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redactioneel

Welkom in het tweede nummer van Gedragstherapie van 2021. We hebben
weer met zorg een gevarieerd nummer samengesteld, maar eerst even wat
anders. We hebben binnen de redactie afscheid genomen van twee gewaardeerde leden: Robert Didden en Marleen Rijkboer. Beiden beschikken over
enorm veel kennis, zowel specialistische kennis binnen hun eigen expertise,
als brede kennis van het veld. Robert en Marleen: jullie gaan absoluut gemist worden binnen de redactie! En zoals menigeen vast al weet, is het goede
nieuws dat Marleen wel betrokken blijft bij de VGCt, en wel in de functie
van voorzitter. In de tussentijd hebben we ook al twee nieuwe redactieleden
welkom kunnen heten. Ten eerste Kristof Hoorelbeke. Hij is werkzaam als
postdoctoraal onderzoeker en docent aan de Universiteit Gent en tevens als
therapeut bij Praktijk De Golfbreker; een mooi voorbeeld van een scientistpractitioner. Ten tweede Arnold van Emmerik. Hij is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en wellicht het bekendst als de vorige voorzitter
van de VGCt. Welkom allebei!
Dit tweede nummer van 2021 start met een bijdrage van Pauline Stas,
Ernst Koster, Rik Schacht en Jonas Everaert over hopeloosheid. Hopeloosheid speelt een belangrijke rol bij verschillende vormen van psychopathologie. Met behulp van netwerkanalyse zijn verschillende aspecten van hopeloosheid onderzocht. Vervolgens richten Jacquelijne Schraven, Denise
Matthijssen, Carli van de Weerden, David Heyne en Denise Bodden zich
op acceptance and commitment therapy (ACT) voor adolescenten met een
recidiverende depressie. In hun bijdrage worden een kwaliteitsonderzoek
en een pilot-effectonderzoek naar het behandelprotocol beschreven. Met de
daaropvolgende twee boekbesprekingen blijven we bij kinderen en adolescenten. Robbin Willems bespreekt het werkboek Emotieregulatietraining
bij kinderen en adolescenten van Elisa Boelens en collega’s (2019) en Joop
Bosch twee kindergidsen (de ene over zelfwaardering en de andere over
angst) van Poppy O’Neill (2020). Tot slot gaat de rubriek ‘Voor u gelezen’
over de mogelijkheden om e-health in de klinische praktijk te integreren.
Het is een divers nummer geworden, met deze keer veel aandacht voor kinderen en jongeren.
Ik wens u veel leesplezier.
Elske Salemink
Hoofdredacteur
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