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Redactioneel
De stemming erin
De sectie Stemming laat van zich horen. In dit nummer hebben we de han
den ineen geslagen met als doel om aan te tonen dat het bruist op het gebied
van CG T bij stemmingstoornissen. Of het nu de chronische depressie betreft,
de steeds maar weer terugkerende depressie, de ‘in verwachting’ zijnde
depressie of verschuivingen of het gebied van de effectiviteit van interven
ties (al dan niet ‘online’ toegepast), er is volop beweging. We hebben een
aantal in het buitenland gepubliceerde artikelen beschikbaar gemaakt voor
het Nederlandstalige lezerspubliek. Een onderschoven kindje in Nederland
is helaas nog CG T bij mensen met bipolaire stoornissen. U treft een boek
bespreking aan waarin de evidentie en werkwijze van CGT voor deze doelgroep
beschreven wordt.
Maar de sectie Stemming zou zijn naam geen eer aan doen indien er niet
tevens enkele negatieve cognities aan bod zouden komen. Deze zo welbeken
de negatieve cognities voor de depressieve medemens hebben betrekking op
de tot nog toe beperkte implementatie van kwalitatief goede CG T in de prak
tijk voor mensen met stemmingsstoornissen, zoals beschreven in het Forum.
Daarnaast waarschuwen we u als sectie Stemming tegen al te veel enthousi
asme in het algemeen, maar in het bijzonder tegen de pretentie van de zoge
naamde derde golf van psychotherapie, namelijk de pretentie psychische pro
blemen op een manier aan te pakken die anders is dan de gangbare CG T , en
bovendien de claim dat ze effectiever is. Zijn die claims wel terecht of laten we
ons verleiden met mooie marketingstrategieën?
Wij hopen met dit nummer de spannende ontwikkelingen binnen de sectie
Stemming belicht te hebben en u aangezet te hebben tot het overdenken van
de volgende vraag: is er wel sprake van noodzakelijke vernieuwing of nieuwe
kleren van de keizer?
Claudi Bockting
Voorzitter Sectie Stemming
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