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van genderen opleidingen bv

Van Genderen Opleidingen BV verzorgt sinds 2000 
diverse opleidingen in schematherapie. 
Ruim 6700 deelnemers hebben succesvol een of 
meer van de 450 cursussen en trainingen gevolgd 
die we tot dusver organiseerden. Ze waardeerden 
onze opleidingen met een 8,9 gemiddeld. 
De cursusprogramma’s zijn ontwikkeld door Hannie 
van Genderen en worden tegenwoordig vormgegeven 
en gecoördineerd door Remco van der Wijngaart. 
Inmiddels bestaat het docententeam uit 10 zeer 
ervaren schematherapeuten die een breed scala aan 
cursussen, trainingen en workshops verzorgen. 
Daarnaast hebben deze docenten inmiddels een 
breed scala aan boeken over schematherapie helpen 
publiceren.

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

Stoelentechniek
theorie en praktijk

Dit boek helpt therapeuten om de stoelen-
techniek toe te passen in hun praktijk. Met 
die techniek kunnen ze cliënten helpen 
afstand te creëren ten opzichte van oude 
overtuigingen, en om verstandelijk inzich-
ten om te zetten in correctieve emotionele 
ervaringen. Het boek biedt ook handvatten 
voor therapeuten die al ervaring hebben 
met de techniek, en helpt het werken met 
stoelen effectiever te maken bij uitda-
gende situaties.

Het boek beschrijft de toepassing van de 
stoelentechniek in de verschillende fasen 
van de behandeling. Achtereenvolgens 
behandelt het boek de analysefase, de 
beginfase, de middenfase en de eindfase. 
Het boek biedt telkens tal van variaties 
in het gebruik van de techniek, met veel 
praktijkvoorbeelden. Elk van deze hoofd-
stukken eindigt met het beantwoorden 
van diverse ‘Wat nou als…?’-vragen waar 
therapeuten in de klinische praktijk mee 
te maken krijgen. Vervolgens behandelt 
het boek specialistische toepassingsgebie-
den zoals rouw en relatieproblemen, en 
beschrijft het de mogelijkheden om stoe-

lentechniek online in te zetten. Het laatste 
hoofdstuk richt zich op valkuilen voor de 
therapeut.

Stoelentechniek is geschreven door Remco 
van der Wijngaart, psychotherapeut en 
gezondheidszorgpsycholoog. Hij is meer 
dan twintig jaar werkzaam geweest op een 
academische afdeling van een ambulante 
instelling voor geestelijke gezondheids-
zorg waarbinnen hij als therapeut parti-
cipeerde aan talrijke behandelstudies bij 
angst-, somatoforme- en eetstoornissen en 
persoonlijkheidsstoornissen. In een eerste 
behandelstudie naar de effectiviteit van 
schematherapie voor borderlinepersoon-
lijkheidsstoornis is hij getraind en gesu-
perviseerd in imaginaire rescripting door 
Jeffrey Young, grondlegger van schema-
therapie. Momenteel is Remco werkzaam 
in een zelfstandige praktijk voor psycho-
therapie in Maastricht. Hij heeft, in samen-
werking met anderen, diverse audiovisuele 
producties ontwikkeld, zoals Fine Tuning 
Chairwork; 35 scènes die de stoelentechniek 
tonen in al haar facetten.

Rem
co van der W

ijngaart
Stoelentechniek

Stoelentechniek
theorie en praktijk

Remco van der Wijngaart

www.bsl.nl  
ISBN 978 90 368 2796 6
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Stoelentechniek
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(EIND JUNI)
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WWW.SCHEMATHERAPIEOPLEIDINGEN.NL  

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

SCHEMATHERAPIE VOOR 
ADOLESCENTEN
Schematherapie Basis voor
Adolescenten (25 u)
Schematherapie Gevorderd
voor Adolescenten (25 u)
Schematherapie in Groepen
voor Adolescenten (25 u) 

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 Persoonlijkheids
Stoornis (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 patient
starting on 6 September 2022
(8 weekly sessions of 2 hrs each)

The Healthy Adult
starting on 8 November 
(3 session, 2 hrs each) 
Narcissistic PD
starting on 29 November 2022 
(4 sessions, 2 hrs each)

IN-COMPANY TRAINING
Alle bovengenoemde trainingen en work-
shops bieden we ook als als in company 
training. Daarnaast kunnen er specifieke, 
op maat gemaakte trainingen worden 
verzorgd, zoals een 2-daagse training 
schematherapeutische technieken voor 
HBO-geschoolde medewerkers in 
instellingen.

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

OPFRISDAGEN
In 2022 bieden we ‘Opfrisdagen’ 
aan: eendaagse  cursussen voor 

schematherapeuten die hun 
kennis en vaardigheden in verschillende 
onderdelen van schematherapie willen 
opfrissen en informatie over de laatste 
ontwikkelingen. 

    18 mei 2022 > opfrisdag
CASUSCONCEPTUALISATIE 

AUDIOVISUELE PRODUCTIES 
Check de site voor al onze Audiovisuele 
producties op het gebied van schema-
therapie en cognitieve gedragstherapie 
www.schematherapy.nl

OPFRISDAGEN

schematherapeuten die hun 

NIEUW

    18 mei 2022
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Zo spraken ze over het door de WHO ontwikkelde evidence based 

 programma Problem Management Plus (PM+). Het grote voordeel 

hiervan is dat ook mensen die geen hulpverlener zijn, getroffenen met 

milde klachten ondersteuning kunnen bieden. De trainingshandleiding 

is in vele talen beschikbaar, ook in het Oekraïens. Om nu zoveel mogelijk 

mensen te kunnen trainen, biedt de VGCt een ‘train de trainer’- 

programma aan voor professionals, zodat die vervolgens anderen 

(bijvoorbeeld poh-ggz) kunnen trainen in het toepassen van PM+. 

Daarmee kunnen we meer oorlogsgetroffenen helpen. De training is 

overigens gratis voor VGCt-leden.

Tijdens het benefietwebinar sloot ook Valentyna Parobiy aan, de 

voorzitter van de Oekraïense CGT-vereniging. Valentyna vluchtte  

naar Nederland en probeert vanuit hier goede psychologische hulp te 

organiseren voor Oekraïners; zowel voor degenen die zijn gevlucht, 

als voor degenen die zijn achtergebleven. Zij hebben vaak gruwelijke 

dingen meegemaakt en kunnen worden geplaagd door intrusieve beelden 

van de oorlog. Het zou mooi zijn als Oekraïense cgt’ers hulp kunnen 

bieden, maar dat blijkt lastig; er spelen vele uitdagingen voor Valentyna. 

Ze vertelt erover op pagina 32 in deze editie van het VGCt magazine.

Niet alleen bij traumagerelateerde problematiek, ook bij andere  

problemen kunnen levendige beelden een rol spelen. Zo kunnen mensen 

met een bipolaire stoornis heel concreet voor zich zien dat ze bijvoorbeeld 

een sterk winstgevende zaak leiden of dat ze suïcide plegen. Karin  

van den Berg vond in haar onderzoek dat door dergelijke beelden te 

manipuleren we de stemmingswisselingen van deze patiënten kunnen 

aanpakken (pagina 10). Ook Marjolein Thunnissen doet mooi onderzoek 

naar imagery. Zo onderzocht ze de rol van toekomstigerampbeelden 

bij kinderen en jongeren met sociale angst en of EMDR gericht op deze 

zogenoemde flashforwards helpend kan zijn (pagina 27). 

Kortom, genoeg inspiratie in deze editie van het VGCt magazine! 

Marleen Rijkeboer
Voorzitter VGCt

VOORWOORD

Beelden die op ons  
netvlies gebrand staan

Als er zoiets onvoorstelbaar onrechtvaardigs gebeurt als de oorlog in Oekraïne,  
dan wil je iets doen. Die verantwoordelijkheid voelen wij – als hulpverleners –  

misschien nog wel extra. Daarom organiseerde de Koepel (de VEN, de VSt en de VGCt) 
samen met de NtVP, de NVGzP en het NIP in maart een benefietwebinar, waarvan de  

opbrengst (ruim 62.000 euro) naar Giro 555 ging. Experts Marit Sijbrandij en Sjef 
Berendsen spraken over de psychologische hulp voor oorlogsgetroffenen. 
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DIENSTEN EN DINGEN

OVERKOEPELEND

Exposure is leuk! 

Om iedereen te stimuleren meer met exposure te doen, werkt de 

VGCt samen met Agnes van Minnen aan een e-boekje vol inspiratie 

voor exposure-oefeningen. Graag horen we welke creatieve ideeën 

jullie in je exposurepraktijk inzetten. Heb je een leuke anekdote of 

een goed idee? Mail dan naar communicatie@vgct.nl en we zorgen 

dat het erin komt.

Valorisatie

Valorisatie is vaak onmisbaar voor een subsidieaanvraag voor wetenschappelijk 

onderzoek. De VGCt kan een relevante valorisatiepartner zijn! Via ZonMw 

zijn er subsidiemogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek met een focus 

op de oplossing van praktische problemen in de  Nederlandse ggz 

(scan de code). De deadline hiervoor is begin september 

2022. Ben je van plan om een subsidieaanvraag in te dienen 

bij ZonMw of een andere subsidieverstrekker en zoek je een 

valorisatiepartner? Neem contact op met Maria Bekendam 

(m.bekendam@vgct.nl).

Nieuwe kennisproducten

In de nieuwste VCGt-podcast praten we met 

gz-psycholoog Jenneke Wiersma over persiste-

rende depressie. Zij bracht voor patiënten die 

hieraan lijden CBASP naar Nederland. Wat is 

CBASP en welke rol heeft  de therapeut in deze 

behandelvorm? En wat is er volgens Jenneke 

mis met de manier waarop we de uitkomst 

van depressiebehandeling momenteel meten? 

Je hoort het in de elfde aflevering van de 

VGCt-podcast.

Ook hebben we twee factsheets herzien: 

de factsheet Somatisch Onvoldoende 

verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en 

de factsheet Suïcidaliteit zijn voorzien van 

de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

Zie https://kennisnet.vgct.nl/factsheets/

Bas Rikken is per 5 april Marc Verbraak 

opgevolgd als voorzitter van P3NL. Marc 

was sinds de start van P3NL bestuurslid 

en sinds 2018 voorzitter. Tijdens de leden-

vergadering van 5 april namen de P3NL- 

leden afscheid van Marc. Hij werd bedankt 

voor zijn grote inzet voor P3NL. Als voor-

zitter had hij een prettige, verbindende 

stijl met oog voor de eigenheid van de 

 verenigingen. 

Bas neemt het stokje van hem over. Hij is 

voormalig huisarts en heeft  in verschillende 

rollen ruime bestuurlijke ervaring opgedaan 

in de georganiseerde huisartsenzorg, 

gezondheidscentra en ziekenhuizen. Het 

feit dat hij geen zorgprofessional is uit de 

achterban van een van de bij P3NL aange-

sloten verenigingen en dat hij ervaring 

heeft  met interdisciplinair werken, maakt 

hem tot de onafhankelijke voorzitter die de 

federatie zoekt. 

De nieuwe voorzitter start direct met een 

zeer belangrijk onderwerp: de totstand-

koming van het integraal zorgakkoord (IZA). 

Het ministerie van VWS ontwikkelt het IZA 

als opvolger van de verschillende hoofd-

lijnenakkoorden. Kernthema’s in dit akkoord 

zijn onder andere: 

• Samenwerking tussen sociaal domein, 

eerste lijn en ggz

• Preventie en vroege interventie

• Waardegedreven zorg in samenspraak 

met de patiënt

• Digitalisering en gegevensuitwisseling

De psychologische en pedagogische 

professionals hebben graag invloed op 

deze thema’s! P3NL is als een van de 

veldpartijen betrokken. De planning is dat 

het IZA in juli door de veldpartijen wordt 

ondertekend. Er is dus werk aan de winkel!

P3NL: nieuwe voorzitter en integraal zorgakkoord

Wat doet P3NL?

P3NL zit aan tafel bij allerlei over-

leggen 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.

ZonMw
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BEN JE EEN KOFFIEDRINKER?

“De ochtendcappuccino is heel belangrijk 

(of een espresso, als ik haast heb). Verder drink 

ik hooguit nog twee of drie koppen koff ie.”

JE HEBT HEEL DIVERSE FUNCTIES GEHAD IN 

VERSCHILLENDE WERKVELDEN. WAAROM?

“Het is gewoon gebeurd! Ik was bijvoorbeeld 

psycholoog bij het kinderbeschermingshuis en 

had geregeld contact met een hoogleraar kinder-

psychiatrie voor second opinions. Toen professor 

Hans Galjaard van de Erasmus Universiteit op 

zoek was naar een psycholoog voor patiënten-

onderzoek, raadde zij mij aan. Ik heb ja gezegd 

en zo kwam ik in de wetenschap terecht. Later 

kwam ik op een feestje een psychiater tegen die 

mij vroeg of ik wilde meewerken aan een onder-

zoek naar toerekeningsvatbaarheid bij verdachten. 

Daar wist ik niets van, maar hij antwoordde dat 

niemand daar iets over wist. Toen heb ik die 

baan aangenomen, want ik was wél een goede 

diagnosticus. Vaak kwam een kans voorbij als ik 

net op een ‘kantelpunt’ zat en dan pakte ik die kans. 

Het scheelt ook dat ik veel zelfvertrouwen heb.”

JE BENT OOK ‘PROVOCATIEF COACH’. WAT 

HOUDT DAT IN EN WAAROM DIE BENADERING?

“Je provoceert mensen en zet hen op het verkeerde 

been. Zo verstoor je disfunctionele denkwijzen 

en schep je de kans op realistischer denken. 

Provocatie kan alleen goed werken als de cliënt 

voelt dat je hem niet vernedert; er moet bij het 

begin al een soort bondje of een gevoel van 

veiligheid zijn. Mimicry helpt ook enorm. Ik neem 

van nature de spreekstijl en houding van de cliënt 

over. Mijn ervaring is dat provocatie op deze 

manier een versnelling in het proces geeft .”

IS PSYCHOLOOG OF THERAPEUT EEN 

BEROEP DAT JE TOT OP HOGE LEEFTIJD 

KUNT UITOEFENEN?

“Er zit een houdbaarheidsdatum aan en die 

probeer ik ook voor mijzelf in de gaten te houden. 

Je moet je blijven verdiepen in wat er in je vak-

gebied gebeurt en nieuwsgierig blijven. Zodra je 

begint te denken dat je zoveel ervaring hebt 

dat je niet meer hoeft  bij te leren, is het tijd om

te stoppen.” 

In deze rubriek drinken we koff ie met een VGCt-(kader)lid en stellen we enkele 
persoonlijke vragen. Deze keer is de beurt aan Loes Brepols. Loes is een van de oudste 
VGCt-leden. Ze is de tachtig gepasseerd maar staat nog volop in het werkzame leven, 

onder meer als cognitief gedragstherapeut en provocatief coach.

...Loes
KOFFIE MET...
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eurt aan Loes Brepols. Loes is een van de oudste 
rd maar staat nog volop in het werkzame leven, 
dragstherapeut en provocatief coach.
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V
anuit de Stichting Gilles de la Tourette kwam de 

vraag om betere en meer passende zorg te realiseren 

voor kinderen met tics. Waarbij de focus niet 

alleen zou liggen op het verminderen van de tics, 

maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van leven”, 

vertelt Lisbeth. “Ouders van kinderen met tics zijn vaak lang 

op zoek naar gespecialiseerde therapeuten met de juiste 

ervaring en moeten soms lang reizen voor een behandeling. 

Het idee ontstond om een korte en intensieve behandeling 

te geven, gebaseerd op een evidence based protocol.” 

KRACHTEN BUNDELEN

Het behandelprogramma ‘Tackle your tics’ werd ontwikkeld; 

een uniek groepsformat waarbij kinderen, hun behandelaar 

én ouders samen inzicht krijgen en oefenen om tics onder 

controle te krijgen. “Het opzetten van dit programma gebeurde 

in een dreamteam”, zegt Lisbeth. “Met therapeuten en onder-

zoekers met expertise op het gebied van tics, vanuit het hele 

land – van organisaties als Levvel, Accare, Yulius – ervarings-

deskundigen en cotherapeuten die ‘on the job’ worden 

opgeleid, werkten we samen om de CGT-behandeling voor 

deze groep kinderen te verbeteren.” In een aaneengesloten 

periode van drie dagen en een week later een terugkomdag 

volgen kinderen met tics in kleine groepjes het behandel-

programma. “Elke CGT-behandelaar neemt kinderen uit zijn 

of haar eigen instelling mee naar deze dagen”, vertelt Lisbeth. 

“

MOOI 
WERKMOMENT

Welk mooi moment uit de praktijk zul je niet snel vergeten? In deze editie vertelt 
bijzonder hoogleraar Lisbeth Utens over een bijzonder behandeltraject.

“ Dit behandel-
programma heeft  
zoveel gebracht”
Een nieuw op te zetten behandelprotocol voor kinderen met tics bracht een scala aan inzichten met 
zich mee voor Lisbeth Utens. Zij is klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar Cognitieve Gedrags-
therapie voor angststoornissen bij kinderen en jongeren, bij Levvel en de Universiteit van Amsterdam. 
“Het was mooi om kinderen in een kort, intensief traject van vier dagen een flinke zet in de goede 
richting te kunnen geven.” 

Lisbeth Utens
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“Het programma bestaat uit psycho-educatie, CGT, ontspannings-

oefeningen en workshops om op een positieve manier om te 

gaan met tics. Daarbij hebben de kinderen ook veel contact 

met elkaar. Het lotgenoten contact is helpend. Ze leren van 

elkaar en moedigen elkaar aan. Daarnaast zijn er aparte 

oudersessies. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke 

rol; zij geven – als hbo-opgeleide én getrainde professionals – 

workshops en begeleiden ouders en kinderen tijdens die dagen.”  

ONTWRICHTEND

Het hebben van een tic kan heel ontwrichtend werken voor 

een kind; deze neurobiologische aandoening gaat vaak samen 

met slecht slapen, concentratieproblemen, schooluitval, 

sociale isolatie en depressieve gevoelens. “Naast de tics komt 

er vaak andere problematiek bij kijken”, beaamt Lisbeth. 

“En kinderen die twintig keer per minuut met hun nek zwiepen, 

op hun tong bijten – tot bloedens toe – of met hun arm steeds 

tegen een muur slaan hebben ook gewoon pijn.” Naast psycho- 

educatie (waarbij wordt stilgestaan bij vragen als: Wat zijn 

jouw belangrijkste tics? Kun je herkennen wanneer de tic 

komt? In welke situaties krijg je tics?) staan tijdens het 

programma exposure en responsepreventie centraal. 

“Bij het behandelen van tics is het belangrijk dat kinderen 

leren controle te krijgen over de tics”, legt Lisbeth uit. 

“Ze leren hoe ze een ticalarm (dat is een kriebelig, jeukend 

gevoel voorafgaand aan de tic) steeds langer kunnen verdragen 

en zo de tic kunnen onderdrukken. Het is belangrijk dat ze 

daarbij aan steeds moeilijkere situaties worden blootgesteld. 

Dat zorgde soms voor grappige situaties; een kind ging 

vooral ticcen tijdens het afwassen. Die situaties bootsten 

we na in het keukentje op de afdeling. Een ander meisje 

had vooral tics tijdens het fietsen, waardoor ze dat al twee 

jaar niet meer durfde te doen. We hebben met haar op een 

rustig fietspad geoefend, met een therapeut ernaast.”

POSITIEVE ERVARING

Het behandelprogramma is in zijn geheel een uniek en 

bijzonder werkmoment geweest voor Lisbeth. “Het heeft  

op verschillende manieren zoveel gebracht. Dat we met een 

team van therapeuten, ervaringsdeskundigen en onderzoekers 

een vernieuwde, en meer op maat gemaakte behandeling 

voor kinderen met tics kunnen aanbieden. Het was mooi 

om kinderen in een intensief traject van vier dagen een 

flinke zet in de goede richting te kunnen geven. Het zal me 

altijd bijblijven dat een kind met motorische tics na twee 

jaar weer kon fietsen. Daar doe je het voor.” 

Mooi werkmoment
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Imagery focused cognitive therapy (ImCT) zou bij bipolaire 
stoornissen weleens een waardevolle toevoeging kunnen zijn 
op de standaard CGT-technieken. Karin van den Berg deed 
onderzoek naar de eff ectiviteit hiervan en hoorde van patiënten 
dat in ImCT-behandelingen eindelijk ‘hun taal’ werd gesproken.

ImCT biedt 
nieuwe kansen

CGT EN BIPOLAIRE STOORNIS 

WÁS MATIGE COMBINATIE
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E
n die ‘taal’ is dus non-verbaal. Voor mensen met 

een bipolaire stoornis worden behandelingen 

doorgaans gebaseerd op protocollen voor een 

depressie. Er is veel aandacht voor zelfmanage-

ment. Gedachten registreren, de depressie- en maniecirkel 

herkennen en tegengedachten en -gedrag formuleren; 

de focus ligt op het verbale. Eigenlijk past dat niet zo 

goed bij de belevingswereld van iemand die bipolair is, 

volgens Karin van den Berg. Zij is hoofdonderzoeker van 

de wetenschappelijke studie ‘Comparing the Eff ectiveness 

of Imagery Focused Cognitive Therapy to Group Psycho-

education for Patients with Bipolar Disorder: A case 

Series’*. Dat het verbale niet bij de belevingswereld past 

van mensen met een bipolaire stoornis, blijkt ook uit de 

vaak tegenvallende resultaten. “CGT zoals die tot nu toe 

wordt toegepast bij mensen met een bipolaire stoornis 

is minder eff ectief dan gewenst1.” Uit onderzoek blijkt 

dat twintig CGT-sessies net zo eff ectief zijn als zes sessies 

psycho-educatie. Ook medicatie – vooral lithium – wordt 

veel ingezet om bipolaire stoornissen in de hand te houden. 

“Maar bij medicatiegebruik zien we eveneens veel terugval 

en patiënten houden last van stemmingswisselingen tussen 

episodes door. Er is overeenstemming dat de CGT voor 

mensen met een bipolaire stoornis verbeterd moet worden. 

ImCT lijkt een stap in de goede richting.”

LEVENDIGE BEELDEN

In het onderzoek van Karin is veel aandacht voor de 

levendige beelden die gepaard gaan met stemmings-

wisselingen en angst bij bipolariteit. Iemand met een 

depressie kan bijvoorbeeld een levendige voorstelling 

hebben van zichzelf als hij zelfmoord pleegt. Onderzoek 

laat zien dat bij elke stoornis geldt: hoe ernstiger de 

psychische klachten, hoe meer problematische beelden 

een rol spelen2.”

Dat beelddenken heeft  impact op het verloop van de 

stoornis. Emily Holmes en collega’s stelden een cognitief 

model op – specifiek voor bipolaire stoornissen – waarin 

beelden werken als een ‘emotionele versterker’. In een 

serie experimenten toonden zij aan dat de non-verbale 

manier van denken een grotere invloed heeft  op de emoties, 

het gedrag en de aandacht die daar vervolgens naartoe 

gaat, dan de verbale manier van denken. “En hoe leven-

diger dat beeld, hoe groter de impact”, zegt Karin. 

“Het werkt als een vicieuze cirkel; een depressie of manie 

zorgt voor levendige beelden, dat beïnvloedt het gevoel 

van iemand, waarna iemand een bepaald gedrag vertoont. 

Daardoor kan ontregeling ontstaan, waardoor iemand 

angstiger wordt. Dit zorgt voor een beeld dat nóg leven-

diger is en zo wordt de problematiek in stand gehouden.”

MICROFORMULERING

Het is dus geen gek idee om in behandelingen te focussen 

op die beelden en de emoties die daarmee gepaard gaan. 

“Dan kunnen we stemmingswisselingen aanpakken. 

Niet alleen in perioden van depressie, maar ook tussen 

die perioden in. In die tussenperioden is immers ook 

sprake van schommelingen in emoties.” Karin gebruikt 

het protocol van Holmes e.a., waarin veel aandacht is 

voor microformulering. Maar liefst vier sessies worden 

eraan besteed. Karin legt uit: “Welke beelden heeft  iemand? 

Hoeveel zijn dat er? Welk beeld is het krachtigste en 

levendigste? Waarom is dat beeld zo krachtig? Wat voelt 

de patiënt als dat beeld opkomt? En uiteindelijk: welke 

rol speelt het beeld in de stemmingswisselingen en 

angst? Als behandelaar wil je alle details weten van het 

beeld dat de patiënt voor zich ziet. Alleen dan kan je ook 

met die beelden aan de slag.”

HET KLEINSTE DETAIL

Op basis van de microformulering kiest de behandelaar 

metacognitieve imagery, positieve beelden, rescripting 

of Tetris (zie kader voor een toelichting). Er is nog geen 

wetenschappelijk bewijs welke techniek wanneer het 

beste werkt. “Maar ik heb ervaren dat als je de micro-

formulering zorgvuldig maakt, vanzelf naar voren komt 

met welke technieken de patiënt het meest geholpen is. 

En in welke volgorde deze technieken het best gebruikt 

kunnen worden”, zegt Karin. Wanneer sprake is van veel 

verschillende beelden, kan bijvoorbeeld het beste met 

Tetris gestart worden. Als het vooral gaat om de geasso-

cieerde betekenis, kan imagery rescripting beter passen. 

Flexibiliteit is de sleutel in deze methode, geeft  Karin aan. 

“One size does not fit all. Beelden zijn heel persoonlijk, 

dus deze behandeling is maatwerk tot in het kleinste detail.”

Karin geeft  een fictief voorbeeld. “Stel: iemand ziet voor 

zich dat hij eenzaam op een berg zit. Alles is donker en 

Theorie

*    Comparing the Eff ectiveness of Imagery Focused Cognitive Therapy to Group Psychoeducation 

for Patients with Bipolar Disorder: A case Series’ werd binnen Centrum Bipolair van de GGzE 

uitgevoerd. Het betreft  een promotieonderzoek bij Maastricht University. Karins promotor is 

Ger Keijsers. Copromotoren zijn Marisol Voncken en Drew Hendrickson van Tilburg University.

Imagery technieken

Metacognitieve imagery
Er wordt afstand gecreëerd tot het beeld. Dat kan onder 

andere door de perceptuele aspecten van het beeld aan 

te passen. Het beeld wordt bijvoorbeeld kleiner gemaakt, 

veranderd in een cartoon of in een ballon gestopt, waarna 

de ballon wordt doorgeprikt.

Positieve beelden
Er worden positieve, compassievolle beelden gecreëerd die 

milder zijn voor de patiënt.

Rescripting
Door beelden aan te passen, wordt een andere betekenis aan 

de beelden gegeven.

Tetris
Tijdens het spelen van het spel Tetris, ziet de patiënt het 

beeld voor zich. Het beeld wordt daardoor minder levendig. 
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somber en misschien kijkt hij wel over de rand. Dit beeld 

kunnen we rescripten door iemand naast hem te zetten 

die voorzichtig een hand op zijn schouder legt. En door 

een zonnetje te laten schijnen, zodat het allemaal wat 

lichter wordt. Het kan ook helpen om er een foto van te 

maken, in plaats van een film, en deze wat meer kleur te 

geven en helderder te verlichten.” 

MANIE

Ook patiënten met een manie werden in het onderzoek 

geïncludeerd. “Het model werkt hier hetzelfde; beelden 

versterken de emotie. Iemand die extreem positieve 

beelden ziet, voelt zich nog prettiger en zo is ook in dit 

geval de cirkel rond.” Karin geeft  wederom een verzonnen 

voorbeeld. “Een patiënt ziet beelden van zichzelf als 

directeur van een groot en succesvol bedrijf. Hij ziet voor 

zich hoe geweldig zijn medewerkers hem vinden; iedereen 

vindt hem aardig en de opdrachten en het bijbehorende 

geld stromen binnen. Hij stelt zich voor wat hij allemaal 

met dat geld kan doen. Het gevaar kan zijn dat deze 

persoon het geld al gaat uitgeven, zonder dat hij het 

daadwerkelijk heeft . In zo’n geval kan het helpend zijn 

om dit beeld minder levendig en aantrekkelijk te maken 

door bijvoorbeeld een beeld te maken met de negatieve 

gevolgen van de manie. Hij ziet zichzelf bijvoorbeeld 

depressief op de bank zitten. Of hij beeldt zich in hoe 

zijn partner boos wordt. Ook kan het beeld zwart-wit of 

vager gemaakt worden.”

VERRASSING

Karins voorbeeld klinkt logisch. Toch had haar onderzoeks-

team geen grote verwachtingen van de behandelingen 

van patiënten met een manie. “Eerdere pilotstudies lieten 

vooral positieve eff ecten zien op de angst en depressie, 

maar minder op de manie. Achteraf denken we dat dit 

komt doordat deze studies geen of weinig manische 

patiënten bevatten. Aan ons onderzoek namen juist 

veel manische patiënten deel. Zij werden veelal manisch 

nadat zij geïncludeerd waren. Hoewel dit vaak een reden 

is om mensen te excluderen uit onderzoek of behandeling, 

hebben wij dat niet gedaan en zijn wij doorgegaan met 

de behandeling. Een van hen kon vanwege lichamelijke 

problemen niet langer medicatie gebruiken. We zijn bij 

hem specifiek op de manische beelden gaan targeten. 

De patiënt werd één keer per week behandeld. Het multi-

disciplinaire team van behandelaren en naasten betrokken 

we bij de behandeling, zodat zij konden helpen om tussen 

de sessies door te oefenen of gebruik te maken van 

technieken en strategieën uit de behandeling. Hierdoor 

bleef de behandeling niet binnen onze muren. Het team 

stond versteld van de vorderingen. De manie van de patiënt 

was veel sneller dan gewoonlijk verminderd. En dat 

zonder medicatie!”

CGT VOOR MANIE

Het is slechts één voorbeeld, maar wel een hoopgevende. 

“Ik vind het een reden om mensen die flink ontregeld 

zijn, niet te excluderen van behandeling of onderzoek. 

Bronnen
1.  Parikh, S. V., Zaretsky, A., Beaulieu, S., Yatham, L. N., Young, L. T., Patelis-Siotis, I., Macqueen, 

G. M., Levitt, A., Arenovich, T., Cervantes, P., Velyvis, V., Kennedy, S. H., & Streiner, D. L. (2012a, 

Jun). A randomized controlled trial of psychoeducation or cognitive-behavioral therapy in 

bipolar disorder: A canadian network for mood and anxiety treatments (canmat) study [cme]. 

J Clin Psychiatry, 73(6), 803-810

2.  Holmes, E., Hales, S. A., Young, K., & Di Simplicio, M. (2019). Imagery-based cognitive therapy 

for bipolar disorder and mood instability. The Guilford Press.

Dat gebeurt nu vaak wel, omdat we het spannend vinden 

om deze doelgroep te behandelen. Veelal verwijzen we 

naar een psychiater. Maar dat lijkt niet nodig en niet helpend. 

In ons onderzoek hebben we gezien dat we mensen tussen 

episodes door meer controle kunnen geven. Hopelijk 

betekent dat ook dat we het aantal en de ernst van de 

ontregelingen kunnen beperken. Eenzelfde trend zagen 

we enkele jaren geleden bij psychoses; dat was altijd een 

indicatie voor de psychiater en inmiddels weten we dat 

ook de cgt’er deze patiënten kan meebehandelen. Ik stel 

me voor dat we deze tendens ook voor patiënten met een 

bipolaire stoornis gaan zien.”

DE JUISTE TAAL

Volgens behandelaren werkt het protocol goed. “Het 

probleem van deze patiënten zit in de levendigheid van 

de beelden. Door op dat niveau te praten, komt sneller 

aan de oppervlakte wat er in het hoofd van een patiënt 

speelt. De 32 patiënten zelf waren unaniem positief. 

Ze gaven aan meer grip te hebben op hun stemming, 

doordat ze de beelden beter beheersten. Van patiënten 

die eerder reguliere CGT-behandelingen hadden gehad, 

hoorden we dat de behandelaar hun ‘taal’ spreekt. 

In tegenstelling tot wanneer gebruik werd gemaakt van 

CGT-technieken, anders dan ImCT.”

De deelnemers vulden dagelijks en wekelijks een vragenlijst 

in over hun emoties. “Wat opviel was de hoge compliance”, 

zegt Karin. Ze schrijft  het toe aan de wanhoop die de 

meeste bipolaire patiënten voelen. “Er is gewoonweg 

nog niets wat écht goed werkt. De deelnemers aan het 

onderzoek waren ontzettend gemotiveerd om mee te doen 

aan de behandelingen en het onderzoek.” De resultaten 

zijn veelbelovend. Bij de deelnemers die ImCT kregen, 

namen depressie en de angstgevoelens sterker af dan 

bij de deelnemers die alleen psycho-educatie kregen. 

Ook bleven de ImCT-deelnemers stabieler in hun emoties 

tussen de manies en depressies in. “Ze voelden zich 

daarnaast minder hopeloos, waardoor we denken dat 

ImCT kan bijdragen aan de vermindering van suïcide bij 

deze doelgroep.” 

“ONTREGELDE 
PATIËNTEN ZOUDEN WE 

NIET MEER MOETEN 
EXCLUDEREN”
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B
tw-plichtig? Ja, waarschijnlijk wel. Maar… hier komt 

de disclaimer: om het zeker te weten is het raadzaam 

om contact op te nemen met de Belastingdienst, de 

Kamer van Koophandel of jouw belastingadviseur. 

Wat te doen als je inderdaad btw-plichtig bent? Dan stuur je 

facturen met btw. Deze btw draag je vervolgens af aan de 

Belastingdienst. Je kunt de door jou betaalde btw over zake-

lijke uitgaven in mindering brengen op de af te dragen btw 

(= aft rekken als voorbelasting). Zie voor meer informatie 

www.belastingdienst.nl.

Wat als je inderdaad btw-plichtig bent en je gebruik wilt 

maken van een btw-vrijstelling? Hierbij twee tips:

1. Kijk of je je kunt registreren bij het CRKBO (www.crkbo.nl/). 

Je kunt dan in aanmerking komen voor btw-vrijstelling. 

Op de website van het CRKBO vind je informatie over of 

je je kunt aanmelden als ‘docent’ of ‘instelling’, zie 

www.crkbo.nl/Page/instelling_of_docent. Er staan ook 

handige stroomschema’s op diezelfde pagina. Via de 

stroomschema’s doorloop je een aantal stappen om te 

kijken of je belastingplichtig bent, wat de vereisten zijn om 

voor een CRKBO-registratie in aanmerking te komen en 

welke documenten je dient aan te leveren of in te vullen. 

2. Scan de code hieronder en kijk of je in aanmerking komt 

voor de kleine ondernemingsregeling (KOR).

Ook dit is een btw-vrijstelling. Je kunt gebruikmaken van de 

KOR als je niet meer dan € 20.000 omzet in één kalenderjaar 

hebt. Als je voldoet aan de voorwaarden 

en kiest voor de KOR, hoef je geen btw 

meer te berekenen aan jouw super-

visanten/cursisten. Je doet dan ook 

geen btw-aangift e meer. Dat betekent 

dat je geen btw meer kunt terugvragen 

over jouw kosten en investeringen.  

Als je meer praktische informatie wilt over btw, hoe je een 

bedrijf kunt starten, hoe je je kunt inschrijven bij de Kamer 

van Koophandel en waar je allemaal aan moet denken, 

check dan de volgende websites: 

Ondernemersplein Belastingdienst

Kamer van Koophandel

Lisa de Kok is

 juridisch beleidsmedewerker 

bij de VGCt.

BTW
Je bent zelfstandige en geeft  regelmatig supervisie en/of les. Of je bent dat 

van plan te gaan doen. Dan stuur je waarschijnlijk facturen. Ben je in dit geval 
btw-plichtig en zo ja, kun je gebruikmaken van een vrijstelling? 

JURIDISCH
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Misofonie wordt omschreven als een intense 

woede of walging die sommige mensen 

ervaren bij het horen van specifieke geluiden. 

Niet echt een alledaags probleem en juist 

daarom uitermate geschikt voor een Ig Nobelprijs. De prijs 

wordt jaarlijks aan tien onderzoekers uitgereikt voor 

onderzoek dat mensen aan het lachen maakt en dan aan 

het denken zet. In 2021 waren Damiaan Denys, Nienke 

Vulink en Arnoud van Loon dan ook de gelukkige winnaars 

met de ‘ontdekking’ van misofonie. Inge ziet het als een 

kans. “Het is natuurlijk een wat absurde prijs, maar elke 

aandacht voor misofonie is goede aandacht.”

SCEPTISCH
Inge werkt momenteel als klinisch psycholoog en psycho-

therapeut op de Depressiepoli van De Nieuwe Valerius 

van GGZ inGeest. Een plek waar ze niet veel misofonie zal 

tegenkomen. Maar de afgelopen jaren heeft  ze binnen 

het AMC onder leiding van Damiaan Denys onderzoek 

gedaan naar de diagnostische criteria en behandeling 

van misofonie. Bij aanvang van haar onderzoek was Inge 

sceptisch over het bestaan van misofonie, zo geeft  ze zelf 

toe. “Ik was het zelf nog maar één keer tegengekomen in 

mijn klinische werk en zag het toen meer als onderdeel van 

een dwangmatige persoonlijkheid. Het voelde bovendien 

een beetje als een luxeprobleem, omdat ik in mijn werk 

vooral in aanraking kwam met ernstige psychiatrische 

aandoeningen.”

De scepsis van Inge is geen onbekend fenomeen bij 

misofonie. Ook in het wetenschappelijke veld is de 

diagnose omstreden. Volgens Inge valt dat terug te voeren 

op de onduidelijkheid rondom de oorzaak ervan. Een aantal 

onderzoekers is van mening dat die primair in de audio-

logische of neurologische hoek gezocht moet worden. 

Onterecht, aldus Inge. Uit haar onderzoek blijkt namelijk 

dat er geen bewijs is voor een somatische grondslag.

AANGESCHERPTE CRITERIA
Ook discussie rondom de exacte criteria van misofonie 

zorgde voor verwarring in het veld. Met haar onderzoek 

onder 575 patiënten hoopt Inge daar nu verandering in 

te brengen. De onderzoeker zou graag zien dat de huidige 

set criteria op twee punten wordt aangescherpt. Zo blijkt 

uit haar onderzoek dat met name mond- en neusgeluiden 

primaire triggers zijn voor misofonie. De huidige set criteria 

geeft  echter geen specificatie van het type geluid. Inge 

vermoedt dat de aanscherping leidt tot een betere 

classificatie. “Het maakt het makkelijker om een onder-

scheid te maken tussen patiënten met misofonie en 

patiënten die last hebben van een algemenere verstoring 

in geluidswaarneming, zoals overgevoeligheid voor geluid, 

Gek van geluid
HOOG TIJD OM MISOFONIE TE ERKENNEN EN TE BEHANDELEN

Afgelopen februari promoveerde klinisch psycholoog en plaatsvervangend 
hoofdopleider van de gz-opleiding van CCD Inge Jager op een onderzoek naar 
de behandeling van misofonie. De relatief onbekende aandoening verwierf 
afgelopen jaar faam nadat onderzoek ernaar werd beloond met de Ig Nobelprijs. 
Met haar onderzoek hoopt Inge dat er meer erkenning komt voor de impact 
van misofonie. “Gemiddeld zijn mensen één tot drie uur per dag kwijt met het 
scannen en vermijden van triggers.”
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“PATIËNTEN ZIJN 
CONTINU BEZIG MET HET 
SCANNEN OP MOGELIJKE 

TRIGGERS. LIGT ER IN 
DE KANTOOR TUIN AL EEN 
APPEL OP HET BUREAU?”
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“GELUID KUN JE 
ZO VERVORMEN DAT 

HET EEN ANDERE 
BETEKENIS KRIJGT”
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sensorische overgevoeligheid of dwangmatige persoon-

lijkheidstrekken.”

Daarnaast stelt Inge voor om preoccupatie met triggers 

op te nemen als criterium. Vaak wordt aangenomen dat 

misofonietriggers angst oproepen. Maar haar onderzoek 

wijst uit dat de angst zich niet openbaart als gevolg van 

triggers. De meeste patiënten ervaren juist angst voordat 

triggers zich openbaren. Anticiperende angst dus, of 

zoals Inge beschrijft : “Het is een preoccupatie met de 

geluiden. Patiënten zijn daardoor continu bezig met het 

scannen op mogelijke triggers. Ligt er in de kantoortuin 

al een appel op het bureau? Zit er iemand naast me met 

een zak popcorn in de bioscoopzaal?”

LIJDENSDRUK
In de preoccupatie zit ook de meeste lijdensdruk, aldus 

Inge. Uit haar onderzoek blijkt namelijk dat patiënten 

gemiddeld één tot drie uur per dag kwijt zijn met het 

scannen en vermijden van triggers. De vermijding zorgt 

er bovendien voor dat patiënten met misofonie vaak veel 

interpersoonlijke problemen ervaren met de mensen van 

wie ze het meeste houden. “Mensen melden zich bijvoor-

beeld bij ons aan omdat hun partner erover denkt een 

scheiding aan te vragen. Ze zijn niet in staat om met hun 

partner te slapen omdat die snurkt, kunnen niet met hun 

partner eten omdat hij smakt en zijn de hele dag bezig 

met situaties uit de weg gaan. Extra lastig is dat ze zich 

realiseren dat het overdreven is, maar dat ze niet anders 

kunnen.” 

Inge ziet ook dat patiënten onzichtbaar lijden. “Ze passen 

hun hele leven erop aan. Ze werken bijvoorbeeld bewust 

als zelfstandige zodat ze niet geconfronteerd worden 

met collega’s, gaan niet met het OV en kiezen voor een 

LAT-relatie, omdat samenwonen geen optie is. Er is dus 

veel beperking waarmee geleefd wordt.” Toch zou Inge 

misofonie niet als een ernstig probleem willen duiden. 

“In het spectrum van psychiatrische aandoeningen is het 

natuurlijk niet fijn om te hebben, maar is het ook geen 

ernstige depressie met suïcidaliteit.” Nog een belangrijke 

bevinding: ondanks dat misofonie bekendstaat als een 

stoornis met woede-uitbarstingen, blijken die zeer zeldzaam 

te zijn. “Bij kinderen wil je dat nog wel eens zien, maar 

volwassenen met misofonie zijn vaak juist erg bang voor 

een dergelijke reactie. Door een sterk normbesef willen 

ze niet boos worden of bot zijn. Tot echte uitbarstingen 

komt het dus meestal niet, of er moet comorbide bijvoor-

beeld ook sprake zijn van borderlinetrekken.”

TECHNIEKEN
In het tweede deel van haar onderzoek stortte Inge 

zich op onderzoek naar de eff ectiviteit van misofonie-

behandeling. Ze onderzocht daarvoor de eff ectiviteit van 

groeps-CGT, ontwikkeld door Arnoud van Loon, waarin 

vier elementen centraal staan. Twee daarvan, ontspannings-

technieken en aandachtstraining, worden bij het AMC 

vooral door psychomotore therapeuten gegeven en 

zijn vrij algemeen. De twee andere technieken, contra- 

conditioneren en stimulusmanipulatie, richten zich 

specifieker op het manipuleren van de betekenis van de 

trigger. Zo wordt bij contra-conditioneren een positieve 

associatie gelegd met de trigger. Bij stimulusmanipulatie 

wordt vooral ingezet op het creëren van verwarring. 
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Inge: “Door geluiden ambigu te maken, verbreek je de 

standaardreactie. Het kan bijvoorbeeld al helpen wanneer 

patiënten niet weten wie het geluid maakt. Zo kunnen 

patiënten enorm boos worden wanneer hun partner 

smakgeluiden maakt, maar hebben ze daar geen last 

van wanneer het gaat om gehandicapte volwassenen, 

dementerende ouderen of kinderen. Want die kunnen er 

niks aan doen. Ook dat kan je gebruiken in je behandeling. 

Maar je kan geluid ook zo vervormen of interpreteren dat 

het een andere betekenis krijgt. Het ophalen van een 

neus bijvoorbeeld, zou je ook kunnen interpreteren als 

iemand die een papiertje doorscheurt.”

De behandeling vraagt behoorlijk wat creativiteit en digitale 

handigheid van patiënt en therapeut. En dat is niet voor 

iedereen even makkelijk, volgens Inge. “Al helemaal niet 

omdat misofonie vaak gepaard gaat met perfectionisme. 

Het is soms al een interventie op zich dat patiënten iets 

moeten afleveren dat niet perfect is. De truc is eigenlijk 

ook dat ze al zo met die taak bezig zijn, dat de misofonie-

reactie minder sterk binnenkomt.” Het liefst ziet ze dat 

zo’n opdracht met naasten wordt gedaan. “Dan kunnen 

ze er samen om lachen in plaats van dat de één slachtoff er 

is en de ander dader.” 

ONTWIKKELINGEN
Uit Inges onderzoek blijkt dat CGT eff ectief is. In 56 procent 

van de gevallen was er sprake van veel tot zeer veel klinische 

verbetering, terwijl er bij geen van de patiënten uit de 

wachtlijstconditie klinische verbetering optrad. Na afloop 

van de behandeling voldeed zelfs 37 procent van de 

patiënten die de behandeling had afgerond niet meer 

aan de criteria. Daarmee is groeps-CGT volgens Inge de 

behandeling van eerste keus. 

Tegelijkertijd keek ze in een klein pilotonderzoek naar de 

waarde van EMDR. Een vreemde keus? Volgens Inge niet: 

“Contraconditioneren gaat uit van klassieke conditionering 

in een meer referentieel verband. Dat kan je ook met EMDR 

doen. Juist omdat het zo’n reflexmatige, bijna fysieke 

ervaring is die mensen hebben, is een interventie waar 

je direct op het gevoel ingrijpt zeker een mogelijkheid.”

De EDMR-behandeling richtte zich primair op misofonie-

gerelateerde herinneringen. “Er was bijvoorbeeld iemand 

die zich herinnerde als kind heft ig te hebben gereageerd 

op het snuff en van haar broer tijdens de begrafenis van 

haar oma. Door haar misofonie kwam ze niet aan rouwen 

toe. Dat kon ze zichzelf niet vergeven. Maar er waren ook 

mensen die als kind niet weg konden vluchten uit een 

misofoniesituatie, waardoor paniek ontstond.”

Van de acht patiënten lieten er drie een klinische verbetering 

zien in hun symptomen, en dat na gemiddeld 2,5 sessies 

van ruim een uur. Twee van die patiënten hadden duidelijke 

herinneringen met een emotionele reactie. Inge vermoedt 

daarom dat EMDR vooral nuttig kan zijn wanneer er 

sprake is van specifieke misofonieherinneringen. Ze wil 

echter voorkomen dat professionals in dit stadium al te 

optimistisch zijn over de meerwaarde van EMDR. “Het is 

maar een flinterdun eerste bewijs. Ik heb niet gekeken of 

de klachten op de langere termijn ook wegbleven en heb 

EMDR ook niet vergeleken met een andere behandeling 

of zelfs wachtlijstconditie.” Ze zou dan ook graag zien 

dat er meer onderzoek wordt gedaan. “Het mooiste zou 

natuurlijk zijn om het te vergelijken met de bestaande 

CGT-behandeling of met de verschillende elementen van 

de CGT-behandeling. We hebben nu een ratjetoe aan 

technieken in het protocol zitten, maar de vraag is welke 

elementen daadwerkelijk meerwaarde hebben. Zo hebben 

we eens een patiënt gehad met autistische kenmerken, 

die eigenlijk al geholpen was met een uitleg over het 

misofoniemodel.”  

Herken je misofonieklachten bij je patiënt? 

In het protocollenboek van Inge en haar collega’s staan 

duidelijke protocollen. Scan hiervoor de code.
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Zelfregie 
bevorderen

Peter – twintig jaar en tweedejaars student aan de hbo-opleiding 
Maatschappelijk Werk – kampt al geruime tijd met een combinatie van 

depressieve klachten en socialeangstklachten. Op de middelbare 
school had hij faalangst en momenteel ervaart hij spanning in veel sociale 

situaties. Zijn negatieve gedachten gaan gepaard met irreële 
schuldgevoelens en concentratieproblemen. Studeren lukt amper. 
Een studentenpsycholoog verwijst Peter naar poh-ggz Marcel Ton. 

Peters hulpvraag gaat over het meer grip krijgen op het voortdurend 
rumineren en de voortdurende negatieve zelfevaluatie.

Marcel Ton
Functie:
Poh-ggz

Werk:
Marcel werkt als Praktijkondersteuner 

Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (poh-ggz) 

bij Huisartsenpraktijk Smidsplein. Hier heeft  hij 

ook zijn N=1 uitgevoerd.

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

Marcel kiest voor een behandeling volgens de 

‘Protocollaire behandeling van patiënten met 

een depressieve stoornis’ (Keijsers et al., 2011). 

Na enkele gesprekken valt het Marcel op dat 

Peter weinig doet met de meegegeven informatie over de 

behandeling en het bijbehorende huiswerk. Ook neemt hij 

weinig initiatief. Wanneer hem gevraagd wordt wat uit de 

sessie helpend is geweest, of welke opdrachten hij voor 

zichzelf kan formuleren als voorbereiding op de volgende 

sessie, heeft  Peter geen antwoord. Het is duidelijk dat Peter 

last heeft  van zijn klachten, maar zichzelf onvoldoende ziet 

als deel van het probleem. Waarschijnlijk ziet hij zichzelf ook 

onvoldoende als deel van de oplossing. Peter verwacht dat 

Marcel het initiatief neemt en zijn probleem oplost. Marcel 

krijgt daardoor het gevoel dat hij zich meer inzet voor de 

therapie dan Peter zelf.

ACTIEVER
Marcel kiest ervoor om de CGT-behandeling duidelijker in 

een oplossingsgericht kader te plaatsen. Zo werkt Marcel 

met schaalvragen; hoe tevreden is Peter met de hoeveelheid 

plezierige activiteiten die hij doet? Als hij met een zes 

antwoordt, is de volgende vraag van Marcel: stel dat het een 

zeven zou zijn, waaraan zou je dat herkennen? Zo gaan ze 

samen op zoek naar oplossingen. Verder bespreken ze welke 

technieken voor Peter werken. De technieken die niet 
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Terugblik Marcel Ton

Marcel geeft  in zijn kritische reflectie aan dat het gedrags-

therapeutisch proces de zelfregie van Peter heeft  bevorderd. 

Het zorgvuldig – maar wel vlot – toepassen van de 

verschillende fases heeft  zowel Marcel als Peter geholpen 

om de ingebrachte klachten en problemen om te zetten in 

therapeutische oefeningen om de klachten te verminderen. 

Peter verwoordde dit tijdens de evaluatie zelf als volgt: 

“Wat mij geholpen heeft  in de behandeling is het samen 

op papier kijken naar hoe mijn probleem eruitziet en 

wat ik eraan kan doen. Dat heeft  het tastbaar gemaakt en 

ook praktisch.” 

Marcel geeft  aan dat hij meer stil had kunnen staan bij het 

feit dat Peter zich regelmatig in het bezoeker- en klager-

stadium bevond. In het bezoekersstadium erkent een patiënt 

niet dat hij een probleem heeft ; in het klagerstadium 

wordt het probleem wel erkend, maar ziet hij zichzelf niet 

als oplossing daarvan. Marcel: “Ik heb wellicht te veel in 

mijn winkel gestaan met uitleg over welke kleding er 

allemaal hing. Het was wellicht beter geweest als ik sámen 

met hem op zoek was gegaan naar een kledingstuk dat 

goed bij hem past. De volgende keer zal ik in dit eerste 

stadium van de behandeling niet veel meer doen dan 

de worstelingen van de patiënt erkennen en de stap naar 

de hulpverlening onderschrijven. Vervolgens zou ik me 

beperken tot het samen analyseren van het probleem en 

het observeren van de klachten. De nadruk mag dan liggen 

op het nieuwsgierig samen op zoek gaan naar meer 

informatie. Pas wanneer het relatietype zich verplaatst 

naar dat van ‘klant’ (de patiënt is dus bereid iets aan het 

probleem te doen) is het tijd om te kijken naar wát een 

patiënt dan anders zou kunnen gaan doen. Vermoedelijk 

sloot ik aan het begin van de behandeling dus niet voldoende 

aan op de motivatiefase van Peter.”

N=1

werken, kunnen overboord. Op deze manier maakt Marcel 

Peter verantwoordelijker voor zijn behandeling, waardoor 

Peter ook actiever aan de sessies deelneemt.

LEEFREGELS TOETSEN
Een van de technieken die ‘overboord’ gaan, is het geïndiceerde 

Rumineeruitstelexperiment; een soort piekerkwartier, maar 

dan voor rumineren. Peter heeft  de indruk dat hij minder 

rumineert en de lage score op het Rumineerregistratie-

formulier bevestigt zijn vermoeden. Liever focussen ze op 

Peters denkfouten; ze verwachten dat daar meer winst te 

behalen is. Zo leeft  Peter volgens de overtuiging: ‘alleen als 

je al je kennis en vaardigheden top voor elkaar hebt en toepast, 

ben je een goede maatschappelijk werker’. In een van de 

sessies wordt gezamenlijk besloten dat Peter de leefregel 

voorlegt aan een aantal collega’s op zijn stageadres. Het 

blijkt een omslag in de therapie, want waar Peter verwacht 

te worden afgewezen, reageren zijn collega’s verrassend 

open. De ondervraagden leggen hem uit dat je niet alles 

kunt weten en kunnen en dat je niet iedereen tevreden kunt 

stellen. Bovendien geeft  een van zijn collega’s aan ook te 

worstelen met overkritische zelfbeoordelingen en daarmee 

samenhangende depressiviteit. Het laat Peter inzien dat hij 

niet de enige is en het levert hem nieuwe, helpende 

ideeën op. Hij noemt ook dat de vanzelfsprekendheid en 

de geloofwaardigheid van de ‘oude’ leefregel minder 

zijn geworden. 

MEER GRIP
De behandeling vordert en Peter maakt flinke stappen. 

In de twaalfde – en laatste – sessie is aandacht voor terugval-

preventie en Marcel vraagt hoe Peter de behandeling heeft  

ervaren. Die legt uit dat hij opzag tegen de afronding, maar 

dat hij nu meer vertrouwen heeft  en denkt dat het gaat 

lukken om zijn negatieve gedachten zelf de baas te zijn. 
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Theorie

Ervarings-
deskundigheid als 
derde fundament

Momenteel handelen cgt’ers vooral vanuit wetenschap 
en praktijk. Daar kan volgens Ingeborg Visser een derde 
fundament aan worden toegevoegd: ervaringsdeskundig-
heid. Steeds vaker worden ervaringsdeskundigen ingezet, 
ook voor de behandeling van aanhoudende lichamelijke 
klachten (ALK) bij kinderen en jongeren. Het is nog zoeken 
hoe de rol van zo’n ervaringsdeskundige er precies moet 
uitzien. Ingeborg experimenteert er alvast mee en onder-
vindt naar eigen zeggen veel voordelen.
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Theorie

De grootste winst die met ervaringsdeskundigen 

behaald wordt, is dat minder patiënten stoppen 

met de behandeling, doordat zij zich beter 

begrepen voelen. Ook leren ze volgens Ingeborg 

sneller op eigen benen te staan; de regie te nemen in hun 

herstel. Bij die voordelen plaatst ze echter ook een kant-

tekening: “Ik heb zelf geen onderzoek gedaan naar de 

eff ectiviteit van ervaringsdeskundigheid. Daar is ook nog 

weinig bewijs voor.” 

HOOP
Ze spreekt dus vooral vanuit eigen ervaring. Bij sommige 

behandelingen op haar afdeling betrekt Ingeborg ervarings-

deskundigen. Ook toen ze meewerkte aan het kennis-

dossier ALK van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugd-

psychiatrie was iemand met ervaring betrokken. “Een 

ervaringsdeskundige aanhaken bij de behandeling zorgt 

voor meer herkenning en een gevoel van begrepen worden.” 

In beperkte mate is Ingeborg zelf ervaringsdeskundige; als 

puber ervoer zij onverklaarbare buikpijn en vermoeidheid. 

Daardoor raakte ze geïnteresseerd in ALK. Nu heeft  ze 

vooral een professionele rol als behandelaar, vanuit 

praktijk- en wetenschappelijke kennis. “De mate waarin 

de klachten het leven van mijn patiënten ontwrichten 

heb ik niet zelf in die mate ervaren. Mijn eigen klachten 

waren zo erg niet en er zit een verschil tussen kennis 

over iets hebben en zelf iets meemaken. Blinde vlekken 

zijn er daardoor altijd. Daarom is het zinnig dat patiën-

ten aanvullend met een ervaringsdeskundige spreken 

die mijn blinde vlekken ziet en daarop anticipeert. 

Iemand die in eenzelfde soort situatie heeft  gezeten kan 

de patiënt en de situatie vanuit een positieve insteek 

benaderen. Bijvoorbeeld door te praten over hoe diegene 

zijn of haar klachten te boven is gekomen of een manier 

heeft  gevonden om ermee te leven. Dat geeft  hoop en 

stimuleert om de hele behandeling af te maken.”

DE STANDAARD VOORBIJ
Ronak Raisi weet dat als geen ander. Ze is 26 jaar en heeft  

al vanaf jonge leeft ijd last van erge buikpijn en slapeloosheid. 

Ze krijgt CGT-sessies voor ALK. Vanuit die ervaringskennis 

werkte ze net als Ingeborg mee aan het kennisdossier 

ALK. Ze vertelt dat de kennis van een cognitief gedrags-

Ingeborg Visser is klinisch psycholoog, 

psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. 

Ze werkt bij GGZ Noord-Holland-Noord divisie 

Triversum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waar 

ze werken volgens een herstelgerichte visie. 

Daarnaast heeft  ze haar eigen praktijk.  

“BLINDE VLEKKEN ZIJN ER 
ALTIJD, DE ERVARINGSDESKUNDIGE 

ANTICIPEERT DAAR OP”
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therapeut onmisbaar is. “Maar soms merk je dat behande-

laren standaard ergens vanuit gaan, zonder te controleren 

of dat ook klopt. Bijvoorbeeld dat ouders onder steuning 

kunnen bieden. Ik vond het daarentegen prettiger als 

mijn broer of mijn zus meeging naar een sessie; dat gaf 

mij meer het gevoel dat ik in alle vrijheid kon spreken. 

En soms ís er helemaal geen ouder in beeld. Dat zijn 

scenario’s om rekening mee te houden.”

PATIËNTPERSPECTIEF
Ronak vervolgt: “Hoewel een therapeut het nodige 

heeft  geleerd en werkervaring heeft  opgedaan, blijft  het 

referentiekader van een therapeut, zoals bij ieder mens, 

in bepaalde mate beperkt. Het perspectief van iemand die 

het zélf heeft  ondervonden is zoveel breder. Die herkent 

de kleinste details en kan daarover meepraten. Dat maakt 

de behandeling wat menselijker.” Dat ziet ook Ingeborg 

in haar samenwerking met ervaringsdeskundigen. 

“Als behandelaar gaat veel van mijn aandacht naar het 

opbouwen van een therapeutische relatie en het onderzoek 

naar mogelijke oorzaken en het voortduren van de 

klachten. Daardoor ga ik mogelijk nog weleens voorbij aan 

hoe het is om dagelijks met de klachten te moeten leven. 

De ervaringsdeskundige kijkt daar meer naar en biedt 

hoop op herstel. Door ook daar aandacht voor te hebben, 

merkt de patiënt dat hij op de goede plek is; dat hij de 

juiste hulp heeft  gezocht. Bovendien helpt de ervarings-

deskundige de situatie of het probleem te normaliseren. 

Om taboes en vooroordelen te doorbreken en stigma 

tegen te gaan. Dit alles zorgt ervoor dat de patiënt zich 

opener opstelt. Daardoor krijg ik een vollediger beeld van 

de klachten, waarop ik mijn behandeling kan afstemmen.”

DRIE DIMENSIES
Op dit moment heeft  Ingeborg twee ervaringsdeskundigen 

tot haar beschikking. Vacatures voor deze rol zijn lastig 

in te vullen, doordat ervaringsdeskundigheid een nieuw 

fenomeen is. Bovendien kun je niet iedereen die ervaring 

met een bepaalde klacht heeft , vragen om bij een behandeling 

aan te sluiten. Ingeborg: “Er zit een verschil tussen persoon-

lijke ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. 

Bij persoonlijke ervaring heeft  iemand uitsluitend iets 

ervaren. Bij ervaringskennis is op die ervaring gereflecteerd. 

En bij ervaringsdeskundigheid is er een opleiding genoten 

waar is geleerd om de opgedane ervaringen in te zetten 

om anderen te helpen.” Een essentieel onderscheid als 

het gaat om de meerwaarde van ervaring.

TWEEJARIGE OPLEIDING
Joline de Jong (21) is een van de ervaringsdeskundigen 

(in opleiding) die Ingeborg tot haar beschikking heeft . 

Ze volgt de tweejarige hbo-niveau-5-opleiding tot erva-

ringsdeskundige en heeft  ervaring met angst, dwang, 

autisme en eetproblematiek. Al vroeg wist ze dat ze haar 

ervaring wilde inzetten om anderen te helpen. “Tijdens 

mijn behandeling had ik het gevoel dat ik niet begrepen 

werd.” In Jolines opleiding draait het om een positieve 

benadering waarin patiënten in hun kracht worden gezet. 

“We richten ons niet op de klachten, maar op wat iemand 

wél kan. We leren om ruimte te geven aan het verhaal 

van de patiënt, zodat diegene kan zijn wie hij of zij wíl 

zijn zonder dat ik – als ervaringsdeskundige – er met 

mijn verhaal tussendoor kom. Ik kan mijn verhaal wel 

delen als daar behoeft e aan is, zolang dat maar in een 

positief kader gebeurt. Bijvoorbeeld door te vertellen 

over mijn herstelproces. Maar het is niet de bedoeling 

dat ik mijn misère op tafel gooi.” Joline is blij dat ze haar 

eigen ervaring kan inzetten voor anderen. Dat neemt niet 

weg dat het ook weleens lastig kan zijn. “Ik struggle nog 

weleens met mijn eigen problematiek. En de verhalen 

van patiënten kunnen me aangrijpen, zeker als diegene 

mijn leeft ijd heeft . Maar over het algemeen kan ik mijn 

ervaringen en die van patiënten prima gescheiden houden.”
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MARKTPLAATS
Een andere ervaringsdeskundige die Ingeborg tot haar 

beschikking heeft  bij de instelling waar ze werkt, is een 

familie-ervaringsdeskundige; een moeder van een kind 

dat in zorg is geweest bij de ggz. “Als de intakeafspraak 

wordt gemaakt, wordt aan de ouders gevraagd of zij een 

ervaringsdeskundige bij het gesprek willen hebben. Deze 

ervaringsdeskundige weet hoe het is om als ouder een 

kind te hebben dat met een psychische stoornis worstelt, 

heeft  ervaring met hoe de behandeling binnen de ggz 

kan zijn en hoe herstel eruit kan zien.” Ingeborg zou wel 

meer ervaringsdeskundigen tot haar beschikking willen 

hebben. “Ik ben van mening dat voor iedere stoornis een 

ervaringsdeskundige helpend kan zijn. Soms denk ik: 

was er maar een soort marktplaats waar je ervarings-

deskundigen per stoornis kon vinden. Dan kon je specifieke 

personen – op freelancebasis – inzetten, afhankelijk van 

de klachten van je patiënt.” Ervaringsdeskundigen die ze 

tot haar beschikking heeft  zet ze nu zo goed mogelijk in. 

“Diagnoses van ervaringsdeskundigen komen daardoor 

niet altijd overeen met die van mijn patiënt. Maar ook 

een algemenere insteek is zinvol.”

HELPEND BIJ BELEID
Bij het maken van protocollen en kennisdossiers zijn 

ervaringsdeskundigen ook nuttig, vindt Ingeborg. Ze vertelt 

over de update van het kennisdossier ALK, waarvoor ze 

samenwerkte met Ronak. Het kennisdossier bevat de 

laatste informatie over ALK bij kind en jeugd en is bedoeld 

voor zowel professionals als cliënten. Ingeborg: “Hier 

merkten we heel duidelijk waar de blinde vlekken zaten. 

Zo hadden wij in het oorspronkelijke document kort 

omschreven dat bij kinderen en jongeren met ALK het 

schoolverzuim hoog kan zijn. Ronak gaf aan dat dit stuk 

vaak over het hoofd wordt gezien door de behandelaar. 

En dat het heel nuttig kan zijn als de school actiever 

betrokken wordt bij de behandeling. Dit onderdeel van 

het kennisdossier hebben we uitgebreid. Er ligt nu een 

kennisdossier dat beter aansluit op de belevingswereld 

van cliënten. Daardoor bevat het duidelijkere handvatten 

voor professionals, voor de diagnostiek en behandeling 

van ALK.” 

Kennisdossier voor 

ALK bij kind en jeugd

“HET REFERENTIEKADER 
VAN EEN THERAPEUT IS, 

ZOALS BIJ IEDER 
MENS, BEPERKT”

“OOK BIJ DE 
TOTSTANDKOMING 

VAN PROTOCOLLEN EN 
KENNISDOSSIERS 
IS DE INPUT VAN 

ERVARINGSDESKUNDIGEN 
NUTTIG”
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De zomer 
staat voor 
de deur! 
En na de zomer schiet het al aardig op naar het VGCt- 

najaarscongres! Het congres vindt dit jaar plaats op 

2, 3 en 4 november, zoals gewoonlijk in Veldhoven. 

Het thema is ‘under pressure’, dat zowel op de druk 

op de ggz slaat (en op de jeugdzorg in het bijzonder), 

als op de druk die je kunt ervaren in je persoonlijke en 

werkzame leven. Kortom: een thema dat je raakt.

De inschrijving gaat deze maand open, dus kijk vooral 

op vgctnajaarscongres.nl en vergeet niet de data alvast 

in je agenda te reserveren.

2, 3 en 4 
november

2022

UNDERPRESSURE najaarscongres 2022

2 | 3 | 4 november 2022

vgctnajaarscongres.nl

Imaginaire Rescripting bij PTSS 
na trauma in de kindertijd
Vervolgcursus 25 uur in Amsterdam
Loes Marquenie, supervisor – klinisch psycholoog

Najaar 2022 op dinsdagen of op vrijdagen

Accreditatie
VGCt – 25 punten vervolgcursus CGT voorheen toegekend

FGzPt – 20 punten specialismen GZpsycholoog

Amsterdam – Oostelijk Havengebied

Informatie en aanmelden
www.praktijk-borneoeiland.amsterdam 
ook voor incompany trainingen & supervisie
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K unnen we meer inzicht krijgen in de rol 

van rampbeelden voor de toekomst bij 

kinderen en jongeren met sociale angst? 

En: geeft  dit aanknopingspunten om 

de behandeling van sociale angst te verbeteren? 

Mijn collega-onderzoekers en ik zijn er benieuwd 

naar, want in de behandeling van socialeangst-

stoornissen bij jeugdigen is ruimte voor verbetering. 

In mental imagery lijkt een kans te liggen.

Als je last hebt van sociale angst, ervaar je in veel 

gevallen levendige, nare, mentale voorstellingen. 

Bijvoorbeeld dat je slecht overkomt of negatief 

wordt beoordeeld. Dit kan als waar aanvoelen en 

je angst versterken. In ons onderzoek brengen 

we allereerst verschillende mentale beelden 

beter in kaart bij jeugdigen met sociale angst. 

Het meeste onderzoek is namelijk gedaan bij 

volwassenen, maar de bevindingen hieruit zijn 

niet altijd een-op-een te vertalen naar jeugdigen. 

Vervolgens onderzoeken we of het gericht aan-

pakken van relevante, mentale beelden ook leidt 

tot vermindering van angstklachten. We gebruiken 

hierbij EMDR-flashforward, een interventie die in 

de praktijk al geregeld wordt ingezet bij verwachte 

rampen of flashforwards. Deze interventie is nog 

niet eerder onderzocht onder volwassenen of 

jeugdigen met een socialeangststoornis. Wel zijn 

voor het aanpakken van flashforwards kortdurende 

duale taakinterventies (een labmodel van EMDR) 

onderzocht bij subklinische sociale angst. 

 

De eerste resultaten van een kleine klinische pilot 

zijn veelbelovend. Bijna alle jeugdigen (zes van 

de zeven) rapporteren flashforwardbeelden. 

Rampbeelden 
bij sociale angst in kaart

Na drie EMDR-flashforwardsessies vermindert bij 

een deel van de zes jeugdigen met flashforwards de 

angst en vermijding omtrent de sociale situaties 

waarover de rampbeelden gaan. De beelden zijn 

na deze sessies over het algemeen ook minder 

levendig en geven minder spanning. Daarnaast 

beoordelen jeugdigen de kans op het daadwerkelijk 

uitkomen van de ingebeelde ramp (en de ernst 

ervan) als kleiner. 

Ondanks dat we uit een klein onderzoek zonder 

controlegroep natuurlijk geen sterke conclusies 

kunnen trekken, gaven de resultaten wel aanleiding 

om de werking verder uit te zoeken. Op dit moment 

loopt er bij Accare een gerandomiseerde studie 

onder kinderen en jongeren met een sociale-

angststoornis. Ik hoop dat we als behandelaren 

door deze en andere lopende studies straks beter 

weten of EMDR-flashforward eff ect heeft  op sociale-

angstklachten en of dit eff ect dan ook komt 

doordat de rampbeelden anders worden ervaren 

en beoordeeld. Tevens maakt het ons hopelijk 

meer alert op de aanwezigheid en de rol van 

verschillende mentale beelden.  

JONGE ONDERZOEKER

Marjolein Thunnissen is psycholoog i.o. 
tot gz-psycholoog bij Accare kinder- en 
jeugdpsychiatrie. Voor haar promotie-
onderzoek bij de Rijksuniversiteit 
Groningen onderzoekt ze toekomstige-
rampbeelden bij kinderen en jongeren 
met sociale angst. Het onderzoek wordt 
ondersteund door het Researchfonds 
van Opleidingsinstituut PPO. 

Marjolein Thunnissen
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REFLECTIE

Win-win

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

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

Vivi en Angela woonden in hetzelfde dorp en kwamen elkaar als kind al tegen. Jaren later 
werken ze beiden bij Novadic-Kentron – een grote instelling in verslavingszorg in Brabant 

– en blijken ze een goede klik te hebben. Als Vivi ontdekt dat Angela supervisor CGW/CGT is 
geworden, grijpt ze haar kans. Al zes jaar sparren ze met elkaar.

We zijn geen naaste collega’s en hebben 

ook niet met dezelfde cliënten te maken. 

Maar doordat de vestiging waar we werken 

zo kleinschalig is – we zijn met zo’n twintig 

collega’s – spreek ik Angela geregeld. Haar deur staat 

altijd open, dus als ik een sparringpartner nodig heb, wip 

ik even bij haar langs. Daar neemt ze alle tijd voor. Wat ik 

heel inspirerend vind, is hoe Angela naar de méns kijkt. 

Zij vindt mijn gestructureerde manier van werken 

prettig, dus op een bepaald moment hadden wij een soort 

dealtje waarbij zij mij supervisie gaf en ik haar in ruil 

daarvoor hielp bij het structureren van haar werk; 

win-win. 

Dit was tien jaar geleden, toen ik de opleiding tot cgw’er 

volgde en Angela nog niet off icieel supervisor was. Ik had 

twee supervisoren gehad met wie het niet zo goed klikte. 

Toen Angela de opleiding tot supervisor had afgerond, 

wist ik dat ik haar als mijn nieuwe supervisor wilde. 

Op de een of andere manier klikt het goed en kunnen 

we casuïstiek op een gelijkwaardige manier met elkaar 

bespreken. In mijn eigen werk als supervisor zie ik dat 

gesprekken tijdens supervisiesessies vaak betrekking 

hebben op het begin van een behandeling; wat is de 

samenhang binnen de  problematiek, wat zijn de 

behandel doelen, welke techniek kies je en hoe zit die 

techniek precies in elkaar? Angela betrek ik meestal in 

een later stadium. De behandel doelen en technieken zijn 

al helder, maar op een cruciaal punt loop ik vast. Vaak 

heb ik wel een idee welke kant het op moet gaan, maar 

kom ik nét niet verder. Dan heb ik veel aan de inzichten 

van Angela.

Een goed voorbeeld is een cliënt die enorm in de weer-

stand zat; ze wilde niets van wat ik voorstelde. Het ging 

om een tienermeisje dat net moeder was geworden. 

Ze had een traumatische bevalling gehad die zijzelf en 

haar baby ternauwernood hadden overleefd. Dit meisje 

had veel last van haar trauma, maar mijn collega die 

EMDR-behandelingen geeft  was een aantal weken met 

vakantie. Ik legde het meisje uit hoe imaginatie met 

 rescripting haar kon helpen. ‘Maar’, zei deze dame, ‘ik ga 

echt niet in mijn hoofd prenten dat ze in het ziekenhuis 

allemaal lief en aardig voor me waren, want dat was niet 

zo.’ Het maken van een topografische analyse vond ze te 

zweverig. Ik heb gepraat als Brugman, maar ze bleef 

defensief. Aan Angela heb ik de situatie voorgelegd. 

Ze luisterde en maakte uit mijn verhaal op dat dit meisje 

waarschijnlijk gebaat was bij een directe en provocatieve 

manier van communiceren. Op aanraden van Angela zei 

ik in de daaropvolgende behandeling tegen het meisje: 

‘Je kan wel helemaal niets willen, maar dan zie je dus 

continu je blauwe baby voor je. Is dat wat je wilt?’ Daar 

kon ze alleen maar ‘nee’ op antwoorden en zo gingen we 
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Foto's: De Beeldredacteur
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Reflectie

Supervisant
Vivi Ament is senior behandelaar verslavings-

zorg bij Novadic-Kentron en heeft  daarnaast 

haar eigen praktijk in beeldende therapie. 

Ze werkt tevens als senior schematherapeutisch 

werker en geeft  supervisie aan cgw’ers.

toch aan de slag met een topografische analyse, waarbij 

we de hele bevalling in stukjes hebben gehakt en het 

meisje elke scène een score gaf. De vele traumatische 

scènes brachten we terug naar twee. Voor die momenten 

heeft  mijn collega – die inmiddels weer terug was van 

vakantie – het meisje met EMDR behandeld. 

Natuurlijk vond ik dit spannend, want het was een vrij 

harde methode en het had ook anders kunnen uitpakken. 

Maar ik vertrouw Angela en de manier waarop zij werkt. 

Zij luisterde goed en maakte – onbewust denk ik – een 

analyse van het meisje. Wat was zij voor iemand? Aan welke 

benadering had zij behoeft e? Vaak denk ik na een advies 

van Angela: waarom heb ik daar zelf niet aan gedacht? 

Maar als cgw’er zit je zo ín de behandeling en in dit geval 

was ik ook bang dat het meisje de behandelkamer uit 

zou lopen. Ik ging mee in haar weerstand en overtuiging, 

terwijl juist het tegenovergestelde helpend was.”  

Supervisan
Vivi Ament is senior b
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“ VAAK HEB IK WEL EEN IDEE 
WELKE KANT HET MOET OPGAAN, 
MAAR KOM IK NÉT NIET VERDER”
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Reflectie

Supervisor
Angela de Hart is gz-psycholoog, regiebehandelaar, 

cgt’er en schematherapeut bij Novadic-Kentron. 

Daarnaast doceert ze tijdens het blok Verslaving 

en Impulscontrole bij het Radboud Centrum Sociale 

Wetenschappen aan de gz-opleiding, is ze werk-

begeleider Piog en supervisor VGCt. 

Gelijkwaardigheid vind ik heel belangrijk. In mijn 

omgang met cliënten, maar ook met collega’s. 

Ik ben dan weliswaar regiebehandelaar, maar 

vind het juist belangrijk dat de organisatie plat 

is. Ik zie het zo: iedereen in het team – van administratie-

medewerker tot psychiater – is gelijkwaardig, maar heeft  

een andere rol. Zo vind ik het belangrijk om de behande-

laren – meestal maatschappelijk werkers – psychiaters 

of regie behandelaren van andere instellingen zélf te 

woord staan, ook als ze naar mij vragen. Ik bespreek de 

casus voor met de behandelaar. Zo zorg ik dat hij of zij 

het mandaat heeft  om het gesprek zélf aan te gaan. 

Ik vind het leuk om op een gelijkwaardige manier mijn 

kennis en ervaring met anderen te delen. Een goede 

supervisor weet niet per se meer dan de supervisant, 

naar mijn idee. Ik denk dat het hem meer zit in het creëren 

van een veilige omgeving en vertrouwelijke werkrelatie 

waarbinnen de supervisant – en zeker ook de supervisor! 

– zich kwetsbaar durft  op te stellen. Dan haalt niet alleen 

de supervisant mooie inzichten uit het traject, maar kan 

ook de supervisor daar iets van leren. 

Op dat uitgangspunt was ook de ‘ruilhandel’ die Vivi en 

ik aan het begin hadden gebaseerd. Met mijn ADHD 

benijdde ik de gestructureerde manier waarop Vivi 

CGT-behandelingen uitvoert. Ik werk volgens het 

 cognitief gedragstherapeutisch proces en vaak werk 

ik in de geest van de klachtgerichte protocollen. 

Mijn grootste interesse heb ik in de behandeling van 

hechtingsproblematiek, middels schematherapie. Ik

roep wel eens dat het in de specialistische verslavings-
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zorg heel moeilijk is om je van A tot Z aan een klacht gericht 

protocol te houden. Er is immers altijd sprake van stevige 

comorbiditeit of psychosociale problematiek. En dan zie 

ik Vivi enthousiast en eff ectief aan het werk met formulieren 

die ik eerlijk gezegd niet zelf gebruik.  Terwijl zij – net als 

ik – met een complexe doelgroep werkt. Tegelijkertijd is 

ze ruimdenkend en kan ze goed voorbij het protocol kijken. 

Daar vinden we elkaar. Ik ben nog steeds blij met de 

manier waarop zij mij destijds heeft  geholpen bij het 

aanbrengen van structuur in mijn werk.

Vivi en ik zien elkaar op dit moment elke zes weken. 

Soms blikken we terug op een behandeling die ze al heeft  

afgerond. We bespreken welke interventies ze heeft  

 uitgevoerd, wat ze eventueel anders had kunnen doen en 

wat daar de mogelijke uitkomsten van zouden zijn geweest. 

Vaak bespreken we een behandeling waar ze op dat 

moment in vastloopt. Ze is heel bekwaam en daarom zijn 

we niet zozeer bezig met een vaardigheid of een bepaald 

protocol, maar richten we ons bijvoorbeeld op de behandel-

relatie. Of we maken een functieanalyse van het gedrag 

van Vivi. Door net even anders te kijken kan ik Vivi vaak al 

helpen; out-of-the-box denken is mijn kracht en dat is lastig 

als je als behandelaar midden in het proces zit. Ik maak er 

geen geheim van wat mijn eigen zwakke punten zijn. Ik 

kan gerust een ‘blunder’ met Vivi delen. Dat creëert een 

vertrouwde omgeving waarin ook zij zich vrij voelt om te 

vertellen over minder sterke momenten.

Inmiddels is Vivi ruim zes jaar mijn supervisant en ik hoop 

dat ze dat nog lang blijft . Het is ontzettend leuk om te 

zien hoe zij zich heeft  ontwikkeld. Ze is zelfverzekerder 

geworden en dat komt haar vak ten goede. Ze weet op 

haar eigen, unieke Vivi-manier cliënten te enthousiasmeren. 

Cliënten die tijdens klinische behandelingen niet komen 

opdagen, staan wel op tijd voor haar deur. Vivi’s enthou-

siasme werkt ook op mij aanstekelijk. Als ik thuis ben, 

ben ik ook echt thuis en nog weinig met werk bezig, 

terwijl Vivi ook dan geïnteresseerd is in vakgerelateerde 

ontwikkelingen. Ze leest vakbladen, bezoekt congressen 

en is 24/7 nieuwsgierig. Voor dit interview heeft  zij ons 

aangemeld; typisch Vivi. En vorig jaar opperde ze om 

samen een workshop te geven tijdens het CGW-congres 

van de VGCt. Tegen haar enthousiasme kan je bijna geen 

nee zeggen, dus dat hebben we inderdaad gedaan. 

Je kan je afvragen of ons supervisietraject niet meer een 

samenwerking is geworden, maar waarom zou dat een 

bezwaar zijn als we er beiden veel aan hebben?” 
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“ HET ZIJN VAN EEN 
GOEDE SUPERVISOR 
ZIT HEM IN HET 
CREËREN VAN EEN 
VEILIGE OMGEVING 
EN VERTROUWELIJKE 
WERKRELATIE”
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Theorie
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Waar stonden jullie als vereniging voordat 
de oorlog uitbrak? 
“We zijn een jonge, groeiende vereniging met 250 leden. 

Dat is natuurlijk nog erg weinig vergeleken met de 

Nederlandse CGT-vereniging, maar we zien dat de animo 

voor CGT in Oekraïne groeit. Vorig jaar nog waren er zes keer 

meer aanmeldingen dan plekken voor de CGT-opleiding 

in het instituut (Ukrainian Institute of CBT, red.) waar 

we mee samenwerken. Traditioneel gezien wordt er veel 

gewerkt vanuit de psychodynamische traditie.  

Inhoudelijk zijn we de afgelopen twee jaar vooral bezig 

geweest met gevolgen van COVID-19. We hebben veel 

meetings omgebouwd tot online webinars. Verder hebben 

we bijvoorbeeld een project gesubsidieerd rondom het 

voorkomen van burn-outs onder medisch personeel. 

Een ander belangrijk thema was het voorkomen van zelf-

doding onder veteranen, omdat er al oorlog woedt sinds 

de annexatie van de Krim in 2014. In januari van dit jaar 

waren we druk bezig met ons jaarlijkse congres dat in 

juni zou plaatsvinden. Met de toenemende spanningen 

wilden we nog even wachten met de promotie daarvan. 

De dag dat we de campagne wilden lanceren, was tevens 

de dag dat de oorlog begon. Twee dagen daarna zaten 

VRAAG EN ANTWOORD OVER...

Psychologische hulp 
in tijden van oorlog
Afgelopen jaar bestond de Oekraïense CGT-vereniging tien jaar. 
Een feestelijk jaar, aldus voorzitter Valentyna Parobiy. Maar ook 
één dat met de start van het nieuwe jaar bruut tot een einde kwam. 
Nu Valentyna met haar twee zoons naar Nederland is gevlucht, 
probeert ze hulp te coördineren voor mensen die zijn achtergebleven. 
Daarnaast wil ze internationale hulp realiseren voor professionals 
en vluchtelingen, en Oekraïense psychologen in Nederland verenigen. 
“In veel Oekraïense spreekwoorden hoor je dat je je vuile was niet 
buiten hoeft  te hangen.”  

we met negentig mensen van over de hele wereld in een 

webinar om na te denken over crisisinterventie. De situatie 

is natuurlijk vreselijk, maar het is geweldig om steun van 

over de hele wereld te voelen.”  

  

Jij bent nu vanuit Nederland druk bezig om 
hulp te organiseren aan zowel vluchtelingen als 
achterblijvers. Waar ligt de grootste behoeft e?  
“Er zijn een aantal urgente zaken. Als eerste is er grote 

behoeft e aan goede hulp voor vluchtelingen die in 

Nederland aankomen. Het gaat om mensen die hun 

land hebben moeten achterlaten, hun huis en hun familie. 

Als je een gebroken been hebt, is hulpverlening niet zo 

complex. Met psychische problemen ligt dat moeilijker, 

omdat er veel taal bij komt kijken. En lang niet iedereen 

spreekt voldoende Engels. We werken momenteel samen 

met Chris ten Haaf, bestuursvoorzitter bij Stichting GGZ 

Keizersgracht, die een aantal jaren geleden psychologische 

hulpverlening voor Poolse mensen heeft  opgezet. Datzelfde 

moet nu eigenlijk voor Oekraïense vluchtelingen gebeuren.   

Het mooie is dat er in Nederland een paar psychologen zijn 

die de taal spreken. Zij staan als het ware al in de start-

blokken. Maar als Oekraïense psycholoog in Nederland 

Theorie
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aanspraak op kunt maken. Dat betekent dat de meest 

kwetsbare groep in de samenleving, de groep die zorg 

het meeste nodig heeft , daar eigenlijk geen toegang toe 

heeft . Vanuit de overheid zijn er wel instellingen opgezet, 

maar wanneer de problematiek ernstig is, zit je vaak vast 

aan hoge kosten en private instellingen. Een ander 

belangrijk verschil is dat psychotherapeuten en psycho-

logen in Oekraïne geen registratie nodig hebben. Dat 

maakt het gemakkelijker om aan het werk te gaan, maar 

ook lastiger om de kwaliteit te waarborgen.”  

  

Verwacht je dat mensen die het nodig hebben 
ook daadwerkelijk hulp gaan zoeken?  
“Nee, en dat is ook iets dat me zorgen baart. Ik hoor van 

collega’s die vluchtelingencentra in Nederland bezoeken 

dat veel mensen daar zeggen dat alles goed gaat. Maar 

dan blijkt al snel dat er barsten zitten in die beschermlaag. 

Juist omdat we weten dat die eerste maanden na trauma-

tische ervaringen cruciaal zijn voor de uiteindelijke uitkomst, 

zullen we daar goed op moeten letten. Dat betekent niet 

dat we standaard moeten debriefen, maar we moeten 

ons bewust zijn dat niet iedereen die dat nodig heeft , 

ook daadwerkelijk hulp zal zoeken.”  

werken, is geen vanzelfsprekendheid. Voor mij persoonlijk 

zou het waarschijnlijk betekenen dat ik vier jaar zal moeten 

studeren, terwijl ik al een master heb in psychologie. 

Daar hebben we de tijd niet voor: veel vluchtelingen 

hebben nú hulp nodig. Idealiter komt er dan ook een 

verkorte registratieroute voor Oekraïense psychologen 

in Nederland.”  

  

Is het werken met tolken een tijdelijke oplossing?  
“Het werken met tolken klinkt makkelijker dan het is. 

Het is één ding om als tolk algemene zaken over een 

fobie te vertalen, maar het is compleet anders wanneer je 

traumatische ervaringen moet vertalen. We moeten waken 

voor burn-outs in die groep.”  

  

Is er nog andere ondersteuning nodig?  
“Er is ook behoeft e aan professionals die supervisie kunnen 

geven aan psychologen in Oekraïne. Die gaan op dagelijkse 

basis schuilkelders in; niet alleen voor hun eigen veiligheid, 

maar ook om daar hulp te bieden. Er is inmiddels veel 

materiaal vertaald dat ze kunnen gebruiken, maar we 

missen nog expertise. Zeker rondom thema’s als acuut 

trauma, PTSS en rouw. Het zou mooi zijn als psychologen 

in Nederland willen meewerken aan supervisiemogelijk-

heden. Mocht je een geregistreerd supervisor zijn op het 

gebied van traumagerichte CGT en willen meehelpen, 

meld je dan vooral aan per mail (parobiy@gmail.com).   

Daarnaast is er, plat gezegd, geld nodig om professionals 

te financieren die de komende jaren met de gevolgen 

van de oorlog aan de slag gaan. Ik heb bijvoorbeeld een 

collega die in 2014 een centrum specifiek voor soldaten 

heeft  opgezet. De hulp die hij aanbood was gratis. In de 

komende twee jaar zal hier steeds meer vraag naar zijn. 

En daarmee bedoel ik niet twee jaar vanaf nu, maar twee 

jaar vanaf het moment dat de oorlog is beëindigd.”  

  

Je hebt het over gratis zorg. Hoe wordt de 
geestelijke gezondheidszorg in Oekraïne 
georganiseerd?  
“De organisatie van onze gezondheidszorg is totaal niet 

vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. In Oekraïne 

hebben we geen verplichte zorgverzekering waar je 

Theorie

“ IN OEKRAÏNE HEBBEN PSYCHOLOGEN 
GEEN REGISTRATIE NODIG. DAT MAAKT 
HET MAKKELIJKER OM AAN HET 
WERK TE GAAN, MAAR OOK LASTIGER 
OM DE KWALITEIT TE WAARBORGEN”
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Is die beschermlaag onderdeel van 
culturele achtergrond of omdat mensen 
er nog middenin zitten?  
“Ik denk dat het een complex samenspel van factoren is. 

In onze geschiedenis vanuit de Sovjet-Unie was psychiatrie 

iets om bang voor te zijn: een middel voor controle en 

angst. De keuze was gevangenis of een psychiatrisch 

ziekenhuis. In de gevangenis had je tenminste nog 

uitzicht op het einde van je straf. Dat gevoel is generaties 

lang doorgegeven en we zijn als het ware aan gewend 

geraakt om onze issues te verbergen. Ook omdat het 

impact kon hebben op je carrière of je huwelijksopties. 

Gelukkig is dat de afgelopen jaren veranderd door de 

komst van psycho-educatie. Maar we zien ook nog veel 

verschillen. In grote steden als Mariupol en Kyiv is het 

stigma er redelijk vanaf, maar op het platteland nog 

veel minder. Dat zie je ook terug in veel Oekraïense 

spreekwoorden die stellen dat je je vuile was niet buiten 

hoeft  te hangen.”  

  

De toekomst is onzeker, maar hoe zie jij die?  
“Als ik met collega’s in Oekraïne spreek, dan zeg ik altijd 

dat we de soldaten op het terrein van de psychische 

gezondheid zijn. Ik wil niet dat wij, Oekraïners, gezien 

worden als slachtoff er, maar als een volk dat werkt aan 

veerkracht. We gaan er sterker en wijzer uitkomen en zijn 

meer verenigd dan ooit. Dat doet me ook denken aan de 

spreukenkaartjes die we voor ons tienjarig bestaan hebben 

uitgedeeld. Op één van die kaartjes stond de uitspraak 

‘In de donkerste nacht schitteren de sterren duidelijker’. 

In deze vreselijke oorlog zie je steun, liefde en eenheid. 

Dat neem ik mee.”   

Theorie

“ IN ONZE GESCHIEDENIS VANUIT DE SOVJET-UNIE 
WAS PSYCHIATRIE IETS OM BANG VOOR TE ZIJN: 
EEN MIDDEL VOOR CONTROLE EN ANGST”

Wie is Valentyna Parobiy?

Valentyna behaalde haar master in Psychologie 

aan de Lviv University van Ivan Franko. Haar eerste 

registratie behaalde ze in symbooldrama. Daarnaast 

volgde ze een opleiding tot Dance-Movement Therapist. 

Vlak na de start van het Ukrainian Institute of CBT 

in 2011 startte ze hier haar opleiding. Na drie jaar 

behaalde ze haar registratie tot CGT-therapeut en 

werd ze uitgenodigd om deel te nemen aan de 

opleiding tot supervisor. Haar registratie tot schema-

therapeut is zo goed als afgerond, maar is vanwege 

de oorlog vertraagd.  
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Marije van der Lee is gz-psycholoog en bijzon-

der hoogleraar aan de Tilburg University. Ze 

was betrokken bij de totstandkoming van de 

nieuwe N=1 en sinds december vorig jaar is 

ze bestuurslid bij de VGCt. Haar portefeuille is Opleiding 

en Registratie. Marije: “Het verslag is oorspronkelijk 

bedoeld om bij één persoon – N=1 – te toetsen of de 

behandeling werkt. Die focus hebben we in het nieuwe 

format teruggebracht. Het belangrijkste doel is dus om 

zo betrouwbaar mogelijk te toetsen of de patiënt gebaat 

is bij de behandeling. Zo niet, dan kunnen andere inter-

venties worden toegepast.”

MEER METEN
De nieuwe opzet heeft  ervoor gezorgd dat het onderzoeks-

element – of eigenlijk het meetelement – een belangrijkere 

rol heeft  gekregen. Gedurende de behandeling wordt 

vaker gemeten. “In de oude N=1 zagen we dat de meet-

momenten zich vaak beperkten tot de baseline en het 

VGCt

De nieuwe N=1 is competentiegerichter, concreter en minder groot. Toch bestaat er 
wat koudwatervrees rondom het onderzoekselement. Nergens voor nodig, vinden 
Marije van der Lee en Willemien Dijkgraaf. Ze geven tips voor het formuleren van 
een onderzoeksvraag en uitleg over diverse meetdesigns.

‘ Koudwatervrees 
nergens voor nodig’

N=1 NIEUWE STIJL

einde van de behandeling”, zegt Marije. “Dat geeft  

beperkingen voor de betrouwbaarheid van de meting. 

Met alle apps die er tegenwoordig zijn, is het makkelijker 

om klachten te registreren in het dagelijks leven.”

LITERATUUR ONDERSTEUNT
Literatuur heeft  daarentegen een ondersteunende rol 

gekregen. In de nieuwe stijl is niet langer een literatuur-

hoofdstuk opgenomen, maar worden bijvoorbeeld de 

gekozen interventies en de gekozen meetinstrumenten 

met een verwijzing naar wetenschappelijke literatuur 

verantwoord. Het verslag is daardoor kleiner; maximaal 

15.000 woorden. Het aantal bijeenkomsten dat een 

behandeling moet bevatten, is bovendien teruggebracht 

van minimaal twintig naar minimaal acht sessies. Marije: 

“Het is nog steeds een verslag om serieus te nemen, 

maar het is praktischer en laagdrempeliger.”

“ HET VERSLAG IS OORSPRONKELIJK 
BEDOELD OM BIJ ÉÉN PERSOON 
– N=1 – TE TOETSEN OF DE 
BEHANDELING WERKT. DIE FOCUS 
HEBBEN WE TERUGGEBRACHT”
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VGCt

BIJSTUREN
“In de nieuwe stijl vormt de interventie die passend is bij 

een specifieke klacht het uitgangspunt”, zegt Willemien 

Dijkgraaf. Zij is lid van de registratiecommissie en beoor-

deelt N=1-verslagen. “Van daaruit ga je kritisch kijken of 

de interventies ook werken voor jouw specifieke patiënt. 

Dat biedt meer ruimte om je behandeling tussentijds aan 

te passen.” Ze geeft  een voorbeeld van een verslag dat 

ze onlangs nakeek. “Er was sprake van depressie, de 

behandelaar koos voor een activatie-interventie, maar de 

patiënt boekte weinig resultaat. Gedurende de behandeling 

bleek dat de patiënt in haar jeugd had geleerd dat het 

belangrijk is om nuttig te zijn. Ze ervaarde juist spanning 

bij de plezierige activiteiten die ze moest doen. In het 

verslag legt de behandelaar uit dat ze daarop gereageerd 

heeft  door eerder te beginnen met de cognitieve therapie. 

Daarna is ze verdergegaan met activatie.” 

ONDERZOEKSVRAAG
Volgens Marije draait de nieuwe N=1 niet om de statistieken 

of het onderzoek. “Ze vormen een middel om te controleren 

of je interventies zinvol zijn. Je hebt inderdaad een 

onderzoeksvraag nodig om gaandeweg de behandeling 

te ontdekken of jij en je patiënt op de goede weg zitten, 

maar het formuleren daarvan is geen hogere wiskunde. 

Besteed vooral aandacht aan de vraag: wat is klinisch 

relevant voor mijn patiënt en focus op de belangrijkste 

behandeldoelen. Werk vanuit je functie- en betekenis-

analyse; daarin schuilt je onderzoeksvraag. En zorg dat 

die onderzoeksvraag meetbaar is.”

MEETDESIGN
De tweede uitdaging is de keuze voor het meetdesign. 

Maar ook dit lijkt ingewikkelder dan het is, geeft  Marije 

aan. “Voor de meeste cgt’ers i.o. zal het AB-design 
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subfases. Wanneer de patiënt een bepaald subdoel heeft  

behaald, stel je het doel bij door de interventie bijvoor-

beeld nog wat moeilijker of uitgebreider te maken. Dat 

kan onder meer interessant zijn bij graduele exposure bij 

angst. Je patiënt is bijvoorbeeld bang voor een operatie. 

Subdoelen kunnen dan zijn: een naald aanraken, met 

een arts spreken en in een ziekenhuis rondlopen. In het 

changing-criterion design maak je zichtbaar wat per 

subfase de impact van de interventie is. Nadat de patiënt 

een naald heeft  aangeraakt zal de angst voor de operatie 

iets minder zijn, na een ziekenhuis bezoek nog iets minder, 

enzovoorts.” 

VGCt

“VOOR DE MEESTE 
CGT’ERS I.O. ZAL HET AB-DESIGN 

VOLDOENDE ZIJN”
Tips:

• Besteed aandacht aan de vraag: wat is 

klinisch relevant voor mijn patiënt?

• Gebruik de functie- en betekenisanalyse 

als basis voor je behandeldoel(en)

• Maak het behandeldoel concreet

• Formuleer één onderzoeksvraag per 

behandeldoel

• Zorg dat de onderzoeksvraag meetbaar is 

• Lees ‘N=1 Gevalsstudies kinderen en 

Jongeren’ van J. Bosch en P. Prins (2017) 

als je meer wilt weten over verschillende 

meetdesigns

voldoende zijn.” Willemien onderschrijft  dit; van de vijf 

verslagen in de nieuwe stijl die ze heeft  nagekeken, 

bevatte slechts één verslag een ander design. In het 

AB-design wordt de baselinefase (A) vergeleken met de 

interventiefase (B). Marije: “Bij sociale angst bijvoorbeeld, 

meet je eerst in de wachtlijst- en inventarisatiefase op 

welke momenten de sociale angst een rol speelt. Dat is 

‘A’. Vervolgens ga je aan de slag met de interventie; fase 

B. Je start bijvoorbeeld met de taakconcentratietraining. 

Deze twee fases vergelijk je met elkaar.” Wat nou, als je 

meerdere metingen hebt van A en B? Marije legt het uit. 

“Stel dat in fase A veel variatie zit in de sociale angst, 

bijvoorbeeld omdat er veel dagen zijn waarop de patiënt 

thuisblijft  uit angst en dan weinig angst ervaart, dan kun 

je in fase B waarin meer angstsituaties gezocht worden, 

een toename van de angst verwachten. Maar uiteindelijk 

moet de angst verder afnemen en onder aan de streep 

minder zijn dan in fase A.”

NOG TWEE DESIGNS
Bij een ABC-design wordt daar een derde fase aan toe-

gevoegd. In het verslag uit het voorbeeld – de activa-

tie-interventie die in eerste instantie niet werkte – werd 

met een ABC-design gewerkt. De baselinefase (A) werd 

daarin vergeleken met de activatiefase (B) en de cognitieve 

fase (C). “Je kunt zelfs met nog meer fases werken in een 

design met alle letters van het alfabet,” zegt Marije, 

“maar ik zou het niet te moeilijk maken als je statistiek 

ingewikkeld vindt.” Een laatste design dat Marije noemt 

is het changing-criterion design. “Dit is van toepassing 

als je een interventie gebruikt die bestaat uit meerdere 

DESIGN

AB-design

ABC-design

Changing-criterion design

TOEPASSING

Als je één interventie toepast

Als je twee interventies toepast

Als je een interventie gebruikt met subfases
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Ken je dat akelige gevoel dat je bekruipt 

als je in een videovergadering zit en je 

jezelf continu in de rechteronderhoek 

aan het beloeren bent? Bleke smoel, 

wapperende onderkin, piekhaar als een aura om 

je hoofd? En hoe je ook gaat verzitten, die bolle-

vissensmoel draait met je mee? Wees gerust, je 

bent niet de enige. Je lijdt enkel aan het fenomeen 

Zoom-dysmorfie, een ongeclassificeerde kwaal 

uit het coronatijdperk.

Volgens onderzoekers zorgt Zoom-dysmorfie 

letterlijk voor een hoop kopzorgen. Met de toe-

genomen online meetings, worden we veelvuldig 

geconfronteerd met een onbekende tweeling-

broer of -zus die ons vanuit de ether op de minst 

flatteuze wijze aanstaart. Een groot contrast met 

het leven vóór corona, waarbij we ons chagrijnige 

spiegelbeeld een vluchtig goedemorgen toeriepen1, 

waarna we ’m de rest van de dag uit ons hoofd 

konden zetten.

Gelukkig kan ik je vertellen dat de werkelijkheid 

meevalt. Zowel voor wat betreft  je gezicht als de 

kwaal. Er is namelijk weinig bewijs dat Zoom- 

dysmorfie écht bestaat. De aanmeldingen bij de 

plastisch chirurgen lijken weliswaar te zijn toe-

genomen, maar de webcam mag daarvoor niet 

zomaar verantwoordelijk worden gehouden. 

Ook de coronakilo’s tikken aan en al die lock-

downs hebben ons kleurtje geen goed gedaan. 

En dan is er natuurlijk de maatschappij met al 

haar voorspiegelingen en Kardashians. Wat dat 

betreft  is het maar goed dat onze bilpartij over het 

algemeen niet in beeld is tijdens vergaderingen.

De digitale markt speelt handig in op Zoom-

dysmorfie, met inventieve knopjes als ‘hide self 

view’ of ‘touch up my appearance’. Voor de 

creatievelingen zijn er bovendien nog filters

met kattenoortjes en snorharen. Maar wat is 

de impact eigenlijk van al die toevoegingen en 

Kopzorgen

aanpassingen? Voor je het weet zitten we met een 

generatie mensen met een wel heel vertekend 

zelfbeeld.

Zelf denk ik dat we de oplossing dichter bij huis 

moeten zoeken, in de vorm van exposure. 

Natuurlijk wel een variant die aan alle moderne 

eisen voldoet: volledig online, onbegeleid en 

gemakkelijk in te bedden in het dagelijks leven. 

Wat je daarvoor nodig hebt? Een platform als 

Zoom of Teams, een stuk of wat online vergade-

ringen en een webcam van matige kwaliteit. 

Voor je het weet ziet je spiegelbeeld er ’s ochtends 

beter uit dan je ooit had durven dromen. 

Mieke Ketelaars is kennisredacteur bij de VGCt.

1. De uitzondering hierop is uiteraard Sylvie Meis, die haar spiegelbeeld standaard 

toejuicht met ‘wake up Sylvie’ en nooit last heeft  van enige vorm van dysmorfie.
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Lukas kwam – na een bachelor Sociale Psychologie 

in Tilburg en een research master in Utrecht – 

als onderzoeker te werken bij ggz-instelling Lentis 

in Groningen. Hij koos er bewust voor om zijn 

promotieonderzoek te richten op het al ontwikkelde, 

maar nog in de kinderschoenen staande concept TREAT; 

een digitale beslistool die mensen met ernstige psychia-

trische aandoeningen kan ondersteunen. “Als je je vier 

jaar lang in een onderwerp gaat verdiepen, dan moet dat 

wel iets zijn wat je oprecht heel interessant vindt,” zegt 

Lukas. “De mogelijkheden die de tool zou kunnen bieden 

spraken me erg aan, net als de doelgroep. Dat het geen 

standaard promotieonderzoek op een universiteit zou 

zijn, vond ik ook leuk. Ik kon in de praktijk onderzoek doen 

en werken aan een vraag die rechtstreeks van de werk vloer 

afkwam. Een praktische en concrete behoeft e en ik zag 

direct de meerwaarde die ik misschien zou kunnen bieden 

met dit onderzoek. Ik hoopte iets positiefs te kunnen 

bijdragen aan de instelling.”   

BERGEN (ONBRUIKBARE) DATA

Mensen die met een ernstige psychiatrische aandoening 

bij Lentis terechtkomen, worden jaarlijks uitgebreid 

gescreend, vertelt Lukas. “Dat gebeurt aan de hand van 

vragenlijsten, diagnostische interviews en labonderzoek. 

TREAT-tool voor 
een beter gesprek
De titel van zijn proefschrift  ‘Connecting needs and care in psychosis’ 
geeft  al weg dat de onderlinge verbinding tussen patiënt en behandelaar 
centraal staat in het promotieonderzoek van Lukas Roebroek. 
Onlangs promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij 
toont met zijn onderzoek aan dat het bespreken van zorgbehoeft en 
slim ondersteund kan worden door de digitale beslistool TREAT. Een 
applicatie die het voor patiënten én behandelaren mogelijk maakt in 
een oogopslag te zien wat iemands zorgbehoeft e is. “Door het overzicht 
dat de tool biedt, hebben behandelaren en patiënten meer overleg 
over lichamelijke klachten.”

Deze outcome monitoring brengt in kaart welke verschil-

lende soorten zorg iemand nodig heeft , maar levert ook 

heel veel data op. Zorgprofessionals vanuit de behandel-

praktijk gaven aan dat er geen goede, gestandaardiseerde 

manier was om deze gegevens inzichtelijk én beter 

bruikbaar te maken. ‘Hoe kunnen we de uitkomsten van 

de screening op een passende manier koppelen aan de 

zorgstandaard?’, was een veelgehoorde vraag. Vanuit dat 

vraagstuk ontstond het plan voor de TREAT-applicatie. 

Toen ik aan dit onderzoek begon, was de tool al gedeel-

telijk in ontwikkeling,” licht Lukas toe. “Er lag al een 

experimentele onderzoeksopzet en het idee was dit 

verder vorm te geven en in verschillende ggz-instellingen 

uit te proberen. TREAT moest vanuit alle verzamelde 

patiëntgegevens, opgehaalde informatie en data direct 

het juiste behandeladvies geven. De techniek van de tool 

werd elders gedaan, ik hield me bezig met het inzichtelijk 

maken van zorgbehoeft es en op basis daarvan passende 

adviezen geven.”   

UP-TO-DATE

“Het fijne aan promotieonderzoek doen binnen een 

ggz-instelling, is dat je kan meekijken met de behandelaren,” 

is de ervaring van Lukas. “Ik was bij besprekingen tussen 

behandelaren en patiënten, interne overleggen en heb 

Theorie
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GEDEELDE BESLUITVORMING  

Vooraf dacht Lukas dat het goed mogelijk was dat patiënten 

door het gebruik van deze applicatie meer gedeelde 

besluitvorming zouden ervaren en het gevoel zouden 

hebben meer inspraak te hebben over de uiteindelijke 

behandeling. “Uit literatuur blijkt dat bij acute beslissingen 

er een hoge mate van beslissingsambivalentie is. 

Het inzetten van de applicatie zou dat – onder patiënten 

– mogelijk verminderen doordat gedeelde besluitvorming 

wordt gestimuleerd, maar dat hebben wij niet gevonden. 

De gezamenlijke besluitvorming bleef ook even hoog bij 

inzet van de tool en ook de beoordelingen van het 

behandelcontact bleven onveranderd. Het vermoeden 

bestaat dat gedeelde besluitvorming al heel gangbaar is 

in de ggz; dat daar vanuit de behandelaren al veel aandacht 

voor is.”

Voor de behandelaren zijn wel flinke eff ecten gevonden, 

vertelt Lukas. “Met name de somatische klachten worden 

beter behandeld. Uit de longitudinale analyse – waarbij 

alle zorgbehoeft es van meer dan 2.000 patiënten, 5.000 

metingen vier jaar lang zijn gemonitord – blijkt dat de 

helft  van de zorgbehoeft e op somatische vlak ligt. Door het 

overzicht dat de tool biedt, hebben behandelaren en 

patiënten meer overleg over lichamelijke klachten. 

Dat laat zien dat de uitkomsten van de screening beter 

geïntegreerd worden. Het is een voorzichtige indicatie 

dat deze beslistool een vorm van richtlijnimplementatie 

kan zijn. Binnen ggz-instellingen zijn meer dan vijft ig 

richtlijnen en zorgstandaarden, van soms wel vierhonderd 

pagina’s lang. Dan kan de TREAT-tool – die je in de praktijk 

kunt inbedden – heel ondersteunend zijn.”   

BESPREEKBAAR

In een kwalitatief onderzoek hebben dertien behandelaren 

langere tijd met de tool gewerkt. “Het merendeel, namelijk 

acht van de dertien behandelaren – vond de tool van 

toegevoegde waarde in de dagelijkse behandelpraktijk. 

Zij zien een enorme verbetering ten opzichte van de eer-

dere manier van werken en vinden de data makkelijk te 

gebruiken in de praktijk,” aldus Lukas. Ook vinden zorg-

professionals het een goed middel om een gesprek te 

starten over een bepaald onderwerp, met name daar 

waar het gaat om een lastig bespreekbaar onderwerp als 

intimiteit. “Als zoiets uit onderzoek naar voren komt en 

je kunt dat als behandelaar op de computer laten zien, 

dan kun je eigenlijk niet meer om het gespreksonderwerp 

heen,” meent Lukas. “Patiënten worden ook meer eigenaar 

gemaakt van de data die met hen is verzameld en het 

samen naar deze data kijken, is een groot verschil.”

Er zijn ook suggesties gekomen om de tool te verbeteren. 

Lukas: “Het zou mooi zijn als bij veelvoorkomende zorg-

behoeft es behandelaren er zelf behandelsuggesties in 

kunnen zetten.”

veel gesprekken gevoerd met zorgverleners binnen de 

instellingen. Ik wilde vooral weten waar ze tegenaan liepen 

met het oog op het verwerken van die input in de applicatie. 

Het viel me in een vroeg stadium van mijn onderzoek al 

op dat zij alles weten over de zorgbehoeft es, maar als ik 

vroeg hoeveel mensen in behandeling nog waanbeelden 

hadden of eenzaam waren, dan wisten ze dat niet precies. 

In een longitudinaal onderzoek zijn die zorgbehoeft es 

nader onderzocht en als los onderzoek opgenomen in 

mijn proefschrift .”

Het in de praktijk testen van de TREAT-applicatie gebeurde 

in eerste instantie op basis van een prototype in een 

pilotstudie. “Aan de hand van die testgegevens – zowel 

vanuit het perspectief van patiënten als behandelaren – 

is alles nog een keer gefinetuned,” legt Lukas uit. “Zo kwam 

in 2017 de zorgstandaard psychose uit en die is ook nog 

in de applicatie verwerkt. Daarna kregen dertig behan-

delaren die in vier verschillende ggz-instellingen werkten, 

voorafgaand aan het testen een korte training hoe zij de 

TREAT-tool kunnen inzetten en in gesprek kunnen gaan 

over de zorgbehoeft es die in beeld zijn.” 

“ HET IS EEN VOORZICHTIGE 
INDICATIE DAT DEZE BESLISTOOL 
EEN VORM VAN RICHTLIJN-
IMPLEMENTATIE KAN ZIJN”

Theorie
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NIET PATHOLOGISEREN

Lukas, die in maart zijn onderzoek verdedigde, kijkt positief 

terug op zijn promotietraject. “Voordat ik begon, had ik 

natuurlijk ook de horrorverhalen van PhD-studenten 

gehoord over loodzware en verschrikkelijke jaren. 

Gelukkig werkte ik in een leuk team op de researchafdeling 

van de instelling; we ondersteunden elkaar en iedereen 

was bereid mee te denken en suggesties aan te dragen. 

Er was – in mijn optiek – helemaal geen sprake van 

onderlinge competitie, eerder teamwork.” Naar eigen 

zeggen heeft  hij de ggz de afgelopen jaren intensief mee-

gemaakt en goed leren kennen. Opvallend vindt Lukas 

de verschillen tussen de instellingen. “Soms zijn er zelfs 

tussen teams binnen een instelling al grote verschillen. 

Denk bijvoorbeeld aan de mate waarin vanuit een bio-

medisch model dan wel vanuit de herstelgedachte wordt 

behandeld of de mate waarin routine outcome monitoring 

onderdeel uitmaakt van de behandeling.” 

“Ik heb ook veel cliënten met ernstige psychische klachten 

gesproken, dat vond ik een heel mooi onderdeel van 

het proces. Deze mensen hebben soms het stigma van 

verwarde man of vrouw. Soms kan daar huiverig op worden 

gereageerd, bijvoorbeeld omdat men denkt dat zo 

iemand gevaarlijk is. Dat is een misvatting. Deze mensen 

zijn zoals jij en ik. Het is een heel diverse, heterogene 

groep mensen met allemaal hun eigen verhaal. Soms 

ervaren zij psychische problemen zonder duidelijke 

aanleiding, maar vaak is er sprake van vroegkinderlijk 

trauma of heft ige life-events. Deze mensen hebben com-

passie vanuit de maatschappij nodig; dat is een mooiere 

benadering dan hen te pathologiseren. Ik geloof dat we 

deze groep mensen meer bij de samenleving kunnen 

betrekken.”   

MENSELIJK LEED 

Binnenkort bezoekt Lukas de Raad van Bestuur van Lentis 

in Groningen. “De TREAT-applicatie is door die vier jaar 

onderzoek enorm verbeterd. Mijn onderzoek zal daar 

een vervolg krijgen, want ze gaan het verder uitzetten. 

Daar ben ik blij om, want ik heb zelf gezien dat de tool 

toegevoegde waarde heeft . Ik hoop dat het landelijk 

meer voeten aan de grond krijgt.”

Inmiddels werkt Lukas als projectleider Zinnig Zorg bij 

Akwa en P3NL in Utrecht. Ook daar houdt hij zich bezig met 

zorgstandaarden. “De implementatie van psychosociale 

behandelingen uit de zorgstandaard is vaak weerbarstig 

door de bezuinigingen. In de praktijk zie ik regelmatig 

dat zeer hulpbehoevende mensen met bijvoorbeeld 

PTSS of een psychose niet snel genoeg kunnen starten met 

een psychosociale behandeling. Een aantal CGT-sessies voor 

psychotische klachten laat een significante verbetering zien, 

maar slechts 10 procent komt daarvoor in aanmerking, 

onder andere wegens personeelstekort. Er is onvoldoende 

capaciteit om interventies te starten. Dat is echt menselijk 

leed. Ook hier kijk ik welke rol een digitale beslistool kan 

bieden om dit landelijke probleem aan te pakken.”    

Theorie
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“ EEN GOED MIDDEL OM 
EEN GESPREK TE STARTEN 
OVER LASTIG BESPREEKBARE 
ONDERWERPEN”

Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland is in 2013 gestart met het programma ‘Zinnige Zorg’, 

de systematische doorlichting van het huidige basispakket met het oog op

een gepast aanbod en gebruik van zorg. Kern ervan is de identificatie en het 

tegengaan van niet-eff ectieve of onnodige zorg, zodat de kwaliteit van de

zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toeneemt en onnodige 

kosten worden vermeden.

De VGCt is betrokken bij de trajecten voor Zinnige Zorg bij psychose en PTSS.
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Dat positiviteit aantrekkelijk is, blijkt wel uit het feit dat 

de sectie Positieve CGT een van de grootste secties binnen 

de VGCt is. Misschien werk je al jaren met positieve CGT 

en is het onderdeel van je identiteit als professional? Of 

misschien heb je ons een keer aangeklikt toen je op zoek 

was naar een andere invalshoek bij die ene cliënt? Hoe 

dan ook, als je onze nieuwsbrief leest, blijf je op de hoogte 

van de ontwikkelingen en activiteiten van onze sectie. 

Het kan ook zijn dat je bij positieve CGT aan ‘tsjakka’ 

therapieën denkt, of aan het wegdrukken van negatieve 

emoties. Dan hebben we nog wat werk te doen. Want 

positieve CGT is serieus, bloedserieus. We nemen onze 

cliënten serieus in hun veranderwens en gaan daarbij 

voor een brede kijk op wat een gezond en betekenisvol 

leven voor die cliënt betekent. Bovendien willen we 

onszelf als therapeuten een lang en gelukkig (therapeut)

leven bezorgen. Ook daarbij helpt positieve CGT.  

Doorstart 
De besturen van de sectie 

Werk en gezond en de sectie 

Verslaving hebben een 

doorstart gemaakt. Beide 

sectiebesturen kunnen nog 

versterking gebruiken. Lijkt 

het je leuk om mee te helpen 

deze secties weer op de kaart 

te zetten en heb je expertise 

binnen de verslavings zorg of 

de arbeidspsychologie? 

Neem dan contact op met 

Casper Kleist, coördinator 

secties VGCt (c.kleist@vgct.nl).

Onze sectie wil een platform zijn voor de uitwisseling van 

leerervaringen. We zoeken daarbij naar manieren om 

interactie tussen de leden van de verschillende secties te 

vergroten. Zo is er in 2021 een prachtig transdiagnostisch 

protocol voor zowel groeps- als individuele therapie uit-

gekomen (‘Positieve CGT, behandelprotocol in 8 sessies’, 

door Fredrike Bannink en Nicole Geschwind). Omdat we 

graag willen weten wie hiermee werkt en wat de ervaringen 

zijn, gaan we jullie hierover benaderen. Doel is om meer 

gebruik te maken van de ideeën, kennis en ervaring van 

de leden. Voel je dus uitgenodigd om persoonlijk contact 

te leggen met onze sectie als je een idee, vraag of suggestie 

hebt op het gebied van de positieve CGT! Je bereikt ons 

via de secretaris Simone das Dores: Simone@ipractice.nl. 

Alvast bedankt!

Esther Allart (voorzitter), 

namens de sectie

Sectie Positieve CGT
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Sectie Eetstoornissen en obesitas
Het doel van onze sectie is om behandelaren die werkzaam of geïnteresseerd zijn in het 

gebied van eetstoornissen en obesitas, met elkaar in contact te brengen. Daarnaast willen 

we kennis en kunde verspreiden, binnen en buiten de VGCt. Naast eetstoornissen en obesi-

tas, besteden we de laatste jaren ook meer aandacht aan voedingsstoornissen zoals ARFID. 

We volgen actief de ontwikkelingen in het veld en werken samen met bijvoorbeeld de 

Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) en de stuurgroep ketenzorg voor jongeren 

(K-EET). Het contact met de achterban verloopt onder meer via nieuwsbrieven, congressen, 

scholingsmomenten en sinds kort ook via een LinkedIn-pagina. Interesse gekregen? 

Abonneer je op ons sectienieuws via mijnVGCt!

We verspreiden onze kennis en kunde niet alleen door bij te dragen aan de ontwikkeling van 

richtlijnen/zorgstandaarden en het organiseren van scholing, maar ook door kennisproducten 

als factsheets en podcasts te maken. Zo hebben we het afgelopen jaar drie podcasts opgenomen; 

over anorexia nervosa, ARFID en eetbuistoornis. We waren betrokken bij de verbetering van 

de eetstoornisdiagnostiek voor zowel kinderen als volwassenen; de sectie droeg bij aan het 

updaten van de Eating Disorder Examination (EDE, een belangrijk diagnostisch instrument) 

en we ontwikkelden een ‘blended e-learning’ om behandelaren op laagdrempelige wijze te 

trainen in het afnemen van dit instrument. Ten slotte organiseerden we een workshop ‘Eerste 

hulp bij eetbuien’ voor behandelaren in de eerste lijn.

 Een vooruitblik? Dit jaar staat een mooie scholing gepland! Recent is namelijk een protocol 

uitgekomen waarin specifiek wordt beschreven hoe CBT-E bij jongeren optimaal kan worden 

vormgegeven. Op 27 en 28 juni zal Riccardo Dalle Grave ons scholen in dit protocol. Ga naar 

www.vgct.nl/agenda voor meer informatie en om je aan te melden.

Secties aan zet
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De sectie CGT bij relatie- en gezinstherapie maakt zich 

sterk om het betrekken van naasten bij de behandeling 

van individuele problematiek op de kaart te zetten. 

Met eenvoudige technieken kun je als therapeut de 

partner, ouders of andere belangrijke personen in 

het leven van de cliënt actief betrekken. Zij kunnen 

bijvoorbeeld helpen met beeldvorming, meegenomen 

worden in het proces van de cliënt, bewust worden 

gemaakt van (hun eigen) onbedoeld herstelbelemmerend 

gedrag of zelfs ingezet worden als coach. 

Dit kan leiden tot een eff ectievere behandeling, minder 

drop-out en een duurzamer resultaat.

Aerjen Tamminga (voorzitter), werkt momenteel samen 

met de sectie en Psyflix aan educatief materiaal, dat 

via de VGCt-website beschikbaar zal komen. Wil je meer 

weten over hoe jij naasten van je cliënt eff ectief kunt 

betrekken bij de behandeling? Houd onze nieuwskanalen 

dan goed in de gaten.

Betrekken van naasten

45VGCt magazine | juni 2022

Cgw’ers (i.o.) gezocht 
De VGCt wil graag dat de sectiebesturen een afspiegeling zijn van haar ledenbestand, waar-

binnen de verschillende registraties worden vertegenwoordigd. Daarom zouden we graag 

meer leden met een CGW(i.o.)-registratie verwelkomen binnen de sectiebesturen. Lijkt het 

je leuk om je actief in te zetten voor de vereniging, maar weet je nog niet welke sectie goed 

bij jou past? Of wil je misschien meer weten over wat het werk van een sectiebestuur inhoudt? 

Neem dan contact op met Casper Kleist, coördinator secties VGCt (c.kleist@vgct.nl).

Secties aan zet
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LEESLIJST

Meer recensies lezen? 
Scan de code.

Auteur: Ad Kaasenbrood & Lex Wunderink

ISBN: 978 90 368 2585 6

Recensie door: Thomas Kramer, klinisch psycholoog – [sychotherapeut

i.o. (GIOS) en Supervisor VGCt, werkzaam bij PsyQ Eetstoornissen & 

Antes Expertiseteam Verslaving en Persoonlijkheid.

Voor de beginnende behandelaar geeft  dit boek houvast hoe EPA-proble-

matiek beter te begrijpen. Voor de ervaren behandelaar biedt het juist 

nieuwe inzichten hoe de behandeling binnen FACT vormgegeven kan 

worden. Het boek maakt helder dat er vanuit meerdere disciplines samen-

gewerkt dient te worden en dat dit een aanpassing vraagt van veel 

behandelaren die gewend zijn om te behandelen vanuit grote poliklinieken. 

Hoewel het boek tracht zo helder en toegankelijk mogelijk te blijven lukt 

dat helaas niet altijd. Desondanks slaagt het boek in zijn opzet om de 

EPA-doelgroep vanuit een meer wetenschappelijk kader te positioneren, 

en is het voor elk FACT-team een mooie aanvulling voor in de boekenkast.

Auteurs/redactie: Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp, 

Annemarie van den Brink

ISBN: 978 90 368 2722 5

Recensie door: Thomas Kramer, klinisch psycholoog – [sychotherapeut

i.o. (GIOS) en Supervisor VGCt, werkzaam bij PsyQ Eetstoornissen & Antes 

Expertiseteam Verslaving en Persoonlijkheid.

Na een inleiding over cliënten met zwakbegaafdheid worden pragmatische 

thema’s per hoofdstuk aangeboden. Zo wordt eerst aandacht besteed aan de 

herkenning van cliënten met zwakbegaafdheid. Daarna belichten de auteurs 

hoe je de communicatie in een behandeling kan afstemmen op het niveau 

van de cliënt. Ook is aandacht voor diagnostiek, het aanpassen van protocollen 

en in een afzonderlijk hoofdstuk besteden de auteurs aandacht aan acute 

psychiatrie. Dit boek is makkelijk leesbaar en voor iedereen die in de ggz werkt. 

De aandacht voor de gestapelde problematiek van cognitieve beperkingen 

en psychische klachten, zorgt voor een betere bewustwording van de mogelijk-

heden. “Niet wat je aanbiedt, maar hoe je dit doet is van belang.”

Ernstige psychiatrische 
aandoeningen

Behandeling van patiënten 
met een laag IQ in de GGZ
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AGENDA

 14 DECEMBER   UTRECHT 

Begeleiden van het schrijven 
van een N=1 (voor supervisoren)

Afkeuring van een N=1-verslag of een aanvulling 

moeten schrijven is vaak frustrerend voor de leden 

in opleiding zelf, maar ook voor hun supervisoren. 

Met deze nascholingsactiviteit leveren de docenten 

een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit 

van de toekomstige N=1-verslagen.

Je begeleidt je supervisanten scherper bij het 

schrijven van een N=1-verslag.

 9 SEPTEMBER   UTRECHT 

Workshop: Het schrijven van 
een N=1 verslag

Hoewel het vanaf 1 januari 2021 mogelijk is om te 

starten met de N=1 nieuwe stijl, kun je nu ook nog 

je N=1 in oude stijl afmaken. Ben je (bijna) begonnen 

met je N=1-verslag en heb je hierover vragen? 

Bijvoorbeeld of je voor een geschikte casus hebt 

gekozen en wat er van je wordt verwacht. Zie je op 

tegen het schrijven? Waar moet je beginnen, hoe 

kom je tot de kern, wat moet je wel en wat niet 

noteren? Of wil je graag hulp bij de interpretatie van 

de richtlijnen en de logische opbouw van het verslag?

Volg dan de workshop ‘Het schrijven van het 

N=1-verslag’ om concrete handvatten te krijgen 

om op een eff iciënte manier met het schrijven 

aan de slag te gaan. In deze workshop krijg je 

zowel informatie over de N=1 oude stijl als de N=1 

nieuwe stijl.

Ga voor inschrijven en meer informatie over 

deze evenementen naar: www.vgct.nl/agenda

Vernieuwing CGW-opleiding 

Na het competentiegericht maken van de 

CGT-opleiding, zal nu ook de CGW-opleiding 

een moderniseringstraject doorlopen. In 2021 

is in opdracht van het bestuur een onderzoek 

uitgevoerd naar de huidige CGW-opleiding 

en de positionering van de cgw’er in het 

veld. Hieruit zijn diverse aanbevelingen naar 

voren gekomen die in de komende jaren tot 

vernieuwing van de CGW-opleiding leiden. 

In de eerste fase wordt de huidige opleiding 

geanalyseerd en naast de praktijk gelegd: 

sluit de opleiding nog aan op de praktijk? 

Het werkveld wordt in deze fase nauw 

betrokken: de instellingen, de cgt’ers en 

natuurlijk de cgw’ers. Daarnaast blijkt het 

lastig voor cgw’ers om een supervisiegever 

te vinden. Ook op dit vraagstuk moet een 

antwoord komen. Aan het eind van deze 

fase volgt een advies met daarin een ont-

werp voor de vernieuwde CGW-opleiding. 

 27-28 JUNI   ONLINE 

Workshop CBT-E bij jongeren

In Nederland raken we inmiddels steeds meer getraind 

in CBT-E bij volwassenen, maar CBT-E bij jongeren 

staat nog in de kinderschoenen. Recent is een protocol 

uitgekomen waarin specifiek wordt beschreven hoe 

CBT-E bij jongeren optimaal kan worden vormgegeven: 

Cognitive Behavior Therapy for Adolescents with 

Eating Disorders, geschreven door Riccardo Dalle 

Grave en Simona Calugi. Op 27 en 28 juni 2022 zal 

Riccardo Dalle Grave vanuit Italië behandelaren die 

werken met jongeren online scholen in dit protocol. 

Mis het niet!

OPLEIDINGSNIEUWS
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