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redactioneel

Ik hoop dat u een goede zomer hebt gehad. Misschien hebt u afstand genomen van het werk, energie gestopt in uw gezinsleden, nieuwe omgevingen
en fijne romans. Misschien hebt u in de stilte nagelaten door vakantievierende collega’s juist eens fijn kunnen doorwerken. Of eindelijk eens die
vakliteratuur gelezen die al even op uw wachtte. U weet het: schrijf gerust
een boekrecensie. Wij zijn immer benieuwd naar gezouten en ongezouten
opinies over nieuwe ontwikkelingen in ons vak.
Dit derde nummer van ons tijdschrift biedt een mooi mix van bijdragen.
De redactie presenteert het met trots. David van den Berg, Bianca Raijmakers
en Arnold Scholten openen met een stuk over cognitieve gedragstherapie bij
geesten, djinns en magie. Het zijn verschijnselen waar mensen lang niet altijd onder lijden. Als ze dat wel doen, biedt CGT uitkomst, zo toont dit stuk
overtuigend aan.
De tweede bijdrage is van Jacqueline Bailly en Peter Daansen. De auteurs
beschrijven hoe CGT bruikbaar kan zijn voor de behandeling van angstklachten bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Hun betoog is vergezeld
van een uitgebreide casusbeschrijving, die veel praktische informatie geeft.
Een schoolvoorbeeld van een N=1-studie.
De derde bijdrage komt ook uit het klinische veld. In deze bijdrage, geschreven door Colinda Serie, Carola van Tilburg, Arno van Dam en Corine de
Ruiter wordt een groepstherapie voor het verbeteren van agressieregulatie
bij relationele geweldplegers geïntroduceerd. Ook worden gegevens gepresenteerd die eerste aanwijzingen geven voor de effectiviteit van deze aanpak.
De vierde bijdrage is van Gerjonne Akkerman-Bouwsema, Brenda Biesbroek, Marike Lancel en Coby Gerlsma. Deze biedt een uitvoerig overzicht
van agressievragenlijsten en hun bruikbaarheid voor toepassing in de Nederlandse forensisch-psychiatrische praktijk. Het stuk leert ons welke lijsten
we het best kunnen gebruiken wanneer we agressieve gevoelens, gedachten,
gedrag en veranderingen daarin door behandeling in kaart willen brengen.
Anton Hafkenscheid heeft onmiskenbaar het belang van de therapeutische relatie in CGT en andersoortige psychotherapieën voor het voetlicht gebracht. Zijn recente boek De therapeutische relatie wordt in het laatste artikel
uit dit nummer beschreven door Adriaan Sprey en Jan Bernard.
Veel plezier gewenst.
Paul Boelen
Hoofdredacteur
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