Laudatio
Prof. Dr. Else de Haan is over een lange periode en op vele manieren van grote
betekenis geweest voor de cognitieve gedragstherapie in Nederland en daarbuiten.
Else de Haan heeft een bijdrage geleverd aan vele tientallen publicaties in de vorm
van artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften, boeken
en boekhoofdstukken. Deze hebben op hun beurt een bijdrage geleverd aan zowel
de wetenschappelijke kennis over, als de dagelijkse praktijk van de cognitieve
gedragstherapie bij vooral kinderen en jeugdigen.
In mei 2012 heeft Else de Haan het hoogleraarsambt met het uitspreken van haar
oratie getiteld ‘De nalatenschap van Mary Cover Jones, wetenschap en praktijk bij de
behandeling van kinderen met psychische stoornissen’ aanvaard. Sindsdien verricht
zij haar werkzaamheden in de hoedanigheid van bijzonder hoogleraar ‘Cognitieve
gedragstherapie bij kinderen en adolescenten’ aan de Universiteit van Amsterdam.
In kleinere verenigingskring ook wel benoemd als ‘onze VGCt hoogleraar’. De
belangrijkste opdracht bij deze leerstoel is het versterken van de relatie tussen
wetenschap en praktijk en het implementeren van bewezen effectieve behandelingen
(lees, in veel gevallen cognitieve gedragstherapie) voor kinderen met psychische
stoornissen, in het bijzonder angststoornissen.
Else de Haan heeft haar bijdrage aan de cognitieve gedragstherapie ook via talrijke
functies en hoedanigheden binnen de VGCt en, op internationaal niveau de
EABCT, geleverd. Voor de waarde hiervan voor de VGCt is zij enige jaren geleden
al onderscheiden als lid van verdienste. De meer ultieme waarde hiervan voor de
cognitieve gedragstherapie rechtvaardigt naar de mening van het bestuur mede de
huidige voordracht voor het erelidmaatschap.
Else de Haan kan met recht een boegbeeld van de cognitieve gedragstherapie in
Nederland worden genoemd. Zij is een belichaming van de sterke band tussen
cognitieve gedragstherapie en wetenschappelijk onderzoek. En een schoolvoorbeeld
van de synergie die een goede wisselwerking tussen zorg en onderzoek teweeg kan
brengen. Het erelidmaatschap van de VGCt ‘kan worden verleend aan degene die
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling of uitvoering van de
cognitieve gedragstherapie’. Het bestuur benoemt Else de Haan om deze reden van
harte als erelid van de vereniging.
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