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redactioneel

Geniet u ook zo van de warme dagen waar we deze maanden zo ruim op worden getrakteerd? Die bieden een welkom tegenwicht aan het gure klimaat in
de Nederlandse GGz. De immer toenemende bureaucratische aspecten van
het werk zouden ons soms bijna doen vergeten wat een prachtig vak we uitoefenen. En de voortdurende tijdsdruk dreigt ons steeds meer tijd te ontnemen om na te denken over onze patiënten en relevante ontwikkelingen in de
wijdere wereld van de cognitieve gedragstherapie. Welnu, gelukkig is daar
het Tijdschrift voor Gedragstherapie (TvG) dat u helpt om even stil te staan.
Dit tweede nummer van 2014 biedt weer enkele mooie stukken.
Leone de Voogd en Elske Salemink openen met een beschouwing van computertrainingen gericht op het verminderen van aandachtsbias voor angstige
kinderen en volwassenen. Dit stuk geeft een inkijk in veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van procedures voor ‘cognitive bias modification’.
Klaas Huijbregts en Michel Reinders schreven een artikel over de combinatie van depressie en lichamelijke klachten. Zijn we ons voldoende bewust
hoe vaak deze combinatie speelt en wat het effect is op onze interventies voor
depressie? Wat te doen als patiënten met deze combinatie van problemen
kampen?
Maaike van Dorsten, Erik ten Broeke en Kees Korrelboom gaan in op het
belang van geindividualiseerde cognitief gedragstherapeutische analyses
(cognitieve casusconceptualisaties, betekenisanalyses, functieanalyses) in
de behandeling van problemen waar inmiddels keurige evidence-based behandelprotocollen voor beschikbaar zijn.
Henny Visser ten slotte, besteedt aandacht aan het ‘inference based
approach’ model voor obsessief compulsieve stoornis. Geïllustreerd met
mooie voorbeelden laat zij zien dat deze benadering op wezenlijke punten
verschilt van cognitieve gedragstherapie en vermoedelijk veel effectiever
is dan we denken.
Ik hoop dat dit nummer van TvG, gelezen met een glaasje in de tuin of
op het balkon, de schaarse mogelijkheden voor professionele contemplatie
opluistert.
PAUL BOELEN Hoofdredacteur
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