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redactioneel

Welkom bij dit eerste nummer van 2015. Met het gure klimaat op veel van
onze werkplekken is het prettig dat de dagen weer gaan lengen en dat de
temperatuur, buiten althans, zoetjes weer stijgt. Het Tijdschrift voor Gedragstherapie ondersteunt wederom met plezier uw momenten van bezinning. Ik hoop dat u net als ik geniet van de prachtige nieuwe jas waarin ons
periodiek alweer een jaartje verschijnt. Er is nu ook een nieuwe, fraaie website: www.tijdschriftgedragstherapie.nl. Op de website treft u meer informatie aan over het tijdschrift en kunt u het archief raadplegen.
Terug naar dit gevarieerde nummer. De heren van Els en Knipscheer openen met een bijdrage over CGT bij allochtonen. Zij wijzen ons op het belang
van een cultuursensitieve benadering en bespreken wat dat behelst.
De Vlaamse collega’s Demeyer en De Raedt besteden aandacht aan ouderen, een doelgroep die in ons tijdschrift meer aandacht verdient. Hun bijdrage gaat over de regulatie van positief affect bij depressieve klachten en de
beïnvloeding van deze regulatie.
De dames Enschede, van Hout, Vet en van Dijken gaan in op het klinisch
beeld, de diagnostiek en de behandeling van pathologisch huidpulken. Het
probleem komt vaker voor dan u misschien dacht. Gelukkig kunnen diverse
typische CGT-interventies hiervoor worden ingezet.
In een Forum-bijdrage kijkt Filip Raes terug op een rondetafeldiscussie over
de zogenoemde ‘derde generatie gedragstherapieën’. Hoe verhouden deze benaderingen zich tot klassieke CGT? En hoe groeit deze nieuwe generatie op?
In het septembernummer van 2014 publiceerden Vuylsteke en haar collega’s over de behandeling van psychogene niet-epileptische aanvallen met
trauma als oorzakelijke factor. Dit artikel illustreerde fraai de complexiteit
van deze behandeling. Ten Broeke, Beer, de Jongh en Lindauer vragen zich
af of de behandeling die Vuylsteke et al. illustreerden anders had gekund.
Vuylsteke en collega’s reageren in de daaropvolgende bijdrage op ten Broeke
en collega’s.
Dit gevarieerde nummer sluit af met een boekbespreking van Oorschot;
zij heeft het boek Gedachten uitpluizen, over CGT bij psychotische klachten,
gelezen en brengt haar enthousiasme op ons over.
Laat het nummer een uitnodiging zijn om de pen ter hand te nemen. Er is
nog veel te leren over allerlei doelgroepen, met allerlei niet-alledaagse klachten, vanuit allerlei — soms ook botsende — visies; wij zien uw bijdragen met
belangstelling tegemoet via onze reeds genoemde, fraaie website.
Paul Boelen Hoofdredacteur
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