
Laudatio

Kees Korrelboom is in 1951 geboren in Amsterdam, waar hij in 1980 is afgestudeerd 
in de persoonlijkheidsleer aan de UvA. Aad Burger is zijn leermeester in de 
grondbeginselen van de gedragstherapie. Hij heeft van hem geleerd om uit te gaan 
van operant gedrag. Dat sluit  goed aan bij de directe, onomwonden nuchtere kijk 
van Kees. op het leven. Als geen ander kan hij zeggen waar het op staat zonder de 
ander voor het hoofd te stoten.

In 1988 heeft Paul Eelen hem in een supervisorencursus van de VGCt geïnspireerd 
om vanuit het hier-en-nu dieper te graven in de leertheorie, om de wortels van 
de klassieke en operante conditionering bloot te leggen. En dat is niet aan een 
dovemans oor gezegd. Het gaat daarna hard, steeds harder met Kees!

Hij is in 1995 gepromoveerd op een (nog conventioneel opgezette) studie, waarin 
bij de paniekstoornis met agorafobie exposure in vivo vergeleken wordt met 
paniekmanagement voorafgaande aan exposure in vivo. Intussen is ondergronds 
al het gerommel van een aardverschuiving te horen. In de periode 1993 tot en met 
2014 heeft Kees, als eerste auteur, in een drietal handboeken de complete leertheorie 
diepgaand herschreven. Wie van ons heeft ze niet in de boekenkast staan? Hij heeft 
het tweecomponentenmodel van betekenis- en functieanalyse ontworpen. Zijn op 
deze fundamenten gebaseerde transdiagnostische interventie, ‘Competitive Memory 
Training’, in de volksmond COMET genaamd, verdient een plaats in de Van Dale 
van de cognitieve gedragstherapie. Het (voorlopige) opus magnum 'Geïntegreerde 
cognitieve gedragstherapie, handboek voor theorie en praktijk uit 2004 (herzien in 
2014) samen met Erik ten Broeke, is ruim 800 bladzijden dik. Dat is geen pagina te 
veel.

Bijzonder aan de positie van Kees in het cognitief-gedragstherapeutische veld is dat 
voor hem de idiosyncratische diagnostiek op basis van de leertheorie centraal staat. 
Heeft casusconceptualisatie meerwaarde boven protocollen? Hij is allesbehalve 
een ivoren toren wetenschapper. Hij is net zo goed clinicus, psychotherapeut in hart 
en nieren, ware het niet dat je hem met de titel psychotherapeut geen plezier doet 
vanwege de associatie met gebrekkige wetenschappelijke evidentie. Dit in twee 
werelden staan heeft in 2009 geleid tot het 'Praktijkboek geïntegreerde cognitieve 
gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat.’, met Kees als redactielid en 
een revisie in de maak. Deze spreidstand leidt tot een indrukwekkende internetsite, 
home.planet.nl/~korre003/, actueel gehouden door zijn liefhebbende partner en 
webmaster Yvonne. We turven 125 wetenschappelijke publicaties en 160 lezingen en 
workshops, met een breed spectrum van onderwerpen en voor een wijd uitwaaierend 
publiek van psychoanalytici tot bankiers, met de laatste vijf jaar opvallend veel 
workshops!
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Kees is gul. In vele hoedanigheden, eerder als hoofdopleider van de RINO en van 
de registeropleiding VGCt, tegenwoordig als directeur van Westland Workshops én 
als supervisor, brengt hij met zijn kennis en vaardigheden jonge collega’s tot bloei. 
In het hele land kom je zijn draai- en werkboeken tegen. En dat zijn eigen naam als 
auteur daarbij regelmatig weggemoffeld is, nou ja, wat dan nog! Zo eigen is zijn 
gedachtengoed ons blijkbaar geworden. 

Terecht wordt hem in 2015 als kroon op zijn werk het bijzonder hoogleraarschap met 
als leeropdracht de ‘translationele en transdiagnostische psychologische interventies 
in de (geestelijke) gezondheidszorg’ aan de Tilburg University toegekend. Dat is hem 
wel toevertrouwd. Kees is nu bijna volrijpt. Het enige wat er nog aan ontbreekt is het 
erelidmaatschap van de VGCt!

Graag benoemt het bestuur van de VGCt, als blijk van erkenning, prof. dr. Kees 
Korrelboom tot erelid van de vereniging.
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