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redactioneel

Welkom in het tweede nummer van 2016. Dit is een ‘gewoon’ nummer, ingeklemd tussen het vorige themanummer over hechting en een komend themanummer waarin we vieren dat de Nederlandse cognitieve gedragstherapie een fitte vijftiger is.
Sandra Speekenbrink, Marie-José van Hoof, Natasja van Lang en Robert
Vermeiren openen met een bijdrage over de rol van cognitieve emotieregulatie en gehechtheidsrepresentaties bij depressie bij jongeren. Cognitieve
emotieregulatie als rumineren en catastroferen blijken belangrijke boosdoeners bij depressie te zijn; hoe dat precies zit en wat implicaties zijn voor behandeling leest u in het artikel.
Jeroen Schnitzler en Lieke Christenhusz bespreken in de tweede bijdrage
een verkennende studie naar het nut van mindfulness-based cognitieve therapie als aanvulling op reguliere zorg bij patiënten met chronische angst en/
of depressie. Een studie uit de klinische praktijk die laat zien dat mindfulness
als onderdeel van zorg voor deze patiënten veelbelovend is en meer onderzoek verdient.
Wim Tops, Eric Heyns en Nady Van Broeck bespreken in het derde artikel op welke wijze cognitieve gedragstherapie toegepast kan worden in de
behandeling van angststoornissen bij kinderen en adolescenten met autismespectrumstoornissen. Aan de hand van twee casussen worden procedures
geïllustreerd en hypothesen over werkingsmechanismen van exposure bij
deze groep uitgewerkt.
Francis De Groot en Geert Dom leren ons lessen over adjunctief gedrag. Ik
zou zeggen: een soort bijdrage dat we te weinig zien in dit tijdschrift. We leren erin dat het bestuderen van ratten veel leert over het gedrag van mensen.
Michel Reinders kraakt in zijn Forum-bijdrage over diagnostiek bij psychosomatiek een kritische noot over de gevolgen van de late invoering van
de DSM-5.
Ik nodig u uit te lezen en te studeren op deze mooie bijdragen en zie u
graag bij de verjaardag van de springlevende cognitieve gedragstherapie het
komend najaar.
Paul Boelen
Hoofdredacteur
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