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redactioneel

Hebt u een goede zomer gehad? Ik hoop het. Met frisse zin, bedaard gemoed
en ontspannen lichaam weer aan de slag. Bent u weggeweest, dan zullen uw
cliënten blij zijn dat u er weer bent. Dit derde nummer van ons periodiek
beoogt uw kennis wat aan te vullen en de debater in u te prikkelen.
Ger Keijsers opent het nummer met de tekst die hij uitsprak bij de aanvaarding van een hoogleraarschap eerder dit jaar. Hij heeft een grote bijdrage
geleverd aan de emancipatie van evidence-based psychotherapie. In zijn inaugurele rede verdedigt Keijsers dat effectieve psychotherapie bestaat uit
theoretisch en empirisch goed onderbouwde behandeltechnieken. Het lijkt
zo’n vanzelfsprekendheid, maar dat is het helaas niet.
Kristien Vuylsteke en haar collega’s besteden aandacht aan de plaats van
traumagerichte cognitieve gedragstherapie in de behandeling van mensen
met psychogene niet-epileptische aanvallen die verband houden met traumagebeurtenissen. De casus in het artikel illustreert dat deze plaats prominent moet zijn.
Adrie Seldenrijk en haar collega’s geven een overzicht van de stand van
zaken op het gebied van trainingen die beogen geheugenspecificiteit bij depressieve patiënten te bevorderen. Dit is een boeiend thema. Er zijn steeds
meer interventies die direct aangrijpen op onderliggende mechanismen van
psychopathologie. Eerst zijn ze succesvol in het ‘lab’ en vervolgens blijken ze
ook succesvol in de weerbarstige klinische praktijk. Trainingen voor geheugenspecificiteit zijn daar een mooi voorbeeld van.
U treft in TvG niet zo vaak vertaalde stukken aan, maar nu hebben we een
uitzondering gemaakt. We leggen u namelijk een prachtig stuk voor van Glen
Waller over therapist drift. Deze term laat zich lastig vertalen. Maar de boodschap van het stuk is duidelijk: nog te vaak zijn cognitief gedragstherapeuten
weinig geneigd om cognitief-gedragstherapeutische interventies goed in te
zetten. Ik ben benieuwd wat u van dit stuk vindt.
De vijfde bijdrage is van Annemieke Driessen en Erik ten Broeke. Zij zetten kort en helder beginselen van EMDR en schematherapie op een rij, en
bespreken hoe deze benaderingen geïntegreerd kunnen worden in de behandeling van complexe traumagerelateerde problematiek. Een mooie bijdrage
voor liefhebbers van beide richtingen (die het soms zo ernstig met elkaar oneens kunnen zijn) en andere geïnteresseerden.
De avonden worden weer langer. Ik wens u veel leesplezier.
Paul Boelen Hoofdredacteur
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