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redactioneel

Voor de meesten zit de vakantie er weer op. Ik hoop dat je genoten hebt en
met energie weer aan het werk gaat. En dat er ook wat energie is om weer
nieuwe dingen te leren, bijvoorbeeld in dit nummer en tijdens de congressen die gepland zijn in het najaar. Zelf was ik net voor de zomervakantie
op een congres van de onderzoeksschool Experimentele Psychopathologie
waar zowel internationale bekende sprekers waren, zoals professor Michelle
Craske, professor David Clark en professor Richard McNally, alsook nationale (Nederlandse en Vlaamse) bekende sprekers en bezoekers. Deze kennis
gaat ook weer bij jullie terechtkomen, aangezien een aantal van hen heeft
toegezegd een bijdrage voor het tijdschrift te schrijven. Ik noem (nog) geen
namen, maar dit is wel een subtiele reminder (ze lezen ook het tijdschrift),
want we zien natuurlijk graag inspirerende stukken in het tijdschrift.
Ik verwacht dat het inspireren met het huidige nummer wel gaat lukken;
het is een dik nummer geworden met maar liefst zeven bijdragen. De eerste bijdrage gaat over placebo-effecten. Dit wordt natuurlijk vaak als iets
hinderlijks gezien in de wetenschap, maar Michel Reinders en Yara Wurtz
beargumenteren waarom placebo-effecten juist kansen bieden om onze zorg
te verbeteren. Een verfrissend perspectief in deze open-access-bijdrage die
vrijelijk met collega’s gedeeld kan worden. In de tweede bijdrage beschrijft
Simone de la Rie narratieve exposuretherapie voor posttraumatische-stressstoornis. De derde bijdrage, van Tiffany Naets, Maurane Desmet en Caroline
Braet, gaat over de rol van ouder-kindinteracties in eetgedrag van kinderen
en jongeren, en de (beperkte) toepassing van deze inzichten in behandeling.
Dick Barelds en Pieternel Dijkstra bespreken vervolgens een vragenlijst
waarmee drie vormen van jaloezie binnen partnerrelaties kunnen worden
onderscheiden.
Er zijn twee boekbesprekingen. Het boek De therapeutische relatie in de
ggz van Anja de Bok (2020) wordt besproken door Annelies van Ree en het
boek Stemmen horen begrijpelijk maken van Marius Romme, Sandra Escher
en Dirk Corstens (2021) wordt besproken door Hanneke Schuurmans.
Tot slot gaat de rubriek Voor u gelezen over therapeutfactoren die samenhangen met therapist drift. Kennis blijkt zo’n therapeutfactor te zijn en dat
is ergens goed nieuws, aangezien we daar invloed op hebben, onder andere
door het lezen van dit nummer en congresbezoek!
Elske Salemink
Hoofdredacteur
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