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Van harte welkom bij dit eerste nummer van 2014. Dit is alweer een bijzonder
nummer omdat we voor het eerst verschijnen bij Uitgeverij Boom. Ik hoop
dat u tevreden bent met de veranderde uitgave van Tijdschrift Gedragstherapie. Ik markeer op deze plaats ook graag een verandering in de samenstelling
van de redactie. Wij zijn blij dat Elske Salemink en Tonnie Staring onze krachten komen aanvullen. Sabine Verschoor is aangetreden als redactiesecretaris;
benadert u haar (of mij) gerust met vragen of commentaren die relevant zijn
voor dit tijdschrift.
In de opzet en inhoud van ons tijdschrift zijn geen veranderingen doorgevoerd. Dit eerste nummer is dan ook een ouderwets fraai nummer met een
mooie mix van empirische en theoretische stukken — aangevuld met een interessante bijdrage in de rubriek Kort Instrumenteel en twee stukken in de
rubriek Forum.
Marleen Rijkeboer en Marcel van den Hout openen het nummer met een
bijdrage over nieuwe inzichten in de werking van exposure. Het is een boeiende staart van het themanummer over angst, verschenen in december 2013.
Fritz Renner en collega’s deden een eerste studie naar de effecten van kortdurende groepsgewijze schemagerichte cognitieve gedragstherapie voor jongvolwassenen met (kenmerken van) persoonlijkheidsstoornissen. Het is een
waardevolle aanvulling op het groeiend aantal studies die de effecten van deze
benadering onderschrijven. Suzanne van der Stam, Maarten Vos en Lia van
der Wal besteden in het derde artikel van dit nummer aandacht aan de zorg
voor langdurig zorgafhankelijke patiënten — een wat onderbelichte groep,
niet alleen in ons tijdschrift. Hun bijdrage, geïllustreerd met casusmateriaal,
beschrijft de potentiële effecten van een groepstraining genaamd Rationele
Rehabilitatie. In de rubriek Kort Instrumenteel is een studie opgenomen van
Ruud Hornsveld en collega’s naar de structuur van de Sexual Violence Risk-20
(SVR-20) in seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden.
Vorig jaar publiceerden de heren Van Bruggen, Vos, Bohlmeijer en Glas een
bijdrage over de plaats van existentiële thema’s in cognitieve gedragstherapie. Kees Korrelboom en Erik ten Broeke reageren op deze bijdrage in de
rubriek Forum. Vincent van Bruggen en Joël Vos gaan in hun bijdrage door
op deze woorden van Korrelboom en Ten Broeke. Ik hoop van harte dat het
lezers uitnodigt om hun licht te laten schijnen over deze thematiek. U kunt
zien dat uw bijdrage, met onze verhuizing naar Boom, bij verschijning in een
fraaie jas gestoken zal zijn.
paul a. boelen Hoofdredacteur
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