RESEARCH

De meerwaarde van
bokstherapie als
aanvulling op EMDR

bekend dat fysieke inspanning en lichamelijke activiteit
een positief eﬀect hebben op het verminderen van depressieve en stressgerelateerde klachten. Het leuke voor
mij is dat mijn cortisolmetingen voor en na een bokssessie mijn subjectieve ervaring objectiveren. In een korte
documentaire (zie: https://youtu.be/_bXg1FRssXM en
QR-code onder dit artikel) over mijn eigen bokstherapie
laat ik zien waarom bokstherapie zo belangrijk is voor
mensen zoals ik, die moeilijk bij hun gevoel kunnen
komen, laat staan dat ze erover kunnen praten.
Ik kwam er tijdens mijn onderzoek achter dat het eigenlijk wel klopt wat ik al mijn hele leven doe: mijn emoties opkroppen en bewaren voor het boksen in plaats
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van er woorden aan te geven. Als je begrijpt hoe de hersenen van mensen met PTSS werken, is dat best logisch.

Toen ik dit schooljaar in de zesde klas VWO van het Amsterdams Lyceum een proﬁelwerkstuk moest maken, was het voor mij vanzelfsprekend dat dit over boksen zou gaan.
Dat boksen voor mij stressverlagend werkt, weet ik al heel lang. Maar hoe zit dat precies,
kan ik dat bewijzen? Valt stress objectief te meten? Zo ja, hoe? Kan ik dat bij mezelf meten?
Wat heb ik daarvoor nodig? Wat doet stress met je lichaam en welke processen komen erbij
kijken? Welke hormonen spelen een rol? Uiteindelijk heb ik een onderzoek opgezet waarbij
de invloed van boksen op de mate van stress op meerdere manieren bepaald is. Ook doe ik
verslag van mijn online EMDR-behandeling en deel ik mijn ervaringen over bokstherapie,
waarbij ik inga op het verschil met online EMDR-therapie.

I

Door de ﬁght-ﬂight-freeze-response van het lichaam
tijdens een traumatische gebeurtenis zijn je hersenen
overgeschakeld op het reptielenbrein, dat niet gevoelig
voor taal is. Hoe kan je dan later in therapie zeggen wat
je voelt en waarom? Je hebt iets beleefd waar je geen
woorden aan kan geven, want je hebt jezelf uitgeschakeld. Ik had gelezen over de window of tolerance en de
werkgeheugentheorie en heb toen besloten een vergelijking tussen (online) EMDR en bokstherapie onderdeel
te laten zijn van mijn onderzoek.
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INTERVIEW

‘Ik kwam er tijdens mijn onderzoek achter dat het
eigenlijk wel klopt wat ik al mijn hele leven doe:
mijn emoties opkroppen en bewaren voor het
boksen in plaats van er woorden aan te geven’
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Het verschil tussen online EMDR en
bokstherapie
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Veerkracht, als de
menselijke waarde
kwijt lijkt
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Een vluchteling die zijn vrouw en kinderen voor zijn ogen heeft zien sterven. De mannen in
zijn tent in het vluchtelingenkamp Moira op Lesbos denken dat hij gek aan het worden is.
Psycholoog Gea Dunnik wordt nog altijd geraakt als zij erover vertelt. Ze kan de man in een
gesprek van een kwartiertje geruststellen: nee, hij is niet gek, het is normaal om heftig te
reageren op zo’n abnormale gebeurtenis. Gea ondersteunt vrijwilligers door hen te vertellen
over de kenmerken van trauma. Deelt ook voedsel uit als het nodig is en verricht andere
hand-en-spandiensten. Tegen de klippen op soms, want hulp mag van de autoriteiten
vooral geen ‘aanzuigende werking’ hebben…

EMDR online
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ooghoogte en dat niet van kleur verandert.

20

Traumahulp aan vluchtelingen en vrijwilligers op Lesbos

Referentie

ok al heeft Gea Dunnik een eigen praktijk in

In 2014 kwam ze in contact met een groep muzikanten

Oosterbeek en werkt ze als psychotherapeut

die Syrische vluchtelingen ondersteunden in Aman. Een
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Allemaal vragen waar vrijwilligers mee zaten. Gea gaf
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