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redactioneel

Beste lezers, het nieuwste nummer van Gedragstherapie brengt diverse fraaie
stukken die vanuit verschillende invalshoeken illustreren hoe scientists,
practitioners en scientist practitioners de cognitief-gedragstherapeutische
wetenschap en praktijk almaar blijven verrijken. Erik ten Broeke en Marleen
Rijkeboer openen met een stuk over vermijding en veiligheidsgedrag bij de
behandeling van angststoornissen. Zij nemen ons mee langs theoretische
en praktische overwegingen en handvatten. Een toegankelijk stuk en een
fijne opfriscursus CGT-analyses. Uit het Utrechtse Experimental Psychopathology Lab komt een studie van Kevin van Schie en Suzanne van Veen over
de rol van snelheid van oogbewegingen bij het vervagen van emotionele herinneringen bij EMDR (let vooral ook op de mooie Bayesiaanse statistiek die
we nog zo weinig terugzien in ons tijdschrift). Wim Tops en Eric Heyns bespreken de toepassing van CGT bij een jongen met autisme en pica. Colinda
Serie en Corine de Ruiter prikkelen onze gedachten over de nadelen van het
gebruik van het predicaat ‘psychopathie’ bij jeugdigen. In het themanummer rondom 50 jaar gedragstherapie van september 2016 kwam naar voren
dat de effecten van cognitieve bias modificatie (CBM) hooguit bescheiden
zijn. Reinout Wiers is in zijn forumbijdrage kritisch over deze vaststelling
en nodigt uit tot meer optimisme over het nut van CBM. In een boekbespreking van Martie Vink en Frieda Aelen ten slotte wordt de nieuwste bestseller
van Dick Swaab besproken. Een mooi, oogstrelend geheel. Prikkelend voor
de praktiserende en prakkiserende collega’s. Veel leesplezier!
Paul Boelen
Hoofdredacteur
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