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EMDR

In 1989 is deze therapie ontwikkeld door Francine Shapiro. Het opwekken van deze oogbewegingen en de daaraan gekoppelde hersenverbindingen
die actief worden, maakt dat je terug kunt gaan naar traumatische of moeilijke momenten en deze opnieuw kunt verwerken en bekijken, vanuit een
ander perspectief. Vanuit wie je nu bent, vanuit een situatie waarin je veilig bent (gewoon in de kamer van JIP bijvoorbeeld) en ook zeker; objectief. Je
krijgt een soort van helikoptervieuw bij die bepaalde momenten. Dit maakt dat je begrip krijgt voor wat er toen gebeurd is en dat je je bewust wordt
van jouw reactie en de interactie met een anderop dat moment, wat zorgt dat heel veel spanningen en onbegrip, met daaropvolgende boosheden en
angsten opgehelderd en verholpen worden. Spanningen die je in het alledaagse leven ervaart en die gekoppeld kunnen zijn aan zo’n moment kun je dan
ontkoppelen en ervaar je als veel minder heftig. Dat is wat je doet tijdens EMDR.
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Eye movement desentization and reprosessing, ook wel het minder heftig maken van
bepaalde gevoelens als reactie op alledaagse en vroegere gebeurtenissen en het verwerken
van gebeurtenissen onder invloed van oogbewegingen met daaraan gekoppelde activiteit
in hersenverbindingen. Dezelfde oogbewegingen die je ook maakt in een REM (rapid eye
movement) slaap; dat deel van de slaap waarin onder andere traumaverwerking plaatsvindt.
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