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redactioneel

Welkom bij het vierde nummer van ons prachtige periodiek. Het is alweer
het laatste nummer van deze jaargang. Ik hoop dat u terugkijkt op een goed
jaar, met de verjaardag van de VGCt als een van de hoogtepunten in de arbeidssituatie. De redactie was blij met het themanummer verbonden met
de verjaardag, en zeer verheugd over de vele positieve reacties daarop. Ook
het tijdschrift is springlevend. Dit tonen we opnieuw aan met dit nummer,
waarin u vijf mooie, gevarieerde bijdragen aantreft.
Van Rijsbergen en Bockting kraken kritische noten over het belang van
cognitieve reactiviteit bij depressie. Stemmingsgerelateerde activatie van
disfunctionele aannamen wordt beschouwd als een risicofactor voor depressie. Lees het artikel en stel uw gedachten bij. Liber en haar collega’s besteden
aandacht aan opstandig en antisociaal gedrag bij kinderen. Zij gaan in hun
studie na in hoeverre eigenschappen van de therapeutische alliantie een rol
spelen in de relatie tussen enerzijds de ernst van psychopathische trekken
bij kinderen met disruptief gedrag en anderzijds het effect van behandeling
voor deze kinderen. Van Berlo en haar collega’s onderzochten de relatie tussen sociale vaardigheden en internaliserende en externaliserende problematiek bij een grote groep jongeren opgenomen in een JeugdzorgPlus-instelling.
Hornsveld schetst samen met collega’s de achtergrond van een cognitief-gedragstherapeutisch groepsprogramma voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden. Vanryckeghem sluit dit nummer met een artikel in de
rubriek ‘Kort instrumenteel’, over een instrument dat cognities over stotteren meet bij heel jonge kinderen.
Wij hopen dat dit nummer u aan het denken zet. Het is haast overbodig
te melden dat u uw reacties uiteraard altijd aan onze redactie kunt voorleggen. Als u dat doet in de vorm van een doorwrocht stuk tekst met een prikkelende stellingname, dan zou u daarmee zelfs in onze rubriek ‘Forum’ kunnen
belanden.
Ten slotte wil ik hier aankondigen dat Rudi De Raedt zijn werkzaamheden in
de redactie gaat beëindigen. Rudi heeft zich ruim tien jaar ingezet voor ons
tijdschrift. Ik wil Rudi daarvoor, mede namens de redactie, heel hartelijk
bedanken. We zullen je missen, Rudi. En we wensen je veel succes met al je
werk.
Paul Boelen
Hoofdredacteur
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