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Mijn eerste cliënt was een studente van 19 jaar met een 
heftige angst voor overgeven. Zó heftig dat ze bijna niets 
meer at. Ze was hierdoor erg mager aan het worden. 
Greet - zo noem ik haar maar voor het gemak - wist niet 
meer waar het vandaan kwam; ze had het al jaren. Om te 
voorkomen dat ze ging overgeven vermeed ze diverse 
voedingsstoffen en dronk ze geen ‘vreemde’ dranken 
meer. Haar voedselschijf was aardig uitgedund. 

Grote menigten
Greet vond het moeilijk om naar school te gaan, zeker als 
ze een hoorcollege moest volgen. En vooral in zalen met 
meer mensen dan normaal. Dus als ze naar school ging 
zorgde ze ervoor dat ze dichtbij de deur kon zitten, zodat 
ze weg kon gaan zodra het haar te veel werd. En vaak 
gebeurde het dat ze veel eerder het college uitliep. Haar 
studie leed er dus onder. 
Ondanks haar angst wilde ze aan haar problemen 
gaan werken. In therapie ontdekten we dat haar angst 
eigenlijk niet met het overgeven zelf had te maken. De 
onderliggende oorzaak lag veel dieper. Eén specifieke 
situatie waarin ze moest overgeven bleek de uiteindelijke 
trigger te zijn. 

Regressietherapie
Ik begeleidde Greet terug in de tijd naar de oorzaak van 
haar emetofobie. Hiervoor gebruikte ik een techniek 
die ‘regressie’ wordt genoemd en waarmee kan worden 
teruggekeerd naar vroegere bewustzijns-, denk- en 
gedragspatronen. Het doel van regressietherapie is om 
(vaak onbewuste) onverwerkte traumatische ervaringen 
alsnog te verwerken en de vastgezette emoties en 
overtuigingen die daarbij horen los te laten.
Greet kwam uit bij een situatie waarin ze vier jaar oud 
was. Haar ouders hadden haar meegenomen naar een 
feestje van vrienden. Het samenzijn met de vrienden 
was heel gezellig, ook voor Greet. Er was veel eten en 
drinken, en waarschijnlijk had ze van alles wel geproefd. 
Op een gegeven moment werd ze moe en was ze het 
zat. De ouders van Greet hadden nog niet echt zin om 
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Een vreemd woord, emetofobie, zeker als je dit voor het eerst tegenkomt. Toen ik mijn eerste cliënt kreeg die 
behandeld wilde worden voor emetofobie moest ik eerst de boeken induiken om te onderzoeken wat dit nu precies is. 
Het werd me duidelijk dat het gaat om een overgeef-fobie, een intense angst voor overgeven.

naar huis te gaan en besloten in overleg met de vrienden 
dat Greet in hun bed mocht gaan slapen.

Wit interieur
De kleine Greet werd naar de slaapkamer gebracht. Dat 
bleek een supermooie kamer te zijn met een geheel wit 
interieur. De gordijnen, de vloer, het behang en het grote 
bed waren wit. Greet voelde zich als een prinses in haar 
paleis. 
Na een tijdje geslapen te hebben werd Greet wakker. Ze 
voelde zich niet lekker; ze was misselijk. Ze lag alleen in 
die grote witte kamer en wist niet wat ze moest doen. 
Het akelige gevoel in haar maag werd erger, ze merkte 
dat ‘iets’ haar lichaam uit wilde en ze stond op. Met een 
schok kwam het ‘iets’ uit haar mond en belandde op het 
mooie witte tapijt. Het was geel en oranje, net als het 
eten dat ze die avond had gegeten. Greet gilde het uit, 
maar niemand hoorde haar. 

Zaadje gezaaid
De tranen liep over haar wangen. Verstijfd bleef Greet 
naar de plek op het witte tapijt kijken en plotseling kwam 
er weer iets uit haar maag omhoog. Het kwam bovenop 
de vorige plek terecht. Eenmaal van haar schik bekomen, 
liep Greet huilend de gang op en zag daar de vriendin 
van haar moeder die op het gehuil was afgekomen. De 
vriendin nam Greet mee terug de kamer in, zag wat er 
was gebeurd en vertelde haar dat het niet erg was.
Iets later kwam haar vader binnen en wist de kleine Greet 
tot rust te brengen. De enige die niet kwam was haar 
moeder. Zij was druk in gesprek met een andere gast en 
wilde niet komen; vader was er toch? Greet werd daarna 
weer in bed gelegd. 

Paul Duinker 
Hypnotherapeut, Kinder- en 
Jeugdtherapeut 
Specialisatie: PTSS, angsten 
en fobieën, eetproblemen
Praktijk van HuisDuinen
www.vanhuisduinen.nl

Foto: Caroline Hernandez

Emetofobie
Een extreme angst voor het overgeven noemt men 
emetofobie. Mensen die hier last van hebben zijn 
bang om over te geven, vooral wanneer zij ergens 
anders zijn en het idee hebben niet weg te kunnen. 
Of in situaties waar veel andere mensen zijn. 
Daarnaast zijn ze vaak bang voor het idee dat 
anderen kunnen gaan overgeven. Het sociale leven 
van deze mensen gaat behoorlijk op de schop: 
afspraken worden afgezegd of ze komen te laat 
vanwege de angst. Paniekaanvallen komen en gaan.

Deze paniekaanvallen bevatten de normale 
lichamelijke kenmerken die ook bij andere angsten 
voorkomen, zoals hartkloppingen, zweten, 
kortademigheid, gespannenheid en misselijkheid. Bij 
emetofobie is vooral misselijkheid de trigger om in 
de fobie door te schieten. Misselijkheid kan immers 
een teken zijn van ziekte en een voorbode van 
overgeven.

Emetofobie blijkt vaak voor te komen. Op de 
ranglijst van fobieën staat het op de zevende plek. 
Naar schatting hebben 65.000 Nederlanders en 
45.000 Belgen deze diagnose. Waarschijnlijk ligt het 
werkelijke aantal veel hoger. Door schaamte wordt 
vaak niet over deze angst gepraat.

Met hypnotherapie kan emetofobie worden 
verholpen. Dat geldt ook voor veel andere angsten, 
zoals hoogtevrees, pleinvrees, rijangst, angst 
voor honden of insecten, angst voor de tandarts, 
prikangst, angst voor bloed, en onnoemelijk veel 
meer. Margaret Massop beschrijft in haar boek 
Misselijk van angst allerlei onderwerpen die te 
maken hebben met emetofobie.

“De enige die niet kwam was haar moeder.”

Maar het zaadje was gezaaid. In de loop van de tijd 
vergat Greet dit gebeuren, maar de angst voor het 
overgeven werd groter en groter.

Hoe het verder ging
Na de eerste sessie heb ik Greet nog een aantal 
keren behandeld. Deze sessies waren gericht op het 
omgaan met haar angsten. Doordat we de basis van de 
emetofobie hadden ontdekt, konden we situatie gericht 
gaan kijken. Hoe kon ze bijvoorbeeld omgaan met grote 
groepen tijdens college of uitgaan? Greet zette hierin 
diverse stappen en verwerkte de problemen die ze 
tegenkwam. 
Na afloop van de therapie heeft ze aangegeven dat 
het goed met haar gaat. Soms had ze nog wel eens last 
van haar angsten, maar ze kon zich er dan makkelijker 
overheen zetten. Haar opleiding ging goed en ze kon 
meer lessen volgen. Greet heeft de gebeurtenis van toen 
ze 4 jaar was nooit met haar moeder besproken. Het was 
oké zo.


