  
Een	  tweede	  fundamentele	  pijler	  vormen	  voor	  mij	  nog	  steeds	  de	  theorieën	  over	  
objectconstantie	  van	  Margaret	  Mahler	  (en	  onder	  anderen	  Bowlby	  en	  Winnecott),	  die	  tonen	  
hoe	  belangrijk	  de	  binding	  is	  van	  het	  jonge	  kind	  met	  een	  beschermende	  en	  liefhebbende	  
moeder	  en	  vader	  als	  constante	  basis	  van	  waaruit	  de	  persoonlijkheid	  zich	  kan	  ontwikkelen.	  
De	  gevolgen	  van	  een	  incomplete	  of	  destructieve	  verbondenheid	  leken	  duidelijk	  aan	  de	  basis	  
te	  liggen	  van	  de	  meeste	  ‘kwalen’	  waar	  mijn	  cliënten	  aan	  lijden.	  
	  
Met	  deze	  uitstekende	  bronnen	  van	  kennis,	  wijsheid	  en	  ervaring	  vond	  ik	  dat	  ik	  klaar	  was	  voor	  
mijn	  cliënten,	  wat	  ze	  ook	  meebrachten	  naar	  mijn	  praktijk.	  Maar	  naarmate	  er	  steeds	  
complexere	  gevallen	  van	  Posttraumatische	  Stressstoornis	  en	  Dissociatieve	  Stoornis	  naar	  mijn	  
praktijk	  werden	  verwezen,	  werkten	  deze	  middelen	  niet	  meer;	  ze	  hielpen	  goed	  bij	  het	  bieden	  
van	  veiligheid,	  vertrouwen	  en	  inzicht,	  maar	  niet	  bij	  het	  oplossen	  van	  traumatische	  kwesties	  
in	  die	  mate	  die	  ik	  intuïtief	  voor	  mogelijk	  hield.	  
	  
Rond	  deze	  tijd	  kreeg	  de	  Eye	  Movement	  Desensitization	  and	  Reprocessing	  (EMDR)	  van	  
Francine	  Shapiro	  in	  de	  wereld	  van	  de	  traumatherapie	  steeds	  meer	  aandacht	  als	  nieuwe	  
behandelingsmethode.	  In	  eerste	  instantie	  wees	  ik	  dit	  van	  de	  hand	  als	  een	  rage	  onder	  
therapeuten	  die	  niet	  geduldig	  genoeg	  waren	  voor	  langzaam	  en	  gestaag	  werk.	  Echter,	  toen	  
de	  resultaten	  werden	  gepubliceerd	  en	  ik	  de	  tien	  jaar	  dat	  Dr.	  Shapiro	  met	  de	  mij	  na	  aan	  het	  
hart	  liggende	  Vietnamveteranen	  had	  gewerkt	  eens	  onder	  de	  loep	  nam	  –	  vijfentachtig	  
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procent	  herstel,	  ten	  opzichte	  van	  vijfenveertig	  procent!	  –	  leek	  het	  de	  moeite	  waard	  om	  EMDR	  
eens	  nader	  te	  onderzoeken.	  
	  
Mijn	  collega	  en	  ik	  vonden	  een	  workshop	  in	  het	  fraaie	  zuiden	  van	  Mexico,	  waar	  we	  een	  EMDR	  
level	  1	  training	  volgden	  volgens	  de	  specifieke	  trainingsmethodologie	  van	  Francine	  Shapiro.	  Ik	  
raakte	  volledig	  geïnspireerd	  om	  deze	  healing	  tools	  te	  kunnen	  gebruiken	  om	  mijn	  cliënten	  te	  
helpen!	  Level	  2	  kwam	  later,	  gegeven	  door	  Francine	  Shapiro	  zelf.	  Ze	  was	  een	  geweldige	  
leermeester	  en	  ze	  wakkerde	  ons	  voorstellingsvermogen	  en	  onze	  hoop,	  dat	  we	  zouden	  
kunnen	  helpen	  bij	  het	  genezen	  van	  trauma’s,	  verder	  aan.	  	  
	  
Vol	  enthousiasme	  om	  mijn	  nieuwe	  inzichten	  en	  technieken	  toe	  te	  passen,	  vormde	  ik	  mijn	  
praktijk	  om	  en	  kreeg	  snellere	  en	  meer	  diepgaande	  resultaten!	  Maar	  nog	  steeds	  leek	  er	  iets	  
te	  ontbreken	  in	  de	  toepassing	  van	  EMDR	  bij	  cliënten	  met	  complexe	  trauma-‐	  en	  
verbondenheidskwesties.	  Ik	  besloot	  een	  opleiding	  te	  volgen	  bij	  Maureen	  Kitchur.	  Het	  
Kitchur	  Model	  voor	  EMDR	  integreert	  verbondenheidstheorie	  en	  de	  meest	  recente	  inzichten	  
in	  de	  therapeutische	  relatie	  met	  EMDR,	  en	  bewerkstelligt	  op	  die	  manier	  een	  veel	  
diepgaandere	  behandeling.	  
	  
Kitchur	  leidde	  een	  door	  de	  Canadese	  overheid	  gesponsord	  project	  voor	  criminelen	  die	  van	  
de	  rechter	  een	  therapeutische	  behandeling	  opgelegd	  hadden	  gekregen;	  deze	  cliënten	  waren	  
getraumatiseerd	  en	  zaten	  vol	  woede.	  Ik	  vond	  dat	  haar	  model	  een	  breder	  veilig	  raamwerk	  
bood	  voor	  cliënten	  dan	  de	  EMDR	  basismethode.	  Kitchur	  was	  ook	  een	  goede	  docent	  –	  
duidelijk	  en	  bondig.	  Ze	  gaf	  ons	  volop	  informatie	  die	  een	  nieuwe	  belangrijke	  pijler	  van	  mijn	  
persoonlijke	  behandelingsmethodologie	  vormde.	  
	  
Door	  de	  protocollen	  van	  EMDR	  en	  het	  Model	  van	  Kitchur	  te	  combineren	  met	  Gestalt-‐	  en	  
Relatietherapie	  en	  Verbondenheidstheorie	  begon	  ik	  in	  mijn	  praktijk	  ook	  de	  voortdurende	  
relatie	  te	  benadrukken	  die	  iedereen	  heeft	  met	  zijn	  of	  haar	  ik	  en	  lichaam.	  Ik	  moedigde	  
mensen	  aan	  om	  te	  luisteren	  naar	  de	  gevoelsboodschappen	  van	  het	  lichaam	  en	  ze	  te	  leren	  
kennen.	  Ik	  hielp	  mensen	  ook	  om	  de	  vele	  delen	  van	  zichzelf	  te	  ontdekken,	  en	  waar	  te	  nemen	  
hoe	  deze	  samenwerken	  in	  gezonde	  harmonie	  of	  elkaar	  op	  een	  destructieve	  of	  verstorende	  
manier	  tegenwerken.	  Ik	  zag	  dat	  deze	  complexiteit	  van	  delen	  in	  de	  persoon	  niet	  uitsluitend	  
van	  toepassing	  is	  op	  mensen	  met	  de	  diagnose	  Posttraumatische	  Stressstoornis	  of	  
Dissociatieve	  Stoornis,	  maar	  dat	  het	  een	  fundamentele	  menselijke	  waarheid	  is.	  	  
	  
Terwijl	  ik	  steeds	  meer	  thuis	  raakte	  in	  deze	  aanpak,	  was	  er	  nog	  een	  element	  van	  betekenis	  
wat	  mijn	  aandacht	  opeiste.	  Het	  nader	  onderzoeken	  van	  kwesties	  van	  ziel	  en	  geest	  bij	  
cliënten	  van	  wie	  ik	  het	  gevoel	  had	  dat	  ze	  ervoor	  open	  stonden,	  voegde	  nog	  een	  
betekenisvolle	  dimensie	  toe	  aan	  dit	  proces	  van	  zelfonderzoek	  en	  healing.	  
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Het	  model	  voor	  de	  behandeling	  van	  Complexe	  Trauma’s	  
	  
Flirten	  met	  de	  relationele	  geest	  
	  
De	  meesten	  van	  ons	  maken	  tijdens	  de	  uren	  dat	  we	  wakker	  en	  bewust	  zijn,	  gebruik	  van	  onze	  
reflectieve	  linker	  hersenhelft	  om	  onze	  omgeving	  te	  verkennen,	  informatie	  te	  verzamelen,	  
data	  te	  analyseren	  en	  uiteindelijk	  conclusies	  te	  trekken.	  Door	  Albert	  Einstein	  beschreven	  als	  
een	  geweldige	  ‘bediende’,	  houdt	  de	  linker	  hersenhelft	  mind	  maps,	  gedachten,	  
waarschijnlijkheden	  en	  opvattingen	  bij	  of	  rangschikt	  ze	  opnieuw	  om	  tot	  verdere	  
duidelijkheid	  te	  komen	  -‐	  	  hij	  creëert	  of	  innoveert	  nooit.	  
	  
De	  relationele	  rechter	  hersenhelft,	  daarentegen,	  kan	  onbeperkte	  mogelijkheden	  aan	  en	  
zorgt	  dat	  we	  met	  nieuwe	  ideeën	  komen	  waar	  we	  van	  tevoren	  niets	  van	  wisten	  en	  waar	  we	  
niet	  van	  hadden	  kunnen	  dromen.	  Hij	  is	  oneindig	  creatief	  en	  intens	  emotioneel.	  In	  de	  
confrontatie	  met	  trauma’s	  kan	  deze	  hersenhelft	  onthullen	  wat	  we	  voor	  onszelf	  verborgen	  
hebben	  gehouden,	  wat	  we	  diep	  in	  ons	  hart	  en	  ons	  lijf	  erkennen	  als	  de	  waarheid	  van	  onze	  
ervaringen,	  maar	  wat	  we	  niet	  konden	  verdragen	  bewust	  te	  kennen.	  
	  
Wellicht	  het	  belangrijkste	  aspect	  van	  mijn	  werk	  is	  wat	  ik	  ben	  gaan	  zien	  als	  romancing	  the	  
relational	  mind,	  oftewel	  flirten	  met	  de	  relationele	  geest.	  Tijdens	  iedere	  EMDR-‐sessie	  nodig	  
ik	  mijn	  cliënt,	  nadat	  ik	  een	  specifieke	  historische	  of	  relationele	  richtlijn	  of	  uitgangspunt	  heb	  
gegeven,	  uit	  om	  zijn	  of	  haar	  relationele	  geest	  dat	  naar	  voren	  te	  laten	  brengen	  waarvan	  deze	  
instinctief	  en	  intuïtief	  weet	  dat	  hij	  het	  nodig	  heeft	  voor	  verwerking	  en	  genezing.	  Dit	  is	  het	  
tegengestelde	  van	  analyse,	  het	  tegengestelde	  van	  uitzoeken,	  het	  tegengestelde	  van	  
doordenken	  of	  proberen	  zich	  te	  herinneren	  –	  de	  werkwijze	  van	  de	  meeste	  traditionele	  
therapieën.	  Werken	  met	  onze	  relationele	  geest	  vormt	  nieuwe	  neurale	  paden,	  en	  in	  de	  
meeste	  gevallen	  een	  gedrag	  dat	  bruikbaar	  is	  voor	  de	  cliënt	  en	  kan	  helpen	  in	  alle	  aspecten	  
van	  zijn	  leven.	  Het	  opent	  deuren	  naar	  innovatie	  op	  het	  werk,	  nieuwe	  mogelijkheden	  in	  
relaties,	  nieuwe	  mogelijkheden	  om	  zichzelf	  gerust	  te	  stellen,	  en	  daardoor	  over	  de	  hele	  linie	  
naar	  meer	  tevredenheid	  en	  succes.	  
	  
In	  tegenstelling	  tot	  de	  meer	  cognitieve	  en	  op	  gedrag	  gebaseerde	  EMDR-‐protocollen	  en	  
beïnvloed	  door	  het	  Kitchurmodel,	  beginnen	  we	  met	  de	  situatie	  waarin	  een	  kind	  te	  wereld	  
komt	  –	  de	  sfeer	  waarin	  het	  gezin	  zich	  tot	  elkaar	  verhoudt.	  Mama	  en	  papa,	  broers	  en	  zussen	  
hebben	  relaties,	  en	  dit	  creëert	  voor	  het	  kind	  een	  zintuiglijk	  ervaringsveld.	  Door	  te	  beginnen	  
in	  deze	  ‘relatiesoep’	  komen	  van	  tevoren	  onbekende	  en	  onvoorziene	  zaken	  naar	  boven.	  Vaak	  
blijken	  de	  trauma’s	  die	  de	  cliënt	  als	  primaire	  oorzaak	  ziet	  van	  zijn	  problemen	  niet	  meer	  dan	  
secundaire	  trauma’s	  te	  zijn,	  terwijl	  trauma’s	  van	  verbondenheid	  primair	  zijn.	  
	  
Door	  de	  relationele	  geest	  de	  ruimte	  te	  gunnen	  die	  hij	  nodig	  heeft	  om	  naar	  voren	  te	  brengen	  
wat	  hij	  van	  nature	  weet,	  kan	  de	  therapeut	  de	  cliënt	  helpen	  een	  nieuw	  bewustzijn	  te	  krijgen	  



Artikel	  Laury	  Naron:	  Flirten	  met	  de	  rationele	  geest	  

   
 

5 
 

dat	  een	  helende	  duidelijkheid	  kan	  verschaffen.	  Hij	  of	  zij	  kan	  dan	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  inzicht	  
krijgen	  in	  hoe	  het	  leven	  geleefd	  kan	  worden	  zonder	  de	  wurggreep	  van	  een	  trauma.	  
	  
De	  structuur	  
	  
Voorafgaand	  aan	  het	  werk	  met	  EMDR,	  stel	  ik	  een	  landkaart	  samen	  van	  de	  historische,	  
emotionele	  en	  ontwikkelingservaringen	  van	  de	  cliënt	  tijdens	  zijn	  of	  haar	  leven.	  Om	  dit	  
instrument	  samen	  te	  stellen	  zijn	  er	  enkele	  onderdelen	  nodig:	  
	  
1.	  De	  chronologische	  kaart	  
	  
Hier	  brengen	  de	  cliënt	  en	  de	  therapeut	  nauwgezet	  en	  chronologisch	  alle	  ‘ervaringen	  met	  een	  
negatieve	  impact’	  van	  de	  vroegste	  herinnering	  van	  de	  cliënt	  in	  kaart.	  We	  noteren	  ook	  
ervaringen	  die	  een	  grote	  impact	  hadden,	  maar	  die	  positief	  of	  neutraal	  kunnen	  zijn,	  zoals	  
verhuizen	  naar	  een	  andere	  stad,	  de	  geboorte	  van	  een	  kind,	  enzovoort.	  We	  nemen	  de	  tijd	  om	  
een	  uitgebreide	  kaart	  samen	  te	  stellen	  die	  kan	  dienen	  als	  gereedschap	  om	  op	  te	  navigeren.	  
Ik	  leg	  vaak	  uit	  dat	  deze	  kaart	  mij	  in	  staat	  stelt	  om	  te	  voelen	  en	  te	  zien	  waar	  zich	  de	  deuren	  
kunnen	  bevinden	  waarop	  we	  moeten	  kloppen	  met	  ons	  EMDR-‐gereedschap.	  
	  
Tijdens	  het	  samenstellen	  van	  deze	  kaart	  begint	  het	  proces	  vaart	  te	  krijgen.	  Dieper	  liggende	  
herinneringen	  en	  een	  bewustwording	  van	  nog	  niet	  eerder	  waargenomen	  patronen	  komen	  
naar	  voren	  in	  het	  grotere	  geheel.	  Vaak	  bemerkt	  de	  cliënt	  dat	  er	  een	  innerlijke	  verschuiving	  is	  
begonnen,	  zelfs	  voordat	  we	  de	  informatie	  zijn	  gaan	  verwerken.	  Het	  is	  niet	  ongebruikelijk	  dat	  
men	  ontdekt	  dat	  wat	  beschouwd	  werd	  als	  een	  primair	  trauma	  verankerd	  ligt	  door	  vroegere,	  
diepgaandere	  ervaringslagen.	  Dit	  proces	  van	  ‘map-‐making’	  onthult	  deze	  en	  biedt	  veel	  
inzicht.	  
	  
	  
2.	  Het	  beeld	  van	  de	  tweede,	  derde	  en	  vierde	  generatie	  
	  
Voor	  dit	  deel	  van	  de	  kaart	  vraag	  ik	  om	  een	  korte	  beschrijving	  van	  de	  primaire	  relaties	  in	  het	  
leven	  van	  de	  cliënt,	  van	  het	  oorspronkelijke	  gezin	  tot	  hen	  die	  nu	  van	  belang	  zijn.	  Deze	  
beschrijving	  omvat	  religieuze,	  etnische	  en	  sociale	  informatie	  over	  iedere	  relatie,	  en	  omhelst	  
ook	  belangrijke	  patronen	  of	  gebeurtenissen,	  zoals	  oorlogstrauma,	  zelfmoord,	  geestesziekte,	  
enzovoort.	  Korte	  omschrijvingen	  van	  de	  persoonlijkheid	  van	  de	  moeder,	  vader,	  broers	  en	  
zussen	  helpen	  ook	  om	  een	  helder	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  situatie	  waarin	  de	  cliënt	  ter	  wereld	  
is	  gekomen.	  Het	  stellen	  van	  vragen	  helpt	  de	  cliënt	  ook	  om	  relaties	  tussen	  ouders	  en	  
kinderen,	  tussen	  broers	  en	  zussen,	  en	  met	  grootouders,	  ooms	  en	  tantes,	  enzovoort,	  te	  
onderzoeken.	  
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3.	  De	  ’Shift	  List’	  (De	  GPS	  van	  de	  neurale	  paden)	  
	  
Tenslotte	  maken	  we	  voor	  onze	  kaart	  een	  lijst	  van	  wat	  de	  cliënt	  wil	  zien	  veranderen	  in	  zijn	  of	  
haar	  leven.	  Dit	  proces	  brengt	  op	  alle	  niveaus	  en	  in	  alle	  dimensies	  de	  relatie	  van	  de	  cliënt	  met	  
de	  ‘ik’	  naar	  voren:	  fysiek,	  emotioneel,	  psychisch	  en	  spiritueel.	  
	  
We	  worden	  hier	  gedwongen	  om	  de	  negatieve	  symptomen	  en	  strategieën	  om	  met	  
problemen	  om	  te	  gaan	  te	  onderkennen	  die	  groei	  en	  welbevinden	  in	  het	  leven	  van	  de	  cliënt	  
belemmeren.	  Toch	  kiezen	  we	  ervoor	  om	  deze	  lijst	  te	  formuleren	  op	  basis	  van	  positieve	  
stellingen	  en	  doelen,	  zoals:	  “ik	  wil	  me	  thuis	  en	  veilig	  voelen.”,	  “ik	  wil	  constructieve	  methodes	  
tot	  mijn	  beschikking	  hebben	  om	  conflicten	  op	  te	  lossen.”,	  “ik	  wil	  me	  fysiek	  goed	  voelen.”,	  “ik	  
wil	  een	  accepterende,	  liefhebbende	  relatie	  hebben	  met	  mezelf,	  mijn	  familie	  en	  mijn	  
vrienden.”	  
	  
Met	  deze	  lijst	  vormt	  de	  cliënt	  een	  duidelijke	  intentie	  om	  beweging	  en	  heling	  in	  zijn	  leven	  te	  
creëren.	  De	  handelingen	  van	  het	  maken	  van	  deze	  lijst,	  het	  vormen	  van	  intenties	  en	  het	  
uitspreken	  en	  opschrijven	  van	  beweringen	  vormen	  een	  innerlijke	  omgeving,	  zowel	  verbaal	  
als	  non-‐verbaal,	  die	  de	  onbewuste	  geest	  kan	  helpen	  om	  oude	  weerstanden	  te	  verzachten	  en	  
nieuwe	  plannen	  te	  formuleren.	  
	  
	  
De	  geruststellingsplaats	  
	  
Zodra	  de	  drie	  onderdelen	  van	  onze	  kaart	  compleet	  zijn,	  moeten	  we	  nog	  één	  dimensie	  
toevoegen.	  Ik	  nodig	  de	  cliënt	  uit	  om	  zich	  een	  plaats	  te	  herinneren	  of	  voor	  te	  stellen	  die	  hij	  
zich	  levendig	  voor	  de	  geest	  kan	  halen,	  die	  gemakkelijk	  toegankelijk	  is	  en	  die	  ontspanning	  en	  
geruststelling	  biedt.	  Ik	  vraag	  hem	  of	  haar	  om	  deze	  helder	  in	  het	  bewustzijn	  te	  halen,	  met	  de	  
ogen	  dicht,	  maar	  gebruikmakend	  van	  alle	  zintuigen,	  en	  hem	  zo	  reëel	  mogelijk	  te	  maken.	  
	  
Dan	  instrueer	  ik	  de	  cliënt	  om	  de	  duim	  van	  één	  hand	  onder	  de	  vingers	  van	  die	  hand	  te	  buigen,	  
alsof	  het	  een	  baby	  is	  die	  gewikkeld	  is	  in	  een	  deken.	  Ik	  richt	  de	  aandacht	  terug	  op	  de	  ervaring	  
van	  de	  troostplaats,	  en	  vraag	  de	  cliënt	  zowel	  de	  plaats	  als	  de	  bedekte	  duim	  tegelijkertijd	  te	  
ervaren.	  Ik	  leg	  uit	  dat	  de	  duim	  in	  de	  hand	  werkt	  als	  een	  magische	  sleutel	  of	  knop	  die	  
onmiddellijk	  een	  pad	  terug	  vormt	  naar	  de	  ervaring	  van	  geruststelling	  en	  ontspanning.	  Op	  
deze	  manier	  wordt	  de	  geruststellingsplaats	  verankerd	  in	  een	  specifieke	  fysieke	  ervaring	  die	  
opgeroepen	  kan	  worden	  als	  de	  cliënt	  hem	  nodig	  heeft.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Artikel	  Laury	  Naron:	  Flirten	  met	  de	  rationele	  geest	  

   
 

7 
 

Naar	  binnen	  gaan	  
	  
We	  zijn	  nu	  klaar	  om	  de	  eigenlijke	  EMDR-‐procedure	  erbij	  te	  halen.	  Om	  te	  beginnen	  leg	  ik	  de	  
cliënt	  uit	  dat	  we	  de	  klus	  aangaan	  om	  een	  brede	  open	  ruimte	  voor	  de	  relationele	  geest	  te	  
vormen	  om	  dat	  materiaal	  naar	  voren	  te	  brengen	  wat	  verwerkt	  moet	  worden.	  Om	  dit	  te	  doen	  
zullen	  we	  de	  gebruikelijke	  neiging	  moeten	  loslaten	  om	  te	  analyseren,	  te	  proberen	  te	  
ontdekken,	  te	  proberen	  te	  onthouden	  of	  te	  denken	  aan,	  en	  naar	  een	  resultaat	  te	  werken.	  
	  
Ik	  nodig	  hem	  of	  haar	  uit	  om	  naar	  mijn	  instructie	  te	  luisteren	  en	  de	  geest	  toe	  te	  staan	  om	  te	  
doen	  wat	  hij	  doet.	  Ik	  leg	  uit	  dat	  het	  de	  taak	  van	  de	  cliënt	  is	  om	  op	  te	  merken	  wat	  komt,	  en	  in	  
het	  kort	  te	  beschrijven	  wat	  hij	  of	  zij	  ervaart.	  Het	  duurt	  meestal	  even	  om	  dit	  onder	  de	  knie	  te	  
krijgen,	  maar	  ik	  geef	  voorzetjes	  als	  “wat	  merk	  je	  nu?”	  en	  “is	  er	  een	  plaats	  in	  je	  lichaam	  waar	  
je	  voelt	  dat	  dit	  zich	  concentreert?”	  
	  
Ik	  leg	  uit	  dat	  alle	  informatie	  die	  naar	  boven	  komt	  uit	  vier	  mogelijke	  modaliteiten	  voorkomt:	  
beeld,	  gedachte,	  lichamelijke	  ervaring	  en	  emotie.	  Soms	  voert	  één	  modaliteit	  de	  boventoon,	  
maar	  vaak	  wordt	  een	  combinatie	  van	  de	  vier	  ervaren.	  
	  
Iedere	  EMDR-‐sessie	  begint	  met	  de	  instructie	  om	  tien	  keer	  diep	  adem	  te	  halen,	  en	  daarna	  het	  
lichaam	  van	  top	  tot	  teen	  te	  scannen,	  om	  zo	  een	  fysieke	  grondlijn	  te	  vormen	  voordat	  het	  
materiaal	  erbij	  gehaald	  wordt	  dat	  verwerkt	  moet	  worden.	  
	  
(Voor	  de	  tweezijdige	  stimulering	  die	  karakteristiek	  is	  voor	  het	  fysieke	  deel	  van	  EMDR	  kan	  de	  
cliënt	  gebruik	  te	  maken	  van	  Tac/Audio	  Scan	  van	  Neurotek,	  en	  deze	  instellen	  op	  een	  optimale	  
intensiteit	  en	  snelheid.	  De	  pulsors	  kunnen	  in	  de	  hand	  gehouden	  worden,	  onder	  de	  benen,	  of	  
zelfs	  in	  de	  schoenen	  gestopt	  worden.	  Ik	  vraag	  de	  cliënt	  met	  gesloten	  ogen	  te	  werken,	  hoewel	  
dit	  in	  geval	  van	  extreme	  angst-‐	  of	  vertrouwenskwesties	  niet	  mogelijk	  kan	  zijn.)	  
	  
Zodra	  we	  klaar	  zijn	  met	  ademhalen	  en	  de	  lichaamsscan,	  begint	  de	  EMDR-‐procedure.	  Eerst	  
richten	  we	  ons	  op	  de	  relatie	  tussen	  de	  vader	  en	  de	  moeder	  van	  de	  cliënt.	  Dit	  is	  de	  
emotionele,	  geestelijke	  en	  fysieke	  sfeer	  waarin	  hij	  of	  zij	  ter	  wereld	  is	  gekomen.	  Ik	  vraag	  de	  
cliënt	  om	  zijn	  of	  haar	  geest	  te	  richten	  op	  hun	  allereerste	  herinnering	  in	  die	  sfeer.	  Ik	  herinner	  
hem	  of	  haar	  eraan	  dat	  hiervoor	  geen	  doen	  of	  proberen	  nodig	  is,	  maar	  opmerken	  wat	  er	  zich	  
afspeelt	  in	  een	  van	  de	  vier	  modaliteiten.	  Later	  richten	  we	  onze	  aandacht	  op	  de	  cliënt	  en	  zijn	  
of	  haar	  moeder,	  dan	  de	  vader,	  of	  vice	  versa.	  Als	  we	  het	  gevoel	  hebben	  dat	  dit	  voltooid	  is,	  
richten	  we	  ons	  op	  de	  chronologische	  kaart.	  Door	  van	  dit	  hulpmiddel	  gebruik	  te	  maken,	  
komen	  kwesties	  tussen	  broers	  en	  zussen	  of	  andere	  familieleden	  naar	  voren.	  
	  
Wat	  uniek	  en	  het	  vermelden	  waard	  is,	  is	  dat	  het	  toepassen	  van	  EMDR	  op	  deze	  wijze	  toegang	  
biedt	  tot	  wat	  Maureen	  Kitchur	  First	  Order	  Processing	  (verwerking	  van	  de	  eerste	  orde)	  
noemt.	  Dit	  verwijst	  naar	  herinneringen	  aan	  lichaamsgerichte,	  non-‐verbale,	  zintuiglijke	  
herinneringen	  uit	  de	  kindertijd.	  Er	  is	  hier	  geen	  verhaallijn,	  geen	  cognitief	  begrip	  van	  wat	  naar	  



Artikel	  Laury	  Naron:	  Flirten	  met	  de	  rationele	  geest	  

   
 

8 
 

boven	  komt.	  Werken	  met	  deze	  materie	  vereist	  dat	  de	  therapeut	  niet	  ook	  analyses	  maakt	  of	  
verhalen	  vormt	  vanuit	  zijn	  of	  haar	  eigen	  ideeën,	  maar	  de	  cliënt	  aanstuurt	  om	  met	  de	  
aandacht	  te	  blijven	  bij	  wat	  naar	  boven	  komt	  en	  dat,	  als	  dat	  mogelijk	  is,	  op	  een	  zintuiglijke	  
manier	  waar	  te	  nemen	  en	  te	  beschrijven.	  Cognitief	  begrip	  komt	  vaak	  later,	  en	  zonder	  hulp	  
van	  analyse,	  die	  beperkend	  kan	  werken.	  	  
	  
Tijdens	  mijn	  sessies	  met	  cliënten	  helpt	  mijn	  gebruik	  van	  lichaamstaal	  en	  meelevend	  
oogcontact	  om	  de	  door	  angst	  gevoede	  en	  defensieve	  barrières	  te	  verzachten	  die	  vaak	  tijdens	  
de	  EMDR-‐procedure	  naar	  boven	  komen.	  Deze	  hartgerichte	  facetten	  van	  therapeutische	  
communicatie	  zorgen	  ervoor	  dat	  hij	  of	  zij	  zich	  veilig	  voelt	  bij	  het	  naar	  boven	  halen	  van	  
beangstigende	  of	  pijnlijke	  materie	  en	  het	  ‘emotioneel	  verteren’	  ervan.	  
	  
Tot	  slot	  erken	  ik	  in	  de	  context	  van	  mijn	  praktijk	  dat	  al	  deze	  effectieve	  theorieën	  en	  
toepassingen	  erop	  gericht	  moeten	  zijn	  dat	  de	  cliënt	  in	  staat	  gesteld	  wordt	  om	  in	  contact	  te	  
komen	  met	  zichzelf,	  anderen	  en	  de	  omgeving.	  Dit	  is	  de	  belangrijkste	  taak	  van	  de	  therapeut.	  
	  
	  
Conclusie	  
	  
De	  methodologie	  die	  ik	  heb	  ontwikkeld	  om	  bij	  mijn	  cliënten	  complexe	  trauma’s	  te	  
behandelen	  is	  gebaseerd	  op	  protocollen	  die	  Gestalt-‐	  en	  Relationele	  therapie,	  
Verbondenheidstherapie	  en	  het	  EMDR-‐model	  van	  Kitchur	  omvatten.	  Binnen	  deze	  verweven	  
structuur	  vormen	  we	  een	  uitgebreide	  historische	  landkaart	  die	  chronologie,	  beelden	  van	  de	  
tweede,	  derde	  en	  vierde	  generatie	  en	  de	  geruststellingsplaats	  omvat.	  De	  verschillende	  
onderdelen	  van	  dit	  instrument	  helpen	  ons	  om	  tot	  belangrijke	  inzichten	  te	  komen	  en	  
genezing	  te	  bewerkstelligen	  als	  we	  flirten	  met	  de	  relationele	  geest	  tijdens	  een	  EMDR-‐sessie.	  
Deze	  manier	  om	  EMDR	  te	  benaderen	  is	  erg	  effectief,	  want	  hij	  geeft	  ons	  ook	  toegang	  tot	  
informatie	  die	  wordt	  vastgehouden	  als	  non-‐cognitieve	  First	  Order	  Processing.	  
	  
Hoewel	  het	  in	  mijn	  ervaring	  erg	  doeltreffend	  is,	  is	  dit	  model	  geen	  snelle	  oplossing.	  Het	  vergt	  
moed,	  geduld	  en	  motivatie.	  Cliënten	  die	  deze	  vorm	  van	  therapie	  aangaan	  moeten	  door	  de	  
therapeut	  ondersteund	  worden	  in	  een	  veilige	  en	  aanvaardende	  omgeving,	  om	  zo	  sterke	  
emoties	  te	  ervaren	  zonder	  het	  ontwijkingsgedrag	  en	  de	  overlevingsstrategieën	  die	  men	  
gewend	  is.	  Oog-‐tot-‐oog-‐	  en	  hart-‐tot-‐hartcontact	  tussen	  de	  cliënt	  en	  de	  therapeut	  zijn	  van	  
cruciaal	  belang	  als	  basis	  voor	  de	  verschillende	  hulpmiddelen	  en	  protocollen.	  Dit	  contact	  stelt	  
de	  cliënt	  in	  staat	  om	  vol	  goede	  moed	  de	  uitdagende	  reis	  aan	  te	  gaan	  naar	  positieve	  
transformatie,	  en,	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd,	  de	  thuisreis	  naar	  zichzelf	  en	  zijn	  of	  haar	  relaties,	  
werk	  en	  leven	  te	  aanvaarden. 
 


