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Anja Greeven en Arnold van Emmerik zijn er duidelijk in: exposuretherapie verdient meer aandacht, omdat exposuretherapie een veel geadviseerde
therapie is in richtlijnen en zorgstandaarden. Zo bezien is het eigenlijk opvallend dat er nog niet eerder een handboek is verschenen over exposuretherapie. De auteurs vullen dit hiaat op en zetten daarmee in op het vergroten
van de expertise en de competentie van therapeuten in het uitvoeren van
exposuretherapie. Ze slagen hier goed in. Theorie en praktijk komen beide
uitgebreid aan bod. Het boek is daarmee van waarde voor zowel de beginnende als de ervaren therapeut om volgens de meest recente inzichten zo
optimaal mogelijk exposuretherapie uit te voeren.
Als lezer word je in deel 1 meegenomen in de ontstaansgeschiedenis van
de exposuretherapie zoals we die vandaag de dag uitvoeren. Ook wordt
aandacht besteed aan onderzoek, werkingsmechanismen en therapist drift.
Deel 2 gaat in op specifieke vormen van exposuretherapie in de praktijk, zoals exposure in vivo en narratieve exposuretherapie. In deel 3 van het boek
wordt een blik geworpen op de toekomst, inclusief het farmacologisch versterken van exposuretherapie.
De auteurs beschrijven exposuretherapie – terecht – als een transdiagnostische therapievorm. In het tweede deel van het boek valt op dat een
aantal hoofdstukken een belangrijke nadruk hebben op een specifieke classificatie, zoals PTSS. Bij sommige technieken, zoals imaginaire exposure, is
dit een logische keuze, die de lezer helpt om de therapie zoveel mogelijk
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te optimaliseren. Andere hoofdstukken presenteren exposure juist heel
transdiagnostisch, zoals de hoofdstukken over interoceptieve exposure en
exposure in een virtuele omgeving. Dit inspireert tot het opstellen van een
goede individuele casusconceptualisatie. Om deze transdiagnostische kijk
te versterken, was het wellicht prikkelend geweest om meer casuïstiek en
informatie te geven over het toepassen van exposure buiten de stoornissen
die de meeste therapeuten er al mee associëren (angst-, dwang- en posttraumatische-stressstoornissen). Zo worden psychotische klachten in het boek
slechts terloops genoemd (met uitzondering van het hoofdstuk over exposure in een virtuele omgeving), terwijl ook hierbij veel mogelijkheden zijn
voor exposure. De techniek wordt bijvoorbeeld in het Handboek psychose
(van der Gaag & Staring, 2019) genoemd als interventie om veiligheids- en
vermijdingsgedrag aan te pakken in de behandeling van paranoia, en van
opdrachtgevende en dreigende stemmen. Ook valt te denken aan exposure
die wordt ingezet in persoonlijkheidsbehandelingen, zoals dialectische gedragstherapie (DGT). In DGT wordt de cliënt immers aangemoedigd disfunctioneel gedrag te onderzoeken en tegengesteld te handelen (Linehan,
2016).
De auteurs maken – ondersteund door wetenschappelijk onderzoek
– duidelijk welke technieken gedateerd zijn, zoals exposure combineren
met ontspanningsoefeningen. In verschillende hoofdstukken wordt onderstreept dat vanuit het inhibitieleren angstafname geen doel op zich is, maar
dat het gaat om leren dat de verwachte ramp niet optreedt. In elk hoofdstuk
wordt door de respectieve auteurs op eigen wijze teruggegrepen op maximale falsificatie van disfunctionele verwachtingen. Hoewel angst als factor
in het inhibitiemodel de tweede viool speelt ten opzichte van verwachtingsdisconfirmatie (zie onder andere Vervliet et al., 2014), komt angst veel terug
in de bewoordingen in het boek: angstige situaties, angstige verwachtingen,
verdragen van angst, angststoornissen. Aangezien voor cliënten de ervaren
angst doorgaans vooropstaat, is dit begrijpelijk. Met name voor beginnende
therapeuten is het daarom helpend dat het theoretische kader van inhibitieleren steeds opnieuw naar voren wordt gehaald.
Deel 3 van het boek maakt een uitstapje naar imaginaire rescripting.
Dit is een vreemde eend in de bijt, aangezien verondersteld wordt dat de
werkingsmechanismen hiervan anders zijn dan exposure. Imaginaire rescripting staat vooral bekend als een US/UR-herevaluatietechniek, waarbij
de oorspronkelijke representatie wordt veranderd (zie onder andere Korrelboom & ten Broeke, 2014). Dit in tegenstelling tot inhibitieleren, waarbij
een nieuwe representatie wordt gevormd die de oorspronkelijke inhibeert
en de CS dus een andere voorspellende waarde krijgt. Gechargeerd gesteld:
wordt het oorspronkelijke pad bewerkt of wordt een nieuw pad aangelegd?
Bij imaginaire rescripting speelt verwachtingsdisconfirmatie bovendien
geen (duidelijke) rol, in tegenstelling tot bij (imaginaire) exposure, waarbij dit centraal staat. Het hoofdstuk is een interessante toevoeging aan het
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boek, die het techniekenarsenaal van de therapeut kan vergroten. Tegelijkertijd is ons niet helder waarom wel een uitstapje wordt gemaakt naar imaginaire rescripting, maar niet naar andere technieken, zoals EMDR. Naar het
integreren van zowel exposuretherapie als EMDR in één behandeling wordt
immers de afgelopen tijd onderzoek verricht (zie bijvoorbeeld van Minnen
et al., 2020).
Samengenomen is dit een boek een waardevolle toevoeging aan de boekenkast van zowel beginnende als ervaren therapeuten. Het doet recht aan
een ogenschijnlijk eenvoudige therapie, waar echter meer bij komt kijken
wanneer men haar volgens de letters van de kunst wil uitvoeren en de cliënt
de meest effectieve behandeling wil bieden. Het boek is informatief, helder,
leest gemakkelijk en loopt over van recent onderzoek. Wij hopen dan ook dat
het Handboek exposure ertoe zal leiden dat meer cliënten toegang krijgen tot
een goed uitgevoerde exposurebehandeling – en dat therapeuten die er nog
koudwatervrees over ervaren over de drempel geholpen zullen worden.
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