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Welkom bij dit derde nummer van dit prachtige periodiek. Hopelijk hebt u
allemaal een goede zomer achter de rug en gaat u vol goede zin het komende
werkjaar tegemoet. Het derde nummer van dit tijdschrift is een regulier nummer, met diverse fraaie bijdragen. Het laatste nummer van dit jaar, verklap ik
alvast, is een themanummer over angststoornissen. Dat belooft een boeiend
nummer te worden met een mooi overzicht van actuele ontwikkelingen in
onderzoek en behandeling van angststoornissen. Het is overigens goed om
hier te vermelden dat u ooit een tweede themanummer over seksuele stoornissen was beloofd, maar dat dit door onvoorziene omstandigheden nog
wat langer op zich laat wachten. Ik loop door het huidige nummer. Irene De
Vlaming, Walter Arts en Michiel van Vreeswijk openen met een bijdrage over
acceptatie en commitment therapie (act); zij informeren ons over een pilotstudie naar de effecten van act aangeboden in een groep. De tweede bijdrage
komt ook direct uit de klinische praktijk. Het is een bijdrage van José Richters
en Rob S. Gerrits waarin de potentiële effecten van online behandeling voor
verschillende angststoornissen en depressie worden geschetst. Uiterst relevant in een tijd waar we niet meer om online therapie heen kunnen. Betty
Butz en Cor Meesters besteden aandacht aan een onderbelicht thema, te
weten persoonlijkheidsproblematiek bij jongvolwassenen in de ggz; in de
studie die zij beschrijven hebben de auteurs gekeken naar de rol van temperament en hechting bij deze problematiek. Dan twee boekbesprekingen. Arnold
van Emmerik bespreekt op prikkelende wijze twee boeken over posttraumatische stress bij kinderen en jongeren. Filip Raes enthousiasmeert ons over
een recent boek van Frederike Bannink over ‘positieve cgt’. Hebt u zelf nieuwe,
of iets minder nieuwe, boeken gelezen op het gebied van cgt waarover u uw
mening graag wilt delen …? Ook uw boekbesprekingen lezen wij als redactie
graag. Ik wens u veel leesplezier en een goed najaar. Op naar 2014, het jaar dat
de geestelijke gezondheidszorg in Nederland voor allerlei interessante veranderen stelt…
Paul A. Boelen, Hoofdredacteur
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