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Rectificatie
In het vorige nummer van Gedragstherapie (2017, 50(1)) staat op het omslag
onder de rubriek Forum bij de tweede bijdrage abusievelijk ‘Reinout W. de
Vries’. Dit is niet juist, het moet ‘Reinout W. Wiers’ zijn.
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