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Door de corona-epidemie is de noodzaak hiervan alleen maar 
duidelijker geworden. Samen met andere verenigingen binnen P3NL 
zijn we betrokken bij een verkenning van een Nationaal Preventie-
akkoord Mentale Gezondheid, om domeinoverstijgend samen te 
werken aan de voorkoming en terugdringing van mentale problemen; 
VWS heeft ons (P3NL) om input gevraagd. 

Want hoe mooi is het als wij met onze kennis van gedrag (cognities en 
emoties) beter kunnen tegengaan dat mensen (opnieuw) verslaafd 
raken, eetstoornissen ontwikkelen, of heel erg angstig of depressief 
worden? Dat begint, zoals gezegd, met een goede signalering. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het project STORM van Sanne Rasing en 
collega’s (pagina 38). Binnen dit preventieproject – gericht op 
depressie bij jongeren – wordt het sociaal domein actief betrokken en 
worden docenten van middelbare scholen opgeleid tot ‘gatekeepers’;  
poortwachters die alert zijn op tekenen van somberheid, depressie  
en suïcidaliteit. Leerlingen vullen vragenlijsten in en wie verhoogde 
somberheidsklachten laat zien, kan meedoen aan lessen die eigenlijk 
een soort groepsbehandeling zijn, gestoeld op CGT-technieken. 

Ik zie ook een belangrijke rol voor cgw’ers; zij bevinden zich – net als 
huisartsen, de poh-ggz en mensen werkzaam in de jeugdzorg – regel-
matig vooraan in de keten. Zij hebben bij uitstek een signalerings-
functie en kunnen grote toegevoegde waarde hebben op het gebied 
van vroegtijdige interventies. Het is dan ook om meerdere redenen 
goed dat we sinds enige tijd een cgw’er in ons bestuur hebben in de 
persoon van Esther Frusch. 

In 2022 willen we rondom het thema preventie informatie verzamelen  
bij en met onze leden: informatie over (de effecten van) preventie.  
In het bijzonder vroegtijdige interventies en terugvalpreventie en  
de verschillende mogelijkheden daarin, maar ook de rol van de 
VGCt(-leden) hierbij. Heb jij daar als onderzoeker, cgt’er of cgw’er 
ideeën over, laat het ons vooral weten en neem contact op met het 
bestuur via communicatie@vgct.nl. 

Marleen Rijkeboer
Voorzitter VGCt

VOORWOORD

Preventiekansen zien  
Onze nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, wil meer inzetten op preventie.  

Dat moet ook, willen we de gezondheidszorg betaalbaar houden. Maar ook maat-
schappelijk gezien is het wenselijk en verstandig. Voorkomen is immers beter dan 

genezen. Naast behandelen moeten we als cognitief gedragstherapeuten ook 
aandacht besteden aan vroegdetectie en preventieve interventies, bijvoorbeeld om 

terugval te voorkomen en de mentale gezondheid te bevorderen. 
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DIENSTEN EN DINGEN

OVERKOEPELEND

Nieuwe podcast 

Er is weer een nieuwe VGCt-podcast beschikbaar! In deze tiende aflevering vertelt 
Alexandra Dingemans, senior onderzoeker bij ggz-Rivierduinen Academie, over de 
behandeling van de eetbuistoornis Binge Eating Disorder (oftewel BED). 
Hadden we niet al een aantal afleveringen aan eetstoornissen gewijd? Klopt, maar 
Alexandra heeft een duidelijke boodschap: BED komt vaker voor dan je denkt en gaat 
gepaard met enorme schaamtegevoelens. Luisteren dus! En als je wilt voorkomen dat  
je afleveringen mist, abonneer je dan snel op ons kanaal op Spotify of iTunes.

Vorig jaar heeft P3NL de kennisagenda 
geïntroduceerd. Door wetenschappelijk 
onderzoek dicht bij de praktijk te brengen, 
willen we de psychologische en peda-
gogische zorg verbeteren. De invalshoek 
van psychologische en pedagogische 
zorgprofessionals is namelijk anders dan 
die van bijvoorbeeld psychiaters of een 
patiëntenorganisatie. Deze organisaties 
(NVvP en MIND) hebben zelf ook kennis-
agenda’s ontwikkeld en vonden de 
P3NL-kennis agenda een welkome  
aanvulling. 

Door de inspanning van de dertien 
wetenschappelijke verenigingen en 
beroeps verenigingen – waaronder  
de VGCt – is nu focus aangebracht in de 
onderwerpen die vragen om onderzocht  
te worden. Hierbij gaat het vaak over de 
effectiviteit van interventies, met als rode 
draad ‘meer aandacht voor de persoon en 
minder focus op de stoornis’. Want wat 
werkt eigenlijk voor wie? 

Daarbij is nu het veld aan zet om dergelijke 
onderwerpen op te pakken, mee te doen 
aan calls voor wetenschappelijk onderzoek, 
voorstellen te schrijven of om kennishiaten 
op te vullen door die te vertalen naar na- en 
bijscholings aanbod. Bij kennisontwikkeling 
is de praktijk leidend!  

Wil je een onderzoek onder de aandacht 
brengen of wil je delen hoe je de praktijk en 
wetenschap verbindt, neem dan contact 
op. Op www.p3nl.nl/kennisagenda vind je 
de agenda en praktijkverhalen.

P3NL Kennisagenda

Wat doet P3NL?

P3NL zit aan tafel bij allerlei 
overleggen waar nagedacht wordt 
over wetenschappelijk onderzoek, 
opleiden, verdeling van budgetten 
en verbetering van de Nederlandse 
gezondheidszorg. Aan elk van die 
tafels vertegenwoordigt P3NL, met 
de kennis agenda onder de arm, de 
dertien aangesloten verenigingen 
en zo ook de psychologische en 
pedagogische zorgprofessionals. 
Steeds maken we duidelijk hoe 
belangrijk jullie zijn en hoe groot 
jullie bijdrage is aan mentale 
gezondheid.
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BEN JE EEN KOFFIEDRINKER?
“Ja, maar niet heel fanatiek. Ik drink bij het 
ontbijt twee tot drie kopjes. De rest van de dag 
eigenlijk niet meer. Soms drink ik koffie na een 
etentje met vrienden."

JE BENT GEEN VOORSTANDER VAN KOFFIE IN 
DE BEHANDELKAMER. HOE ZIT DAT?
“Ik heb altijd in de reguliere ggz gewerkt. Daar is 
het de gewoonte dat de therapeut als eerste aan 
de patiënt vraagt of hij koffie of thee wil. Dat is 
vaak nog in de wachtkamer. Ik zat echter altijd 
met mijn patiënten aan een tafel en als je dan 
met koffie of thee begint, creëert dat een sfeer 
alsof je gezellig gaat zitten babbelen met elkaar. 
Dat is therapie niet. Therapie is werken. 
Daarnaast kwam het ook nog wel eens in 
vergaderingen voor dat therapeuten erover 
klaagden dat ze te weinig tijd hadden voor de 
patiënt. Dan kwam ik altijd met de suggestie  
dat ze zouden kunnen beginnen met de koffie 
over te slaan.”

MET WELKE WETENSCHAPPER ZOU JE EEN 
KOP KOFFIE WILLEN DRINKEN? 
“Als het gaat over CGT, vind ik Richard McNally 
heel interessant. Hij zit erg op het grensgebied 
van experimenteel, wetenschappelijk psycholo
gisch onderzoek, maar met grote toepassings
gebieden naar de therapeutische praktijk toe.  
In Nederland zou ik wel (weer eens) koffie willen 
drinken met Marcel van den Hout. Voor hem 
geldt een beetje hetzelfde; op de grens van 
wetenschap en therapiepraktijk.”

JE GEEFT VEEL COMET-WORKSHOPS  
(COMPETITIVE MEMORY TRAINING).  
WAAROM VIND JE DAT BELANGRIJK?
“Ik vind het niet belangrijker dan andere 
trainingen. Dat COMET een van mijn hoofd
thema’s is geworden, is eigenlijk toeval. Ik werkte 
als hoofd van de afdeling persoonlijkheids
stoornissen bij PsyQ. We hadden veel te maken 
met patiënten met borderline problematiek. 
Zelfbeeld en impulsproblemen kwamen vaak 
voor. De afdeling was nieuw en deels om 
organisatorische redenen moesten we een 
modulaire impulscontroletraining ontwikkelen, 
evenals een zelfbeeldtraining. Die manier van 
zelfbeeldtraining was vrij nieuw. Ik vind dat als je 
iets nieuws opzet, je ook moet kijken of het klopt. 
Dus ben ik COMET gaan onderzoeken. Op  
een gegeven moment kijk je dan achter je en  
zie je dat je een soort COMETvoorman bent 
geworden.” 

In deze rubriek drinken we koffie met een VGCt-(kader)lid en stellen we enkele 
persoonlijke vragen. Deze keer is de beurt aan Kees Korrelboom. Kees is onder 
meer klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut en was werkzaam als 

bijzonder hoogleraar aan Tilburg University. Inmiddels is hij met pensioen.

...Kees
KOFFIE MET...



“MOOI ELEMENT 
AAN GROEPS

BEHANDELINGEN 
WAS DE COMBINATIE 

VAN CGT'ERS EN 
EEN CGW'ER”
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Een bipolaire stoornis en langdurige insomnie komen 
vaak samen voor. Een vicieuze cirkel kan dan ont
staan; langdurig slecht slapen hangt samen met een 
slechter verloop van de bipolaire stoornis. Meestal 

worden de slaapproblemen tegen gegaan met medicijnen, 
terwijl ook CGTi (CGT bij slapeloosheid) kansen biedt.  
Klinisch psycholoog Odile Swagemakers onderzocht met 
collega’s of CGTi voor euthyme patiënten met een bipolaire 
stoornis haalbaar en acceptabel is als deze wordt aan
geboden in groepsvorm. 

CGT-I: GEMISTE KANS
Odile volgde haar opleiding tot specialist toen ze samen  
met psychiater Raphael Schulte een onderzoek startte naar 
de toepasbaarheid van CGTi bij patiënten met een bipolaire 
stoornis. “CGTi wordt aan deze patiëntengroep – en 
eigenlijk sowieso in de specialistische ggz – zelden aan
geboden, ondanks dat eerste onderzoeksresultaten laten 
zien dat CGTi niet alleen veilig is maar ook slaap en 
functioneren verbetert. Wij kozen voor een haalbaarheids
studie met groepsbehandelingen, omdat bij succesvolle 
toepassing in een groep, méér patiënten met een bipolaire 
stoornis en slapeloosheid goed behandeld kunnen worden. 
De studie zou dus kunnen helpen om deze behandeling 
breder beschikbaar te maken voor deze doelgroep.  
We hoopten daarnaast dat de groepsvorm, door de 
 onderlinge betrokkenheid, meerwaarde zou bieden aan  
de deelnemers.”

SAMENWERKING MET CGW’ER
De behandeling begon met een individuele sessie, gevolgd 
door zeven groepssessies. In de groeps behandeling werden 
samen oefeningen gedaan – zoals ademhaling en progres
sieve relaxatie – maar er was vooral ook aandacht voor  
specifieke factoren bij een bipolaire kwetsbaarheid en de  
individuele doelen van elke patiënt. Een mooi element aan 
de groepsbehandelingen was de combinatie van cgt’ers en 
een cgw’er. Odiles collega Karola Kleyn, sociaal psychiatrisch  
verpleegkundige en systeemtherapeut, had veel affiniteit 
met groepsbehandelingen, bipolaire stoornissen én CGT.  
Ze was daarom bij uitstek geschikt als behandelaar binnen 
dit onderzoek. “De samenwerking tussen cgt’er en cgw’er 
ging heel goed. Je spreekt dezelfde taal. Vanuit onderzoeks
perspectief waren de cgt’ers heel nuttig. In de behandelingen 
zelf merk je dat een cgw’er snel en makkelijk de vertaalslag 
maakt naar de individuele personen in een groep. Waar de 
cgt’er vanuit de theorie uitlegt hoe negatieve associaties  
tussen de slaapkamer en slapen ontstaan, zal Karola sneller 
inhaken op de concrete inrichting van een slaapkamer, om 
de associaties met slaap weer gezond te maken. Natuurlijk 
mag je dat ook van een cgt’er verwachten, maar die zal toch 
meer vanuit de theorie en het analytische stuk handelen.”  
Karola reageert: “Ik werkte bij elk van de drie groepen met 
een andere cgt’er. De taakverdeling was steeds gelijkwaardig. 
Ik heb ervaren dat ik met mijn opleiding tot cgw'er meer
waarde kon bieden."

ONDERLINGE VERBONDENHEID
Zoals gehoopt, zorgde de groep voor een mooie  
inter actie tussen patiënten. “Ze dachten met elkaar mee,  
gaven elkaar complimenten en hielpen elkaar," vertelt 
Odile. “Positieve ervaringen brachten een goede sfeer in 
de groep, waardoor ook patiënten die moeite hadden om 
nieuw gedrag vol te houden, gestimuleerd werden om te 
blijven oefenen.” Odile denkt dat de onderlinge verbonden
heid versterkt werd doordat de patiënten twee stoornissen 
met elkaar gemeen hadden. Een bipolaire stoornis, die 
gepaard gaat met angst voor ontregeling, en de gevoelens 
die slapeloosheid met zich meebrengt. “Ik denk dat die 
gedeelde achtergrond (bipolair) helpend kan zijn om een 
ander probleem (slapeloosheid) serieus aan te pakken.”

UITDAGING
Zat er ook iets minder ‘moois’ aan dit ‘werkmoment’?  
“Het vinden van voldoende patiënten om een groep  
te draaien was een uitdaging. Dus hoewel we hebben  
aangetoond dat deze vorm van behandeling haalbaar 
is en goed werkt, spelen tijd en kostenefficiëntie een  
rol in de keuze voor het aanbieden van CGTigroepen”, 
 aldus Odile. 

MOOI 
WERKMOMENT

Welk mooi moment uit de praktijk zul je niet snel vergeten? In deze editie vertellen 
Odile Swagemakers en Karola Kleyn over een bijzondere samenwerking.

CGT-i-groep 
zorgt voor 
verbondenheid

Mooi werkmoment

Odile Swagemakers (links) en Karola Kleyn



Herstel van 
depressie verloopt 
non-lineair  
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Theorie Theorie

Marieke Helmich rondde afgelopen februari haar promotieonderzoek af naar verandersignalen bij 
depressiebehandeling. Een complex onderzoek waarbij ze in kaart bracht of er voorspellers zijn 
aan te wijzen die erop duiden dat een behandeling wel of niet gaat aanslaan. “Met dit onderzoek 
hoopte ik de patiënten iets relevants te kunnen vertellen.”

VOORSPELLERS 
Haar doel was om bepaalde voorspellers aan te wijzen 
waarin al vroeg een verandersignaal kon worden 
gedetecteerd, nog voor iemand een plotselinge toe- of 
afname in klachten liet zien. “We keken vooral naar 
wisselingen in een dag. Iemand komt een vriendin tegen 
of heeft een akkefietje met een collega; hoe heftig 
reageert iemand daar dan op en hoelang blijft zo’n 
gebeurtenis hangen? Mijn hypothese was dat als het 
iemands stemming langere tijd uit balans brengt, 
iemand meer kans maakt een transitie door te maken. 
De manier waarop iemand zulke dagelijkse invloeden 
verwerkt, verandert tijdens therapie en omdat er zoveel 
wordt gemeten, kon ik bij sommige mensen een patroon 
ontwaren.” Zo vond Marieke de verwachte verander-
signalen bij een deel van de depressieve personen in 
haar studie, maar niet altijd in dezelfde variabelen, en 
niet voor iedereen. “Uit dit onderzoek blijkt dat het nog 
heel lastig is om dat heel consistent op individueel 
niveau te vinden en dat het moeilijk is om het in het 
algemene te trekken,” zegt Marieke daarover. “Zouden 
variabelen als somberheid en lusteloosheid samen 
gevoelige variabelen zijn? De klinische toepasbaarheid 
zou ‘m liggen in weten wie en welke variabelen zo’n 
verandersignaal zouden laten zien. Maar dat idee 
hebben we nog niet hard kunnen maken. Het ontwerp 
van het onderzoek was zo goed en gedegen, dan had ik 
het wel gevonden.” Ze denkt dat een voorselectie op 
basis van andere kenmerken van de patiënt mogelijk 
meer inzicht kan bieden. “Als we bijvoorbeeld ontwaren 
dat bepaalde vragenlijstscores voor de start van 
behandeling samenhangen met het wél laten zien van 
zulke signalen. Maar daar is het nu nog te vroeg voor.”

Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar depres-
sie, maar slechts weinig op de manier waarop 
Marieke dat deed. Zij koos ervoor op heel 
gedetailleerd niveau te kijken naar pieken, dalen 

en aanhoudende gevoelens die plaatsvinden bij mensen 
met een depressie. “Het idee daarachter is gebaseerd op 
de complex-dynamische systeemtheorie: als we zo 
ingezoomd kijken naar wisselingen op micro-niveau, 
kunnen we ook meer zeggen over de veranderingen  
die op een groter niveau plaatsvinden,” legt Marieke  
uit. “Als we elke dag meerdere keren naar iemands 
stemming kijken, kunnen we dan symptoomveranderingen 
voorspellen?”  

STEMMING METEN
Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden om in 
detail naar gegevens te kijken, denk bijvoorbeeld aan de 
experience sampling methode. “Die methode heb ik 
tijdens mijn master in Maastricht leren kennen,” vertelt 
Marieke. “Dat vond ik een heel boeiende manier om data 
te verzamelen. Door de hoeveelheid metingen binnen 
een persoon, kan je de patiënt gepersonaliseerde en ‘op 
maat’ informatie geven. Met dit onderzoek hoopte ik de 
patiënten iets relevants te kunnen vertellen.” Marieke 
werkte met een vragenlijst die op vijf vaste tijdstippen 
per dag (via sms) naar een patiënt werd gestuurd. Op de 
stelling: ‘ik voel me somber’ kon iemand op een schaal 
van ‘helemaal niet’ tot ‘heel erg’ zijn stemming van dat 
moment aangeven. Gedurende vier maanden vulden  
41 mensen die met een depressiebehandeling gingen 
beginnen, de vragenlijsten in. “Je maakt over dat 
tijdsbestek een soort filmpje van hoe iemand de dag 
beleeft en hoe dat verandert met de tijd. Dat levert 
interessante inzichten op.”
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STILSTAAN BIJ GEVOEL
Deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat ze veel 
hebben gehad aan het dagelijks invullen van een 
vragenlijst, vertelt Marieke. “Dagelijks hun stemming 
monitoren had een grote toegevoegde waarde voor ze.  
Ik kreeg terug dat patiënten veel meer stilstonden bij 
hun gevoel en ervaringen. De vragenlijsten lieten hen 
inzien dat niet alle momenten als een zware deken 
voelden, dat het sombere gevoel soms ook even minder 
was. Het is niet gelukt om met mijn onderzoek voorspel-
lers of een type patiënt aan te wijzen die een hogere 
kans hadden op een positieve uitkomst van de behande-
ling. Maar op deze manier heb ik toch gelijk iets aan 
patiënten kunnen geven, de methode zelf. Dat vind ik 
heel bijzonder.” Volgens Marieke zijn er niet veel studies 
te vinden die kijken naar het proces tússen de voor- en 
nameting in. “De intrinsieke aanname is dat het proces 
daartussenin niet veel uitmaakt. Maar de methode om 
patiënten dagelijks een vragenlijst voor te leggen die 
vraagt naar hun stemming, is mede naar aanleiding van 
ons onderzoek bij een onderzoeksproject in Groningen 
doorontwikkeld naar een tool. Binnen de klinische 
praktijk hebben ze een app (www.petrapsy.nl, red.) 
geïntegreerd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) 
om relevante thema’s uit te kunnen vragen. Daardoor 
kunnen de patiënt en behandelaar samen het beloop 
van het herstel over de tijd bekijken, of vragen stellen 
over wat een patiënt in het dagelijks leven meemaakt. 
Heel gaaf om te zien dat de methode die ik voor mijn 
onderzoek hanteerde, naar de praktijk is gebracht.”      
 
NON-LINEAIR
Uit het onderzoek van Marieke komt duidelijk naar  
voren dat het herstellen van een depressie vaak geen 
rechtlijnig karakter heeft. “Het proces van opknappen 
gaat niet in een gestage lijn naar boven,” zegt Marieke. 
“Klachten kunnen afwisselen met veel ups en downs en 
mijn studie laat complexe patronen zien over het hele 
beloop van de therapie.” Stemmingsschommelingen 
hoeven echter niet een slecht teken te zijn; ze laten  zien 
dat de patiënt zichzelf aan het herorganiseren is en bezig 
is met beter worden, aldus Marieke. “Klachten gaan heen 
en weer, juist omdat mensen worstelen met hun herstel. 
Die wisselingen horen erbij. Het lineair denken in 
combinatie met de data/meetmomenten die we vaak 
gebruiken – vóór aanvang van de behandeling en daarna 
– laat veel informatie liggen. Juist als je onderzoekt wat 
er in die tussenfase gebeurt, zie je dat herstel niet een 
overzichtelijke, opwaartse lijn laat zien. Het herstellen 
van een depressie fluctueert van moment tot moment en 
dat is perfect normaal. Dat probeer ik patiënten ook mee 
te geven; dat als het even minder gaat, dat niet het einde 

van de wereld is en de vooruitgang die is geboekt niet 
verdwenen is. Op en neer gaan in je stemming hoort ook 
gewoon bij mens-zijn, of je nu depressief bent of niet.” 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
De komende jaren werkt Marieke als post-doc op de 
afdeling klinische psychologie aan de Universiteit van 
Oslo. “Ik bouw hier voort op mijn promotie onderzoek en 
kijk ook naar andere groepen mensen – zoals mensen 
met een angststoornis – welke voorspellers er mogelijk 
indicatief kunnen zijn voor een betere uitkomst. Want als 
we eerder gaan herkennen dat er een betekenisvolle 
verandering heeft plaatsgevonden, kan het nuttig zijn 
om dat te onderbouwen met een vragenlijst en cijfers. 
Toch zal het lastig zijn om in te schatten wie en wanneer 
iemand gaat profiteren van de behandeling. Ik ben 
voorstander van kijken naar het individu. Er zijn zoveel 
verschillen tussen mensen. Tegelijkertijd hoop ik met mijn 
onderzoek een patroon in groepen te kunnen ontdekken. 
Daar ga ik me de komende tijd op richten.” 

Theorie

Bronnen
• Helmich, M. A. (2022). What’s in a mood? looking for dynamic 

predictors of individual improvement in depression. University of 
Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.200101721 

• Helmich, M. A., Wichers, M., Peeters, F. & Snippe, E. (under review). 
Daily dynamics of negative affect: indicators of rate of response to 
treatment and remission from depression? PsyArXiv preprint. 
DOI:10.31234/osf.io/hv65n

• Helmich, M. A., Wichers, M., Olthof, M., Strunk, G., Aas, B., Aichhorn, W., 
Schiepek, G. & Snippe, E. (2020) Sudden gains in day-to-day change: 
revealing nonlinear patterns of individual improvement in depression, 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(2), p. 119–127. 
DOI: 10.1037/ccp0000469

• Helmich, M. A., Smit, A. C., Bringmann, L. F., Schreuder, M. J., 
Oldehinkel, A. J., Wichers, M., & Snippe, E. (under review). Detecting 
impending symptom transitions using early warning signals in 
individuals receiving treatment for depression. PsyArXiv preprint.  
DOI: 10.31234/osf.io/vf86s

Marieke Helmich
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Wist je dat je door het behalen van je registratie  
bij de VGCt ook recht hebt op het gebruik van een  
titel met dienstmerk VGCt®? Welke titels – behorende 
bij de registraties – kent de VGCt dan, vraag je je 

misschien af? Dat zijn:  
 
• Supervisor VGCt®  
• Cognitief gedragstherapeut VGCt® 
• Cognitief gedragstherapeut in opleiding VGCt® 
• Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt® 
• Cognitief gedragstherapeutisch werker in opleiding VGCt® 
• Wetenschappelijk onderzoeker VGCt®
 
Zolang je lid bent en een registratie hebt bij de VGCt, kun je gebruik-
maken van de daarbij behorende titel. Je kunt deze onder andere 
gebruiken op jouw website, facturen en in advertenties. Als een 
bevestiging voor jezelf. Bovendien is het voor de patiënt ook handig 
om te weten.  
 
Als je meer wilt weten over wanneer en hoe je je titel kunt gebruiken, 
neem dan even een kijkje op onze website bij het ‘Reglement voor 
het gebruik van het dienstmerk VGCt’ of scan de code hieronder. 
Want ja, bij deze rechten horen ook voorwaarden. Verandert je 
registratie, vergeet dan niet om je titel aan te passen. 

En wist je dat je als aanbieder van een door de VGCt  
geaccrediteerde opleidingsactiviteit ook gebruik kunt maken  
van het dienstmerk VGCt®, zolang de opleidingsactiviteit  
geaccrediteerd is door de VGCt? Nee? Dan weet je het nu! Check ook 
hier even het reglement dienstmerk via onze website voor alle do’s  
en don’ts. 

Ik hoop in ieder geval dat je blij bent met jouw waardevolle  
registratie én titel en dat je er een mooie carrière mee opbouwt (of 
voortzet). Maar vooral wens ik je veel werkplezier! En dat heeft dan 
weer niets te maken met titels…

Lisa de Kok, juridisch beleidsmedewerker VGCt

Titels
Titels. En dan bedoel ik niet de titel van een hoofdstuk in een boek, maar de aanvulling 
bij je naam als je een opleiding of studie hebt afgerond. De titel die je mag opvoeren als 

professional in het werkveld en waarmee je kunt aantonen dat al die jaren zwoegen 
(want laten we eerlijk zijn; dat was het soms echt wel door de combinatie van studie, 

baan, sociaal leven, familie en sporten) niet voor niets is geweest. Best belangrijk, toch? 

Scan de QR-code voor 
het ‘Reglement voor 
het gebruik van het 
dienstmerk VGCt’.

JURIDISCHE COLUMN
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Testosteron is het hormoon dat vooral in 
verband wordt gebracht met mannelijke 

geslachtskenmerken – en dito gedrag. Maar 
onderzoeker en kp’er in opleiding Moniek 

Hutschemaekers van Pro Persona en de 
Radboud Universiteit Nijmegen ziet meer 

potentie in testosteron. Het stofje zou mogelijk 
het positieve effect van CGT kunnen versterken 

bij socialeangststoornis. Wat kunnen we van 
testosteron verwachten en waarom? 

testosteron?
Boosteren met  
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CGT werkt bij vijftig tot zestig procent van de 
patiënten met een socialeangststoornis. 
Daarmee is het de meest weerbarstige stoornis 
binnen het angstspectrum. Om de behandel

uitkomsten te verbeteren, richtten onderzoekers hun 
pijlen de afgelopen jaren steeds meer op farmaco
logische boosters. Zo ook Moniek Hutschemaekers, die 
een promotietraject combineert met de kpopleiding. 

SOCIAAL HORMOON 
Testosteron is wellicht niet het eerste waar je aan  
zou denken als boostermiddel bij sociale fobie. Toch is 
het niet zo vergezocht, volgens Hutschemaekers. 
“Testosteron is een hormoon dat bij uitstek betrokken is 
bij sociale interacties tussen mensen. Het zorgt ervoor 
dat mensen sociaal confronterende situaties beter 
durven te benaderen.” Uit verschillende onderzoeken 
blijkt inderdaad dat mensen die van zichzelf wat hogere 
testosteron waardes hebben, wat dominanter zijn en 
minder angstig zijn om sociale confrontaties aan te gaan. 
Een grootschalig onderzoek van de Nederlandse Studie 
naar Depressie en Angst (NESDA) onder ruim tweeduizend 
individuen, koppelt lagere testosteronwaardes inderdaad 
aan socialeangstklachten en hogere waardes juist aan 
minder angst, minder vermijding en meer extraversie.  
In haar eigen onderzoek zag Hutschemaekers bovendien 
een opvallend patroon. “Patiënten met socialeangst
klachten bij wie de natuurlijke testosteronwaardes sterk 
stegen vóórdat ze aan de exposure begonnen – bijvoor
beeld omdat de instructie al spanning opriep – profiteerden 
meer van de therapiesessies.” Daardoor ontstond de 
vraag of een dergelijk effect ook met testosteron
toediening kon worden bereikt.

KLINISCHE POPULATIE 
Ondanks de toenemende kennis over een mogelijke 
relatie tussen testosteron en sociale angst bij gezonde 
populaties en bij patiëntpopulaties in labsessies, is deze 
kennis nog amper vertaald naar de klinische praktijk.  
Als één van de eersten probeert Hutschemaekers nu de 
vertaalslag te maken naar het daadwerkelijk boosten 
van effectiviteit van een echte behandelsessie bij vrouwen 
met een socialeangststoornis. “Hoewel exposure therapie 
voor veel patiënten met een angststoornis goed werkt, 
zien we toch ook dat een aanzienlijk deel er onvoldoende 
baat bij heeft. Voor die groep moeten we meer doen.” 
Door de patiënten eenmalig testosteron te geven 
voorafgaande aan een exposuresessie, hoopte 
 Hutschemaekers hen te stimuleren om de spannende 
situatie nog meer aan te gaan. “Als ze daarmee een 
succes ervaring opdoen, zou dat vervolgens een positief 
effect kunnen hebben op het verloop van de behandeling.” 

EIGEN TESTOSTERONNIVEAU 
Hutschemaekers diende de ene helft van de vrouwen 
testosteron toe in de vorm van een vloeistof. De andere 
helft kreeg een placebo. Wat bleek? De groep die 
testosteron kreeg, liet een reactiever patroon van 
subjectieve angst zien tijdens de opvolgende exposure
sessie. Hutschemaekers: “Simpel gezegd, we zagen dat 
hun angstniveau hoger opliep tijdens de sessie, maar 
naar het einde toe een steilere afname liet zien ten 
opzichte van de placebogroep.” 
Maar niet alle patiënten reageerden op die manier;  
het effect bleek afhankelijk van het eigen natuurlijke 
testosteronniveau, ook wel endogeen testosteron 
genoemd. Alleen patiënten met hoge endogene 
testosteronniveaus lieten het reactieve patroon zien:  
een sterkere stijging gevolgd door een steilere daling. 
Patiënten met lage endogene testosteronniveaus lieten 
juist een afgevlakt angstpatroon zien. Minder heftige 
angst tijdens de exposuresessie, zowel bij de eerste 
sessie (met booster) alsook bij de tweede sessie (zonder 
booster). Dat lijkt niet helemaal te stroken met het idee 
achter het werkingsmechanisme. Zou je niet juist 
verwachten dat de groep met weinig endogeen testosteron 
gebaat is bij een booster? Volgens Hutschemaekers ligt 
de werkelijkheid complexer. “Op basis van de huidige 
bevindingen kunnen we eigenlijk nog niet goed zeggen 
of het reactieve patroon beter is dan het afgevlakte 
patroon. Lagere angst tijdens exposure zou ook positief 
kunnen zijn.” Een mogelijke verklaring voor het afgevlakte 
effect bij patiënten met lagere testosteronwaardes is er 
volgens haar wel. “Het zou goed kunnen dat de gevoelig
heid voor testosteron lager is als je zelf al lang te maken 
hebt met lage testosteronniveaus in je lichaam. Als je 
dan iets toedient, kan het zijn dat de receptor daar 
minder gevoelig voor is. Dat blijkt ook wel uit andere 
onderzoeken.” 

Bronnen
•  Hutschemaekers, M. H. M., de Kleine, R. A., Davis, M. L., Kampman, M., Smits, J. A. J., & 

Roelofs, K. (2020). Endogenous testosterone levels are predictive of symptom reduction 
with exposure therapy in social anxiety disorder. Psychoneuroendocrinology, 115, 
104612. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104612

•  Hutschemaekers, M. H., de Kleine, R. A., Hendriks, G. J., Kampman, M., & Roelofs, K. 
(2021). The enhancing effects of testosterone in exposure treatment for social anxiety 
disorder: a randomized proofofconcept trial. Translational psychiatry, 11(1), 17. 
https://doi.org/10.1038/s41398021015568

AANVULLEND ONDERZOEK 
Het onderzoek roept veel nieuwe vragen op. Zo was er  
bij deze eenmalige toediening geen effect te zien op 
socialeangstklachten zelf. “Binnen de sessies zagen we 
dus wel effecten op angstniveaus, maar al met al zaten 
beide groepen na de twee sessies op hetzelfde niveau 
van socialeangstklachten.” Dat betekent niet dat 
testosteron onderzoek heeft afgedaan. Bij andere 
farmacologische boosters voor sociale angst lijkt het er 
namelijk op dat meer doseringen voor een groter effect 
zorgen. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke 
waarde van testosteron pleit de onderzoeker voor meer 
onderzoek. “Het zou mooi zijn om het onderzoek te 
herhalen, maar dan met een paar testosteronboosters en 
meer exposuresessies. Wie weet zien we die effecten 
binnen de sessie dan wél generaliseren naar sociale
angstklachten.” En dan is er natuurlijk het ideaalbeeld  
waarbij er voorafgaande aan behandeling kan worden 
bepaald wie er gebaat is bij zo’n booster. Juist dat lijkt met 
de huidige resultaten erg complex, aldus Hutschemaekers. 
“Met lage testosteronniveaus zien we nu andere  
effecten dan wanneer patiënten veel endogeen testoste
ron hebben, maar in de klinische praktijk kun je niet bij 
elke patiënt endogene testosteronwaardes bepalen.  
Om te kunnen bepalen voor wie zo’n booster het meest 
effectief is, zijn er bovendien meer sessies nodig.”
De toepassing van testosteron aan vrouwelijke patiënten 
roept daarnaast vragen op rondom de veiligheid ervan. 
Volgens Hutschemaekers is de huidige aanpak echter 
ongevaarlijk en zijn er geen negatieve effecten gerappor
teerd. “De dosis is zo laag dat we zelfs op termijn geen 
negatieve bijeffecten verwachten.”  

TOEKOMST 
Volgens Hutschemaekers is de werking van  
testosteron als booster anders dan die van andere 
farmacologische toevoegingen, waaronder bijvoorbeeld 
Dcycloserine, wat van oorsprong een antibioticum is. 
“Bij testosteron proberen we eigenlijk vrij direct in te 
grijpen op toenaderings en vermijdingsgedrag. 
Dcycloserine doet dat niet. Dat werkt via het versterken 
van het leereffect.” Hoewel beide farmacologische 
toepassingen hetzelfde doel hebben (het verbeteren van 
exposureeffecten), is het mechanisme dus anders. Staat 
de praktijk er überhaupt voor open, voor zo’n farmacolo
gische booster? Hutschemaekers denkt van wel. 
“Testosteron is natuurlijk een lichaamseigen stof en 
relatief goedkoop te produceren. In die zin is het 
laagdrempelig genoeg.” Toch merkt ze dat het gat tussen 
onderzoek en praktijk nog groot is, zelfs in haar eigen 
onderzoek. Of farmacologische toepassingen over tien 
jaar gemeengoed zijn, kan Hutschemaekers dan ook nog 

niet goed voorspellen. “Dat hangt af van de komende 
jaren. Als er voor bepaalde middelen duidelijke evidentie 
komt, dan is dat zeker een mogelijkheid. Maar een ander 
scenario is dat we blijven hangen in vraagstukken als 
‘wat is de juiste dosering?’, ‘wanneer moeten we 
toedienen?’ en ‘bij wie dan?’. Dat kan er ook voor zorgen 
dat we het uiteindelijk weer over een hele andere boeg 
gaan gooien.” 

 

“ TESTOSTERON IS EEN 
HORMOON DAT BIJ 
UITSTEK BETROKKEN IS  
BIJ SOCIALE INTERACTIES 
TUSSEN MENSEN”

Theorie Theorie
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Jacqueline is hoogbegaafd, perfectionistisch en ze is 
haar hele jeugd gepest. Haar zelfbeeld is laag en bij 
periodes gaat ze gebukt onder een bipolaire 
stoornis. En dan is er ook nog de astma, waardoor 

Jacqueline vooral in het najaar vaak fysiek gevloerd is. 
Gelukkig heeft ze wel een lieve, steunende partner en drie 
kinderen. Zij zorgen voor structuur in haar leven. Althans: als 
het goed met haar gaat. Tijdens de depressieve episodes kan 
Jacqueline de zorg voor haar gezin soms dagenlang niet 
opbrengen. Jacqueline klopt bij GGzE aan voor hulp. Ze wil 
meer grip op haar stemming krijgen en zo voorkomen dat ze 
geregeld tot niets meer in staat is. 

BEELDDENKEN
Jacqueline neemt deel aan een onderzoek waarbij de 
standaardbehandeling psycho-educatie wordt vergeleken 
met Imagery-based Cognitive Therapy for Bipolar Disorder 
and Mood Instability (ImCT). De reden: imagery lijkt vooral 
bij mensen met een bipolaire kwetsbaarheid een belangrijke 
rol te spelen in stemmingsinstabiliteit. Jacqueline herkent 

zich zeer in de uitleg over het beelddenken en vindt het fijn 
dat de behandeling geprotocolleerd en op maat is. Zo komt 
ze terecht bij Esther ten Bloemendal, die opgeleid is voor 
deze behandeling. 

VULKAAN
In de beginfase van de therapie maken Jacqueline en Esther 
samen de functie- en betekenisanalyses en geeft Esther 
psycho-educatie over bipolaire stoornis en zelfbeeld. Met 
behulp van het assesment (mapping)formulier bespreken ze 
de doelen, positieve coping strategieën en het vermogen om 
voorfases van manie en depressie te herkennen. Ook vult 
Jacqueline een lifechart in om meer inzicht te krijgen in het 
beloop van de bipolaire stoornis. Het maken van een 
micro formulering is een belangrijke stap in de imagery  
based behandeling. Daarbij worden één of meerdere beelden 
gebruikt die centraal staan om aan te werken. Dit is een 
beeld dat een belangrijke invloed heeft op de stemmingsin-
stabiliteit, de angst of op beiden. Jacqueline kiest een beeld 
dat vaak bij haar opkomt, waarbij ze zich alleen en machte-

De imperfecte 
sleutelhanger

In het leven van de 45-jarige Jacqueline wisselen perioden van  
hypomanie en zware depressie elkaar af. Bij Esther ten Bloemendal onder-

gaat ze een – in Nederland nieuwe – geprotocolleerde CGT-behandeling 
waarin beelddenken centraal staat: Imagery-based Cognitive Therapy for 

Bipolar Disorder and Mood Instability (ImCT)*.

Esther ten Bloemendal
Functie: 

Klinisch psycholoog en 
cg-therapeut

Werk: 
Esther werkt bij het Maxima Medisch Centrum 

Eindhoven & Veldhoven. Het N=1-traject is 
uitgevoerd bij de GGzE team Bipolair in Eindhoven.

loos voelt; ze staat op een feestje en ziet door het raam dat  
er een vulkaan is uitgebarsten. De lava komt steeds dichter-
bij. Ze kan niet weg en anderen lachen haar uit. Jacqueline 
bevriest en denkt negatief over zichzelf. Tijdens de micro-
formulering is het belangrijk om stil te staan bij de emoties in 
het beeld, de betekenis én de kracht van het beeld. 

REFLECTEREN
In de volgende fase gebruikt Esther directe en indirecte 
imagery-technieken waarmee Jacqueline leert reflecteren, 
zodat ze een andere lading kan geven aan een negatief 
beeld. Omdat alleen imaginaire exposure onvoldoende 
effect heeft, wordt het beeld van de microformulering 
herschreven. Esther leert Jacqueline hoe ze nieuwe, verbale 
informatie aan het beeld kan toevoegen (zoals: ik hoef het 
niet alleen te doen). Ook kan ze een beeld updaten, bijvoor-
beeld door iemand toe te voegen die voor haar zorgt. Om 
positieve, veilige gevoelens aan te maken en nieuwe, meer 
helpende representaties van zichzelf te creëren, is positieve 
imagery toegepast als stand-alone techniek. 

NIET PERFECT
Aan het einde van de behandeling werken Esther en 
Jacqueline aan een terugvalpreventieplan. Het is een visuele 
representatie, passend bij de imagery based behandeling. 
Jacqueline maakt een niet-perfecte sleutelhanger. Voor haar 
symboliseert dit dat ze niet alles alleen hoeft te doen én dat  
iets niet perfect hoeft te zijn om mooi en praktisch te zijn.  
Na afloop laat Jacqueline weten zeer tevreden te zijn  
over de behandeling; ze ervaart minder angst en  
stemmings wisselingen. Daarnaast vindt ze het prettig om 
strategieën te kennen die haar stemming stabiel houden. 

Terugblik  
Esther ten Bloemendal
Vanaf het begin stelt Jacqueline zich coöpera-
tief en vriendelijk op. Esther omschrijft de 
werkrelatie dan ook als goed. “Jacqueline was 
zeer gemotiveerd,” vertelt Esther. “Dat maakte 
het werken met haar prettig. Wel had ze 
bijzonder hoge verwachtingen van de behan-
deling. Ze was erg blij dat ze in de behandel-
conditie van het onderzoek was geplaatst en 
doordat ze hoogintelligent is, verwerkte ze de 
informatie razendsnel. De gedachte dat ik 
tekortschoot, kwam de eerste sessies geregeld 
in mij op. Hoewel ik de technieken wel kende, 
was de ImCT-behandeling voor mij relatief 
nieuw. Ik was veel bezig met de inhoud. Door 
dit eerlijk met haar te bespreken, kreeg ik meer 
ruimte om interventies uit te proberen of te 
toetsen. Mijn interventie om mijn eigen 
gedachten en onzekerheid te tonen, fungeerde 
bovendien als een soort rolmodel voor 
Jacqueline: ze zag dat je blijkbaar je kwets-
baarheid kunt tonen zonder dat je zwak bent. 
Het versterkte onze relatie.”

*  ImCT maakt deel uit van een wetenschappelijke studie (‘Comparing the 
Effectiveness of Imagery Focused Cognitive Therapy to Psychoeducation 
Intervention in Patients with Bipolar Disorders: A case Series’ binnenkort 
ingediend ter publicatie door Karin van den Berg)

Wie de opleiding tot cgt’er volgt, bewijst zijn 
of haar bekwaamheid onder meer met een 

N=1. In deze rubriek blikt een cgt’er terug op 
de eigen bekwaamheidsproef.

N=1
HA!HA!

HA!HA!

HA!HA!

HA!HA!

N=1
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Een resourcegroep is een groep mensen die voor 
de patiënt belangrijk is. De patiënt kiest deze 
mensen uit, omdat hij denkt dat ze kunnen 
helpen bij het bereiken van zijn hersteldoelen”, 

vertelt Cathelijn. “Daarbij is het belangrijk dat het mensen 
uit de eigen omgeving zijn: familie, vrienden, buren, een 
sportcoach. Deze mensen vormen het informele netwerk 
van de groep.” Daarnaast is er een formeel netwerk van 
hulpverleners en deskundigen. Dat kunnen hulpverleners 
van het FACT-team zijn (psychiater, sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige of ervaringsdeskundige), maar ook een 
mentor van werk, een woonbegeleider of iemand van 
het sociale wijkteam. De samenstelling is flexibel. 
Groepsleden wisselen, afhankelijk van de doelen of de 
fase van herstel. Als een patiënt kortdurend wordt 
opgenomen, dan gaat de resourcegroep door, maar neemt 
iemand uit het crisisteam de rol van de hulpverlener uit 
het ambulante team over.

VEILIGHEID OM ZAKEN BESPREEKBAAR TE MAKEN
De patiënt heeft zoveel mogelijk de regie bij het vorm-
geven van zijn resourcegroep, zowel wat betreft de 
samenstelling van de groep als bij het opstellen van 
hersteldoelen. Zo brengt hij, met steun van de hulp-
verlener, in kaart hoe een zinvol leven er voor hem 
uitziet en welke stappen daarvoor nodig zijn. Deze 

Cathelijn Tjaden deed als onderzoeker en psycholoog bij het Trimbos-instituut onderzoek 
naar het gebruik van resourcegroepen voor mensen met een ernstige psychische aandoening. 
Zij deed dit in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en de Erasmus Universiteit. 
Het is een methode waarbij naasten structureel bij de behandeling worden betrokken  
en inmiddels blijkt dat het een effectieve manier is om empowerment bij de patiënt te 
bevorderen. Patiënten ervaren verbetering in hun  functioneren, ervaren meer kwaliteit 
van leven en meer sociaal contact. ‘Wat is een zinvol leven voor mij, wat wil ik bereiken en 
wat heb ik daarvoor nodig?’ Dat zijn vragen die in de groep worden besproken, met mensen 
uit de naaste omgeving. Zo ontstaan meer kansen en mogelijkheden dan wanneer iemand 
een-op-een met een hulpverlener spreekt.

doelen vormen de basis voor de agenda van de  
bijeenkomsten. De groep bespreekt samen wie wat kan 
doen om aan de doelen te werken. Ook wordt de patiënt 
uitgedaagd om na te denken over hoe hij de bijeenkomst 
verder vorm wil geven: waar spreken we af, wie is de 
voorzitter van de bijeenkomst, wie zit waar aan tafel, wie 
verzorgt de koffie? “Al deze, soms kleine, dingen maken 
dat iemand een gevoel van eigenaarschap ontwikkelt 
over de groep”, zegt Cathelijn. “Wat het ook veilig maakt 
om lastige zaken te bespreken.”

STAPPEN NODIG OM GRIP TE KRIJGEN
Het is niet zo dat iedereen zomaar z’n eigen groep en 
bijeenkomsten organiseert. Het gaat vaak over mensen 
bij wie de ziekte jarenlang een rol heeft gespeeld, met 
vaak hele ontwrichtende ervaringen. Dan is het logisch 
dat er stappen nodig zijn om een gevoel van grip te 
krijgen. “Door klein te beginnen, kan iemand het gevoel 
van ‘eigenaarschap’ ontwikkelen”, stelt Cathelijn. “Door 
meer eigen keuzes te maken, meer ruimte te creëren 
voor jezelf. Door dingen te gaan doen die je écht wilt. Dat 
noemen we ook wel empowerment: het (her)ontdekken, 
ontwikkelen en bekrachtigen van de eigen sterke kanten, 
talenten en mogelijkheden. Zodat de patiënt grip krijgt 
op wat er  gebeurt en zijn eigen talenten ontdekt.  
En het leven indeelt zoals hem dat past.”

“

SAMEN TOEWERKEN NAAR EEN ZINVOL BESTAAN

Het betrekken  
van naasten bij de  
behandeling

Theorie Theorie
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veranderen. Er ontstaat ruimte in het dagelijks leven van 
de patiënt om te groeien, om een eigen stem te ontwik-
kelen. Daarnaast krijgt de hulpverlener via de andere 
mensen in de groep meer zicht op wat er speelt in het 
dagelijks leven van de patiënt. Hij kan ervoor zorgen dat 
daar veranderingen plaatsvinden, zodat er beweging 
ontstaat en iemand zichzelf kan ontwikkelen.”

OP JE HANDEN ZITTEN
“Het klinkt logisch: de patiënt samen met zijn persoon-
lijke omgeving betrekken bij z’n behandeling. Het is iets 
waar we al langer naar streven. Maar in praktijk brengen 
blijkt lastig. Ambulante zorg is ontwikkeld vanuit een 
aanpakgerichte houding”, verklaart Cathelijn. “Mensen 
van de straat trekken, mensen helpen. Als je als hulp-
verlener ziet dat iemand lijdt, dan wil je daar iets aan 
doen. Dat is de traditie van het ambulante werken. Een 
belangrijke verandering richting herstelgerichte zorg is 
op je handen gaan zitten als hulpverlener, dat merk ik 
ook in mijn huidige werk als psycholoog. Je belangrijkste 
taak is ervoor zorgen dat iemand op de langere termijn 
in zichzelf en in z’n eigen omgeving op zoek gaat naar 
krachtbronnen, steun en oplossingen bij spanningen. 
Dat gaat niet over één nacht ijs. Maar het is wel de 
tendens waar we nu in zitten. Als hulpverlener ben je een 
passant en is het belangrijk dat je het niet te veel naar je 
toe trekt. Ik denk dat de resourcegroep handen en 
voeten geeft aan het op die manier vormgeven van zorg.”

WAT VINDEN DE NAASTEN ERVAN?
Voor het onderzoek zijn verschillende mensen uit  
het informele netwerk geïnterviewd. Een veelgehoorde 
reactie was dat belangrijke naasten het fijn vinden om 
beter samen te werken met de zorg. Op die manier 
krijgen ze meer vertrouwen en is er ook meer oog voor 
hun verhaal. Dat geeft rust, ook thuis. “Mensen vertelden 
ook wel dat ze het af en toe zoeken vonden om in zo’n 
groep te zitten”, zegt Cathelijn. “Maar in de resource-
groep kan iedereen wel alles bespreken en een rol 
aannemen waar iemand zich prettig bij voelt. Dus  
over het algemeen waren de ervaringen heel fijn.”

ELKAAR STEUNEN ALS JE HET MOEILIJK HEBT
Patiënten vonden het best lastig, met name in het  
begin. Ze wilden hun vrienden of familie niet met hun 
ziekte belasten en voelden zich kwetsbaar om zo in het 
middelpunt te staan. Uiteindelijk is het de rol van de 
hulpverlener om dat te normaliseren; steun zoeken bij 
elkaar wanneer je het moeilijk hebt. Zo ontstaat in de 

niet gelukt is en waarom niet. Wat we moeten aanpas-
sen. Het gesprek dat daardoor op gang komt, is belang-
rijk en verhelderend.”

DE WINST VAN DE RESOURCEGROEP
Het onderzoek van Cathelijn laat zien dat de winst van 
een resourcegroep, ten opzichte van de huidige zorg 
voor deze doelgroep (de EPA-groep), niet zozeer zit in 
het verminderen van symptomen maar met name in  
het beter omgaan met de ziekte. “Toewerken naar een 
zinvol bestaan, herontdekken van de identiteit, het  
weer oppakken van sociale activiteiten ondanks de 
beperkingen van de ziekte. We zagen dat het mensen 
aanzette om stappen te maken in het vormgeven van 
een leven waar ze blij mee zijn.”

MEER ZICHT OP DE DAGELIJKSE DAG
“We hebben ook bekeken wat een resourcegroep 
betekent voor een patiënt en de verschillende resource-
groepleden. Het is moeilijk om dat samen te vatten, het 
is een gelaagd verhaal. Maar kort gezegd gaat het in de 
betere resourcegroepen niet alleen over de patiënt en 
diens problemen. Je ziet dat in het systeem de rollen 

VERDIEPINGSGESPREKKEN IN  
VOORBEREIDINGSFASE
In de voorbereidingsfase voert de hulpverlener 
gesprekken met de mensen die de patiënt heeft 
uitgekozen. Met ouders bijvoorbeeld, of vrienden, een 
partner. Om te horen hoe voor hem of haar het verhaal is 
geweest. Waar zit de pijn, wat heeft iemand meege-
maakt? Hiermee komt ruimte voor het verhaal van de 
naasten, wat maakt dat zij tijdens de bijeenkomsten 
lager in hun spanning zitten en niet eerst nog een 
heleboel willen vertellen. De gesprekken in de 
voorbereidings fase zijn erop gericht om ruimte te  
geven aan de emotie. Zodat mensen zich veilig voelen, 
opener worden, meer samenwerken en zich kunnen 
committeren aan waar het uiteindelijk om gaat:  
de patiënt ondersteunen in diens herstel.

OPENHEID IN DE GROEP
In groepen die de ontwikkeling van eigen kracht 
(empowerment) ondersteunen, ontstaat een openheid in 
de communicatie en interactie tussen de groepsleden. 
Hierin acteert niet alleen de patiënt, maar ook de 
mensen eromheen. De moeder zegt bijvoorbeeld:  
“Als ik jou achter je broek aan zit dat je je medicatie  
moet nemen, wat doe ik dan eigenlijk? Ik geef je het 
gevoel dat ik je niet vertrouw of dat je het niet aankunt. 
Het zou goed zijn als ik daar wat rustiger in word,  
maar dat loslaten vind ik ook hartstikke eng”.  
Cathelijn geeft aan dat het belangrijk is dat de groep dan 
in gesprek gaat over wat er nodig is om moeder te 
ondersteunen bij dit proces van loslaten. “Op die manier 
ontstaat een dialoog, waarin iedereen op zijn eigen rol 
reflecteert. Het gaat dan niet enkel over de problemen 
van de patiënt. Interactie is heel belangrijk. De hulp-
verlener in de groep heeft daar een grote rol in. Die moet 
faciliteren dat de patiënt en de mensen om hem heen 
gaan nadenken over hun rol in de situatie en dat ze met 
elkaar bespreken hoe ze het anders kunnen doen. Dat is 
een heel goed werkend mechanisme.”

HET GAAT OM DE TUSSENTIJD
Een resourcegroep komt ongeveer eens in de drie 
maanden samen. Dat lijkt weinig. “Maar het gaat er 
natuurlijk om wat er in die tijd gebeurt. Dat wordt op de 
bijeenkomst besproken”, vertelt Cathelijn. “Dan wordt 
gekeken hoe het is gegaan met de gemaakte afspraken 
en hoe het voor iedereen was. Ook bespreken we wat 

groepen meer gelijkwaardigheid tussen de verschillende 
leden. De patiënt is dan niet meer de enige die steun nodig 
heeft. In plaats daarvan kan de groep elkaar steunen.

ONDERZOEKER EN PSYCHOLOOG
Cathelijn Tjaden is inmiddels gepromoveerd op haar 
onderzoek. “Ik weet zeker dat ik dit onderdeel wil laten 
zijn van mijn werkende leven. Dit onderzoek, het 
onderwerp en deze doelgroep. Maar hoe is nog een 
beetje zoeken. Ik heb vier jaar vooral als onderzoeker 
gewerkt en heb nu de kans om me als psycholoog te 
ontwikkelen.” Ze werkt nu als psycholoog in opleiding 
tot gz-psycholoog bij Abate, expertisecentrum voor angst 
en trauma. “Mijn droombaan is dat dat samenkomt, 
werken als onderzoeker én als psycholoog.”  

Tonnie Staring (gespecialiseerd in psychoses) over  
Cathelijns onderzoek:
“Deze aanpak met resourcegroepen geeft mooie effecten op empower-
ment, persoonlijk herstel en ogenschijnlijk ook op zaken als kwaliteit 
van leven en functioneren. Kijkend naar de groep patiënten met een 
psychosekwetsbaarheid, kan het een goede aanvulling zijn op het 
behandelarsenaal. CGTp focust meer op symptomen. In mijn optiek 
betekent dit dat CGTp altijd binnen een groter geheel van goede  
EPA-/psychosezorg moet plaatsvinden, waarbinnen veel meer moet 
worden gedaan dan slechts CGTp. Wellicht moet CGTp zich meer 
ontwikkelen om herstelgericht te zijn. En om ervaringskennis en 
naasten te betrekken, zodat het hopelijk ook op de andere domeinen 
beter effect laat zien. Dus niet alleen effect op de klachten, maar ook 
op persoonlijk herstel, sociaal functioneren, enzovoorts. Dit gebeurt 
ook wel in nieuwe vormen van CGTp, maar het is nog niet zichtbaar in 
meta-analyses. CGTp zou niet te veel uit een-op-een behandelingen 
moeten bestaan; het zou beter zijn om naasten van een patiënt 
geregeld actief te betrekken.” 

Reactie Cathelijn Tjaden 
“Resourcegroepen bieden een mooie manier om CGTp meer in context 
te plaatsen. Belangrijk daarbij is wel dat de ervaringen (voor zover ik weet) 
hiermee beperkt zijn, dus dat het in dit stadium vooral gaat over 
potentie. Het is een wisselwerking. De CGT-behandelaar leert het 
systeem om iemand heen beter kennen en ontmoet de mensen uit het 
dagelijks leven bij de bijeenkomsten. Daardoor kan de dagelijkse 
context beter deel worden van de CGT-behandeling. Aan de andere kant 
is het een manier om (de voortgang in) de CGT-behandeling beter te 
integreren in de bredere aanpak die voor deze patiënten nodig is.”

“ HET GAAT NIET ENKEL OVER DE PROBLEMEN VAN  
DE PATIËNT; INTERACTIE IS HEEL BELANGRIJK”

DE WINST VAN EEN RESOURCEGROEP ZIT MET NAME IN 
HET BETER OMGAAN MET DE ZIEKTE

Cathelijn Tjaden, onderzoeker en psycholoog bij het Trimbos-instituut

Theorie Theorie
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Wanneer je een virtual reality  
(VR) bril opzet, waan je je binnen 
enkele seconden in een andere 
wereld. Deze virtuele omgevingen 

roepen echte psychologische en fysieke reacties 
op, zoals angst. Van dit kenmerk van VR – het 
voelt echt – maken wij gebruik voor een nieuwe 
behandeling voor stemmen horen.

Drie jaar geleden liet de AVATAR-studie uit 
Engeland voor het eerst zien dat wanneer 
mensen, begeleid door hun behandelaar, in 
dialoog gaan met een digitale representatie van 
hun stem, de frequentie van stemmen  horen en 
stemmenlast sterk kan verminderen. Wij bouwen 
voort op deze resultaten met het VR-VOICES 
project. Dit doen we onder andere door VR en 
een trans diagnostische aanpak te gebruiken.  
Bij andere onderzoeken mogen alleen therapie-
resistente mensen uit het psychose spectrum 
meedoen; bij ons is die groep groter. Ons doel is 
om mensen te helpen om meer controle over de 
stemmen te krijgen en de negatieve effecten van 
stemmen te verminderen. 

Met een stemvervormer wordt samen met  
de cliënt een stem gecreëerd die klinkt als de 
stem die diegene doorgaans hoort. Vervolgens 
kiest de cliënt een virtueel karakter (avatar)  
die de stem representeert. Tijdens de behandel-
sessies gaat de deelnemer een dialoog aan  
met deze avatar, oftewel de stem. Dit gebeurt 
met een VR-bril en koptelefoon, waarbij de 
behandelaar door een microfoon met stem-
vervormer spreekt. 

Virtual reality  
bij stemmen horen

De VR-dialoog geeft de deelnemer de mogelijk-
heid om verschillende manieren van reageren  
in relatie tot de stem uit te proberen en  
hiermee de relatie en de machtsdynamiek  
tussen de deelnemer en de stem te veranderen.  
De behandelaar kan in en uit de VR-dialoog  
gaan om met de deelnemer te bespreken wat  
hij kan uitproberen. In het begin zal de avatar 
uitspraken doen die de stem gewoonlijk doet. 
Naarmate de behandeling vordert, zal de stem 
milder worden. 

In de zomer van 2022 starten we een gerandomi-
seerde studie met 117 deelnemers. Bij behandel-
studies mist vaak replicatie en dat maakt 
behandelingen niet altijd even goed onderbouwd. 
Het mooie aan dit onderwerp is dat momenteel 
vergelijkbare onderzoeken worden uitgevoerd  
in Denemarken, Engeland en Canada. Over 
enkele jaren zullen alle resultaten bekend zijn  
en weten we of dit type behandeling voor 
auditieve hallucinaties effectief is en of het 
geïmplementeerd moet worden in de praktijk. 

Op de foto: Chris Geraets  (fotograaf: Sander Martens).

JONGE ONDERZOEKER
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Chris Geraets promoveerde in 2020 
bij het UMCG, waarvoor ze onderzoek 
deed naar het effect van VR-CGT  
voor mensen met een psychotische 
stoornis en patiënten met een 
sociale angststoornis. Voor het 
onderzoek naar VR bij stemmen 
ontving ze een beurs van ZonMw.
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REFLECTIE
Reflectie

Gul met  
kennis delen 

Een supervisor en een supervisant gaan een korte periode  
intensief met elkaar om. Een tijd van jezelf tegenkomen, reflectie  

en heel veel leren. En dat geldt meestal voor beide partijen.

Bianca Doemoeng heeft een groot hart voor (probleem)jongeren en zet zich als cgw’er  
in om jonge mensen met een verslaving weer op de rit te krijgen. Thomas Kramer is al 

enige jaren werkzaam in de verslavingszorg voor volwassenen. Opereren binnen hetzelfde 
werkveld schept een band en dat zorgde voor een bijzonder traject.  

Supervisant
Bianca Doemoeng werkte vanaf haar negentiende  
met (probleem)jongeren. Ze volgde de hbo-opleiding 
Culturele- en maatschappelijke vorming, werkte 
vervolgens als veldwerker met dakloze jongeren  
en is de laatste drie jaar behandelaar verslavings zorg 
jeugd bij Antes/Youz in Rotterdam. Ze volgde de 
 basisopleiding tot cgw’er en rondde afgelopen zomer  
haar supervisietrajecten af.    

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek met 
Thomas dacht ik al vrij snel: ‘van hem kan ik 
veel leren’. Ik merkte meteen dat hij heel kundig 
is en veel ervaring heeft met volwassenen in de 

verslavingszorg. Hij is heel gul met het delen van kennis. 
Dat is ontzettend prettig, want ik ben leergierig. Elke 
week ging ik op vrijdagochtend een uurtje bij hem langs 
voor ons supervisietraject.   
 
Ik wilde heel graag meer gesprekstechnieken leren en 
een interventie doen waarbij ik meer de diepte in kon 
gaan. Thomas vroeg of ik elke week een filmpje wilde 
maken van een behandeling. Je geeft jezelf daarmee 
helemaal bloot en ik vond het in het begin tenenkrom-
mend mezelf terug te zien. Toch zorgde het ervoor dat ik 
nieuw aangeleerde interventies heel nauwkeurig kon 
terugkijken en bespreken met Thomas. Ik kon gerichtere 
vragen aan hem stellen, en de neerwaartse pijltechniek 
uitgelegd krijgen aan de hand van filmmateriaal is heel 
wat anders dan het in een boek te lezen.  
 
En toch, de CGT-technieken kunnen nog zo mooi zijn en 
staan natuurlijk vast, maar als je geen manier vindt om 
echt contact te maken met een jongere, dan is je kans 
weg. Soms moet je bij deze specifieke doelgroep je 
technieken bijschaven en meer op maat maken 
 waardoor je de aandacht kan blijven vasthouden.  
Veel jongeren die hier komen hebben turbulente levens. 
Ze hebben trauma's en zijn zorgvermijdend.

 
De instelling: ‘jij hebt een hulpvraag, dit ga je doen’, gaat 
dan niet werken. Bij beschadigde jongeren is hun gevoel 
hun gids. Ze moeten je eerst vertrouwen. En dat kost 
vaak tijd. De taak van hulpverlener is – in mijn ogen – een 
heel heilige. Ik schuw geen moeilijke gevallen. Dat vind ik 
erg leuk, maar daarna ben ik bekaf. Tijdens die sessies is 
het heel belangrijk je benaderingswijze aan te passen. 
Alles wat opgelegd wordt, gaat niet werken. Dat weet ik 
uit ervaring.  
 
Ik kom pas tot leven als ik met jongeren praat. Voor die 
doelgroep heb ik sinds mijn negentiende heel bewust 
gekozen. Voor hen doe ik dit werk. Thomas merkte snel 
op dat ik veel ervaring in het veld had en snel en 
laagdrempelig contact maak met jongeren. Hij speelde 
daar heel goed op in door de interventietechnieken die 
hij mij leerde. Je biedt therapie, maar je wil ook met 
iemand blijven communiceren. Dat ik nu grapjes kan 
maken, praktisch ingesteld kan zijn maar dit wél kan 
koppelen aan CGT-technieken, koester ik echt.   
 
Vanuit de organisatie waar ik werk, merk ik dat het niet 
altijd duidelijk is wat ik – als enige cgw’er in het team – 
kan betekenen. Daardoor is er soms weinig ruimte om 
mij verder te ontwikkelen. Daar kon ik het met Thomas 
goed over hebben. Hij dacht mee en bracht me in 
contact met andere cgw’ers binnen de organisatie die 
prima in staat waren geweest zich stevig te positioneren. 
Ik voel me zekerder, zie nu beter in dat ik als cgw’er van 

betekenis kan zijn. Soms nét op een andere manier dan 
mijn teamleden; bijvoorbeeld als een patiënt niet naar 
een afspraak komt. Als jongeren hoog vermijdend zijn, 
neem ik soms de vrijheid iemand thuis op te zoeken. Dan 
is het belangrijk tijd te maken om iemands interne 
motivatie te triggeren. Een psycholoog kan heel goed de 
pijnpunten aanpakken, maar dan moet iemand vooraf-
gaand aan die gesprekken wel een beetje geprept zijn, 
zeker bij deze doelgroep (jongeren tussen de 18-24 jaar 
met een verslaving, red.). Eerst moet het middelen-
gebruik enigszins onder controle zijn, het netwerk en 
eventuele andere problemen als inkomen en opleiding in 
kaart gebracht worden. Anders kom je niet verder in het 
traject. Naast de therapeutische zorg, heb ik als cgw’er 
ook een meer maatschappelijke rol. Ik ben veelzijdiger 
met de patiënt bezig. 
 
Ik kijk terug op een waardevol traject. Ik voel mezelf  
vaak een vreemde eend in de bijt; heb een praktischere 
achtergrond en de (straat)taal van jongeren begrijp ik als 
geen ander en kan ik ook spreken. Thomas heeft mij de 
meerwaarde daarvan doen inzien en wat voor type 
behandelaar ik kan zijn.”   

“

Foto's: De Beeldredacteur

“ IK VOEL ME ZEKERDER, ZIE NU 
BETER IN DAT IK ALS CGW'ER 
VAN BETEKENIS KAN ZIJN”
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Reflectie

Supervisor
Thomas Kramer is GZ-psycholoog in opleiding  
tot KP/PT, supervisor VGCt bij PsyQ eetstoornissen 
en Antes. Hij is werkzaam binnen Parnassia Groep/
Antes, expertiseteam verslaving & persoonlijkheid  
in Rotterdam. 

Bianca had als supervisant eerst groepssessies 
gedaan, maar ze vond het lastig haar draai 
daarin te vinden. Ze benaderde mij via de mail 
en ik had het idee dat ik haar iets kon bieden in 

de dingen die ze wilde leren. Zij heeft veel ervaring  
met kind- en jongerencontact en wilde leren hoe ze 
specifieke interventies vanuit de meer theoretische 
achtergrond van de CGT kon inzetten. In mijn werk heb ik 
dagelijks te maken met verslavingen bij volwassenen.  
De effecten van een middel zijn voor iedereen hetzelfde, 
maar de reden van gebruik kan bij jongeren tussen de  
18 en 24 jaar verschillen van volwassenen.  
 
Elke week bracht Bianca een videofragment in van een 
patiëntgesprek. Samen bekeken we hoe ze CGT-technie-
ken toepast en uitvoert. Ik zag haar wekelijks vorderen, 
ze werd er veel meer bedreven in. Op de filmpjes kon ik 
heel goed zien dat ze bepaalde straattaal van jongeren 
meteen begreep. Waar ik aan iemand zou moeten vragen: 
‘Wat bedoel je daar precies mee?’, kon zij het makkelijk 
oppakken en erin meegaan. Daarin heeft zij echt een 
streepje voor bij deze moeilijke doelgroep. Ik – en ik denk 
ook mijn collega’s – vervallen al snel in vaktaal. Daar-
naast wilde ze meer oog krijgen voor de comorbiditeit en 
verder kijken dan de verslaving. In de doelgroep waar zij 
mee werkt, is het goed om ook aandacht te hebben voor 
persoonlijkheidsontwikkeling en daar de behandeling op 
af te stemmen en te koppelen aan specifieke technieken 
vanuit de gedragstherapie. 
 
Ze geeft jongeren tijdens een sessie veel ruimte om te 
praten en liep er tegenaan dat ze dan tijd tekort kwam 
voor de behandeltechnieken. Jongeren waren zo hun 
verhaal aan het vertellen en Bianca voedde dat met 
vragen vanuit haar interesse, maar dan waren er al 

vijfentwintig minuten verstreken. We hebben toen 
ingezet op een planning en iemand na tien minuten 
voorzichtig afkappen en ook dúrven te gaan behande-
len. Dan bied je nog veiligheid en structuur, maar kun je 
ook doen wat je beoogd had en een stap maken om 
techniek meer te gaan toepassen. Zo worstelde ze met 
een 20-jarige jongen met een cannabisverslaving; hij 
wilde niet meewerken. Wat gebeurt er tijdens zo’n 
sessie? We kwamen erop uit dat in dit geval het goed is 
om te spiegelen en te vragen, 'doe je dit ook in het echte 
leven?' Dat kan ervoor zorgen dat mensen zich bewust 
worden van hun eigen onbewuste vermijding waar ze 
dan inzitten.  

Verslaving is enorm taai. Een behandelplan slaat niet 
altijd aan. Wat doe je dan? Je kunt herhalen en focussen  
op maximale abstinentie en kijken hoe ver je komt. De 
jong eren met wie zij werkt hebben al veel hulpverleners 
gezien, het is een heel fragiele en enorm kwetsbare 
groep en dat wordt soms onderschat. Verslavingen  
kenmerken zich met terugval. Sommige mensen hebben 
meerdere trajecten nodig, soms duurt het langer – of is  
er vanuit het team interventie nodig – tot iemand dat 
magisch heldere inzicht krijgt. Bianca wil mensen heel 
graag helpen. Ik heb geprobeerd haar mee te geven om 
vol te houden, maar ook om haar verwachtingen bij te 
stellen; want soms lukt het helaas niet iemand te helpen. 
Sommige mensen hebben meerdere trajecten nodig. 
 
Bianca is een forse studiebelasting aangegaan en heeft 
zich razendsnel verder ontwikkeld. Daarnaast was ze 
heel leergierig; elke week had ze wel weer een nieuw 
vakboek gelezen. Ze kan haar kennis en ervaring nog 
beter koppelen aan de praktijk en wordt steeds  
handiger in haar werk. Ik ben ervan overtuigd dat haar 

collega’s dat op termijn gaan inzien. Het heeft tijd nodig 
om kennis te laten landen en ermee vertrouwd te raken. 
Maar ze kan uitstekend laten zien wat ze kan, bijvoor-
beeld tijdens het over dragen van een casus en op een 
gelijkwaardige manier de vervolgstappen bespreken. 
Bianca brengt iets extra’s in het vakteam en ik hoop dat 
ze inziet dat haar input er echt mag zijn.   
 
Ik heb een superleuk supervisietraject met haar gehad.  
Zij leerde me om minder vaktaal te gebruiken tijdens 
behandelingen. Dat het soms beter werkt om laag-
drempeliger en directieve taalgebruik te hanteren dat 
meer bij patiënten aansluit. Bianca kan eerlijk zeggen 
wat ze ergens van vindt, dat vind ik ontzettend leuk aan 
haar. Vanuit de opleiding heb ik geleerd alles voorzichtig 
te brengen, maar directief zijn kan juist heel goed  
werken als de situatie daarom vraagt.  
 
Wat me van haar zal bijblijven, is haar constante  
enthousiasme. Ze vergat nooit waar ze het voor deed  
en had een heel duidelijk doel voor ogen: nog beter 
 worden in haar vak. Als je dan met alle feedback en hard 
werken dat enthousiasme kan behouden; dat vind ik 
bewonderenswaardig.” 

“

Reflectie

“ IK ZAG HAAR WEKELIJKS 
VORDEREN, ZE WERD ER 
VEEL MEER BEDREVEN IN”
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Culturele vraagstukken binnen de  
CGT zijn ingewikkeld. Je vervalt al snel in 
generalisaties, terwijl ieder mens natuurlijk 
uniek is. Toch is het belangrijk dat we het 

gesprek erover voeren.”

Wat gaat daarbij mis?
“Dat is een hele brede vraag. Los van de taalproblemen die 
kunnen spelen en een behoorlijke barrière kunnen vormen 
bij patiënten met een migratieachtergrond, zit het vaak 
in verwachtingen die patiënten hebben over de hulp die 
je als psycholoog kan bieden. Soms weten patiënten 
eigenlijk niet goed wat psychotherapie is of ze zien jou als 
de dokter die het gaat oplossen. Terwijl er binnen CGT 
natuurlijk juist ook een hele actieve rol is weggelegd 
voor de patiënt.”

Hoe ga je daarmee om?
“Op zulke momenten zal je je patiënt moeten mee nemen 
in het proces. Dat betekent investeren in psycho-educa-
tie aan het begin van de behandeling. Maar het vraagt 
ook om goed afstemmen, zorgen dat je op dezelfde 
golflengte zit. Zowel voor wat betreft wat er aan de hand 
is, als waar het gaat om de verwachtingen waarmee 
iemand binnenkomt. En natuurlijk ook over welke 
resultaten een patiënt kan verwachten en in hoeverre 
dat realistisch is.”

VRAAG EN ANTWOORD OVER...

Culturele sensitiviteit 
binnen de CGT
Jeroen Knipscheer werkt als behandelaar en onderzoeker bij  
ARQ | Centrum’45, een landelijke ggz-organisatie voor behande-
ling van psychotrauma. Hij behandelt daar voornamelijk  
patiënten met een migratieachtergrond. Daarnaast werkt hij part-
time aan de Universiteit Utrecht bij Klinische Psychologie. Zijn 
expertise ligt op het terrein van culturele sensitiviteit bij CGT. 

Hoe effectief is CGT voor deze doelgroep?
“Daar is eigenlijk geen eenduidig antwoord op. Aan de ene 
kant is er wel het nodige onderzoek rond effectivi teit van 
CGT bij cultureel diverse groepen verschenen. Maar als je 
kijkt naar de bulk van het onderzoek dat zich richt op de 
effecten van CGT, is dat maar een zeer bescheiden 
aandeel. De methodologische kwaliteit van die onderzoe-
ken is bovendien niet altijd even sterk. De participanten 
zijn vaak geen goede afspiegeling van de gemiddelde 
patiënt met een migratieachtergrond, voor zover die 
bestaat. Het zijn toch vaak mensen die al sterk geïnte-
greerd zijn of hoger opgeleid. De resultaten van die 
onderzoeken zijn daarom vaak ook niet goed generali-
seerbaar. Het algemene beeld dat uit die onderzoeken 
naar voren komt, is dat hoewel veel vormen van CGT 
effectief kunnen zijn, toch vaak wel iets extra’s nodig is. 
Reguliere protocollen blijken vaak niet afdoende.”

Iets extra’s?
“Een zekere mate van culturele sensitiviteit. Dat raakt 
sterk aan de basale vaardigheden en attitude die je moet 
hebben als psychotherapeut. Oprechte interesse in je 
patiënt en vanuit een onbevooroordeelde houding 
willen begrijpen hoe het zit. Wat het wereldbeeld van je 
patiënt is, hoe zich dat verhoudt tot de klachten en hoe 
je daar zo goed mogelijk bij kunt aansluiten. Maar 
tegelijkertijd moet je je professio nele gereedschap in 

Theorie

“

Theorie



Scan de code voor meer informatie 
over het project voor preventie bij 
recent in Nederland gearriveerde 
asielzoekers.

Scan de code voor meer informatie 
over het culturele interview.

Meer weten hoe je beter aansluit  
bij je patiënt? Scan dan de code en lees  
de zorgstandaard Diversiteit.
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makkelijk spreekt over psychische problematiek en  als 
je de gemiddelde tv-zender aanzet dan lijkt dat misschien 
ook wel zo, maar de werkelijkheid is toch anders.”

Wat moeten we de komende jaren onderzoeken?
“Ik denk dat we goed moeten kijken naar de effectiviteit 
van onze CGT-interventies, waarbij we gebruikmaken 
van representatieve groepen. Dat betekent dat er  
veel moet worden geïnvesteerd in het includeren van 
mensen met een migratieachtergrond in op te zetten 
studies, niet alleen als participanten maar in alle fasen 
van het onderzoek. Dus ook bij het design, de ontwikkeling 
van de instrumenten, de benadering van respondenten, 
het verzamelen van gegevens en de interpretatie van de 
resultaten. Alleen op die manier kunnen we harde 
conclusies trekken over de vraag of die protocollen even 
effectief zijn of dat ze moeten worden aangepast. En 
daarin moeten we nadrukkelijk de samenwerking 
opzoeken met mensen uit de doelgroep. Niet vanuit 
universiteiten alleen.”

Is dat wel zo makkelijk, gezien de diversiteit?
“Het is inderdaad lastig om alles uit elkaar te trekken. Dat 
is ook waarom universiteiten zich vaak niet willen branden 
aan dit type onderzoek. Het is veel eenvoudiger om een 
aantal studenten te onderzoeken op bepaalde cognities. 
Dat is wat gechargeerd natuurlijk, maar de complexiteit 
maakt het veel ingewikkelder. Daarom is dit soort 
onderzoek ook veel minder van de grond gekomen.”

Heb je adviezen voor professionals?
“Dan praat je toch al snel weer in generalisaties of je 
verzandt in clichés. Bijvoorbeeld ‘Je moet niet in hokjes 
denken’ of ‘Je moet je bewust zijn van je vooroordelen.’ 

veel meer kennis over, wat behandelingen sterk ten 
goede komt. Maar het is niet zo dat je een-op-een kunt 
zeggen dat een Surinaamse patiënt meer profiteert van 
behandeling van een Surinaamse therapeut. Zeker niet. 
Er zijn allerlei studies gedaan naar ‘ethnic matching’. 
Daar komt niet uit naar voren dat dat per definitie tot 
een beter resultaat leidt. Want er spelen nog allerlei 
andere factoren die dat juist mogelijk weer in de weg 
staan. Denk bijvoorbeeld aan thema’s die binnen een 
bepaalde culturele groep met taboe omgeven zijn.  
Op zulke momenten kan het voor een patiënt juist 
moeilijker zijn om het gesprek aan te gaan wanneer de 
therapeut uit dezelfde groep komt. Het kan dan juist 
helpend zijn om dat met een relatieve buitenstaander te 
bespreken. Dat blijkt ook uit onderzoek. Grofweg vijftig 
procent van de patiënten denkt dat het helpend kan zijn, 
maar de andere helft ziet juist allerlei ingewikkeld heden. 
Het is dus zeker niet dé oplossing.”

Als gevolg van de Bijlmerramp en de vuurwerk-
ramp in Enschede deden we in Nederland 
ervaring op rondom hulpverlening aan patiënten 
met een migratieachtergrond. Hebben we 
daarvan geleerd?
“Daar hebben we zeker van geleerd. Er is steeds meer 
kennis over andere perspectieven en het besef dat we 
daar onze begeleiding en behandeling op moeten 
aanpassen. We zoeken nu steeds meer de samenwerking op 
met sleutelfiguren binnen bepaalde bevolkingsgroepen. 
Omdat die veel kennis hebben en de brug kunnen slaan 
tussen het witte Westerse bolwerk dat de ggz nog altijd is 
en de betreffende culturele patiëntengroep. Die sleutelfi-
guren kan je als mediator inzetten. Er is bijvoorbeeld een 
prachtig project voor preventie van psychische proble-
matiek bij recent in Nederland gearriveerde asielzoekers. 
Daarbij spelen ervaringsdeskundige vluchtelingen een 
essentiële rol door als cultural mediator samen met een 
ggz-professional een preventietraining vorm te geven 
(scan de code voor meer informatie, red.). Je kunt 
mensen dus inhoudelijk bij de behandeling betrekken, 
maar ook in het traject eromheen, voor vergroting van 
de toegankelijkheid en de bekendheid van de ggz. En 
voor het vertrouwen in de ggz.”

Is er veel wantrouwen?
“Ja, dat denk ik wel. Maar kort door de bocht gezegd 
geldt dat ook voor andere gebieden buiten de Randstad.  
Er wordt altijd wel gedaan alsof Nederland anno 2022 zo 

kunnen zetten om je behandeling goed vorm te geven. 
Stel dat je iemand behandelt met een sterk somatische 
interpretatie van zijn klachten. Dan kun je hem uitnodi-
gen op een andere manier naar de klachten te kijken, 
door bijvoorbeeld oefeningen te doen waarmee hij kan 
ervaren dat je manier van denken de lichamelijke 
sensaties kan beïnvloeden. Daarbij is het belangrijk 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij cultuureigen gewoon-
ten, rituelen of symbolen. Zo kunnen bidden en 
mediteren samenhangen met spierontspanning en 
verlichting van lichamelijke pijn. Die ervaringen zorgen 
voor meer vertrouwen in het perspectief dat je als 
CGT-therapeut te bieden hebt. Dus sensitief moet je altijd 
zijn als therapeut, maar bij mensen met een ander 
perspectief vraagt het vaak meer, qua tact en aansluiting 
bij het eigen referentiekader, en qua tijd en energie die je 
moet investeren om resultaat te boeken.”

Mogen we dat niet standaard van een  
therapeut verwachten? 
“Ik denk dat je zeker mag verwachten dat therapeuten 
hun best doen om die kloof te overbruggen. Maar je 
moet ook beseffen dat cultuur een breed begrip is. Want 
het kan gaan om etniciteit, maar het kan evengoed gaan 
om een sociaal-economisch profiel. De hoogopgeleide 
Amsterdamse vrouw met een Bosnische achtergrond kan 
bij wijze van spreken dichter bij het wereldbeeld van de 
gemiddelde CGT- therapeut staan dan de oudere, lager 
opgeleide boer uit Friesland. Die diversiteit is dus moeilijk 
te vangen.” 

Is een divers aanbod therapeuten de oplossing?
“Het is zeker belangrijk om in je behandelteam meer 
diversiteit te hebben, zodat je een breed samengesteld 
team hebt. Dat biedt ook kansen om tijdens intervisie 
van elkaar te leren. Bijvoorbeeld over bepaalde culturele 
opvattingen die heel basaal zijn, denk aan rechtstreeks 
oogcontact maken. Maar het kan je ook informatie geven 
over religieuze invloeden en historische gevoeligheden die 
klachten of bepaald gedrag mogelijk kunnen verklaren. 
Zo kunnen etnische conflicten (in Iran, Irak, Syrië) invloed 
hebben op de klachten van patiënten, maar ook op de 
interactie met andere patiënten in een groepstherapie. 
Binnen een divers samengesteld behandelteam is daar 

Toch komt het daar feitelijk wel op neer. In onze 
training over cultuursensitief werken binnen de ggz 
beginnen we ook altijd met het bewust worden van je 
eigen culturele achtergrond, je eigen bagage. Zowel 
persoonlijk als in professioneel opzicht. Die bagage 
werkt vaak op een impliciet niveau door in hoe je je 
patiënt bejegent. Als tweede tip zou ik adviseren om 
gebruik te maken van het culturele interview (scan de 
code voor meer informatie, red.). Daar staat op zich niets 
spectaculair vernieuwends in, maar de open en uitnodi-
gende vragen helpen je om het gesprek aan te gaan met 
je patiënt over de invloed van cultuur en context. Het 
culturele interview stimuleert mensen om hun eigen 
perspectief naar voren te brengen. Dat kan helpen om te 
komen tot een door hulpverlener en patiënt gedeelde 
visie op de klachten en op de behandeling. En dan heb je 
al een heel belangrijke stap gezet.” 

“ ER IS STEEDS MEER KENNIS 
OVER ANDERE PERSPECTIEVEN 
EN HET BESEF DAT WE 
DAAR ONZE BEGELEIDING EN 
BEHANDELING OP MOETEN 
AANPASSEN”

Theorie Theorie



NIEUW BIJ DE VGCt

Contactgegevens 
vertrouwenspersonen 
De vertrouwenspersonen van de VGCt zijn per mail bereikbaar. 
Clarisse van Gorkom: depraktijkanna@gmail.com 
Tom van der Schoot: tomvanderschoot@icloud.com  

“Binnen de vereniging zijn er twee 
vertrouwens  personen en ik las dat mijn 
voorganger haar taak na tien jaar neerlegde. 
Het lijkt mij een mooie functie; om als 
‘betrokken toeschouwer’ advies en onder
steuning te kunnen bieden aan vakgenoten.” 

Dertig jaar geleden koos ik voor de psycho
logie en daar ben ik nog steeds blij mee. 
Eigenlijk heb ik vrij meanderend mijn carrière 
opgebouwd. Daardoor heb ik een grote 
diversiteit aan ervaringen opgedaan met 
allerlei vormen van (eenopeen) therapie.  
Het lijkt in deze levens fase – met mijn kennis, 
kunde en levenservaring – goed te passen  
dat ik als vertrouwenspersoon een bijdrage 
kan leveren binnen de vereniging. Dat hoop  
ik in goede verbinding met alle betrokkenen  
te kunnen doen. Ik zal altijd respectvol en 
integer handelen.” 

RESTRICTIES 
“Jaarlijks bellen er zo’n vijfentwintig therapeuten 
met een vertrouwenspersoon binnen de VGCt. 
Dat is bijzonder weinig voor zo’n grote vereniging. 
Ik kan me niet voorstellen dat alles altijd 
tiptop loopt. Leden weten misschien niet dat 
ze de mogelijkheid hebben om te overleggen 
met een vertrouwenspersoon. Uiteraard 
zonder dat het nadelige gevolgen heeft. Het is 
belangrijk dat leden dat weten; dat ze zonder 
restricties hun verhaal kunnen vertellen.”

BEJEGENING
“Eén keer per jaar is er overleg met het bestuur. 
De casussen worden anoniem en nietinhoudelijk 
behandeld, maar we kijken wel naar de stand 
van zaken. Want als we als vereniging weten wat 
er speelt, kunnen we er iets aan doen. Jonge, 
soms onervaren basis psychologen kunnen een 
kwetsbare rol hebben in de hiërarchie van een 
ggzinstelling. Het is voor hen belangrijk om te 
weten welke rechten en plichten ze hebben.  
Ook binnen het supervisorentraject kan er 
verschil van inzicht zijn waardoor je een 
vertrouwens persoon wilt raadplegen. Ik ben er 
om naar iemand te luisteren, te ondersteunen 
en samen te kijken wat een goede route is om te 
gaan bewandelen. Ik zal voor iedereen klaarstaan 
die een appèl op mij doet.” 

Scan de QR-code  
voor meer  

informatie over de 
vertrouwens-

personen en hun rol.
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“Niet alles loopt altijd tiptop”

Clarisse van Gorkom is sinds dit jaar de nieuwe vertrouwenspersoon binnen de VGCt. 
Hoe gaat zij deze rol vervullen?

Psycholoog en seksuoloog 
Clarisse van Gorkom  
(59 jaar) begon haar carrière 
in de jeugdzorg en kinder
psychiatrie en maakte tien 
jaar geleden de overstap 
naar (jong)volwassenen.  
Ze heeft een eigen praktijk 
in Amersfoort waar ze 
mensen helpt met 
 stemmingsproblemen, 
angst, trauma’s en relatie

problemen. Daarnaast geeft ze als docent basis, vervolg 
en supervisiecursussen en werkt ze als supervisor in de   
CGT en gzopleiding. 
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Zelfonthulling. Menno Oosterhoff vindt 
het maar een rare term en geef hem 
eens ongelijk. Het roept toch al snel 
beelden op van de spreekwoordelijke 

man met de regenjas. Niet direct een associatie 
die je wilt hebben als het om therapeuten gaat. 
Voor je het weet moet je met tien sessies EMDR 
in de weer om je patiënt weer van zijn beelden  
te ontdoen.

Maar als we voorbij die regenjas kijken, kan 
zelfonthulling wel degelijk bijdragen aan het 
therapeutische proces. Verschillende onder
zoeken wijzen namelijk uit dat patiënten hun 
therapeut aardiger vinden wanneer die zijn 
eigen leed deelt. Mooi natuurlijk, maar zitten we 
daar eigenlijk op te wachten? Niet echt, want 
patiënten komen nu eenmaal niet langs om 
gezellig koffie te leuten, enkele koffiefobische 
mensen daargelaten. Maar zelfonthulling kan 
een gevoel van verbinding geven en verbinding 
is weer een mooie basis voor een therapeutische 
relatie. Bovendien blijken patiënten daadwerke
lijk minder last te hebben van hun symptomen 
als therapeuten eigen kwetsbaarheden laten 
zien. Redenen genoeg dus om aan zelf onthulling 
te doen.

Toch is enige nuance op zijn plaats. Uit onder
zoek van Moody en collega’s1 blijkt namelijk dat 
patiënten zelfonthulling niet altijd kunnen 
waarderen. Het delen van ervaringen uit het 
verre verleden vinden patiënten over het 
algemeen fijn, maar zelfonthulling over recente 
ervaringen levert beduidend minder waardering 
op. Op zich ook wel logisch, want je wilt als 
patiënt niet dat je therapeut in jouw tijd aan  
zijn eigen issues werkt. 

Uiteindelijk komt het erop neer dat je telkens 
weer een zorgvuldige afweging moet maken. 
Draagt je zelfonthulling bij aan het proces van je 
patiënt? Alleen wanneer het antwoord ja is, zou je 
kunnen overwegen om die ervaringen te delen. 

Regenjas

Maar vergeet daarbij niet over je eigen welbevinden 
na te denken. Want, om het met de woorden van 
Anton Hafkenscheid te zeggen: het is niet niks 
om jezelf bloot te geven. En zo zijn we mooi weer 
geëindigd bij het begin. 

Mieke Ketelaars is kennisredacteur bij de VGCt.

Bron
Moody, K. J., Pomerantz, A. M., Ro, E., & Segrist, D. J. (2021).  
“Me too, a long time ago”: Therapist selfdisclosure of past or present 
psychological problems similar to those of the client. Practice 
Innovations, 6(3), 181–188. https://doi.org/10.1037/pri0000151



Deze sectie voorziet cgt’ers en cgw’ers van de laatste 
stand van zaken met betrekking tot wetenschappelijk 
onderzoek, geschikte behandelmodules en (nieuwe) 
interventies binnen de CGT. De sectie treedt daarnaast 
op als verbindende schakel tussen de reguliere ggz, de 
forensische ggz en de therapeutische setting die zich 
specifiek richt op cliënten met een verstandelijke 
beperking. Het domein van de sectie beslaat alle cliënten 
met een verstandelijke beperking; van jong tot oud en 
met alle voorkomende klachten. Mensen met een 
verstandelijke beperking zijn een boeiende doelgroep met 
een heel brede hulpvraag. Om die reden ambieert de sectie 
om met (bijna) alle andere secties permanente lijntjes te 
hebben om over en weer van elkaars kennis te profiteren.

De sectie heeft het doel kennis en ervaring op het gebied 
van de behandeling van mensen met een verstandelijke 
beperking te delen. Daarbij zijn wij deels sectiespecifiek, 
maar evengoed sectieoverstijgend. Relevante (weten-
schappelijke) artikelen, specifieke projecten waarin 
CGT-behandelingen onderzocht worden op hun 

“Als ik aan de sectie Stemmingsstoornissen denk, dan 
komt er in eerste instantie niet veel op. Blanco, leeg, 
misschien een beetje grauwig, zoals winterdagen kunnen 
zijn. Stemmingsstoornissen is echt zo’n container begrip, 
niks bijzonders, saai, vermoeiend, vaag. Neem de sectie 
Angst, dwang en PTSS, dat klinkt lekker opgeruimd. Of 
de sectie Positieve CGT, wie wil er nou niet positief zijn? 
Of de sectie Stemmen, achterdocht en andere bijzondere 
belevingen; wow spannend! En de sectie Forensische 
CGT is vast heel gevaarlijk en onbevreesd. Tja, wij van  
de sectie Stemmingsstoornissen zijn dat allemaal niet. 
Wij ploeteren vooral of modderen maar wat aan.  
Als we al eens een opleving hebben, dan moeten we dat 
altijd bekopen met een dip. 

Maar... Is dat niet gewoon het leven? Ploeteren, aan-
modderen, af en toe een opleving, dan weer een dip.  
Ja, en sommige mensen zullen dat moeten leren 
verdragen. Andere mensen moeten leren omgaan met 
hun diepe dalen en gevoelens van wanhoop en onmacht. 
Weer anderen moeten leren hun oplevingen wat te 
beteugelen. Zo valt er altijd wat te leren! En laat dat nou 
net ons doel zijn: jullie op de hoogte houden van dit 
altijd in ontwikkeling zijnde onderzoeks- en behandel-
veld. Van mega interessante innovatieve onderzoeken, 
tot mooie klassieke effectieve behandelmethoden.  
De stemmingsstoornis heeft het allemaal en is overal. 
Het is de meest voorkomende en verbindende stoornis. 
Zo hebben alle VGCt-secties naast hun eigen stoornissen 
ook vaak te maken stemmingsstoornissen. En zo hopen wij 
in 2022 de verbindende sectie te zijn waarin stemmings-
stoornissen van alle kanten zullen worden belicht. 

Online ontbijtserie
De sectie Stemmingsstoornissen organiseert een online 
ontbijtserie om haar leden (en andere geïnteresseerden) 
op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van depressie en suïcidaliteit.  

In april, mei, juli en september 2022 zullen enkele 
interessante sprekers in een half uur tijd iets vertellen 
over hun expertise.
In april trapt Claudi Bockting af met een overzicht van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van behandeling 
van depressie; chroniciteit, recidivering en complexiteit  
(precieze tijd en datum volgen snel). Op 20 mei praat  
Guy Bosmans ons bij over gehechtheid, depressie en 
suïcidaliteit.  Op 1 juli zullen Jasper Wiebenga en Jet 
Heering ons meer vertellen over hun onderzoek en 
ervaringen in de behandeling van cognitieve therapie 
voor zelfmoordpreventie. Tot slot vertelt op 9 september 
Jacqueline A-Tjak ons meer over Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT) bij depressie.”

Jenneke Wiersma, namens de sectie

Dubbele studiedag sectie 
 Eetstoornissen en obesitas 
Riccardo Dalle Grave en Simona Calugi hebben recent een 
protocol uitgebracht waarin specifiek wordt beschreven hoe 
CBT-E bij jongeren optimaal kan worden vormgegeven.  
Dit protocol, Cognitive Behavior Therapy for Adolescents with 
Eating Disorders, wordt toegelicht tijdens de studie dagen van  
de sectie Eetstoornissen en obesitas op 30 juni en 1 juli. 
Houd de agenda in de gaten voor verdere details.

effectiviteit en best practices uit de praktijk worden op 
het kennisnet gedeeld. Thema’s van andere secties 
komen bij mensen met een verstandelijke beperking 
evengoed voor. Schattingen tonen aan dat veertig 
procent van de cliënten binnen de reguliere ggz kampt 
met een (licht) verstandelijke beperking. 

Op dit moment houden wij ons als sectie bezig met het 
onderzoeken en ontwikkelen van een stoornisoverstij-
gende behandeling, waarmee we de verstandelijk 
beperkte cliënt terug in zijn kracht brengen. Daarbij 
doen we een beroep op de reeds aanwezige talenten en 
kwaliteiten van de cliënt. 

Het sectiebestuur bestaat uit:  
Arjen Muller (voorzitter), Ragna Plomp (voorzitter), 
Senne de Wit en Joske Prummel.

Vragen? Aanvullingen? Opmerkingen?  
Samenwerking? Neem contact met ons op.
praktijkadisa@outlook.com

Sectie CGT voor mensen met een  
verstandelijke beperking

Sectie Stemmingsstoornissen
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Oproep  
slapende secties 
Een sectie heeft tot doel om leden van de VGCt 
binnen een bepaald segment (vakgebied, 
registratie, regio) te verenigen. De sectie richt 
zich op het verzamelen en verspreiden van 
kennis en stimuleert daarmee het ‘beter worden 
in je vak’. Een waardevol onderdeel van het 
lidmaatschap van de VGCt.

Wij zoeken leden die enthousiast zijn over hun 
vakgebied en hier graag kennis over willen 
verspreiden. Op dit moment gaat het specifiek om 
de volgende drie secties: Constructionele gedrags-
therapie, Verslaving en Werk en gezondheid.  

Heb je interesse om een van deze secties nieuw 
leven in te blazen of wil je eerst meer informatie? 
Neem dan contact op met Casper Kleist, 
coördinator secties: c.kleist@vgct.nl.

Video’s sectie CGT voor mensen  
met een verstandelijke beperking 

De sectie is bezig met het ontwikkelen van een animatievideo over de rationale  
van de constructionele gedragstherapie voor mensen met een (L)VB. Met deze animatie 
laten we een cliënt zien en ervaren dat de context bepalend is en dat de oplossing  
voor de klacht waarvoor ze zich aanmelden ook in de context gelegen is.  
De video is bedoeld voor behandelaren en begeleiders.

Secties aan zet Secties aan zet



38 39VGCt magazine VGCt magazine

Theorie Theorie

CGT 
succesfactor 
in preventie- 
programma 
STORM
Voor depressiepreventie werd tot voor kort vooral psycho-educatie 
ingezet; informatie over hoe iemand klachten kan herkennen en waar 
diegene terecht kan voor hulp. Voor jongeren is nu een programma 
opgezet dat bewezen effectiever is. “Daling van depressieve klachten 
blijft doorzetten tot twee jaar na het volgen van het programma”, vertelt 
Sanne Rasing, een van de hoofdonderzoekers van STORM.

EERDER INGRIJPEN
STORM staat voor Strong Teens & Resilient Minds en is 
een aanpak gericht op depressie- en suïcidepreventie, 
speciaal voor jongeren. De eerste onderzoeken startten 
in 2011. De onderzoekers – van wie de meesten ook 
werkzaam zijn als behandelaar in de specialistische ggz 
– vonden het onhoudbaar dat zij tieners met ernstige 
depressies in behandeling hadden, bij wie het probleem 
vaak al langere tijd bestond. Problemen waren veelal 
complex en werden gekenmerkt door een hoge mate van 
comorbiditeit, veel complicaties en uitval uit het sociale 
leven. “Aan zo’n ernstige depressie gaat altijd een 
langere periode vooraf”, zegt Rasing. Zij is senior 
onderzoeker en programmaleider van STORM, bij het 
Depressie Expertisecentrum Jeugd van GGZ Oost 
Brabant. De onderzoekers zien een kans in het gegeven 
dat een ernstige depressie niet ‘opeens’ ontstaat. “Als je 
eerder ingrijpt, voorkom je mogelijk dat het zover komt.”
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KRACHT VAN DE KETEN
Om tijdig in te grijpen is de hele keten nodig. Specialisti-
sche ggz bevindt zich achter in de keten. Juist de andere 
organisaties hebben meer zicht op wat er vooraan – als 
de klachten zich ontwikkelen – gebeurt. Daarom wordt 
in STORM samengewerkt met onder meer de gemeente, 
sociale wijkteams, jongerenteams, CJG en de basis-ggz. 
De organisaties dus, waar jongeren komen voordat 
klachten escaleren. “Maar waar écht alle jongeren 
komen, is school. Daarom speelt het voortgezet 
onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs een 
belangrijke rol, samen met de ouders.” 

DOCENT ALS GATEKEEPER
Bij STORM worden docenten getraind als ‘gatekeeper’. 
113 Zelfmoordpreventie ontwikkelde deze training en 
zette het al in voor andere groepen die in de publieke 
sector werken. Denk bijvoorbeeld aan jongerencoaches, 
sporttrainers, medewerkers van het UWV en kappers. 
Het idee is dat deze mensen eerste kenmerken van 
depressie of suïcidaliteit kunnen signaleren. “Docenten 
krijgen deze training omdat zij veel tijd met hun 
leerlingen doorbrengen. Als er iets verandert in hun 
gedrag of stemming, dan kan het zijn dat zij dat merken. 
De training leidt hen vanzelfsprekend niet op tot 
hulpverlener, maar leert hen wel lastige gesprekken te 
voeren, signalen te herkennen en wat de vervolgstappen 
zijn als er inderdaad sprake is van een leerling die 
problemen ervaart en hulp nodig heeft.”

STEVIGE VRAGEN
Screening door de GGD is een ander belangrijk onder-
deel van STORM. Dit gebeurt in het tweede (als onder-
deel van het standaard gezondheidsonderzoek door de 
GGD) en vierde jaar van het voortgezet onderwijs en in 
het eerste jaar van het middelbaar beroepsonderwijs. De 
jongeren beantwoorden vragen over thema’s die 
gerelateerd zijn aan depressie, zoals vermoeidheid, 
irritatie, eenzaamheid en somberheid. En ze reageren op 
stellingen over suïcidaliteit, zoals ‘Ik heb mezelf ooit 
expres verwond’, ‘Ik heb ooit een zelfmoordpoging 
gedaan’ of ‘Ik doe altijd alles verkeerd, ik voel mezelf 
waardeloos.’ “Het zijn inderdaad stevige vragen,” zegt 
Rasing, “maar ze zijn belangrijk om goed te kunnen 
signaleren en daarmee ook acute gevallen in beeld te 
krijgen. Jongeren die hoog scoren op suïcidale klachten, 
hebben binnen 48 uur een gesprek met een verpleeg-
kundige van de GGD. De verpleegkundige maakt een 
risicotaxatie van de suïcidaliteit en informeert ouders. 
Vaak is het al een grote opluchting voor de jongere om 
het verhaal met ouders te delen. Samen wordt gekeken 
naar een passend vervolg. In sommige gevallen gaat de 
leerling al naar een therapeut en dan wordt met hem of 
haar besproken of het bestaande behandelplan moet 
worden aangepast. Leerlingen zonder bestaande hulp 

iets positiefs. Het actieve, het snelle; dat slaat goed aan.” 
Aan het einde van het programma, blijven trainers alert 
op de deelnemende leerlingen. Af en toe komt het voor 
dat een jongere niet genoeg vooruit is gegaan door het 
programma. “Dan verwijst de hulpverlener die de lessen 
van Op Volle Kracht gaf, diegene alsnog door naar een 
passende hulpverlener in de buurt. Er vindt dan een 
overdracht plaats, waarbij de STORM-hulpverlener de 
‘nieuwe’ hulpverlener bijpraat.”

LANGDURIG EFFECT
Orthopedagoog Karlijn Heesen bewees vorig jaar met 
haar promotieonderzoek dat STORM effectief is in het 
verminderen van klachten van depressie en angst. In een 
randomised controlled trial vergeleek ze jongeren die 
deelnamen aan Op Volle Kracht met jongeren die 
psycho-educatie kregen. Ook bij de jongeren die 
psycho-educatie kregen verminderden de klachten, 
maar Op Volle Kracht bleek significant effectiever te zijn. 
In het onderzoek is te lezen dat dit tot een jaar na het 
volgen van het programma duurt. Rasing weet dat dit 
zelfs tot twee jaar is. “Karlijn heeft deze periode niet 
meer meegenomen in haar proefschrift, maar ze 
ontdekte dat de daling van de klachten blijft doorzetten 
tot in ieder geval twee jaar na het volgen van Op Volle 
Kracht. Bij psycho-educatie blijft dit na zes maanden 
stabiel.” Het is niet helemaal hard te maken, maar Rasing 
schrijft een deel van het succes toe aan de technieken 
die de leerlingen aanleren. “Die kunnen ze zelf – ook 
nadat het programma is afgelopen – blijven toepassen.  
We horen van leerlingen dat ze dankzij Op Volle Kracht 
weten wat hun gedachtenvalkuilen zijn en daardoor ook 
weten hoe ze die gedachten positiever kunnen maken. 
Zij zeggen zelf vaak dat een depressie is voorkomen. Als 
wetenschappers zijn we iets voorzichtiger, maar je zou 
kunnen zeggen dat je hiermee de kans op depressie ook 
op lange termijn verkleint.” 

IMPACT VAN CORONA
Tijdens de lockdowns liep STORM gewoon door. In 
digitale mentorlessen werden de vragenlijsten van de 
GGD online beantwoord. Ook al mochten leerlingen niet 
naar school, er was altijd ruimte voor uitzonderingen 
voor leerlingen die omwille van hun thuis situatie toch 
naar school mochten komen. Ook voor de deelnemers 
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OP VOLLE KRACHT
Dat is precies wat Rasing en haar collega’s deden. Op 
Volle Kracht bestaat uit acht lessen van drie kwartier tot 
een uur die in een schoolperiode (acht weken) gegeven 
worden. Zo sluit het naadloos aan op de roosters van de 
scholen. De lessen worden gegeven aan groepen van 
drie tot acht leerlingen. Een zorgcoördinator of psycho-
loog vanuit school en een jeugdhulpverlener van het  
CJG of uit het sociale wijkteam geven de training. 
“Verwacht niet veel spectaculairs van de CGT-technieken 
die ik als voorbeeld ga noemen”, dekt Rasing zich in. 
“Het zijn echt basistechnieken waarvan cgt’ers en 
cgw’ers zullen zeggen: ‘Dat is niks nieuws!’ En dat is het 
ook niet. Of in ieder geval: niet voor behandelingen. 
Maar voor preventie, in combinatie met deze doelgroep, 
werden CGT-technieken nog niet vaak gebruikt. Het 
simpele karakter ervan werkt bij deze jongeren.” Rasing 
vertelt dat tijdens de lessen wordt uitgelegd hoe het 
gevoel dat je hebt soms veroorzaakt wordt door de 
gedachte die je bij een gebeurtenis krijgt. Het oldschool 
G-schema. En dat met de leerlingen wordt uitgepluisd 
wat hun gedachtevalkuilen zijn en hoe ze daar weer-
stand aan kunnen bieden. Ondanks de groepsvorm, is er 
veel aandacht voor het individu. “Waar leerlingen altijd 
ontzettend enthousiast van worden is ‘op de stip’. Deze 
techniek gebruiken we meestal aan het einde van het 
programma. Een leerling staat op de stip, andere 
leerlingen roepen negatieve gedachten naar de leerling 
op de stip en diegene moet de gedachten omturnen naar 

worden doorverwezen naar bijvoorbeeld het sociale 
wijkteam of de specialistische ggz.” Gelukkig komen 
deze acute gevallen niet zo vaak voor. Ongeveer vijf 
procent van de ingevulde vragenlijsten laat zo’n hoge 
score zien en bij één procent blijkt uiteindelijke sprake 
van acute suïcidaliteit. Deze percentages fluctueren  
per jaar.

VERHOOGDE DEPRESSIESCORE
Gemiddeld tien procent van de leerlingen laat een 
‘verhoogde depressiescore’ zien. Dit zijn jongeren die 
verhoogde somberheidsklachten hebben, maar waarbij 
lang niet altijd een verwijzing voor behandeling nodig is. 
Hen wordt het preventieprogramma ‘Op Volle Kracht’ 
aangeboden. Ongeveer een derde van de jongeren aan 
wie het programma wordt aangeboden, volgt uiteinde-
lijk ook daadwerkelijk het programma. In een derde van 
de gevallen krijgt de leerling al CGT-behandeling voor 
stemmingsproblematiek en is dit aanbod niet nodig. De 
overige jongeren herkennen de klachten niet of hebben 
geen interesse om mee te doen. “Bij die laatste groep is 
nog winst te behalen. Daarom organiseren we nu ook 
voorlichtingsmomenten voor ouders, met het idee dat 
als zij beter begrijpen wat het programma inhoudt en 
waarom preventieve hulp belangrijk is, zij ook eerder 
hun kind stimuleren om mee te doen.”

SERIEUS CGT-PROGRAMMA
Op Volle Kracht is gebaseerd op CGT-technieken. En dat, 
vertelt Rasing, is een van de successen van STORM. “Ik 
merk dat iedereen preventie goed en belangrijk vindt, 
maar dat preventie lang niet altijd evidence based is. 
Behandelprogramma’s worden getoetst aan richtlijnen 
en moeten voldoen aan allerlei eisen; bij preventie is dat 
niet zo. Als je aandacht besteedt aan of onderzoek doet 
naar preventie, dan krijg je reacties in de trant van ‘goed 
dat jullie dit proberen’ en ‘baat het niet dan schaadt het 
niet’. Het punt is dat er veel potentie in preventie zit en 
dat ‘niet schaden’ niet genoeg is bij zoiets als een 
depressie. Ons onderzoeksteam vindt: als je preventie 
belangrijk vindt en serieus neemt, dan moet je ook met 
een serieus, wetenschappelijk onderbouwd aanbod 
komen, met evidence based technieken.”

“ ALS JE PREVENTIE SERIEUS 
NEEMT, MOET JE OOK 
EVIDENCE BASED 
PROGRAMMA’S GEBRUIKEN”

“ JE KAN NIET ZEGGEN  
‘BAAT HET NIET DAN 
SCHAADT HET NIET’ ALS 
HET OM DEPRESSIE GAAT”
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CGT opleidingsaanbod • Accare Child Study Center

Waarom een CGT-opleiding bij het Accare Child Study Center? 

• 14 jaar ervaring
• Iedere cursus is breed geaccrediteerd
• Gebaseerd op gouden standaarden in de zorg
• Experts als docent

Het Accare Child Study Center is onderdeel van Accare, aanbieder van specialistische jeugdhulp in noordoost Nederland. Het Child Study Center biedt een groot 
aantal cursussen en opleidingen aan. Daarnaast zijn we opleider van kinder- en jeugdpsychiaters en erkend als praktijkinstelling voor de opleidingen GZ-psycholoog, 
klinisch (neuro)psycholoog en verpleegkundig specialist.

Opleiding Startdatum Locatie Duur Waardering

Motiverende gespreksvoering 20 mei Assen 2 dagen

CGT vervolgcursus angst, persoonlijkheid en trauma 1 september Deels in Assen. 
Deels online 50 uur

CGT basiscursus 9 september Deels in Assen. 
Deels online 100 uur

CGT bij kinderen en jongeren met obesitas en hun ouders 13 september Assen, icm 
e-learning 2 dagen

Behavioural Parent Training Groningen (BPTG) 19 september Online 2 dagen

CGW 20 september Assen 9 dagen

Supervisorencursus CGT 6 oktober Assen 4 dagen

8,6

nieuw

9,0

8,3

8,5

8,3

8,8

Meer informatie: 
www.accare.nl/opleidingscatalogus
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Stichting
Jeugdinterventies

OPLEIDINGSINSTITUUT

Blijvende gedragsveranderingen  
bij jongeren met probleemgedrag? 

Dat kan met MDB!

Multidimensionele Behandeling (MDB) is een 
kortdurende systeemgerichte behandeling 
voor jongeren met gedragsproblemen,  
gebaseerd op de belangrijkste principes van 
Multidimensionele Familietherapie (MDFT).

Leer in deze 3-daagse cursus om potentiële 
krachtbronnen van het gezin aan te boren,  
negatieve patronen te stoppen en problemen 
voortaan op een constructieve manier op te 
lossen. Belangrijk hierbij is het vergroten van de 
liefde en betrokkenheid en het verbeteren van 
de relaties binnen het gezin. Kijk voor meer  
informatie of aanmelden op onze website.

FASE 3

Afronding en

eigen regie

1/2 sessies*

FASE 2

Actieve 

verandering

6/8 sessies*

FASE 1

Multidemensionele

assessment

2/3 sessies*

10-gesprekken model in 3 fases

“Deze training geeft duidelijke handvatten  
die je kan gebruiken in de spreekkamer en  

het coachen van gezinswerkers.”

www.stichtingjeugdinterventies.nl

22-2000-0282-01 VGCt magazine 2022#1
180x132mm_A.indd   1180x132mm_A.indd   1 14-02-2022   13:3514-02-2022   13:3542 VGCt magazine

aan Op Volle Kracht werd in veel gevallen een uitzonde-
ring gemaakt en zij konden het programma dus gewoon 
volgen. Wanneer het echt niet lukte om de training op 
school te geven, werd dat digitaal gedaan. “Iedereen 
was het erover eens dat het voor onze doelgroep juist 
belangrijk was om het programma voort te zetten.” 
Corona maakt STORM extra relevant. Het percentage 
jongeren dat een verhoogde depressiescore liet zien bij 
de GGD-vragenlijsten, steeg het afgelopen jaar van tien 
naar vijftien procent. “Maar als wetenschapper vind ik 
het ook een lastige. In het nieuws worden mentale 
klachten breed uitgemeten. En ergens is dat goed, want 
het zorgt voor bewustwording en maakt mensen alert. 
Maar aan de andere kant liggen cijfers zó ver uit elkaar. 
De een schat dat 25 procent van de jongeren depressief 
is, een volgend rapport heeft het over 80 procent van de 
jongeren die eenzaam is. Begrippen worden door elkaar 
gebruikt en door hoge percentages raken mensen in 
paniek. Aan de andere kant ís het probleem door corona 
natuurlijk wel groter geworden. En deze periode heeft 
mensen ook laten inzien dat mentale gezondheid een 
enorme impact heeft op hoe je functioneert. Dat 
bewustzijn zien we ook bij ouders en docenten. Waar 
sommigen bij aanvang van STORM terughoudend waren  
– ouders vroegen zich af of het wel nodig was om hun 
kinderen naar suïcidale gevoelens te vragen, docenten 
vonden het niet altijd hun taak om te signaleren – mer-
ken we nu dat zij er juist positief tegenover staan. Er zijn 
ouders die vragen of hun kind die omwille van de leeftijd 
nog niet in aanmerking komt voor de GGD-screening, 
ook mee kan doen aan de training omdat ze zich zorgen 
maken. En er zijn docenten die zelf een groep willen 
selecteren van jongeren van wie zij denken dat Op Volle 
Kracht hen kan helpen.”

VIJF NIEUWE REGIO’S
Momenteel werken vijftien gemeenten met STORM. Het 
programma is opgenomen in de Landelijke Agenda 
Suïcidepreventie van 113 Zelfmoordpreventie. De 
organisatie heeft budget ontvangen om STORM in vijf 
regio’s te implementeren. Rasing is één dag in de week 
gedetacheerd naar 113 Zelfmoordpreventie om haar 
kennis over te dragen. “Samen kijken we welke regio’s 
klaar zijn voor STORM. Momenteel zijn twee regio’s 
aangewezen. In de Brabantse regio – waar STORM 

gestart is – wordt het programma verder doorontwik-
keld. We blijven wetenschappelijk onderzoek doen naar 
verbeteringen van STORM en manieren waarop we het 
ook voor specifiekere doelgroepen beschikbaar kunnen 
maken. De komende vijf jaar doen we onderzoek naar de 
effectiviteit van depressie- en suïcide preventie voor 
leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en 
praktijkonderwijs. En naar hoe we het programma 
moeten aanpassen om STORM ook voor hen beschikbaar 
te maken.” 

“ VOOR PREVENTIE WORDEN 
DEZE KLASSIEKE TECHNIEKEN 
NAUWELIJKS GEBRUIKT”

Theorie

“ LEERLINGEN BLIJVEN  
DE TECHNIEKEN NOG 
LANG TOEPASSEN”
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CGT-opleiding 
nieuwe stijl: 
transparanter

Mensen die nog geen supervisie hebben 
gevolgd, kunnen kiezen tussen de opleiding 
oude stijl – met leertherapie – of het 
vernieuwde traject waarin door de hele 

opleiding heen aandacht is voor persoonsgerichte 
vorming, onder meer door het werken aan therapeut
factoren. In de opleiding nieuwe stijl is leertherapie geen 
onderdeel. In het kader van het competentiegericht 
opleiden is namelijk gekozen voor een transparantere 
vorm van opleiden.

E-LEARNING EN PERSOONLIJK  
ONTWIKKELINGSPLAN
De CGTopleiding nieuwe stijl bevat drie nieuwe elementen: 
de elearning therapeutfactoren, het persoonlijk ontwikke
lingsplan (POP) en begeleide intervisie. Voordat cgt’ers i.o. 
starten met supervisie of met begeleide intervisie, maken 
zij de elearning therapeutfactoren in de praktijk. Hierin is 
een koppeling gemaakt met het competentieprofiel en 
verzamelen zij informatie voor het POP om te bepalen waar 
de leerdoelen liggen. Tijdens de prepilot eind 2021 is een 
aantal super visorsupervisantkoppels aan de slag gegaan 
met de elearning en het POP. Onder hen Judith van de  
Blokenhoeve (supervisor) en José Schuttert (cgt’er i.o.). 

José: “De elearning bestaat uit een aantal modules. Ik heb 
diverse filmpjes bekeken en artikelen gelezen over 
therapeutfactoren. Vervolgens moest ik hierover 
meerkeuze vragen en open vragen beantwoorden. Aan het 
eind van de module schakel je automatisch over naar het 
POP. Daarin ga je je competenties langs: wat is je score en 
wat zijn dan je leerdoelen? Je moet hier echt wel even de 
tijd voor nemen. Ik ben er denk ik twaalf uur mee bezig 
geweest. Met name de artikelen lezen kostte veel tijd. 
Inmiddels zijn de artikelen op aanraden van deel nemers uit 
de prepilot vervangen door podcasts.”

DOORLOPENDE LEERCURVE
Het POP is bedoeld als onderlegger voor de opleiding. 
Tijdens het traject breidt de cgt’er i.o. het document steeds 
verder uit en stelt hij of zij het document bij. Dit stimuleert 
een doorlopende leercurve. José: “Tijdens de supervisie 
heb ik samen met Judith het POP uitgebreid uitgediept.  

Sinds het begin van dit jaar is het voor cognitief gedrags-
therapeuten in opleiding (cgt’ers i.o.) mogelijk om te starten met 
de CGT-opleiding nieuwe stijl. Waar kies je precies voor als je de 
opleiding nieuwe stijl gaat doen? 

Ik had vóór mijn deelname aan de prepilot al doelen 
opgesteld, maar door in het POP de kernkwadranten
analyse in te vullen met kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen 
en allergieën kwam ik op aanvullende doelen. Dat gaf veel 
inzicht. Ik kan me voorstellen dat als ik hiermee was gestart, 
het beter richting had gegeven aan mijn opleiding.  
Het geeft duidelijkheid over wat er van je verwacht wordt. 
Als je het POP aan het maken bent en je hebt je doelen 
concreet, kun je ook bepalen welke doelen geschikt zijn 
voor supervisie, voor begeleide intervisie of voor allebei.” 

Judith: “Het POP scherpte de leerdoelen aan. Samen 
hebben we gekeken naar de uitkomsten van de kern
kwadrantenanalyse en de doelen SMART gemaakt: hoe kun 
je ze zo vertalen dat je er praktisch mee aan de slag kunt in 
de begeleide intervisie en de supervisie en welke doelen 
kies je dan? Dit kon in één supervisiesessie. Overigens heb 
ik zelf de elearning ook gemaakt en ik moet zeggen: ik ben 
er blij mee. Ik ben blij dat er nu aandacht is voor therapeut
factoren. Die zijn in veel evidence based therapievormen 
belangrijk, dus goed dat deze centraal staan.”

De begeleide intervisie was geen onderdeel van de 
prepilot. Die wordt in de pilot geëvalueerd die loopt  
tot eind juni 2023. Judith en José willen wel even vooruit
blikken. José: “Ik heb echt zin in de begeleide intervisie.  
Als je in opleiding bent, zit je soms wat alleen op een eiland. 
Ik kijk ernaar uit om ook te leren van anderen.” Judith:  
“Ik merk dat mensen wel eens huiverig zijn voor een 
groepje, maar ik zie er meerwaarde in. Je krijgt van collega’s 
zo veel meer invalshoeken. In groepstherapie heeft elke 
cliënt zijn eigen leerdoelen, dat is in de intervisie niet 
anders. Je kiest welke twee of drie doelen je het belangrijkste 
vindt en deelt met elkaar waaraan je werkt.” 

Ben je cognitief gedragstherapeut in opleiding en 
nog niet gestart met supervisie? Maak dan de  
keuze tussen de opleiding nieuwe stijl of oude stijl. 
Kies je voor nieuwe stijl, stuur dan een mail naar 
opleidingen@vgct.nl (ook voor vragen), zodat je een 
PEportfolio krijgt. Je neemt automatisch deel aan 
de pilot die tot 30 juni 2023 loopt. Dat betekent  
dat je geregeld feedback geeft over je ervaringen  
met de opleiding. Kies je voor oude stijl, dan moet  
de leertherapie voor 1 januari 2026 afgerond zijn.  
Kijk voor meer informatie op vgct.nl. 

“ IK KIJK ERNAAR  
UIT OM OOK TE LEREN 
VAN ANDEREN”

VGCt VGCt
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LEESLIJST

Meer recensies lezen? 
Scan de code.

Auteur: Russ Harris 
ISBN: 9789024437986 
Recensie door: Denise Matthijssen, NVRG erkend Systeem
therapeut, opleider TTC en supervisor en ACTcoach, therapeut 
en trainer. 

Iedere professional kan vastlopen in de behandeling met 
Acceptance and Commitment Therapy. Hoe kom je daar weer 
uit? Harris geeft in dit boek praktische tips en oefeningen om 
samen met je cliënt aan psychologische flexibiliteit te werken. 
Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het gebruik van de 
functieanalyse en de beschrijving van het proces zelf als context.  

Auteurs/redactie: Hellen Hornsveld, Hélène Bögels en Heleen Grandia 
ISBN: ISBN 9789036826310 of ISBN 9789036826327 (ebook) 
Recensie door: Katinka Smits, gzpsycholoog, supervisor/leertherapeut 
VGCt en senior Schematherapeut.  
 
Dit boek is bijzonder, omdat het een openhartig kijkje in de keuken  
geeft van vakgenoten. De auteurs bespreken de toepassing van schema
therapie bij verschillende comorbide stoornissen die vaak voorkomen bij 
persoonlijkheidsproblematiek. Bij elke casus beschrijven ze de dilemma’s 
die ze tegenkwamen. Ook is er aandacht voor het omgaan met cliënten 
die tijdens de behandeling in een crisis dreigen te raken – met de 
basis gedachte dat ontregeling goed te begrijpen is wanneer iemand 
datgene loslaat waaraan ze gewend zijn en nieuwe uitdagen aangaat. 

Loskomen als je vastzit 
in ACT 
Een praktijkgids voor de omgang met 
veelvoorkomende obstakels in acceptatie- 
en commitmenttherapie

Casusboek Schematherapie
21 voorbeelden uit de praktijk 
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AGENDA

 20 MEI   ZWOLLE 
In je kracht en op de rit:  
een dag vol revitaliserende 
 lenteworkshops 

Deze dag gaat over herstel en over het opdoen en 
behoud van energie. Zowel voor jezelf als voor je 
patiënten. Dit zijn een paar van de workshops die 
je kunt volgen:
• Van demoralisatie naar revitalisatie: in actie
• De kracht van positiviteit 
• IBCT-relatietherapie: relaties op de rit

De voorjaarsworkshops hebben een praktische 
insteek. Bekijk een demonstratie, bespreek 
casuïstiek en oefen een techniek. Op deze dag doe 
je nieuwe energie op voor je vak.

 2 JUNI   VAN DER VALK, VEENENDAAL 
Evidence based trauma  
behandelen bij kind en jeugd:  
doen wat werkt!
 
De Koepel (VSt, VEN en VGCt) organiseert haar 
eerste congres. Op 2 juni kun je je bijscholen op het 
gebied van traumabehandeling bij kind en jeugd.  
Een traumatische gebeurtenis vóór het achttiende 
levensjaar komt regelmatig voor. Circa zestien 
procent van deze kinderen ontwikkelt een PTSS. 
Het is belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van 
een behandeling met een grote slagingskans. 
Daarom staat evidence based traumabehandeling 
bij kinderen en jongeren tijdens dit congres 
centraal. Met als motto: doen wat werkt! 
Een aantal van de workshops die je kunt volgen:
• (L)VB en traumabehandeling
• Stoelentechniek bij traumaverwerking
• Traumagerichte CGT
• Schematherapie en IMRs in groepen bij jongeren
 
Ga voor inschrijven en meer informatie over  
deze evenementen naar: www.vgct.nl/agenda

 28 MAART 2022 
 ONLINE 
Supervisorenintervisie:  
de N=1 nieuwe stijl 

 18 APRIL 2022 
 ONLINE 
Docentenintervisie:  
online cursussen geven

 16 MEI 2022 
 ONLINE 
Supervisorenintervisie:  
het begeleiden  
van intervisie

 13 JUNI 2022 
 UTRECHT 
UK calling  
– symposium over therapie 
bij psychose

 30 JUNI EN 1 JULI 2022 
 VEENENDAAL 
Workshop CBT-E  
bij jongeren 

Call for abstracts 
najaarscongres:  
dien voor 1 mei in

De ggz, en de jeugdzorg 
in het bijzonder, staat 
enorm onder druk. Dit 
heeft ernstige gevolgen  
voor de kwaliteit van  
de zorg voor onze 
patiënten, maar ook 
voor onszelf. Met het 

thema Under Pressure zijn we op zoek naar 
bijdragen in de vorm van wetenschappelijk 
onderzoek en workshops over maatschappelijke  
en beroepsspecifieke factoren die druk leggen op 
de (jeugd-)ggz. Denk aan zorgstructuur, financie-
ring, regeldruk, (nasleep van) COVID-19, maat-
schappelijke polarisatie, verminderde tolerantie 
rondom thema’s als migratie en diversiteit en de 
maakbaarheid van de samenleving.
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OPFRISDAGEN
   In 2022 bieden we ‘Opfrisdagen’ aan: eendaagse  
cursussen voor schematherapeuten die hun kennis 

en vaardigheden in verschillende onderdelen van 
schematherapie willen opfrissen. 

Limited reparenting > 11 maart 2022
Casusconceptualisatie > 18 mei 2022

Tevens worden ze op die dagen geïnformeerd over de laatste 
ontwikkelingen binnen schematherapie, zoals de nieuwe 
basisbehoeften en schema’s die onlangs beschreven werden 
door een internationale werkgroep.

OPFRISDAGEN
   In 2022 bieden we ‘Opfrisdagen’ aan: eendaagse  
cursussen voor schematherapeuten die hun kennis 

en vaardigheden in verschillende onderdelen van 
schematherapie willen opfrissen. 

NIEUW

www.schematherapieopleidingen.nl  

ONS AANBOD
SCHEMATHERAPIE VOOR VOLWASSENEN
Schematherapie Basis (25 uur)
Schematherapie Gevorderd (25 uur)
Schematherapie Basis en Gevorderd (50 uur)
Schematherapie voor Cluster C (25 uur)
Schematherapie in Groepen (25 uur)
Schematherapie voor Partner- en relatieproblematiek

(25 uur)

SCHEMATHERAPIE VOOR ADOLESCENTEN
Schematherapie Basis voor Adolescenten (25 uur)
Schematherapie Gevorderdvoor Adolescenten (25 uur)
Schematherapie in Groepenvoor Adolescenten (25 uur) 

WORKSHOPS
Supervisorencursus (2 dagen)
Imaginaire rescripting (2 dagen)
Twee- of meerstoelentechniek (2 dagen)
Hanteren van Boze Modi (2 dagen)
Ouderschematherapie (2 dagen)
Jongeren met gedragsproblemen en 

persoonlijkheidsproblematiek (2 dagen)
Modusgerichte Speltherapie (1 dag)
Schematherapie voor Depressie (1 dag)
Narcistische PersoonlijkheidsStoornis (1 dag)
Gezonde Volwassene (1 dag)
Complexe Casussen (1 dag)

ENGELSTALIGE OPLEIDINGEN (ONLINE)
We bieden verschillende Engelstalige trainingen online aan 
die ook toegankelijk zijn voor Nederlandse deelnemers die 
de Engelse taal enigszins machtig zijn:
• Online 40 hrs cursus
• Schema Therapy for Cluster C patients, starting on 

6 September 2022 (8 weekly sessions of 2 hrs each)
• The Healthy Adult, starting on 29 March (2 sessions, 3 hrs each) 

or on 8 November (3 sessions 2 hrs each) 
• Narcissistic PD, starting on 29 November 2022 (4 sessions, 2 hrs each)

IN-COMPANY TRAINING
Alle bovengenoemde trainingen en worskhops bieden we ook 
als als in company training. Daarnaast kunnen er specifieke, 
op maat gemaakte trainingen worden verzorgd.

WEBINARS
Het vrije, blije kind
Boze Modi  
Meerstoelentechniek
Groepsschematherapie online
Imaginaire Rescripting
De Gezonde Volwassene

NIEUW!

The Free and
Happy Child
live webinar

Chris Korevaar
Natalie van Oort

2022

van genderen opleidingen bv

AUDIOVISUELE PRODUCTIES
Gedurende de afgelopen 12 jaar hebben we diverse 
audiovisuele producties gerealiseerd op het gebied van 
schematherapie en cognitieve gedragstherapie zoals
> Schematherapie, stap voor stap
> Fine tuning Imagery Rescripting
> Schema therapy for the Avoidant-, Dependent- and 

obsessive-Compulsive Personality Disorder
> Cognitieve therapie, de Socratische dialog
En diverse andere producties. 

Zie www.schematherapy.nl voor alle producties

-
-
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-
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Rem
co van der W

ijngaart
Stoelentechniek

Stoelentechniek
theorie en praktijk

Remco van der Wijngaart

VERWACHT
(EIND JUNI)

BOEKENBOEKEN
‘Stoelentechniek, ‘Stoelentechniek, 
theorie en praktijk’ theorie en praktijk’ 
doordoor Remco van der 
WijngaartWijngaart

Van Genderen Opleidingen BV verzorgt sinds 2000 
diverse opleidingen in schematherapie. Inmiddels 
hebben ruim 4000 deelnemers een of meer van onze 
cursussen/workshops succesvol gevolg. Ze waar-
deerden onze opleidingen met een 8,7 gemiddeld. 
De cursusprogramma’s zijn ontwikkeld door Hannie 
van Genderen en worden tegenwoordig vormgegeven 
door Remco van der Wijngaart. Inmiddels bestaat 
het docententeam uit 10 zeer ervaren schema-
therapeuten die een breed scala aan cursussen/
trainingen/workshops verzorgen.

Voor specifieke vragen en/of meer informatie, mail gerust: info@schematherapieopleidingen.nl / www.schematherapieopleidingen.nl

Al onze cursussen en workshops voldoen 
aan de eisen voor (her) registratie bij beroeps-

verenigingen zoals de VGCt, Vereniging voor 
Schematherapie (VSt) en andere relevante 

beroepsverenigingen

online 
stream

DVD box

USB stick

NIEUW!
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