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Redactioneel

Met plezier introduceer ik dit vierde nummer van 2013 van Tijdschrift
Gedragstherapie. Het is een themanummer over angststoornissen. Het is tot
stand gekomen onder leiding van gastredacteuren Ybe Meesters en Hermien
Elgersma. Met grote voortvarendheid hebben zij diverse auteurs bereid
gevonden een mooie bijdrage te leveren. Na lezing bent u goed op de hoogte
van de huidige stand van zaken op het gebied van onderliggende mechanismen en behandeling van angststoornissen. De gastredacteuren introduceren
de artikelen in hun eigen bijdrage nader. Ik wil Ybe en Hermien en alle auteurs
namens de redactie bedanken voor hun inspanningen en feliciteren met dit
mooie themanummer. Ik hoop dat u de bijdragen met net zoveel plezier zult
lezen als wij hebben gedaan.
Ik vraag ook graag uw aandacht voor de 40ste verjaardag van de Vlaamse
Vereniging voor Gedragstherapie. Deze vereniging werd in 1973 opgericht in
Antwerpen door een groepje Vlaamse psychologen en psychiaters. De vereniging heette in het begin nog Vereniging voor Gedragstherapie. Vanaf 1986
werd het officieel de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT). Vanaf
de opstart huldigde men de principes van wetenschappelijkheid, pragmatisme en respect voor de concrete nood van de cliënt. Deze principes worden
nog altijd uitgedragen, onder meer in de samenwerking met de Nederlandse
VGCt bij het uitbrengen van dit tijdschrift. Van harte proficiat aan alle
Vlaamse collega’s.
Ik markeer ook een paar veranderingen in de redactie. Met weemoed neemt
de redactie afscheid van twee van haar belangrijkste leden. In de eerste
plaats stopt redactiesecretaris Ankie Mulder eind 2013 met haar werkzaamheden voor dit tijdschrift. Ankie heeft zich vanaf 2000 ingezet om te zorgen
dat er stukken binnenkwamen, dat ze aan de redactie werden voorgelegd, en
dat de stukken uiteindelijk op tijd – en nagenoeg foutloos – in het tijdschrift
werden afgedrukt. Zij was de meest constante kracht achter het tijdschrift in
de afgelopen 14 jaar.
Daarnaast zal Theo Bouman per 2014 geen lid meer zijn van onze redactie. Theo trad in het maartnummer van 1993 (!) voor het eerst op als redactielid en is dus medeverantwoordelijk geweest voor ruim 80 nummers van
dit prachtige periodiek. Vanaf 2000 tot en met het derde nummer van 2011
was hij hoofdredacteur. En daarnaast heeft hij als auteur diverse bijdragen
geleverd over tot de verbeelding sprekende problemen waaronder dysmorfofobie, emetofobie, en paruresis.
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Zonder Ankie Mulder en Theo Bouman zou dit tijdschrift er volstrekt anders
hebben uitgezien in de afgelopen 10 tot 20 jaar – als het al verschenen was.
Hun inbreng in de formele en informele redactionele activiteiten zullen worden gemist. Bedankt!
Rest mij u snel door te verwijzen naar het inleidende woord van de gastredacteuren Ybe Meesters en Hermien Elgersma en u plezier toe te wensen bij
het lezen van dit mooie themanummer.
Paul A. Boelen
Hoofdredacteur

