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Redactioneel

Welkom bij het vierde nummer van 2012. In maart verscheen het eerste van
twee themanummers over ‘CG T bij seksuele problemen en stoornissen’ en
werd aangekondigd dat het tweede themanummer nu in december zou verschijnen. De redactie heeft echter besloten om dit tweede themanummer over
seksuele problemen en stoornissen te verplaatsen naar 2013. Het komt dus
wel, maar iets later de gepland. Dit vierde nummer is een gewoon nummer –
zij het dat het wat minder pagina’s telt dan u van ons gewend bent. De belangrijkste reden daarvoor is dat wij slechts met een beperkt pagina’s per jaar
mogen uitkomen. Het eerste artikel van dit nummer sluit prima aan bij het
themanummer over ‘Repetitief Negatief Denken’ dat in maart van dit jaar verscheen. Het beschrijft namelijk een onderzoek naar de ontwikkeling en validatie van een meetinstrument voor de meting van rumineren bij rouw – ontwikkeld door Maarten Eisma en zijn Utrechtse collega’s. Het tweede artikel is ook
een psychometrische bijdrage. In die bijdrage doen Ivo Bernaerts en collega’s
verslag van een studie naar de ‘Acceptance and Action Questionnaire-II’, een
meetinstrument voor de meting van experiëntiële vermijding. Joris Corthouts
bespreekt een boek van Francis De Groot. Ten slotte gaan Walter Arts en
Michel Reinders in op het afsluiten van eindeloze behandelingen. Neem de
lessen van deze auteurs ter harte en u hebt wellicht weer wat meer ruimte in
uw agenda. Bijvoorbeeld voor het schrijven van een bijdrage voor Tijdschrift
Gedragstherapie.
Paul A. Boelen, Hoofdredacteur

