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redactioneel

Fijn dat u het derde nummer van 2017 in de hand hebt genomen! Dit nummer
biedt vier bijzondere artikelen. Marieke Toffolo deed een paar jaar onderzoek naar onderliggende mechanismen van dwang. Zij opent dit nummer
met een fraai artikel waarin zij haar studies samenvat en laat zien hoe checkgedrag en onzekerheid elkaar versterken. Implicaties voor de behandeling
van dwang op basis van dit experimentele onderzoek komen ook aan bod.
Anne Vollbehr en Erik ten Broeke besteden aandacht aan een probleemgebied dat steeds meer aandacht krijgt: misofonie, ofwel, losjes sprekend, hevige emotionele en fysieke reacties op de geluiden van anderen. Zij geven uitleg over dit bijzondere probleem en beschrijven een casus die een succesvolle
behandeling weergeeft. Een artikel om, zonder geluiden, van te smullen.
Het derde artikel is van Karin Remmerswaal, Neeltje Batelaan, Jan Smit,
Patricia van Oppen en Anton van Balkom. Het beschrijft een korte gedragstherapeutische familie-interventie voor patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis. Het artikel geeft overtuigend weer dat aandacht voor het
systeem rondom OCS-patiënten veel kan toevoegen aan hun behandeling.
Femke Grimbergen en Michel Reinders sluiten af met een prikkelende forumbijdrage: Bezinnen na het beginnen: Wat te doen als het probleem niet duidelijk wil worden? Mocht u ook iets willen delen in onze rubriek Forum, doe
dat dan gerust. Of misschien las u deze zomer mooie boeken over ons vak?
Aarzel dan niet uw mening daarover neer te leggen in een boekbespreking!
Ik wens u veel leesplezier, namens de redactie.
Paul Boelen
Hoofdredacteur
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