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Het eerste is het interview met Joost Hutsebaut en Arnoud Arntz 
(pagina 10). Zij zijn beiden (bijzonder) hoogleraar op het gebied  
van persoonlijkheidsstoornissen. Joost en Arnoud schetsen het 
navrante probleem dat in Nederland slechts één op de vier mensen 
met persoonlijkheidsstoornissen een in de richtlijn voorgeschreven 
specifieke psychotherapie krijgt. Deze onderbehandeling zorgt in  
de nabije toekomst alleen maar voor meer problemen. Wat zijn 
 mogelijke oorzaken van deze onderbehandeling en wat kunnen we 
doen om dit probleem aan te pakken? Joost en Arnoud denken er 
 duidelijk anders over en nemen geen blad voor de mond; het is  
een prikkelende discussie! 

Tijdens het lezen gingen mijn gedachten onwillekeurig uit naar het 
werk van David Clark. Samen met Richard Layard – een econoom – 
bewerkstelligde hij meer beschikbare  evidence based mentale zorg  
in Engeland, door duidelijk te maken dat iedere eraan besteedde pond 
dik wordt terugverdiend. Die winst zit ‘m onder andere in verminderde 
zorgconsumptie en meer arbeidsparticipatie (goed om te weten: David 
gaat in een keynote hierover vertellen  tijdens ons najaarscongres!). 
Het heeft mooi uitgewerkt, daar bij onze buren. Wanneer gaan wij in 
Nederland meer domeinoverstijgend denken en handelen? 

Ook het artikel over het onderzoek van Janske van Eersel (pagina 16) 
inspireerde me. In de onlangs verschenen tekstrevisie van de DSM-5  
is ‘prolonged grief disorder’ opgenomen als nieuwe stoornis. Hiermee 
wordt eindelijk officieel erkend dat sommige mensen in het rouw-
proces kunnen vastlopen en dan dus niet een ‘gewone’ depressie 
 hebben. Het werk van onder anderen hoogleraar Paul Boelen heeft 
hierin een belangrijke rol gespeeld. Janske werkt met hem samen in 
onderzoek naar complexe rouw, in dit geval bij baanverlies; verrassend 
en vernieuwend! 

In deze uitgave doet Janske nuttige suggesties voor behandeling. 
Toch moest ik ook denken aan de destijds gevoerde  discussies rondom 
het A-criterium bij PTSS: hoe ruim vat je dit op; na welke aversieve 
situaties spreek je nog van PTSS? Een interessante kwestie die wellicht 
ook bij ‘prolonged grief disorder’ zal gaan spelen. Enfin, genoeg stof 
om over na te denken! 

Marleen Rijkeboer
Voorzitter VGCt

VOORWOORD

Stof tot nadenken
Deze editie van het VGCt magazine blijft hangen en zet aan tot denken.  

Zonder afbreuk te willen doen aan de rest van de artikelen uit dit magazine  
– stuk voor stuk interessant – pik ik er twee graag uit. 
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DIENSTEN EN DINGEN

OVERKOEPELEND

Nieuwe podcast

Naasten bij individuele behandeling betrekken is niet zo moei
lijk als het lijkt en kan je veel opleveren. Een duidelijk statement 
van Lam Keijsers, klinisch psycholoog en psychotherapeut. 
Toch merkt hij in zijn onderwijs dat therapeuten vaak aarzelen 
om naasten uit te nodigen in de behandelkamer. In de twaalfde 
aflevering van de podcast zet hij uiteen wat de meerwaarde 
ervan is en hoe je kunt omgaan met moeilijke situaties als 
 frictie of verschil van mening. Luisteren dus!

Infographic   

Veel hulpverleners willen iets doen voor de getroffenen in oorlogsgebieden, maar wanneer 
is psychologische hulp nodig en wanneer niet? In het webinar ‘Eerste (psychologische) 
hulp aan oorlogsgetroffenen’ werden adviezen en richtlijnen besproken 
over effectieve eerste (psychologische) hulp aan mensen in of gevlucht uit 
een oorlogssituatie. Heb je het webinar niet gezien of behoefte aan een 
korte samenvatting? Met de infographic ‘Eerste psychologische hulp
verlening bij vluchtelingen en migranten’ geeft de VGCt een overzicht van 
effectieve interventies op basis van recente wetenschappelijke studies 
die tijdens het webinar aan bod kwamen.

In het vorige VGCt magazine schreven we 
over het integraal zorgakkoord (IZA). 
Samen met het NIP is P3NL betrokken bij 
het thema ‘samenwerking sociaal domein, 
huisartsenzorg en ggz’. De tekst van het 
akkoord wordt op dit moment onder hoge 
tijdsdruk geschreven. Vóór Prinsjesdag 
moet de inkt droog zijn!

Samen met onder andere Akwa GGZ, de 
NVvP (psychiaters) en de LVVP werken we 
aan een project om lerende netwerken van 
professionals in kaart te brengen en te 
verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld een inter
visiegroep zijn, of een netwerk in het kader 
van een TOPGGzkeurmerk of keurmerk 
Basis GGZ. Het moet gaan om leren van en 
reflecteren met collega’s op basis van data 

over de behandeling. We gaan professionals 
uit bestaande netwerken interviewen en 
de goede ervaringen, tips en tools verza
melen en verspreiden. Zo kunnen meer 
professionals een lerend netwerk opstarten 
of hun bestaande netwerk verbeteren. 

Tot slot: we denken na over de ambitie 
(missie/visie) van P3NL en de daarbij pas
sende organisatiestructuur. Voortbordurend 
op gesprekken met de leden, willen we 
groeien naar een proactieve en agenda
zettende federatie met als doel een goede 
geestelijke gezondheid voor alle Neder
landers. Op basis van die collectieve 
opdracht zoeken we naar gezamenlijke 
thema’s en oplossingsrichtingen en brengen 
we die vervolgens onder de aandacht. 

P3NL: IZA, lerende netwerken en de gezamenlijke ambitie 
van professionals 

Herziene factsheets

Met nieuwe inzichten is het ook tijd 
om onze factsheets te herzien. 
Daarom hebben we de factsheet 
ARFID in een nieuw jasje gestoken 
en voorzien van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten. 

Bekijk de 
infographic.

Website P3NL

Ook willen we het platform zijn voor 
samenwerking en verbinding tussen de 
dertien aangesloten verenigingen. De 
komende tijd werken we deze denkrichting 
en de consequenties voor de organisatie 
van P3NL verder uit. Via P3NL en/of de 
VGCt word je op de hoogte gehouden. 
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BEN JE EEN KOFFIEDRINKER?
“Jazeker! Vooral cappuccino. Het is vaak een 
moment van reflectie en rust, maar het leukste is 
om met anderen samen koffie te drinken. Liefst 
met een Marokkaans koekje erbij!”

WAAROM WILDE JE IN DE LEDENRAAD?
“Ik vertegenwoordig sinds 2020 de kieskring 
cgt’ers en wo’ers. Ik wilde graag meedenken over 
het beleid van de VGCt en hoe we kernwaarden 
als wetenschap, deskundigheid, vernieuwing en 
verbinding kunnen omzetten naar de praktijk. 
Met als uiteindelijke doel uiteraard goede patiën-
tenzorg. Het was ook bijzonder om een kijkje 
achter de schermen te krijgen van het najaars-
congres, dat gelukkig live kon doorgaan. En de 
ledenraad is een leuke groep mensen!”

JE HEBT MAROKKAANSE ROOTS. BETEKENT 
DIT DAT JIJ ‘DUS’ DE PATIËNTEN KRIJGT MET 
EEN VERGELIJKBARE ACHTERGROND?
“Nee hoor. In het noorden hebben de meeste 
cliënten sowieso een Nederlandse oorsprong. 
En als het goed is, heb je als psycholoog bij de 
intake altijd een open en nieuwsgierige houding 
ten opzichte van de beleving van de patiënt. 
Maar het is wel belangrijk om juist bij mensen 
met een andere achtergrond cultureel sensitief 
te zijn in de intakefase. Want áls er verschillen 
zijn, moeten die wel worden benoemd om te 
voorkomen dat ze anders in de loop van het  
traject voor ruis zorgen.”

WAT VOND JE EEN FIJN OF MOOI COMPLIMENT 
VAN EEN PATIËNT?
“Ik ging in het kader van mijn kp-opleiding naar 
een andere werkplek en moest mijn patiënten 
overdragen. Ik had een meisje in een nazorg-
traject dat erg hechtte aan vastigheid en dat 
mijn vertrek heel lastig vond. Met haar heb ik 
besproken: gaan we toch samen door in het 
nazorgtraject en zo ja, onder welke voorwaarden? 
Ik ben gebleven en later heeft ze me gezegd dat 
dat haar erg heeft geholpen. Ook omdat we sámen 
de afspraken maakten over hoe die overbrugging 
dan moest plaatsvinden.”
 
GA JE NAAR HET NAJAARSCONGRES EN WAAR 
KIJK JE HET MEESTE NAAR UIT?
“Ik ben wel van plan om te gaan en dan wil ik 
graag naar de workshops die mooi aansluiten bij 
mijn opleiding. En het is natuurlijk ook leuk om 
iedereen weer te ontmoeten!” 

In deze rubriek drinken we koffie met een VGCt-(kader)lid en stellen 
we enkele persoonlijke vragen. Deze keer is de beurt aan Fatiha Ben 

Messaoud. Fatiha is gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog 
en psychotherapeut en zit in de VGCt-ledenraad.

… Fatiha
KOFFIE MET...



“BIJ HET AFSLUITEN  
VAN DE BEHANDELING  

WAS HIJ NIET MEER  
SUÏCIDAAL, DAT IS WINST”

Paul de Bont
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De man werkte in het magazijn van een groot 
bedrijf. Hij zal op de werkvloer ongetwijfeld 
zijn opgevallen als een zonderlinge man.  
Hij onttrok zich aan alle sociale momenten 

omdat hij vanuit z’n waan dacht dat ze hem niet 
 moesten. Als hij iemand hoorde lachen, dacht hij dat 
het over hem ging. Als hij mensen op hun mobiel zag 
kijken, dacht hij: nu bekijken ze het filmpje of ze sturen 
het aan elkaar door. De man was al wat ouder, had  
het jarenlang volgehouden. Maar nu was de rek eruit. 
Hij was ten einde raad.”

METEN IS WETEN
“We zijn gaan onderzoeken of er enige grond van 
 waarheid zat in zijn ideeën over zijn geslachtsdeel. 
 Uiteindelijk heeft hij bij mij, zonder te kijken, papiertjes 
uitgeknipt waarvan hij dacht: zo lang en zo dik is mijn 
penis in slappe en stijve toestand. Die vier papiertjes 
heb ik bewaard. Eenmaal thuis heeft hij datzelfde in 
het echt gedaan. Op internet vonden we een steek
proef bij ongeveer 17.000 mannen en daarmee konden 
we vaststellen wat het Nederlands gemiddelde is.  
Ook daar heeft hij papiertjes van geknipt. Die hebben 
we vergeleken met de eerder geknipte modellen. 
 Daaruit bleek dat hij formeel geen micropenis heeft. 
De lengte was weliswaar ietsje korter, maar de dikte 
was heel gemiddeld. Het viel allemaal binnen de range 
‘gewoon’. En nog vrij ver af van ‘micro’.”

“
NIET OVERTUIGD
“Om de vastgestelde resultaten kon hij niet heen. Maar 
toch was hij niet overtuigd. Hij keek veel porno en had 
waarschijnlijk in zijn hoofd dat er veel dikkere pikken  
zijn. Hij bleef ontevreden, maar legde zich wel neer bij  
het feit dat hij geen micropenis had. Dat was interventie 
nummer één.”

DE EERSTE KEER
“De man had nooit seks gehad, nooit gevreeën.  
Dat durfde hij niet, want hij schaamde zich kapot voor zijn 
penis. Hij had sterk de verwachting dat elke vrouw hem 
keihard in z’n gezicht zou uitlachen bij het zien van zijn 
penis. Na een lang verhaal is hij akkoord gegaan om dit in 
de praktijk te testen en hebben we via de Stichting 
 Alternatieve Relatiebemiddeling een prostituee gecharterd. 
Het had natuurlijk wel wat  voeten in de aarde. Hij bleef 
van mening dat elke vrouw in de lach zou schieten. ‘Dat 
kan ze niet tegenhouden’, zei hij. Tot mijn verbazing is hij 
toch met haar naar bed gegaan. De wereld ging even voor 
hem open. Het was ‘beyond his wildest imaginations’.  
Ook omdat hij haar ontzettend mooi vond.”

ENORME MIJLPAAL
“Omdat één keer geldt als géén keer, hebben we gezegd: 
doe het nog een paar keer. Dat heeft hij gedaan. Maar toen 
werd het te duur en raakte hij ook een beetje verliefd op 
haar. Dus dat is gestopt. Het was onomstotelijk bewezen 
dat hij niet door haar uitgelachen werd. Bovendien had hij 

eindelijk seksuele ervaringen  opgedaan. Voor hem, hij 
was toen 58, was dat een enorme mijlpaal. Alleen heeft 
het de onvrede over dat hij eigenlijk een grotere penis 
wilde hebben, niet weggenomen.”

ROTSVAST
“Tenslotte heeft hij op z’n werk een gesprek gehad met 
zijn baas en gevraagd of er inderdaad een video was ver
spreid. Die heeft hem vriendelijk en serieus te woord 
gestaan. Hem verteld dat daarvan geen sprake is geweest en 
dat er geen opnames zijn gemaakt. Maar helaas over
tuigde hem dat maar even. Hij bleef van mening dat die 
beelden toch echt verspreid waren. Hij was er rotsvast van 
overtuigd dat het op het werk doorging met die video. Dat 
heb ik niet kunnen doorbreken.”

HALFVOL OF HALFLEEG
“Toen hij bij mij binnenkwam hield hij het niet meer vol 
op het werk. Hij dacht dat hij er maar beter een eind aan 
kon maken. Bij het afsluiten van de behandeling was hij 
niet meer suïcidaal. Dat is winst. Zeker bij een waan
stoornis, die berucht is om zijn hardnekkigheid. Ik  
vond het in dat licht een acceptabel resultaat. Met dien 
verstande dat het voor meneer nog wel een stuk beter  
had gekund. Hij heeft zich maximaal ingezet en alles 
 geprobeerd. Het resultaat is bescheiden. Maar er zijn ook 
dingen gebeurd die voor hem heel waardevol waren.  
Het is van allebei wat. Of het glas halfvol is of halfleeg,  
dat mag een ander zeggen.”  

MOOI 
WERKMOMENT

Welk mooi moment uit de praktijk zul je niet snel vergeten? In deze editie vertelt  
klinisch psycholoog Paul de Bont over een opmerkelijke case. 

Uitgelachen om 
een micropenis.  
Of niet?

Paul de Bont vertelde tijdens een workshop op het ‘UK calling-symposium’ over een man met een 
vermeende micropenis. “Het was een man met een waanstoornis. Hij was er honderd procent van 
overtuigd dat hij een micropenis had. Die zowel in slappe als stijve toestand helemaal niets voorstelde. 
Daarnaast wist hij zeker dat hij jaren terug op zijn werk gefilmd was terwijl hij op de wc zat. Dat ieder-
een het filmpje had gezien. En dat hij dag in, dag uit door zijn collega’s werd bespot en uitgelachen.”

Mooi werkmoment



GGZ Personeel
gezocht
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Mensen met een persoonlijkheidsstoornis 
hebben last van bepaalde gedragspatronen 
die hun omgang met zichzelf en met anderen 
in het dagelijks leven belemmeren. Veruit de 

meesten van deze mensen ontwikkelen ooit in hun leven 
ook een stemmingsstoornis, zoals depressie. In tegen-
stelling tot wat eind vorige eeuw nog de consensus was, 
is inmiddels bekend dat een persoonlijkheidsstoornis 
niet voor altijd bij iemands karakter hoeft te horen. 
Arnoud vertelt: “We weten inmiddels dat een karakter 
niet in beton is gegoten op het moment dat je twintig 
wordt. De stoornis ontwikkelt zich vaak in de jeugd en is 
in de puberteit al zichtbaar, en inmiddels weten we dat 
het goed is om deze zo snel mogelijk te behandelen. Als 
een persoonlijkheidsstoornis niet wordt behandeld, is de 

Tijd voor 
een nieuwe behandel-
methode voor 
persoonlijkheids-
stoornissen? 
Als klinisch psychologen Joost Hutsebaut en Arnoud Arntz het 
over één ding eens zijn, is het wel dat persoonlijkheidsstoor-
nissen onvoldoende worden behandeld. Beiden zijn zowel 
behandelaar als onderzoeker op het gebied van persoonlijk-
heidsstoornissen, en respectievelijk bijzonder hoogleraar aan 
de Tilburg University en hoogleraar aan de UVA. Over de toe-
komst van de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen 
denken zij echter verschillend.

kans groot dat die later in het leven tot forse problemen 
leidt.” Joost beaamt dat: “Vroege interventie draag ik 
een warm hart toe. Laatst verscheen er een Deense 
studie, waarin werd gesteld dat jongeren die vóór hun 
achttiende de diagnose borderline krijgen, een paar jaar 
later 22 keer vaker werkloos zijn.  
Zij startten door onderbehandelde psychische proble-
matiek met een achterstand. Hoe eerder je erbij bent, 
hoe meer je kunt helpen voorkomen dat mensen 
maatschappelijk uitvallen.”

VOLDOENDE SPECIFIEKE THERAPEUTEN,  
ONVOLDOENDE SPECIFIEKE THERAPIE 
Behandelen dus, maar hoe? In 2008 is in Nederland  
een richtlijn voor de behandeling van persoonlijkheids-

Theorie Theorie

“ KARAKTER IS NIET IN 
BETON GEGOTEN”
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Dit gebeurt ook bij kankeronderzoek: ziekenhuizen gaan 
systematisch duizenden mensen onderzoeken welke 
behandeling bij welke persoon het beste werkt.”  
Joost werpt tegen: “Die vergelijking gaat niet helemaal 
op. Het lastige van ons vak is dat dezelfde specifieke 
therapieën in de praktijk erg kunnen verschillen. Er 
bestaat niet zoiets als dé schematherapie of dé MBT:  
in verschillende studies behalen dezelfde behandelingen 
erg uiteenlopende effecten. Context is heel belangrijk, je 
ziet een enorme variatie in effectiviteit van hetzelfde 
behandelprogramma.” Arnoud: “Ja, maar dat zou dan 
misschien juist onderzocht moeten worden: hoe ontstaat 
die variatie? Wat moeten we veranderen?” Joost: “Een 
probleem dat nu al te identificeren is, is dat veel 
behandelaars moeite hebben met het goed uitvoeren 
van de specifieke therapieën en zich bijvoorbeeld te veel 
aan het handboek vastklampen. Behandelaars kunnen 
beter een goede basistherapie goed uitvoeren, dan een 
zeer specialistische therapie gebrekkig.”

zijn voor mensen met minder milde klachten.” Arnoud: 
“Het drama is ook dat het eigenlijk maatschappelijk 
kosten effectief is, als je mensen een adequate behande-
ling geeft. Het lijkt duur, maar het is uiteindelijk niet 
duurder dan een reguliere behandeling, omdat de 
zorg consumptie op de langere termijn afneemt en 
mensen eerder weer aan het arbeidsproces deelnemen.”

NIEUW BEHANDELRICHTLIJN 
Drie op de vier mensen met een persoonlijkheidsstoornis 
krijgen wegens capaciteitsproblemen dus niet de 
voorgeschreven specifieke psychotherapie. Wat voor 
behandeling krijgen zij dan wel? “Treatment As Usual”, 
zegt Joost. “Wat die behandeling precies inhoudt, wisselt 
per instelling en per therapeut: de opzet, kwaliteit en/of 
de duur varieert. Waar Arnoud en ik het over eens zijn is 
dat die situatie niet effectief en niet wenselijk is. Idealiter 
zouden we meer mensen aan die specifieke behandelingen 
willen helpen, maar vanwege de genoemde redenen is 
dat in praktijk niet haalbaar. We zijn daarom vanuit het 
Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen gaan 
onderzoeken: wat is het beste alternatief voor Treatment 
As Usual? Zo kwamen we uit bij een nieuw, generiek 
maar gestructureerd psychotherapeutisch model om 
mensen met een persoonlijkheidsstoornis systemati-
scher en doelgerichter te behandelen; de Guideline 
Informed Treatment – Personality Disorders (GIT-PD).  
In dit kader zijn bewezen effectieve elementen van de 
specifieke psychotherapeutische behandelingen 
opgenomen. Het is belangrijk dat het systematisch 
wordt uitgevoerd door mensen die hierin zijn opgeleid. 
Ik zie voldoende bewijs dat behandelinterventies die aan 
deze kenmerken voldoen, goed werken. Het grote 
voordeel van dit nieuwe generieke behandelprotocol is 
dat op deze manier makkelijk een goede basis voor veel 
mensen te bereiken is, een basis die nu ontbreekt.  
Ik denk dat dit voor veel mildere gevallen voldoende is. 
De capaciteit aan specifieke therapie kan toegewezen 
worden aan mensen met zwaardere problematiek. Zo 
behalen we zo snel mogelijk zo’n groot mogelijke winst.”

KRITIEK 
Arnoud: “Elke behandeling die een duidelijk model volgt 
en methodisch werken stimuleert, is beter dan zo maar 
wat doen. Maar de standaard moet volgens mij hoger 
zijn. Onderzoeken tonen immers aan dat specialistisch 
uitgewerkte behandelingen het meest effectief zijn.” Bij 
specialistische behandelingen blijft natuurlijk wel de 
vraag: wie is voor welke specialistische behandeling 
geïndiceerd en voor wie volstaat een generalistische 
behandeling? “Ik denk dat er meer data nodig is om te 
onderzoeken bij welke cliënt welke behandeling past.  

stoornissen vastgesteld, waarin specifieke, evidence 
based psychotherapeutische behandelingen als 
schematherapie (ST), Mentalization Based Treatment 
(MBT), of dialectische gedragstherapie (DGT) de 
treatment of choice zijn. Toch krijgt volgens een groot 
onderzoek van het Trimbos-instituut maar 23 procent 
van de mensen die gediagnosticeerd is met een persoon-
lijkheidsstoornis een psychotherapeutische behande-
ling. “Dat is droevig voor een rijk land als Nederland,” 
vindt Arnoud. Maar hoe komt dit? “Vaak wordt dit 
probleem toegeschreven aan een tekort aan psycho-
therapeutisch of specialistisch psychotherapeutisch 
geschoolde behandelaren, maar dat kan niet de 
verklaring zijn. Cursussen in schematherapie, een van de 
meest gebruikte specifieke therapieën, zijn volgens een 
berekening van jaren geleden door zo’n 8.000 behande-
laren gevolgd. Dat zullen er anno 2022 nog veel meer 
zijn. Er is dus geen absoluut tekort aan gespecialiseerde 
behandelaren, maar het probleem is dat zij niet bij 
ggz-instellingen werken om die behandeling te geven. 
Het lijkt erop dat behandelaren het leuk vinden om zich 
erin te verdiepen, maar het toch aantrekkelijker vinden 
om lichtere problematiek te behandelen, en in een eigen 
praktijk te werken in plaats van in een ggz-instelling. 
Maar, dit is wel juist waar mensen met persoonlijkheids-
stoornissen terechtkomen. Het probleem ligt dus bij het 
afstemmen van vraag en aanbod.”

TE DUUR
Joost vult aan: “Een ander aspect dat meespeelt, is dat 
het lastig is om de specifieke behandelprogramma’s 
rendabel te maken voor ggz-instellingen. Het kost te veel 
geld om een behandeling aan te bieden voor de duur en 
intensiteit zoals hij bedoeld is. Het gevolg is dat veel van 
die behandelprogramma’s worden afgeschaald en 
ingekort, en dat er in de praktijk allerlei extra voorwaar-
den aan zijn gekoppeld, zoals veel zelfinzicht. Het 
resultaat is dat slechts een heel kleine groep mensen 
met vaak relatief milde klachten de specifieke behande-
lingen krijgt, terwijl de behandelingen juist ontwikkeld 

TOEKOMST
Voor de toekomst zou de generieke behandeling volgens 
Joost niet de norm moeten worden. “Specifieke 
behandelingen zijn waardevol en moeten zeker blijven 
bestaan. Ik denk echter dat de middelen niet toenemen, 
dus moeten we de beschikbare middelen optimaal 
benutten. Dat betekent enerzijds de generieke behande-
ling inzetten, en anderzijds kijken hoe we de dosis van 
een behandeling kunnen beperken. Dat kan bijvoorbeeld 
door niet meteen te beginnen met een therapie van 
achttien maanden, maar door mensen meer te onder-
steunen in episodes. In de tussenliggende periodes 
kunnen we inzetten op self management, uiteraard altijd 
met een vangnet.” Arnoud blijft hopen op een grotere 
capaciteit aan specifieke behandelingen. Maar hoe dan? 
Arnoud: “Ik ben wat optimistischer dan Joost en vind dat 
we moeten blijven inzetten op specifieke behandelingen 
voor iedereen met een persoonlijkheidsstoornis. Voor  
de financiering moeten we vooral naar veranderingen 
aan de top kijken. Met name naar verzekeringsmaat-
schappijen, die spelen een belangrijke rol bij het 
afdwingen van lage kosten. Verzekeraars zeggen wel dat 
voor hen de vastgestelde kwaliteitsstandaarden en 
richtlijnen leidend zijn, maar ik weet dat het er hard aan 
toe gaat in de onderhandelingen met instellingen. De 
vraag is of verzekeringsmaatschappijen wel bereid zijn 
om te betalen voor wat er nodig is. Eigenlijk zouden 
patiënten verzekeraars voor de rechter moeten slepen 
om de toegankelijkheid van de zorg te vergroten. De 
beweging om de toegankelijkheid van de zorg te 
vergroten is in opkomst, je ziet dat er vaker actie wordt 
gevoerd. Ik hoop dat dat zich uitbreidt en effect heeft. 
Daarnaast moeten we beter kijken naar wie welke 
behandeling krijgt. Er is bijvoorbeeld een kleine groep 
die wordt overbehandeld, waardoor veel mensen 
worden onderbehandeld. Ik geloof dat we door meer 
onderzoek therapie beter kunnen afstemmen.” 
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JOOST HUTSEBAUT: “WE WILLEN 
MEER SPECIFIEKE BEHANDELINGEN, 
MAAR DAT IS NIET HAALBAAR”

 ARNOUD ARNTZ: 
“  IK BLIJF OPTIMISTISCH EN  

BLIJF INZETTEN OP SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN”



Klachtenregeling 
van P3NL

Informatie over de 
Wkkgz, op de website 
van de Rijksoverheid
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Schematherapie- 
cursussen en nascholing.
Doorlopend aanbod, op locatie én online.

Georganiseerd door: Schematherapiecocon 
opleidingscentrum onder KP Praktijk 
KvK-nr. 59808470

LEERTHERAPIEGROEPEN
Schematherapie in beweging
BASIS- EN VERVOLGCURSUSSEN

geaccrediteerd door:
FGzPt, VGCt en VSt
locatie: Oost Nederland
prachtige buitenaf locaties 
in Twente
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psychotherapeut of psychotherapeut of 
verpleegkundig specialist GGZ?

SLUIT JE DAN AAN BIJ 1nP          

1nP is er voor professionals die overwegen een 
eigen ggz-praktijk te starten én voor 

behandelaren die al een eigen praktijk hebben.

Een aansluiting bij 1nP levert je veel voordelen 
op zoals:

Toegang tot groot een multidisciplinair netwerk 
door heel Nederland;
Eigen ECD met cliëntenportaal en een
zorgadministratie voor jou en je cliënten.

www.1np.nl/aansluitenwww.1np.nl/aansluiten-www.1np.nl/aansluiten-bijbijbij-bij-1npwww.1np.nl/aansluiten
INTERESSE? 

www.1np.nl/aansluitenwww.1np.nl/aansluitenwww.1np.nl/aansluiten bijwww.1np.nl/aansluiten
INTERESSE? Ga naar

1np1npbijbijbijbijbij 1np
Ga naar:

Stichting 1nP staat voor ‘1ste netwerk van 
Professionals’ in de ambulante ggz. 
Sinds de start in 2004 opereren wij nog 
altijd met succes in de gedigitaliseerde 
zorgmarkt. Meer dan 500 professionals 
verspreid over heel Nederland gingen je 
voor.  Wij heten je van harte welkom in 
ons netwerk! Voor meer info: www.1np.nl

Onderdeel van 
Parnassia Groep
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Ben jij de basispsycholoog of 
GZ-psycholoog die samen met 
ons het verschil wil maken in 
de geestelijke gezondheidszorg?

Basispsycholoog GZ-psycholoog

› Kleinschalige en zelforganiserende teams.

› Gezonde werk- en privébalans.

› Mogelijkheden voor thuiswerken.

› Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en 

    begeleiding. 

› Je ontvangt een jaarlijks opleidingsbudget 

    voor het volgen van opleidingen naar keuze.

Kom jij bij ons
werken als 

psycholoog?

Ontdek de mogelijkheden
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Eerst wat meer over de Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen zorg: de Wkkgz. Deze geldt 
sinds 1 januari 2016 en is jullie waarschijnlijk 
(hopelijk!) welbekend. Als je de afgelopen 

zomer geen kans hebt gehad om in het zwembad of 
de zee te plonzen, dan heb je nu de kans om in deze 
wettekst te duiken. Scan daarvoor de code.

Maar ter zake: de Wkkgz is er om te zorgen dat iedereen goede zorg 
krijgt. In deze wet is geregeld wat goede zorg is en hoe moet worden 
omgegaan met klachten. Doel van de wet is volgens de overheid 
‘openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren, 
om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren’. Een mooi streven. De Wkkgz 
geldt voor alle zorgaanbieders, dus niet alleen voor zorginstellingen 
maar ook voor zzp’ers.  En daar komt de klachtenregeling van P3NL om 
de hoek kijken. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen, 
waaronder de VGCt, een klachten- en geschillenregeling opgezet voor 
vrijgevestigde zorgverleners die voldoet aan de Wkkgz. Meld je je aan 
voor deze regeling, dan heb jij je zaken op orde en kunnen jouw 
patiënten met hun klacht terecht bij een klachtenfunctionaris van 
Klacht & Company. Al hopen we natuurlijk dat het niet zover komt. 

Bied je alleen zorg aan op grond van de Jeugdwet en de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo)? Let dan even op, want dan gelden 
weer andere regels dan de Wkkgz. 

Wist jij het antwoord niet op de vraag aan het begin van deze column? 
Nu wel! Aan jou of je er ook iets mee wilt doen. Zo ja, dan kun je voor 
meer informatie (kosten, uitzonderingen e.d.), vragen en aanmelden 
terecht op de website van P3NL. Voor verdere info over de Wkkgz zelf, 
zie de website van de Rijksoverheid.

Lisa de Kok is  juridisch beleidsmedewerker 
bij de VGCt.

Wkkgz-klachtenregeling
De zomer is nagenoeg voorbij, de herfst in aantocht, de hoofden weer een beetje leeg óf 

alweer gevuld. In ieder geval, tijd voor een weetje. Daarom in het kader van ‘Wist jij dat…?’ 
hierbij de vraag: wist jij dat je je als vrijgevestigd lid (zzp’er) kunt aanmelden voor de 

klachten- en geschillenregeling van P3NL?  

JURIDISCH



“GROOT IS DE LEEGTE EN HET VERDRIET”

*  Wie zich in ‘spoor 2’ bevindt heeft een spoor 1-traject gehad, waarin geprobeerd is om te re-integreren bij de huidige werkgever. Wanneer dat niet 
lukt, stroomt men door naar spoor 2. Dat is gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie.
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Complexe of gecompliceerde rouw is een term 
die gebruikt wordt wanneer mensen een ondra-
gelijke pijn ervaren bij een verlies. Tijdens haar 
werk als re-integratieadviseur herkende Janske 

de verschijnselen die typerend zijn voor gecompliceerde 
rouw ook bij mensen die een spoor 2-traject* volgen of 
die in de bijstand leven. Alleen rouwen zij niet om een 
verloren dierbare, maar om hun verloren baan. Vaak is 
sprake van non-acceptatie: de cliënt kan niet accepteren 
dat hij ontslagen is en blijft hangen in ‘watalsgedachten’. 
Een ander kenmerk is het blijven hangen in boosheid en 
bitterheid. Die negatieve emoties verergeren met de 
jaren en vaak heeft dat een negatieve invloed op de rela-
ties van de cliënt. En het derde en laatste kenmerk is een 
gevoel van zinloosheid: wat betekent mijn leven nog als 
ik mijn baan niet kan uitoefenen? 

NA TIEN JAAR NIET VERDER
Janske noemt een voorbeeld van een van de cliënten die 
ze tegenkwam. “Het was een man die tien jaar daarvoor 
zijn baan was kwijtgeraakt. In de basis had hij een goed 
profiel en op papier waren zijn kansen op een nieuwe 
baan dus groot. Maar in sollicitatierondes werd hij steeds 
tweede. De reden: hij werd emotioneel zodra hij over  
zijn vorige baan vertelde. Die keer dat hij wel werd 
aangenomen, werd zijn contract na een half jaar niet 
verlengd omdat hij zijn nieuwe baan continu vergeleek 
met de baan die hij verloren had. Niets was goed genoeg 

Rouwen om je 
verloren baan
Ontslagen worden is voor niemand leuk. De meeste mensen – pak ‘m 
beet tachtig procent – komen er gelukkig zonder problemen over-
heen. Maar de andere twintig procent blijft hangen in het verlies van 
de baan en heeft moeite om door te gaan met leven. Janske van Eersel 
is ontslagpsycholoog en doet onderzoek naar ‘gecompliceerde rouw 
bij baanverlies’. Onlangs promoveerde ze op dit onderwerp. 

op zijn nieuwe werk.” Janske schetst dat het was alsof  
er sinds het verlies geen tijd verstreken was, zo gedetail-
leerd vertelde deze man over zijn verlies. “De schuld 
legde hij bij de ander en het leek alsof hij aan het 
wachten was totdat hij eindelijk erkenning kreeg voor 
wat hem was aangedaan.”

RISICOFACTOREN
Toen Janske zelf ontslagen werd, ontstond voor haar  
de aanleiding én de ruimte om onderzoek naar dit 
verschijnsel te doen. “Ik kon niets vinden over rouw bij 
baanverlies. Terwijl ik het wél veel was tegengekomen en 
inmiddels zelf ervaarde.” Haar onderzoek kenmerkte 
zich door vragenlijsten, waarbij ze eerst wilde weten of 
gecompliceerde rouw zich onderscheidt van angst en 
depressie. Het onderzoek gaf een bevestigend antwoord; 
gecompliceerde rouw is wel degelijk iets anders dan een 
‘gewone’ depressie1. “Omdat bij depressie vaak geen 
positieve emoties meer worden ervaren, terwijl bij rouw 
een heel scala aan emoties voorbij kan komen. Zelfs 
gevoelens van opluchting of vreugde.” Vervolgens wilde 
Janske weten wat de risicofactoren waren; welke 
mensen hebben een grotere kans om in hun baanverlies 
te blijven hangen? Ze vond zowel een samenhang tussen 
een laag zelfbeeld en gecompliceerde rouw, als het 
toepassen van maladaptieve copingstijlen en gecompli-
ceerde rouw. “Maar we weten niet of het één tot het 
ander leidt, of andersom.” Oorzaak-gevolg werd wel 

Theorie Theorie
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situatie kan kijken en dingen waar ze wél blij van wordt. 
En welke kansen dat voor de toekomst biedt.” Deze 
positieve benadering is niet alleen in extreme gevallen 
nuttig, geeft Janske aan. “Vaak merk je dat cliënten 
alleen nog negatieve herinneringen aan de baan hebben. 
Maar als je twintig jaar ergens hebt gewerkt, zijn er vast 
ook leuke elementen geweest. Het kan bijvoorbeeld 
helend werken om weer eens af te spreken met een 
collega met wie de cliënt wel goed contact had. En 
herbeleving van de positieve momenten, zodat deze 
naast de negatieve elementen kunnen staan. Er is dan 
meer balans.”

WAARDEN INBOUWEN
Het laatste kernproces – het gevoel van zinloosheid – is 
ook met ACT te doorbreken, door in te zoomen op de 
waarden die iemand heeft. “Wat is waardevol voor je? 
Hoe waren die waarden onderdeel van je werk? En hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat je die waarden in je 
huidige leven weer ervaart? Soms helpt het bijvoorbeeld 
om nieuwe hobby’s of vrijwilligerswerk te vinden. De 
cliënten die ook depressieve klachten hebben, wil ik nog 
wel eens wijzen op randomactsofkindness.org. Die 
website staat vol met aardige dingen die je kunt doen 
voor een ander; een kaartje sturen, een boom planten, 

‘waarom is mij dit overkomen?’ en de overtuiging ‘ooit 
krijgt mijn werk gever spijt en biedt hij excuses aan voor 
wat hij mij heeft aangedaan’. Dit houdt het tweede 
kernproces in stand, namelijk depressieve vermijdings-
technieken en angstvermijdingstechnieken. “Vaak zien 
we dat rouwenden niets meer ondernemen, omdat  
het toch allemaal geen zin heeft”, licht Janske toe. 
En dit leidt tot allerlei negatieve cognities, het derde 
kernproces7. 

PASSEND AFSCHEID
Janske vertelt dat voor de behandeling van gecompli-
ceerde rouw bij baanverlies de kernprocessen interes-
sant zijn. “De kunst is om die te doorbreken. Non-accep-
tatie kom ik veel tegen. Ik laat mijn cliënt dan tot in 
detail vertellen over het moment of de gebeurtenis die 
maakt dat het ontslag zo moeilijk te verkroppen is. Waar 
begon het mee? Vaak vertellen ze over een blik van een 
collega, een opmerking van een leidinggevende. Die 
details wil je bestaansrecht geven. Ik ben van ‘de fik 
erin’”, lacht Janske. “Dus opschrijven, en dan ritueel 
verbranden.” Dat speelt in op nog iets anders wat Janske 
opvalt. Ze geeft aan dat wanneer cliënten geen – voor 
hen – passend afscheid hebben gehad, gecompliceerde 
rouw vaker voorkomt. “Dus of je nou een briefje 
verbrandt of een ander afscheidsritueel verzint; de cliënt 
moet het gevoel hebben dat hij het heeft kunnen 
afsluiten. Eigenlijk net als bij rouwen om iemand die 
overleden is.”

ACT
Ook in ACT (Acceptance and Commitment Therapy) ziet 
Janske kansen. “Ik hou van defusieoefeningen, zodat 
cliënten loskomen van de gedachten die ze hebben. Het 
maakt de situatie weer wat luchtiger. Daarom probeer ik 
de behandeling ook altijd met wat humor te benaderen, 
zodat het allemaal niet zo zwaar is.” Net als elke 
behandeling, is ook de behandeling van cliënten met 
gecompliceerde rouw bij baanverlies maatwerk. Niet 
iedereen zal opknappen van een defusieoefening. “Een 
van mijn cliënten zat in een reïntegratietraject en had al 
EMDR voor haar vermijdingsgedrag gehad. Ik mocht haar 
maar een paar keer zien en merkte in het intakegesprek 
al dat het ontslag haar extreem raakte. Ze koesterde 
diepe haatgevoelens en de stress die ze voelde veroor-
zaakte zelfs psoriasis. Met haar ben ik expres niet de 
confrontatie aangegaan. Dan was ze omgevallen. In onze 
sessies hebben we gefocust op hoe ze anders naar de 

duidelijk bij mensen met een cynisch wereldbeeld2. “Wie 
niet gelooft in het goede van de mens, heeft een grotere 
kans om te blijven hangen in het baanverlies”, zegt 
Janske. “Dat is logisch, want het maakt je heel kwets-
baar als je altijd maar gelooft dat mensen om je heen iets 
kwaads in de zin hebben. Bij cliënten die erg boos zijn, 
probeer ik altijd door te vragen naar hun kijk op de 
werkelijkheid. Als die inderdaad heel negatief is, speel ik 
daar met mijn behandeling op in.” 

DE ACHTERKANT VAN HECHTING
Verrassend vond Janske dat demografische factoren 
geen rol spelen. Ook de reden van het ontslag of hoelang 
diegene de baan heeft gehad, vergroot of verkleint niet 
de kans op gecompliceerde rouw. Janske linkt het aan 
de Conservation of Resources (COR) theorie3. “Die gaat 
ervan uit dat de impact van het verlies samenhangt met 
de hulpbronnen die je hebt. Zijn er nog vrienden en 
familie op wie je kan terugvallen? Hoe minder die er zijn, 
hoe kwetsbaarder je bent. Dan maakt leeftijd, geslacht of 
de duur van je dienstverband schijnbaar niet uit. Ik 
vermoed ook dat er een link is met de tijd en energie die 
je hebt geïnvesteerd in je werk. Pas las ik een artikel over 
verschillende manieren waarop werknemers tegen werk 
aankijken4. Sommigen zien vooral de materiële voorde-
len van een baan: het salaris. De tweede groep richt zich 
meer op de status die een voorspoedig verloop van je 
carrière je oplevert. En de laatste groep ziet werk echt als 
een roeping5. Ik vermoed dat die laatste groep veel 
sneller gecompliceerde rouw ervaart bij ontslag. Het is 
heel mooi als je bevlogen bent en van je werk houdt, 
maar dat maakt het verlies ook groter als het er niet 
meer is. Ze zeggen niet voor niets dat rouw de achter-
kant van hechting is. Om nog een link met de COR- 
theorie te leggen: als al je aandacht uitging naar je werk 
– je investeerde er dus veel in – had je waarschijnlijk  
minder aandacht voor sociale contacten. Als dat leidt tot 
een minder sterk vangnet, kun je je verdriet dus lastiger 
ventileren. Het kan dan een verademing zijn om met een 
psycholoog te praten.”

KERNPROCESSEN
In navolging van een cognitief gedragsmodel omtrent 
rouw bij verlies van dierbaren uit 20066, is een heuristisch 
model ontwikkeld dat drie kernprocessen omschrijft die 
de rouw in standhouden na onvrijwillig baanverlies7.  
Het eerste is de eerdergenoemde non-acceptatie, waarin 
het autobiografisch geheugen blijft hangen in de vraag 

naar iemand lachen… Iets aardigs doen voor een ander 
hebben we nodig om onszelf zinvol te voelen.”

VERVOLGONDERZOEK
Janske heeft net haar laatste onderzoek afgerond. 
Niettemin is de lijst met vragen die ze nog meer beant-
woord wil zien kilometerslang. Zo wil ze weten wat de 
exacte rol van negatieve cognities is en hoe die samen-
hangen met een cynisch wereldbeeld. “Ook wil ik het 
identiteits- en zingevingsstuk verder onderzoeken. Wat 
maakt dat mensen werk zó belangrijk maken dat je er 
heel je identiteit aan koppelt? Dat maakt je namelijk heel 
kwetsbaar. Ik ben ook nieuwsgierig naar de mogelijk-
heden voor preventie. Uit de vragenlijsten blijkt dat 
communicatie belangrijk is en dat als mensen het 
ontslag zagen aankomen en het dus niet als donderslag 
bij heldere hemel kwam, ook minder vaak sprake is van 
gecompliceerde rouw. Vervolgonderzoek hiernaar zou 
heel interessant zijn; daar kunnen werkgevers van leren.” 

WERKVERLIESLIJST
Aan de prioritering van al die mooie ideeën werkt Janske 
nog. In de tussentijd kun je terecht op werkverlieslijst.nl. 
Hier vind je een vragenlijst om te ontdekken of sprake is 
van rouwklachten als gevolg van (dreigend) baanverlies. 
Janske waarschuwt dat de uitslag van de vragenlijst 
summier is. “Omdat ‘ie online staat, weten we niet bij 
wie de lijst terechtkomt. Daarom hebben we hem best 
algemeen gehouden; zo kan iedereen de lijst probleem-
loos gebruiken. Therapeuten die meer verdieping met 
hun patiënten willen opzoeken, kunnen de lijst samen 
met de cliënt invullen en als praatstuk gebruiken door in 
te zoomen op de items waar vaak of altijd op gescoord 
wordt. De lijst staat ook als bijlage bij mijn artikel”,  
aldus Janske1. 

“ IN SOLLICITATIERONDES WERD HIJ STEEDS  
TWEEDE; HIJ WERD EMOTIONEEL ZODRA HIJ OVER 
ZIJN VORIGE BAAN VERTELDE”
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Tijd goed benut
Michelle is 31 jaar en komt bij Wypkjen de Snoo-Glas met angst-,  

dwang-, en persoonlijkheidsklachten. Ze heeft last van de overtuiging  
dat er een ramp gebeurt waarbij iemand door haar nalatigheid overlijdt,  

en probeert dit te voorkomen door het dwangmatig controleren van 
 gasfornuis, stopcontacten, elektrische apparaten en deuren. Daarnaast 

heeft ze angst voor conflicten, angst om fouten te maken en angst om 
 afgewezen en verlaten te worden. Michelle geeft aan het meeste last  

te hebben van haar OCD, dus daar start Wypkjen de behandeling mee.  
Ze verwacht dat daarmee ook de onderliggende angsten verminderen.

Wypkjen de Snoo-Glas
Functie: 

Gz-psycholoog

Werk: 
Wypkjen rondde in 2012 de opleiding tot 

 basispsycholoog af en werkt sinds 2013 bij Eleos.  
In 2014 startte ze de CGT-opleiding. Sinds 2020  

is ze gz-psycholoog.

Terugblik

Wypkjen: “Van deze behandeling heb ik geleerd dat het 
goed mogelijk is om iemand met een complexe dynamiek 
in de persoonlijkheid en belaste voorgeschiedenis toch 
succesvol klachtgericht te behandelen. Daarnaast laat 
mijn N=1 zien dat behandeling van de OCD kan bijdragen 
aan het verminderen van cluster-C-persoonlijkheids-
problematiek, zoals ook blijkt uit onderzoek1. Michelle 
heeft nu een realistischer beeld van – bijvoorbeeld – de 
kans dat er door haar nalatigheid een brand ontstaat 
waarbij iemand overlijdt. En van de kans dat haar man 
haar daarom verlaat. Haar angsten zijn niet allemaal weg, 
maar wel afgenomen; haar doelen bij aanvang van de 
behandeling zijn bereikt. Vooraf had ik mijn twijfels of het 
verminderen van de persoonlijkheidsproblematiek zou 
lukken binnen twaalf sessies. Ik dacht dat ik bijvoorbeeld 
nog schematherapie moest inzetten, na de ERP. Maar mijn 
N=1 laat zien dat dit niet altijd nodig is. Door te kiezen 
voor afbakening had ik minder tijd nodig dan ik had 
verwacht. In de huidige tijd waarin we te maken hebben 
met lange wachtlijsten in de ggz, vind ik het belangrijk 
om onze tijd zo goed mogelijk te besteden en dergelijke 
afwegingen te maken.” Een verbeterpunt voor zichzelf 
ziet ze in het verwachtingsmanagement bij aanvang van de 
behandeling. Wypkjen: “Ik had meer stil kunnen staan bij 
de randvoorwaarden van het doel om minder bevestiging 
te vragen. Michelle was ontzettend perfectionistisch, 
waardoor ze op een bepaald moment het gevoel had dat 
ze in een werksituatie gefaald had terwijl dat niet echt 
terecht was. Het had geholpen als ik bij een van de eerste 
sessies al had aangegeven dat ze een zekere mate van 
onzekerheid van zichzelf ook mag accepteren.”

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 N=1

W ypkjen heeft vanaf het begin veel aandacht 
voor de therapeutische relatie. Michelle is 
drie jaar in behandeling geweest bij een 
gz-psycholoog en psychotherapeut. Achteraf 

geeft Michelle aan dat ze geen klik had met de behandelaar. 
Wypkjen vraagt daarom in vragenlijsten en tijdens de sessies 
hoe Michelle de behandeling vindt gaan, en probeert sensitief 
te zijn op aanpassing en het opspelen van haar genoemde 
angsten. Wypkjen merkt ook dat Michelle geneigd is snel mee 
te gaan in de voorstellen – zoals voor huiswerk – die Wypkjen 
doet. Om die reden legt ze de regie bij Michelle en laat ze haar 
zelf steeds kiezen wat voor huiswerkopdracht ze wil doen.  

DE KRACHT VAN KORT
Bij Eleos wordt gewerkt volgens het principe ‘De Kracht van 
Kort’. Daarbij wordt gewerkt met een helder kader en wordt 
aan het begin van een behandeling al met de cliënt afgestemd 

emotionele steun kreeg. Zo kreeg Michelle minder last toen 
ze op haar zeventiende bij haar oom en tante ging wonen  
en op het moment dat het – na diens alcoholverslaving – 
 beter ging met haar man. Het belang van emotionele steun 
blijkt ook in de vierde sessie. Tijdens deze sessie is Michelles 
man aanwezig. Als Wypkjen doorvraagt naar de ultieme angst 
van Michelle, komt naar voren dat ze bang is dat iemand 
overlijdt door haar nalatigheid en haar man haar daarop 
verlaat. Wypkjen toetst dit bij Michelles man; hij geeft echter 
aan dat zo’n ongeluk voor hem geen reden zou zijn om haar 
te verlaten. Dit raakt Michelle; ze is zichtbaar opgelucht.

ERP
Diezelfde sessie start Michelle met exposure en respons-
preventie. Zelf had ze al pogingen gedaan om haar dwang-
handelingen te onderdrukken, maar zonder resultaat.  
De duidelijkheid van de afspraken omtrent de exposure-
oefeningen helpt Michelle en tot haar eigen verbazing kan ze 
de opdrachten succesvol volbrengen. Dat blijkt ook als in de 
zesde sessie een tussenmeting wordt gedaan; de dwangklachten 
zijn flink verminderd ten opzichte van de beginmeting.

RELATIETHERAPIE
Rond sessie acht schat Wypkjen in dat de behandeling na 
twaalf sessies inderdaad afgerond kan worden. De dwang is 

hoeveel sessies nodig zijn. Het idee is dat als de tijd voor  
een behandeling begrensd is, de cliënt die tijd beter benut. 
Ze spreken af dat de behandeling twaalf sessies duurt. 
Michelle heeft, naast het verminderen van de dwang, ook als 
doel dat ze minder bevestiging vraagt bij anderen. Wypkjen 
spreekt met Michelle af dat dit wordt aangepakt zodra de 
dwang is verminderd. 

ULTIEME ANGST
In de eerste drie sessies maakt Wypkjen een holistische 
theorie en brengt ze de voorgeschiedenis in kaart. Het 
belangrijkste element hierin is dat Michelle op jonge leeftijd 
de moederrol in het gezin van herkomst op zich nam, vanwege 
hersenletsel van de moeder. Ook had Michelle te maken met 
emotionele verwaarlozing en (dreiging van) fysiek geweld. 
Door een tijdlijn te maken, ontdekt Wypkjen dat de dwang-
klachten verminderden op momenten dat Michelle meer 

aanzienlijk verminderd, de persoonlijkheidsproblematiek  
– gemeten op de schemavragenlijsten – is ook verminderd 
en er zijn dan ook geen aanwijzingen voor een persoonlijk-
heidsstoornis waar verdere behandeling voor nodig is. 
Wypkjen bereidt Michelle voor, houdt daarbij rekening met 
de verlatingsangst en vraagt haar om die reden hoe ze zich 
voelt bij het afronden van de behandeling. Michelle kan  
zich vinden in het besluit, maar geeft ook aan dat ze de 
verlatingsangst nog verder zou willen verminderen.  
Omdat Wypkjen gemerkt heeft dat deze angst vooral  
speelt in de relatie met haar man, adviseert ze om dit thema 
in relatietherapie buiten de ggz-setting aan te pakken. 
Michelle en haar man volgen het advies op.

Bron
1. Bear, L.J, & Jenike, M.A. (1992). Personality disorders in obsessive 

compulsive disorder. Psychiatric Clinics of North America, 15, 803-812.
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Natuurlijk spreken we naasten regelmatig voor 
een intake van een patiënt en misschien ook 
wel in de situatie dat we psycho-educatie 
geven. Wellicht zien we naasten zelfs wanneer 

de traumaklachten ervoor hebben gezorgd dat er 
partnerrelatieproblemen of gezinsproblematiek is 
ontstaan. So far so good, hoewel Elisa ook daar ruimte 
ziet voor verbetering. “Het gebeurt te weinig, maar het 
gebeurt in elk geval. Maar naasten echt betrekken als 
ondersteuning voor je traumabehandeling? Dat doen we 
volgens mij nog bitter weinig.” 
 
INDIVIDU CENTRAAL 
Waarom is dat zo? Patiënten leven immers niet in een 
vacuüm. Het blijft gissen naar de reden, maar volgens 
Elisa zouden recente ontwikkelingen in het traumaveld 
daar wel eens medeverantwoordelijk voor kunnen zijn. 
“De laatste dertig jaar hebben we een enorme slag 
gemaakt in evidence based behandelen. Een belangrijke 
ontwikkeling met mooie resultaten. Maar het DSM- 
denken met de daaraan gekoppelde geprotocolleerde 
behandelingen voor een posttraumatische stressstoornis 

Betrekken van naasten 
bij traumabehandeling 

Het klinkt zo logisch om naasten te betrekken bij traumabe-
handeling. Toch is het volgens onderzoeker Eline Meuleman 
en bijzonder hoogleraar Elisa van Ee absoluut niet de norm. 
“De ontwikkeling richting evidence based behandelen is 
ontzettend belangrijk geweest voor goede traumazorg, 
maar het heeft ook bijgedragen aan het idee dat problema-
tiek individueel behandeld moet worden. Dat moet veran-
deren.” Met de resultaten van hun literatuuronderzoek 
hopen ze daartoe een aanzet te geven. 

heeft ook bijgedragen aan een visie die de symptomen 
van mensen heel erg in het individu plaatst. De persoon 
heeft last van traumaklachten en daar zetten we 
behandeling op in.”  

Ter illustratie noemt Elisa de recente ontwikkelingen 
rondom intensieve traumabehandeling, waarbij 
patiënten vaak voor een korte periode worden opgeno-
men. “Feitelijk haal je een patiënt uit zijn systeem en ga 
je herprogrammeren. De resultaten zijn fantastisch, maar 
we zouden ons meer bewust moeten zijn van het feit dat 
we een veranderd persoon terugplanten in het oude 
systeem. In de meeste gevallen gaat dat gelukkig goed, 
maar we moeten het ook begrijpen wanneer dat niet 
goed gaat.” 

Gebrek aan kennis over het werkingsmechanisme zou 
ook kunnen verklaren waarom we naasten buiten de 
behandeldeur houden. We weten namelijk niet precies 
hoe het betrekken van naasten een positieve invloed 
uitoefent. Volgens de hoogleraar zijn daar echter wel een 
aantal duidelijke hypothesen over. Zo hebben naasten 

Theorie Theorie

“HET GEBEURT NOG TE WEINIG”
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naar de therapie brengt. Je kunt die cliënt natuurlijk de 
opdracht geven om de vermijding te doorbreken, maar 
je hebt ze allebei nodig om dat patroon te doorbreken. 
Die partner moet mee in de verandering.” 

De hoogleraar merkt daarnaast dat het betrekken van 
naasten ook kan helpen de instandhoudende factoren 
beter in beeld te krijgen. “Soms kan een partner iets 
vertellen waar een cliënt zich niet bewust van is.” 
 
VOORWAARDEN  
Zijn er ook situaties denkbaar waarin je naasten niet zou 
willen betrekken bij de behandeling? Niet direct, hoewel 
er volgens Elisa wel degelijk voorwaarden verbonden 
zijn aan het betrekken van naasten. Iemand is idealiter 
responsief en positief. Toch wil de hoogleraar er voor 
pleiten om naasten ook te betrekken wanneer de naaste 
minder positief is. “Hoe je het wendt of keert, je cliënt 
gaat toch naar huis en krijgt daar opmerkingen te horen. 
Dus misschien is dat juist wel een reden om iemand in de 
kamer te willen hebben en daarover door te praten.” Wel 
is het volgens haar essentieel dat de naaste in zijn eigen 
window of tolerance kan blijven, omdat je wilt voorko-
men dat eigen trauma’s geactiveerd worden en invloed 
gaan hebben op de behandeling. In zulke gevallen kan 
het verstandig zijn de naaste eerst zelf te behandelen. 
 

Om die reden doken Elisa en Eline de literatuur in, op 
zoek naar onderzoek gericht op de vraag of het betrekken 
van naasten in traumabehandeling effectief is. Ze maakten 
daarvoor een onderverdeling naar de mate van betrok-
kenheid. Eline: “Bij passieve betrokkenheid heeft de naaste 
meer een ondersteunende rol in het therapeutische proces. 
Een naaste krijgt dan geen therapiesessies met de 
patiënt, maar wordt geïnformeerd over de voortgang van 
de behandeling of er vinden psycho-educatiesessies 
plaats.” Dat is anders bij actieve betrokkenheid, waarbij 
beide personen actief deelnemen aan de sessies. 
“Bijvoorbeeld een interventie gericht op het samen leren 
hoe ze hun stressniveau kunnen verlagen.” 

Het meest opvallende resultaat van het onderzoek is 
volgens Eline dat er maar weinig interventies zijn die 
naasten bij traumabehandeling betrekken. In totaal 
vonden ze acht interventies, waarbij in drie interventies 
de naaste passief betrokken was en in vijf interventies 
actief. De interventies lieten overall positieve resultaten 
zien, met afnames in PTSS-klachten, depressieve 
symptomen en stress. Bijkomend vonden Eline en Elisa 
betere behandeluitkomsten wanneer naasten actief 
werden betrokken bij de behandeling. Die uitkomst moet 
evenwel worden voorzien van een kanttekening, aldus 
Eline. “Vaak hebben de interventies met een passieve 
component minder sessies. Dat kan ook een reden zijn 
dat passieve betrokkenheid minder effectief is.” Maar 
passief kun je maar zoveel doen, aldus Elisa. Uiteindelijk 
gaat het om de interactie die ontstaan is tussen cliënt en 
zijn of haar omgeving. 

Veel van de geïncludeerde onderzoeken lijken bovendien 
al wat ouder. Elisa: “Systeemtherapie is moeilijk te 
onderzoeken, omdat je met meerdere mensen en 
processen te maken hebt. Waarschijnlijk is dat de reden 
dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan.” 
 
GOED OF BETER? 
Het literatuuronderzoek maakt meteen ook inzichtelijk 
wat we niet weten, namelijk of het betrekken van 
naasten ook tot betere resultaten leidt in vergelijking 
met individuele behandeling. Dat moet dus nog worden 
onderzocht. Elisa vermoedt echter dat dat wel het geval 
is. “Neem bijvoorbeeld die cliënt wiens partner haar 

vaak onbedoeld een patroon ontwikkeld rondom de 
traumaklachten. “Neem een partner die de patiënt naar 
de therapie brengt, omdat die het lastig vindt om met 
het OV te reizen. Of kinderen die te horen krijgen dat ze 
hun vader even met rust moeten laten omdat die zo 
overprikkeld is. Het systeem is feitelijk onderdeel 
geworden van de traumaklachten.” 
 
ACTIEF BETREKKEN 
Het is een interessante paradox, aldus Elisa. “We weten 
dat de omgeving een rol speelt in zowel de ontwikkeling 
van traumaklachten als in het herstel ervan en zijn in 
onze behandelingen sterk gericht op evidence based 
care. Dan zou je toch mogen verwachten dat we naasten 
actief betrekken?” De realiteit blijkt echter weerbarstig.  

ADVIES 
Het zal dan niet als een verrassing komen dat zowel Elisa 
als Eline het advies geven ‘gewoon’ te starten met het 
betrekken van naasten in de behandeling. Elisa: “Ik merk 
vaak dat therapeuten een drempel ervaren, omdat ze er 
niet zoveel ervaring mee hebben. Die ervaring moeten 
we gaan opbouwen en verder onderzoeken.” Volgens de 
hoogleraar hoeven we het ook niet groter te maken dan 
nodig. Een naaste een paar keer door het proces heen 
uitnodigen, zou een mooie eerste stap zijn. Tijdens die 
sessies kun je het gesprek aangaan over de klachten, de 
rol van het systeem en hoe een naaste denkt te kunnen 
bijdragen aan de behandeling. Hebben cliënten meer 
nodig, kun je dat altijd verder uitbreiden. Mocht het 
complex zijn, dan is het volgens Elisa ook een optie om 
een collega-systeemtherapeut uit te nodigen. “Als die 
beschikbaar is natuurlijk, want dat is niet overal zo. 
Samenwerking kan tips opleveren. En realiseer je: als het 
ingewikkeld is, zijn er waarschijnlijk juist veel redenen 
om naasten te betrekken.” 
 

Theorie Theorie

Over de onderzoekers 
Elisa van Ee is bijzonder hoogleraar Develop-
mental psychotraumatology aan de Radboud 
Universiteit. Haar leerstoel gaat over de rol van 
naasten in de ontwikkeling en het herstel van 
traumaklachten. Daarnaast werkt ze als klinisch 
psycholoog en psychotraumatherapeut aan  
het psychotraumacentrum Zuid-Nederland en  
is ze hoofdopleider bij het SPON. 

Eline Meuleman is als junior-onderzoeker 
 verbonden aan de Radboud Universiteit en  
aan het psychotraumacentrum Zuid-Nederland. 
Ze doet momenteel de onderzoeksmaster 
 Behavioural Science.  

“ NAASTEN BETREKKEN GEBEURT NOG BITTER WEINIG”

“ ALS HET INGEWIKKELD IS, IS HET WAARSCHIJNLIJK 
EXTRA NUTTIG OM NAASTEN TE BETREKKEN”
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LEESLIJST

Wil je de hele  
recensie lezen?  

Scan de code.

Auteurs/redactie: Jim van Os en Myrrhe van Spronsen 
ISBN: 978 94 014 8100 7 
Recensie door: W. M. Veldman, klinisch psycholoog-psychotherapeut 
(FGZPT), supervisor en opleider (VGCt), EMDR Practitioner (VEN) en 
 psychotraumatherapeut (NTVP) bij Psy-zo! Groningen. 

Van Os beschrijft het medisch modeldenken als te beperkt en vindt dat het 
toe is aan verandering. De denkwijze doet geen recht aan wat psychisch 
lijden is en wie wij mensen zijn. Volgens hem kan co-creatie uitkomst 
 bieden; vanuit het ‘niet-weten’ op zoek gaan naar samenwerking vanuit 
gelijkwaardigheid. De auteurs stellen GEM (Ecosysteem Mentale Gezond-
heid) voor als hét kader waarbinnen dat kan gebeuren om ondersteuning 
te bieden aan de weg naar herstel bij psychisch lijden. De (therapeutische) 
relatie tussen hulpvrager en hulpverlener staat daarbij centraal, aldus Van 
Os. Het boek beslaat vier delen, die lopen van microniveau (uitleg over het 
concept psychisch lijden) tot macroniveau (uitleg over hét ecosysteem van 
mentale gezondheid) en sluit af met een uitwerking van de nieuwe ggz 
volgens de denkwijze van de auteurs; een doorvoelde onderbouwing voor 
de motivatie achter het schrijven van hun boek.

Auteurs/redactie: Greet Vanaerschot, Nelleke Nicolai en Peter Daansen 
ISBN: 978 90 368 2525 2 of 978 90 368 2526 9 (e-book) 
Recensie door: Katinka Smits, gz-psycholoog, supervisor/leertherapeut VGCt 
en senior schematherapeut, supervisor t.b.v. de gz-opleiding, en in het 
kader van de VGCt. Werkt op freelancebasis voor diverse sggz-instellingen, 
aandachtsgebied kind & jeugd. 
 
Supervisie is een vak apart; met deze openingszin starten de schrijvers hun 
betoog. Een theoretisch kader volgt en beschrijft o.a. op welke wijze supervisie 
zich onderscheidt van werkbegeleiding. Een vragenlijst biedt de mogelijkheid 
om je eigen competenties als supervisor tegen het licht te houden: wat doe je 
wel, en waarvan zou je eigenlijk meer kunnen doen? Ook is er een cognitieve 
stijlindex opgenomen, waarmee je de leerstijl van je supervisant in kaart kunt 
brengen. De auteurs besteden aandacht aan het mentaliserend vermogen van 
de supervisant in relatie tot het reflecterend vermogen. Daar waar de één blijft 
steken in het reflecteren, is de ander mogelijk geneigd sneller tot handelen 
over te gaan. Supervisoren worden uitgenodigd stil te staan bij wat ze aan het 
doen zijn – zoals zij dat ook van hun supervisanten vragen.

We zijn God niet

Supervisie als proces;  
een gids voor de praktijk
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Het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) 
kan effectief behandeld worden met CGT. 
Helaas zijn weinig therapeuten hiervoor 
getraind, waardoor veel mensen geen toe

gang hebben tot deze behandeling. We vroegen ons af 
of we de behandeling in een andere vorm net zo effec
tief, maar wellicht efficiënter kunnen aanbieden: werkt 
een internetbehandeling even goed? Is het format van 
getrapte zorg, waarbij de patiënt start met internet
behandeling en indien nodig nog facetofacesessies 
ontvangt ook effectief en efficiënt? En werken deze 
behandelvormen ook in de dagelijkse praktijk in de ggz? 
Zo kunnen wellicht meer mensen behandeld worden in 
de beperkte beschikbare tijd. 

We vonden dat een internetbehandeling voor ongeveer 
dertig procent van de patiënten voldoende was om te 
herstellen, maar dat het gemiddeld minder effectief was 
in het verminderen van de vermoeidheid en de beper
kingen dan een reguliere behandeling. We onderzochten 
of de patiënten die nog niet voldoende waren opgeknapt 
na de internetbehandeling, alsnog profiteerden van 
facetofaceCGT. Dit bleek het geval. Een substantieel 
deel van de patiënten knapte alsnog op met de persoon
lijke behandeling. Deze vorm van getrapte zorg bleek 
even effectief als reguliere facetofacebehandeling, maar 
tijdsefficiënter. Patiënten hadden na internetbehandeling 
minder sessies nodig.

Dit onderzoek was uitgevoerd in een gespecialiseerde 
onderzoekssetting. We wilden weten of getrapte zorg 
ook effectief uitgevoerd kan worden in de dagelijkse 
klinische praktijk, zoals dit eerder voor facetoface
behandeling al wel het geval bleek. De getrapte zorg 
werd geïmplementeerd in negen behandellocaties van 
verschillende ggzinstellingen (GGNET, PsyQ en GGZ WNB). 
De behandeling bleek effectief, maar minder dan in de 

CGT  
bij chronische vermoeidheid

gespecialiseerde onderzoekssetting. Het format getrapte 
zorg lijkt het niet zo goed te doen. Relatief veel patiënten 
vielen uit bij de internetbehandeling of stapten na 
onvoldoende succesvolle internetbehandeling niet 
over naar de facetofacebehandeling. De exacte reden 
weten we niet, maar de reden die therapeuten het meest 
registreerden was ‘wil geen verdere behandeling meer’. 
Er moet dus gezocht worden naar andere mogelijkheden 
om het aanbod te vergroten. Een vervolgstap is om 
verder te onderzoeken hoe we dit in regio Deventer 
kunnen doen.

Verdere uitrol zou wel eens extra relevant kunnen zijn  
als blijkt dat de behandeling ook bij long covid werk
zaam is. Dit wordt momenteel onderzocht door mijn 
opvolgers (scan de code voor meer informatie, red.). 
Een positief onderzoeksresultaat is niet ondenkbaar, 
aangezien de behandeling ook effectief is gebleken bij 
andere vormen van postinfectueuze vermoeidheid, 
zoals Qkoorts en het EpsteinBarrvirus. Het zou natuur
lijk mooi zijn als blijkt dat er al een effectieve en goed 
onderzochte behandeling beschikbaar is. 

JONGE ONDERZOEKER

Margreet Worm is gz-psycholoog bij 
Specialistisch Centrum Aanhoudende 
Lichamelijke Klachten van Dimence in 
Deventer. In april promoveerde ze aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen op 
het onderwerp CGT bij het chronische-
vermoeidheidssyndroom. De onder-
zoeken voerde zij uit bij het Nederlands 
Kenniscentrum Chronische Vermoeid-
heid (NKCV), nu onderdeel van het 
Amsterdam UMC.

Margreet Worm

Onderzoek naar CGT bij vermoeidheid na COVID-19.
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REFLECTIE
Reflectie

Een geslaagde 
transformatie

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.

Supervisant
Ronald Roskam is gz-psycholoog in opleiding 
tot klinisch psycholoog/psychotherapeut, 
supervisor en opleider in postacademisch 
psychologie onderwijs. Hij is bestuurslid bij de 
Vereniging EMDR Nederland. Sinds 2021 werkt 
hij met mensen met borderlineproblematiek.

Zoals DGT topsport is, was dit supervisietraject 
dat ook. Met Wies als kritische, maar vooral ook 
toegewijde coach. Tijdens onze eerste sessie gaf 
ze aan dat ik haar 24/7 mocht bellen. Als thera-

peut ben ik zelf ook elke dag de hele dag bereikbaar voor 
mijn cliënten voor coaching, dus voor Wies was dat heel 
vanzelfsprekend. Ik heb haar nooit buiten werktijden 
gebeld, maar de wetenschap dat het kon betekende 
veel. Alsof er continu een vriendelijk hand op mijn rug 
lag die mij aanmoedigde stappen te zetten. Ons super-
visietraject had nog meer gelijkenissen met een DGT-tra-
ject. Zo pikte Wies feilloos de kleinste signalen op en ont-
hield ze schijnbaar onbelangrijke dingen waarmee ze mij 
valideerde. Ze ging door op dingen waar ik het niet per 
se over wilde hebben, maar altijd met het doel om mij 
beter te maken in mijn vak. Op een onverwacht moment 
kwam ze terug op de pesterijen die ik vroeger ondergaan 
had en die ik in een andere sessie genoemd had. Ik had 
me niet gerealiseerd dat Wies dat nog wist en dat het 
zo’n impact had op mijn therapeutische relaties.

Van nature ben ik analytisch. Wat in een behandelsessie 
is gebeurd, kristalliseer ik naderhand moeiteloos uit. 
Maar ik miste de scherpte op het moment zélf, terwijl die 
wel nodig is in DGT-behandelingen. De emoties lopen 
vaak hoog op. Dat heeft ook op mij als therapeut impact 
en het kan nuttig zijn om wat tussen de behandelaar en 

patiënt gebeurt, te gebruiken in het behandeltraject. 
Een voorbeeld: ik nam een patiënt van een collega over. 
In de derde sessie gaf diegene aan een andere therapeut 
te willen. We waren geen match, volgens de patiënt. Voor 
mijn traject met Wies was ik gaan onderhandelen en had 
ik geprobeerd om een betere match te worden. Nu kan 
ik tijdens zo’n gesprek merken dat ik geïrriteerd raak, 
kan ik dat uitspreken en kan ik een vraag stellen als: 
‘Wat heb ik als therapeut nagelaten waardoor jij nu 
voelt dat wij geen match zijn?’ Maar ook: ‘Wat ga jij 
doen om míj binnen te houden?’ Dat is voor deze doel-
groep een constructievere aanpak, waardoor ik minder 
snel patiënten kwijtraak.

Dit is een van de vele stappen die ik gemaakt heb;  
sessies opnemen en uitschrijven en die dan zin voor 
zin analyseren met Wies. Met haar warmte en vertrouwen 
stimuleerde ze me om door te pakken. Nog steeds oefen 
ik met haar feedback, want ik ben er nog lang niet. Het 
ja’en heb ik bijvoorbeeld nog lang niet afgeleerd. ‘Valideer 
niet datgene wat invalide is’, zei ze dan, naar een quote 
van Marsha Linehan (de psycholoog die DGT ontwikkeld 
heeft, red). Maar dat is moeilijker gezegd dan gedaan als 
je patiënten wilt aanmoedigen om verder te praten. De 
kunst is om dan niet datgene te bevestigen wat niet 
gepast is te bevestigen. Een cliënt die belt en zegt dat zij 
geautomutileerd heeft, wil ik niet belonen. We hadden 

namelijk afgesproken dat zij eerder zou bellen, vóórdat 
het probleemgedrag uitgevoerd ging worden. Door haar 
te woord te staan beloon ik haar wel. De afspraak is dat 
ik dan ophang. Dus dat doe ik. Dat vind ik nog weleens 
lastig en daarin leer ik nog steeds. Maar dan denk ik weer 
aan Wies die zei: ‘Dit kun jij wel’. 

DGT schrikt cgt’ers soms af, omdat het intensieve trajecten 
zijn. De telefonische consultatie wordt vaak als belastend 
en belemmerend ervaren, omdat je 24/7 beschikbaar 
bent. Ik ervaar juist veel vrijheid in DGT. De functie van 
gedrag, het experimenteren en de exposure zijn ont-
zettend interessant bij deze doelgroep. Hoe tof is het om 
iemand on the spot te coachen. Onze passie voor DGT was 
misschien wel het meest inspirerende aan ons traject. Ik 
heb mogen leren van een van de besten.”  

“

Foto's: De Beeldredacteur

“ ONZE PASSIE VOOR DGT WAS 
MISSCHIEN WEL HET MEEST 
INSPIRERENDE AAN ONS TRAJECT” 

Ronald begon net met dialectische gedragstherapie (DGT), een therapiesoort die met 
intensieve trajecten gepaard gaat, toen hij in het supervisietraject met Wies stapte. 

Daardoor was ook het supervisietraject geen peulenschil. Zowel volgens hemzelf als 
volgens zijn supervisor is er een groot verschil tussen de Ronald voor en de Ronald na. 
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Reflectie

Supervisor
Wies van den Bosch is klinisch psycholoog, psychotherapeut en 
supervisor (DGT, NVP, VPeP en VGCt) en medeoprichter van NB DGT. 
Ze volgde de DGT-opleiding in Amerika en introduceerde deze 
therapievorm daarna in Nederland. Wies bekleedde verschillende 
bestuurs- en managementfuncties in de verslavingszorg, psychiatrie 
en forensische psychiatrie en werd dit jaar door de VGCt benoemd 
als lid van verdienste.

tegen me in en werd het een gezamenlijke zoektocht. 
Voorheen had hij zich gedragen als de perfecte super-
visant die alles maar slikt.

Ronalds inzet is waanzinnig en de toewijding die hij voelt 
voor zijn patiënten fenomenaal. Ronald presteerde het 
zelfs om een patiënt die een klacht tegen hem wilde 
indienen, te helpen bij die klacht. ‘Ik ben jouw therapeut, 
dus daar ga ik je bij helpen’, was zijn overtuiging. Die 
patiënt moet gedacht hebben dat hij gek geworden was, 
want die wilde Ronald het liefst ontslagen zien worden. 
Maar die patiënt heeft wel zijn klacht ingetrokken en het 
behandeltraject voortgezet. Dat is Ronald: die voelt de 
noodzaak van zijn werk in het diepste van zijn ziel. Hij zal 
een patiënt nooit in de steek laten.” 

“

Reflectie

niet kun voelen of als je niet kunt volgen wat er in de 
behandeling gebeurt. Op de video’s die hij van zijn 
DGT-sessies had gemaakt, zag ik duidelijk wanneer 
Ronald zich begon af te sluiten. Op die momenten zag 
je een afstand tussen hem en zijn patiënt ontstaan. ‘Wat 
voel je nu, als je hiernaar kijkt?’, vroeg ik hem dan. Vaak 
is de emotie die je ervaart als je naar de situatie kijkt 
vergelijkbaar met het gevoel dat je had op het moment 
zelf. Ik vroeg hem woorden aan dat gevoel te geven en 
probeerde hem te prikkelen om die gevoelens ook tijdens 
volgende sessies uit te spreken. Als je irritatie voelt 
omdat je het gevoel hebt dat iemand je manipuleert, dan 
is het goed om dat te gebruiken in het contact met de 
patiënt. Want die voelt wel dat zijn gedrag iets teweeg-
brengt bij zijn of haar behandelaar, maar die snapt niet 
wat er gebeurt als dat niet benoemd wordt.

Zelf ben ik Rogeriaans opgeleid. Die empathische en 
gevoelsmatige manier van denken en werken heb ik 
Ronald geprobeerd mee te geven. Tijdens ons traject 
werd hij vader. Toen zijn zoon was geboren, wilde hij er 
eigenlijk aan voorbij gaan; hij praatte eroverheen. Op 
zulke momenten vroeg ik juist door. Dat gevoel is name-
lijk niet alleen nuttig in een persoonlijke situatie waarin 
je voor je kind moet zorgen; de warmte die je voor je kind 
voelt, kan je ook voelen voor je cliënten. Dat is een totaal 
andere setting met andere consequenties, maar het is 
wel van nut. Zeker in Ronalds geval. Hij is van nature heel 
oprecht. Het is ontroerend hoe hij kan blozen. Dan kan je 
met alle macht proberen je gevoel te verbergen, maar 
dat is niet alleen moeilijk en zonde; je blijft ook niet over-
eind in dit vak als je er niet in slaagt jezelf te zijn. Ronald 
nam mijn feedback ter harte en gebruikt zijn emotie ten 
goede. Aan het einde van ons traject ging hij dikwijls 

Er kwam een bedeesde, beschaafde en terugge-
trokken man mijn kamer binnen, zodat ik me 
afvroeg: hoe ga jij je staande houden tegenover 
explosieve borderlinepatiënten? Meteen werd 

ook duidelijk hoe graag Ronald wilde leren en dat hij 
bereid was buiten zijn comfortzone te treden. Het was 
alsof hij een exposurebehandeling voor zichzelf had 
bedacht door met DGT te starten. En door met mij in zee 
te gaan. Want zo vriendelijk en zachtaardig als Ronald is, 
zo directief kan ik zijn. 

Natuurlijk was ik altijd bereikbaar. Als je als DGT-thera-
peut ’s avonds laat een telefoontje van een patiënt krijgt 
omdat hij suïcide wil plegen, dan is dat ook voor de the-
rapeut angstig en eenzaam. Je moet een vangnet bieden 
aan je patiënten, waardoor je direct de mogelijkheid 
hebt ze naar niet-zelfdestructief gedrag te leiden. Als 
supervisor vind ik dat ik ook een vangnet moet bieden 
aan mijn supervisant. Zelf heb ik er ook één in de vorm van 
mijn collega’s. De groep DGT-behandelaren is bijzonder. 
We weten van elkaar hoe pittig het kan zijn, dus we zorgen 
voor elkaar. Ik vergelijk ons weleens met een trapeze-
team: je moet van elkaar op aan kunnen, ongeacht of je 
een collega wel of niet aardig vindt. Ik bewaak de rug van 
mijn collega’s en ik weet zeker dat zij die van mij bewaken. 
Pas realiseerde ik me dat ik van een van mijn collega’s 
helemaal niet weet hoe haar persoonlijke situatie eruit-
ziet. Maar ik weet wél dat ik haar dag en nacht kan bellen. 
Dat vraagt om veel toewijding. Die heeft Ronald ook.

Hij zat ontzettend in zijn hoofd, aan het begin van ons 
traject. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden als je te 
maken hebt met patiënten die zo emotioneel ontregeld 
zijn als de mensen die hij behandelt. Of als je hun emoties 

“  HET WAS ALSOF 
RONALD EEN 
EXPOSURE-
BEHANDELING VOOR 
ZICHZELF HAD 
BEDACHT DOOR MET 
MIJ IN ZEE TE GAAN”
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Begin jaren ’90 begon je. Wat wisten we toen?
“Behavioral medicine was in opkomst. Denk aan CGT bij 
diabetes, bij onverklaarbare buikpijn en bij eetproblemen. 
Het was de periode waarin stimuluscontrole al was geïn-
troduceerd, een principe dat vandaag de dag nog steeds 
een belangrijk onderdeel is van het protocol van de 
behandeling van kinderen met overgewicht. Dergelijke 
methodieken probeerde ik met mijn onderzoeksgroep – 
die bestond nog maar uit enkele onderzoekers – toe te 
passen op kinderen met overgewicht. CGT voor jonge 
kinderen was er nog helemaal niet en dat betekende dat 
wij continu aan het vertalen waren voor ‘onze’ doelgroep. 
En dat in een vakgebied dat zelf ook nog vrij jong was, 
want naar overgewicht werd nog weinig onderzoek gedaan. 
Wij waren met onze onderzoeksgroep zo’n beetje de 
 pioniers op dat gebied. Ook in het buitenland zagen ze 
ons als zodanig. We werden geregeld uitgenodigd om onze 
bevindingen te presenteren op allerlei exotische plekken.”

Hoe ziet de CGT-behandeling er nu uit?
“Die is nog steeds gestoeld op het protocol dat we begin 
jaren ’90 ontwikkelden. Stimuluscontrole is nog altijd 
een belangrijk onderdeel. We proberen het aantal plekken 
waar kinderen eten te beperken en met kinderen tijd-
stippen af te spreken waarop zij eten. Het idee is dat als 
de patiënt er een gewoonte van maakt om op vaste 
plekken en tijdstippen te eten, hij of zij op andere plekken 
en tijdstippen minder snel in de verleiding komt om met 
eten bezig te zijn. 

VRAAG EN ANTWOORD OVER...

Obesitas bij kinderen
15,5% van de Nederlandse kinderen tussen de vier en twaalf jaar 
heeft overgewicht. Voor kinderen van twaalf tot zestien geldt een 
percentage van 15,9. De risico’s zijn ruimschoots onderzocht en 
bewezen en toch stijgen de percentages nog ieder jaar. Caroline Braet 
doet al dertig jaar onderzoek naar de behandeling van obesitas bij 
kinderen. Binnen die periode was haar onderzoek nog nooit zo 
relevant als nu. Tijd om de balans op te maken.

Het protocol besteedt veel aandacht aan zelfregistraties 
en zelfcontrolestrategieën, waarbij we ons baseren op 
klassieke cognitieve technieken en vooral problem solving. 
Samen met het kind bedenken we oplossingen voor 
lastigere situaties, zoals verjaardagen en logeerpartijtjes. 
Een ander onderdeel van de behandeling is het maken 
van duidelijke afspraken. We werken met kleine, haal-
bare stappen. Denk aan een week geen frisdrank drinken 
of elke dag twintig minuten bewegen. Wekelijks wordt 
een aandachtspunt uitgewerkt. Dat leidt tot een afspraak 
in de vorm van een contract. Ouders worden nauw 
betrokken bij de behandeling. Met hen wordt bijvoor-
beeld afgesproken wat de beloning is als het kind de 
afspraken nakomt.”

Vervolgens trekt de ouder zelf een zak chips open.
“Dat is een van de uitdagingen waar we tegenaanlopen; 
de voedingsgewoonten in gezinnen. Daarom is in 
 onderzoek en behandeling ook zoveel aandacht voor  
het betrekken van de ouders. Zij worden getraind in 
vaardigheden die de gedragsverandering van hun gezin 
ondersteunen. En er is aandacht voor de cognities van 
ouders; het is aan de therapeut om belemmerende 
 cognities te herkennen en uit te dagen. Denk aan de 
ouder die zich schuldig voelt omdat zijn of haar kind 
overgewicht heeft. Of de ouder met de overtuiging dat 
overgewicht in de familie zit en dat er dus niets aan te 
doen is. Beide cognities bieden geen steun en dienen 
geherstructureerd te worden.”

Theorie Theorie
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we geven de emotie een naam. Doet een knie pijn of 
voelt het kind zich boos, gefrustreerd of geïrriteerd?  
De derde stap – deze wordt vaak overgeslagen – gaat 
over valideren; het erkennen van het gevoel. Als een kind 
valt en het huilt, dan zeggen we: ‘Kom, we gaan mama 
zoeken’ of het kind krijgt een snoepje. Daarmee gaan we 
voorbij aan de pijn die het kind voelt; we proberen het 
kind van de pijn af te leiden. Eigenlijk is dat bizar, want 
daardoor leert het kind niet dat gevoelens bij het leven 
horen, dat wat je voelt terecht is en dat er technieken 
zijn die je op de lange termijn veerkrachtiger maken. 
Stap vier is dan ook reguleren. Hier leren kinderen te 
zoeken naar wat het gevoel hen zegt, wat de bron is van 
de emotie en of ze bereid zijn de emotie te accepteren. 
Daarna gaan ze op zoek naar een oplossing of ze besluiten 
de emotie te aanvaarden. Frustratie maakt dan bijvoor-
beeld plaats voor een nieuwe gedachte. Bijvoorbeeld 

Een klein uitstapje misschien; bestaat er zoiets 
als het obesitas-gen?
“Ja, er bestaan genen – meerdere dus – die het gewicht 
beïnvloeden. In feite heeft iedereen die. De ene persoon 
heeft er alleen meer dan de andere persoon, waardoor 
de één bij een gelijk overschot aan calorieën meer aan-
komt dan de ander. Maar: mensen die meer van die 
genen hebben, zijn niet per definitie overgeleverd aan 
obesitas. De formule voor het ontwikkelen van lichaams-
gewicht is in alle gevallen simpel: verbrand hetzelfde 
aantal calorieën als je inneemt, en je blijft op hetzelfde 
gewicht. Verbrand meer, en je valt af. Claude Bouchard– 
ik vind dat hij de Nobelprijs verdient – toonde in zijn 
onderzoek aan hoe die genetica werkt toen hij een 
groep mensen honderd dagen lang, duizend calorieën 
meer in liet nemen dan zij verbruikten. Iedereen kwam 
aan. Bij de één was dat vier kilo en bij de ander veertíen. 
Hier merk je dat een genetische aanleg om aan te komen 
latent kan zijn. Bij overinname wordt deze ‘getriggerd’. 
Bouchard betrok ook eeneiige tweelingen in het onder-
zoek. Bij hen was de gewichtstoename gelijk. Dat bete-
kent dat de mate waarin een calorieoverschot impact 
heeft op je gewicht ook genetisch bepaald is. Voor de 
duidelijkheid: dat geldt dus alleen bij een overschot; als 
de calorie-inname en het calorieverbruik in balans zijn, 
komen mensen met veel ‘obesitas-genen’ niet aan, net 
als de mensen die minder van deze genen hebben. De 
uitspraak dat er niets aan overgewicht te doen is omdat 
het in de familie zit, is dus nooit juist. Zelf probeer ik 
ouders wel de ruimte te geven om over hun familie-
verhalen te vertellen. Ik erken dat er inderdaad aanleg 
bestaat om sneller dik te worden en dat het in de oertijd 
een groot voordeel was als je lichaam zuinig met calo-
rieën omging. Vervolgens leg ik uit dat er gelukkig wel 
iets aan te doen is, aan de hand van die simpele formule.
Overigens is het wel zo dat mensen die meerdere keren 
op een dieet zijn geweest, aan minder calorieën genoeg 
hebben omdat hun lijf zuiniger omgaat met de calorieën 
die zij binnenkrijgen. Het lijf investeert minder in celver-
nieuwing, waardoor calorieën eerder omgezet worden in 
vet. Ook daarom is het belangrijk om obesitas al op jonge 
leeftijd aan te pakken door duurzame gedragsverandering. 
Zodat deze kinderen niet op dieet hoeven.”

Theorie Theorie

“ CGT KAN NIET ALTIJD OP 
TEGEN DE VERLEIDINGEN VAN 
EEN SCHOOLKANTINE”

“ DE UITSPRAAK DAT  
ER NIETS AAN  
OVERGEWICHT TE  
DOEN IS OMDAT HET 
IN DE FAMILIE ZIT, IS 
NOOIT JUIST”

Wie is Caroline Braet?
Caroline Braet is hoogleraar klinische psycho-
logie aan de Universiteit Gent. Ze doet al dertig 
jaar onderzoek naar de behandeling van obesitas 
bij kinderen. In 2019 publiceerde ze met haar 
onderzoeksgroep een training voor emotie-
regulatie, speciaal voor kinderen.

Eigenlijk zeg je dat het bijdraagt aan preventie?
“Zeker, kinderen aan een gezond gewicht helpen ís pre-
ventie. Bij hen wordt de basis gelegd voor het volwassen 
leven. Dat zien we ook aan de cijfers; tachtig procent van 
de kinderen met obesitas heeft ook als volwassene over-
gewicht. Op een bepaald moment is er een ‘point of no 
return’ en kunnen obesitaspatiënten nog heel moeilijk 
van hun overgewicht afkomen. Het is zelfs aangetoond 
hoe dat komt. Mensen met een ernstige vorm van over-
gewicht hebben ‘low grade inflammation’. Dat is een 
ontsteking die niet door een bacterie of virus komt, maar 
die in het buikvet ontstaat. Via de bloedbanen komt de 
ontsteking in de hersenen terecht. Dat hindert een goede 
zelfcontrole. Je bent dan feitelijk niet meer in staat om 
nee te zeggen tegen een koekje dat je graag wil. Dat is 
natuurlijk heel vervelend voor de persoon zelf, maar op 
den duur ook voor de maatschappij. Want ziektes en 
kwalen die door obesitas worden veroorzaakt – hartfalen, 
kanker, diabetes, maar ook problemen met lopen – kosten 
de samenleving ontzettend veel geld.”  

Is CGT genoeg?
“Als psychologen kunnen we het niet alleen; oplossingen 
moeten uit veel meer hoeken komen. Misschien moeten 
er wel epidemiologen bij betrokken worden. En richt je 
bijvoorbeeld op de risicogroepen. We weten dat mensen 
met een lage sociaaleconomische status en die in 
armoede leven vaker obesitas hebben. Dan moet je 
armoede dus aanpakken. Het voelt weleens als falen. Ik 
strijd al dertig jaar tegen obesitas en in die periode is het 
probleem alleen maar groter en complexer geworden, 
doordat eten tegenwoordig altijd en overal aanwezig is. 
Dan kunnen wij kinderen wel leren om alleen aan de 
keukentafel te eten, maar ik snap ook dat dat een lastige 
is als in de schoolkantine allerlei lekkers lonkt. Er zijn 
gelukkig ook positieve ontwikkelingen. Want na een lange 
periode waarin elk jaar weer meer kinderen obesitas 
kregen, zijn de cijfers in België eindelijk gestabiliseerd. 
De eer is aan de hulpverleners. Maar ik durf ook te zeggen 
dat onze fijne samenwerking met hen tot dit resultaat 
heeft geleid.”  

Wat kan jouw emotieregulatietraining betekenen 
voor kinderen met obesitas?
“Bij kinderen met een laag zelfbeeld, veel stress of die 
om een andere reden slecht met hun emoties kunnen 
omgaan, merken we vaak dat de reguliere CGT-behan-
deling niet helpt. Dan moet eerst de emotieregulatie 
worden aangepakt. De algemene copingstrategie bij 
negatieve gevoelens is afleiding zoeken of het gevoel 
onderdrukken. Bij veertig procent van de naar school-
gaande kinderen zijn hun gevoelens dan ook de reden 
dat ze eten; pure afleiding. In de emotieregulatietraining 
die wij hebben ontwikkeld, laten we kinderen stilstaan 
bij hun emoties. Dit doen we volgens de vier stappen van 
Gottman. De eerste is bewustwording dat het kind iets 
voelt. De tweede stap is het benoemen van het gevoel; 

‘ik mag mild zijn voor mezelf’. Of het leidt tot een con-
structief gesprek met de ouder over de reden van de 
frustratie: waarom de broer van het kind langer op de 
iPad mocht, bijvoorbeeld. Kinderen krijgen het gevoel 
dat ze iets met de emotie kunnen en hoeven dan geen 
afleiding in het eten te zoeken. In een onderzoek van 
Taaike Debeuf werd al evidentie gevonden voor het 
 toevoegen van een ER-training bovenop een ‘multi-
disciplinary obesity treatment’ (MOT) bij kinderen die 
emotioneel eten1. Andere studies lopen nog, maar we 
zijn voorzichtig positief en leren elke dag.”   

Bron
1. Verbeken, S., Boelens, E., Debeuf, T., Van Malderen, E., Volkaert, B., Wante, L., & Braet, C. (2020). 

EmotieREgulatie Kind en Adolescent : een nieuwe training in emotieregulatie voor kinderen 
en adolescenten. In C. Braet & S. Bögels (Eds.), Protocollaire behandelingen voor kinderen 
en adolescenten met psychische klachten (pp. 283–347). Amsterdam: Boom.



HEBBEN GROOTSCHALIGE CRISES, ZOALS DE 
OORLOG IN OEKRAÏNE EN DE CORONAPANDEMIE,  
DE DRUK OP DE GGZ VERGROOT? 
“Ja, want mensen die zijn blootgesteld aan crises hebben 
een grotere kans op psychische klachten. Zo hebben 
vluchtelingen een verhoogde kans op het ontwikkelen 
van PTSS, depressie en angst. En tijdens de corona
pandemie kregen meer mensen last van angst en 
 somberheid. Helaas krijgen vooral veel vluchtelingen 
niet de zorg die zij nodig hebben.”

HOE KAN DAT?
“Er zijn instellingen voor cultuursensitieve hulpverlening 
– aan kennis en expertise geen gebrek – en effectieve 
behandelingen zijn er ook, maar deze vallen onder de 
specialistische zorg en die kampt met wachtlijsten. Het 
zorgaanbod is nóg kleiner voor mensen die de taal niet 
spreken, want veel vluchtelingen willen hun verhaal niet 
doen in het bijzijn van een tolk.”

HOE VERGAAT HET DE VLUCHTELINGEN IN 
 NEDERLAND?
“Veel Oekraïense vluchtelingen worden wegens 
 capaciteitsproblemen telkens overgeplaatst naar andere 
opvangplekken, wat het lastig maakt om een psychologi
sche behandeling te starten. Veel Syrische vluchtelingen 
hebben last van stigma, waardoor ze geen professionele 
hulp zoeken.”

WAAR SCHIET DE HULPVERLENING TEKORT?
“Hulpverleners zijn vaak nog onvoldoende op de hoogte 
van de achtergrond van deze mensen. En huisartsen 
moeten de klachten allereerst ook herkennen om mensen 
naar passende zorg te kunnen doorverwijzen. Het grootste 
probleem blijft het capaciteitsgebrek van de specialistische 

IN HET EU-PROJECT STRENGTHS HEBBEN JULLIE DE 
EFFECTEN ONDERZOCHT VAN PROBLEM MANAGE-
MENT PLUS (PM+). WAT IS DAT VOOR INTERVENTIE? 
“Deze interventie is oorspronkelijk ontwikkeld door de 
Wereldgezondheidsorganisatie, voor lagere en midden
inkomenslanden waar de gezondheidszorg onvoldoende 
capaciteit heeft om psychische problemen te behandelen. 
PM+ is heel laagdrempelig, de interventie bestaat uit vijf 
gesprekken die niet worden gevoerd door professionele 
behandelaars – zoals psychologen of psychiaters –  
maar door mensen met een andere achtergrond, zoals 
ingenieurs, managers, onderwijzers of huisvrouwen.  
Dit zijn dan mensen met dezelfde achtergrond als de 
vluchtelingen en zij spreken dezelfde taal.”

WAT WETEN INGENIEURS OF ONDERWIJZERS NOU 
VAN PTSS OF DEPRESSIE? 
“Ze krijgen eerst een achtdaagse training in PM+, volgen 
tijdens de gesprekken een uitgeschreven protocol en 
krijgen periodiek intervisie van een psychotherapeut. 
PM+ bevat elementen uit CGT en probleemoplossende 
therapie, met als belangrijkste doel het oplossen van 
problemen: hulpverleners vragen vluchtelingen of ze 

ggz, vooral in traumazorg. Als vluchtelingen daar dan 
eindelijk in behandeling zijn, blijken de problemen soms 
zo complex dat mensen niet in het behandelprogramma 
van de betreffende ggzinstelling passen en opnieuw 
worden doorverwezen.”

ZIJN ER CIJFERS BEKEND?
“Uit een steekproef van het CBS weten we dat ruim een 
kwart van de Syrische vluchtelingen met ernstige PTSS 
kampt, en ongeveer een derde met depressie of een 
angststoornis. Vijftig procent van de vluchtelingen zoekt 
hulp en een klein percentage van hen krijgt uiteindelijk 
ook passende hulp. Nu ook grote aantallen Oekraïense 
vluchtelingen van de ene op de andere dag naar Neder
land zijn gevlucht, dreigt een crisis zoals we die in 2015 
met de Syrische vluchtelingen hadden. Ons gezond
heidszorgsysteem is daar nog steeds niet op ingericht.” 

Marit Sijbrandij is hoogleraar klinische  psychologie aan de Vrije Universiteit  
Amsterdam. Op het VGCt-najaarscongres is zij een van de keynotesprekers.  

Haar lezing ‘Verlichten laagdrempelige interventies de druk op de zorg?’ gaat over PM+,  
een laagdrempelige psycho logische interventie voor vluchtelingen.

hun grootste problemen kunnen onderverdelen in 
oplosbare en onoplosbare problemen. Voor de oplosbare 
problemen worden oplossingen bedacht, onoplosbare 
problemen worden besproken en geparkeerd.”

WAT ZIJN DE RESULTATEN?
“PM+ blijkt significant effectief in het verminderen van 
angst, depressie en PTSS bij Syrische vluchtelingen  
in Nederland; met gemiddelde effectgroottes die we 
 bijvoorbeeld ook zien bij sommige specialistische 
behandelingen voor depressie. PM+ zal de specialistische 
hulpverlening niet kunnen vervangen, maar het is een 
stap in de goede richting en voor mensen met milde angst, 
PTSS, of depressieklachten zijn de vijf gesprekken net 
het zetje dat ze nodig hebben om het dagelijks leven 
weer enigszins aan te kunnen.”   

“ RUIM EEN KWART  
VAN DE SYRISCHE  
VLUCHTELINGEN KAMPT  
MET ERNSTIGE PTSS”
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“Nieuwe interventies als  
PM+  kunnen druk verlichten”
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WAAROM BEN JE LID GEWORDEN VAN DE 
 ACCREDITATIECOMMISSIE?
“In mijn organisatie, Accare, zijn we vanaf 2008 volop van 
start gegaan met het opleiden van gedragstherapeuten. 
De basiscursus CGT vanaf 2008, de basiscursus CGW 
vanaf 2009 en de eerste 100-urige vervolgcursus ook 
vanaf 2009. Ik heb in die periode contact opgenomen 
met de accreditatiecommissie om me goed te laten 
 informeren over de eisen waaraan de diverse cursus-
draaiboeken moesten voldoen. Zowel inhoudelijk als 
organisatorisch verliep alles prima en er ontstond een 
prachtig leerklimaat binnen de organisatie. De VGCt was 
heel ondersteunend bij die start en ik vond dat ik ook 
iets terug moest doen. Daarom reageerde ik daarna op 
een vacature voor de accreditatiecommissie.”

Nieuw bij de VGCt

HOE KIJK JE TERUG OP TIEN JAAR DEELNAME  
AAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE?
“Eenmaal lid van de commissie ervoer ik direct een 
 hartelijk, warm bad. Echt allemaal sympathieke collega’s. 
Het bestuderen van draaiboeken bleek hartstikke 
 interessant: ik las en leerde over basis-, vervolg- en 
nascholingscursussen met betrekking tot CGT, schema-
therapie, EMDR, Motiverende gespreksvoering, relaties 
IPT-CGT, enzovoorts. Vooral voor mijn rol als docent  
was het heel handig om zo snel op de hoogte te zijn van 
nieuwe, interessante literatuur. Veel ideeën voor mijn 
eigen cursussen ontstonden dankzij het doornemen  
van die talloze draaiboeken. De reglementen schrijven 
voor dat ik de commissie nu echt moet verlaten, anders 
was ik nog niet weggegaan.”

WIL JE TOT SLOT NOG IETS KWIJT?
“De reistijd naar het VGCt-bureau vond ik wel een nadeel, 
maar tegenwoordig is dat maar één keer in de twee 
maanden. Bovendien staat er dan altijd een heerlijk 
 buffet klaar. En niet te vergeten: je neemt gratis deel aan 
het hele najaarscongres!”

Let op!
illustratie is iets aangepast
Envelop bovenin is verschoven

De accreditatiecommissie van de VGCt beoordeelt aanvragen voor bijvoorbeeld cursussen, 
registraties (als cgw’er) en (nascholings)activiteiten. Commissievoorzitter Thera Koetsier 
interviewde Klaas Molenkamp. Klaas is zeker niet ‘nieuw bij de VGCt’; hij verliet namelijk 
afgelopen juni de commissie. De vraag is daarom: wie neemt zijn plek in en wordt wél nieuw? 

Wie volgt Klaas op?

MAAKT DIT INTERVIEW  
JE NIEUWSGIERIG? 
Dan verwelkomt de AC jou  
graag als nieuw commissielid!
Meer informatie over de rol en taken 
van de accreditatiecommissie vind 
je op www.vgct.nl/ commissies/
accreditatiecommissie/
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We hebben als mens een niet- 
aflatende behoefte om labels te  
vervangen wanneer ze verbonden 
raken met een negatieve emotie of 

waarde. En die behoefte lijkt nergens zo sterk als 
in de psychologie. Sceptisch? Denk eens aan het 
label debiel dat imbeciel werd, idioot, achterlijk, 
zwakzinnig, mentaal geretardeerd, geestelijk en/
of verstandelijk gehandicapt, verstandelijk beperkt 
tot aan ‘iemand met mogelijkheden’. De cliënt 
heeft de patiënt vervangen en ik laat de termino-
logie rondom PTSS en zelfdoding gezien het 
woordaantal van deze column even achterwege. 
De tredmolen van Steven Pinker draait overuren.

Inmiddels moet ook de term exposuretherapie 
eraan geloven1. Want volgens onderzoekers  
Emily Becker-Haimes, Rebecca Stewart en 
 Hannah Frank heeft exposuretherapie een imago-
probleem. De term wekt namelijk de indruk dat 
het gaat om een harde, afschrik wekkende therapie-
vorm waar niemand mee te maken wil hebben. 
Voor de mensen met wat meer verbeeldings-
kracht roept het bovendien het beeld op van  
de spreekwoordelijke man met de regenjas. 
 Marketingtechnisch echt een no go.

Gelukkig hebben de onderzoekers een prachtig 
nieuw label bedacht dat de afzetmarkt van 
exposuretherapie moet gaan vergroten: Supported 
Approach of Feared Experiences – Cognitive 
Behavior Therapy. Misschien niet direct de lekker-
bekkende term waar je naar op zoek was, maar 
wacht dan even met je eindoordeel tot je het 
acroniem ziet: SAFE-CBT. Alsof ze het erom hebben 
gedaan. Volgens de onderzoekers legt de term 
SAFE-CBT de nadruk op compassievolle onder-
steuning vanuit de therapeut. Klinkt als een 
customer journey die je wel zou willen afleggen, 
nietwaar? En doordat het acroniem SAFE aan CBT 
gekoppeld wordt, ontstaat er bovendien een 
heuse Pavlov-reactie. Hoor je CGT, dan voel je je 
safe. CGT…SAFE. Kwijlen jullie al?

Rebranding

Omdat de onderzoekers heus ook echte weten-
schappers zijn, hebben ze de meerwaarde van het 
nieuwe merk ook getest onder de consumenten-
groep. De Psycholoog. En alsof de duvel ermee 
speelt; in gesprek met maar liefst 49 therapeuten 
geeft de meerderheid inderdaad de voorkeur aan 
SAFE-CBT als ze de behandelvorm zouden moeten 
introduceren bij een patiënt. Over het gebruik van 
het nieuwe label onder jonge therapeuten is men 
ietwat sceptisch en daarmee moeten de onder-
zoekers terug naar de tekentafel. Maar ach, er is 
vast nog een ander acroniem te bedenken dat 
goed verkoopt. 

Mieke Ketelaars is kennisredacteur bij de VGCt.

Bron
1. Becker-Haimes, E. M., Stewart, R. E., & Frank, H. E. (2022). It’s all in the name:  

why exposure therapy could benefit from a new one. Current Psychology, 1-7. 
https://doi.org/10.1007/s12144-022-03286-6

Exposure

SAFE- 
CBT
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Negatieve symptomen bij psychosepatiënten 
zijn verschijnselen die afwezig zijn in het 
handelen, denken en voelen (zie kader: wat 
zijn negatieve symptomen precies?), maar die 

er normaal wel behoren te zijn. Deze symptomen leiden 
vaak tot vermijding en inactiviteit en mensen komen 
daar lastig uit. Toch is hier weinig aandacht voor tijdens 
de behandeling. “Therapeuten richten hun aandacht 
vaker op hetgeen meer op de voorgrond treedt en  
wél zichtbaar en aanwezig is. Positieve symptomen  
als hallucinaties en wanen worden meer behandeld,” 
legt Rob uit. “Ik denk omdat deze veel meer in het oog 
springen, en omdat er farmacotherapie voor is.” Ook 
noemt hij de open deur van het woekerende tijdstekort 
bij psychologen. “Psychologen in FACT-teams staan 
onder hoge werkdruk voor lastige beslissingen; welke 

Tijdens de behandeling van patiënten met schizofrenie is er nog weinig aandacht voor de 
aanpak van zogenoemde negatieve symptomen, zoals affectvervlakking en vermindering 
van plezier. Toch geven deze symptomen de grootste lijdensdruk en heeft het grote impact 
op het algemeen functioneren van mensen. Waarom zetten therapeuten nauwelijks in op 
de behandeling hiervan? Klinisch psycholoog Rob van Grunsven behandelt al ruim tien jaar 
de negatieve symptomen van zijn patiënten en deelt zijn visie en kennis.  

patiënt krijgt aandacht? Mensen met negatieve sympto-
men behandelen, kost veel tijd en aandacht, en dat leidt  
er mogelijk toe dat andere problemen voorgaan.  
Mogelijk zijn psychologen ook te weinig vertrouwd met 
de psychologische behandeling ervan.”
Toch hoopt hij de behandeling van negatieve symptomen 
volgens het zogeheten CGT-n-protocol meer onder de 
aandacht te brengen. “Negatieve symptomen geven  
op lange termijn een veel slechter functioneren dan de 
positieve symptomen. Het is niet alleen nodig om meer 
onderzoek te doen naar effectieve interventies, maar 
ook dat meer behandelaren hiermee aan de slag gaan.”      
    
ONBEKEND TERREIN
Hoe vaak komen die negatieve symptomen eigenlijk 
voor? “Onderzoek toont aan dat het vrij veel voorkomt 
bij mensen met de diagnose schizofrenie,” vertelt Rob. 
“Een derde tot de helft heeft last van negatieve symptomen. 
Toch zie ik dat negatieve symptomen nog weinig worden 
behandeld terwijl er wél psychologische behandel-
mogelijkheden zijn.” Rob doelt op een bestaand protocol 
dat ingezet kan worden: het CGT-n-protocol waarbij je naast 
hulp bij doelgerichte activering, ook gedachten gaat 

Theorie Theorie

“ Gooi dat 
 therapeutenpak uit”

“ HET CGT-N-PROTOCOL IS AL  
LANG OP DE MARKT, MAAR WORDT 
NOG WEINIG INGEZET”
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BETROKKENHEID STIMULEREN
Maar het blijkt nog niet zo eenvoudig om mensen met 
negatieve verschijnselen uit de cirkel van inactiviteit te 
halen. “Aan de hand van het protocol proberen we 
veranderwensen en -doelen te ontwikkelen en daar  
– over een ruime periode – in heel kleine stapjes naar toe 
te werken,” verduidelijkt Rob. “Vaak moeten ze overtuigd 
worden tóch iets te gaan doen. Het gaat allereerst puur 
om het ontwikkelen van positieve engagement. Het is 
een bijzondere vorm van therapie waarbij heel veel 
geduld en creativiteit komt kijken.” Als voorbeeld noemt 
hij samen spelletjes doen, muziek luisteren, filmpjes 
kijken, e.d. – als het maar iets is dat prikkelt en de moeite 
waard is om mee verder te gaan. “Ik grijp alles wat hen 
interesseert aan om die betrokkenheid op gang te 
brengen. Intussen is er ruimte voor psycho-educatie.  
Om mensen meer in een doe-modus te krijgen en doelen 
te ontdekken, werkt het goed om alle dagelijkse 
activiteiten te registreren en daar een score aan te geven. 
Dat geeft inzicht waar iemand plezier aan beleeft. Met als 
langetermijndoel weer iets actief gaan ondernemen, 
zoals sporten of vrijwilligerswerk.”

THERAPEUTENPAK MAG UIT
Rob: “Bij deze vorm van therapie moet je alles in heel 
kleine stapjes opbreken, oftewel gradual task assignment. 
Wat we tijdens de sessies bereiken, probeer ik te 
behouden. Daarvoor maak ik gebruik van hulpmiddelen 
als samenvattingen, copingkaarten en hand-outs om 
iemand aan de gang te houden. Beperkingen blijven wel 
vaak bestaan en veel patiënten zijn niet in staat terug te 
komen bij hun staat van functioneren van vóór de 
psychose. Maar dat is ook zeker niet het doel van de 
therapie. Wel is het mogelijk om talenten en interesses te 

uitpluizen. Robs ervaring: “Dat protocol is al lang op de 
markt, maar wordt nog weinig ingezet.” Hij illustreert dat 
aan de hand van een voorbeeld. “Onlangs verzorgde ik 
voor de VGCt een workshop over het behandelen van 
demoralisatie en negatieve symptomen. Tijdens mijn 
verhaal vroeg ik de deelnemers naar hun achtergrond; 
nagenoeg alle aanwezigen hadden ervaring met mensen 
met een psychose en ervaring met de CGT-protocollen 
voor positieve symptomen. Maar op de vraag wie 
ervaring had met het CGT-n-protocol gingen er slechts 
enkele vingers de lucht in.”

GEEN PLEZIER ERVAREN
Onderzoeksresultaten over de behandeling van negatieve 
symptomen volgens het CGT-n-protocol zijn schaars.  
De studies die er zijn, laten zien dat vooral het bestrijden 
van inactiviteit – dus inzetten op gedragsactivatie – 
 effect heeft. “De eerste ervaringen met het behandelen 
volgens het CGT-n-protocol deed ik tien  
jaar geleden op,” vertelt Rob. “In de kern gaat het om  
het werken met een cognitief model dat uitgaat van 
demoralisatie bij deze patiënten – denk aan hulpeloos-
heid, hopeloosheid en het verlies van toekomstpers-
pectief. Mensen die kwetsbaar zijn voor een psychose 
hebben naast de ervaringen met de psychose ook  
vaak te maken met verlieservaringen, zoals (blijvende) 
neurocognitieve beperkingen (in energie, concentratie, 
geheugen, planning, e.d.), en sociale relaties. Of ze 
hebben school, werk of hobby’s moeten opgeven.  
Ze ontwikkelen vaak een negatief zelfbeeld. Dat is vrij 
ernstig – mensen trekken zich terug, komen niet meer 
buiten. De situatie van mensen die langdurig kampen 
met negatieve verschijnselen is schrijnend. Toen ik in 
aanraking kwam met dit cognitieve model sprak mij dat 
zeer aan. Eerder kon ik op dat vlak weinig betekenen 
voor mijn patiënten, maar nu begonnen mijn handen  
te jeuken om hiermee aan de slag te gaan. In 2012 
besloot ik mee te doen aan een pilot van Tonnie Staring  
(onderzoeker CGT-n-model, red.) met als doel: hoe 
kunnen we patiënten met deze negatieve symptomen 
weer aan het doen krijgen en plezier laten ervaren?  
Het was een hoopgevende ervaring.”

onderzoeken en naar de mogelijkheden te blijven kijken 
die iemands leven de moeite waard maken. En daar 
werk van te maken.”   
Eigenlijk lijkt dit meer op het werk van een motivatie-
coach? “Daar heeft het wel wat van weg,” reageert hij 
lachend. “Gooi dat therapeutenpak uit! Gebruik je eigen 
enthousiasme en wees positief – met deze behandel-
vorm ben je meer coach dan therapeut.” Volgens Rob 
moet je wel beschikken over een heel lange adem en 
veel geduld. “Deze doelgroep heeft veel tijd nodig en je 
moet kunnen jubelen over hele kleine veranderingen.” 
Hij vindt het lastig dat het niet altijd lukt om patiënten te 
helpen. “Je moet ook leren bestand te zijn tegen je eigen 
demoralisatie. Dat ligt wel op de loer. Soms lukt het niet 
om mensen uit die inactiviteit te krijgen; dat is vaak het 
geval bij ziekte en als ze al jarenlang last hebben van 
nare ervaringen.”    

In Nederland zijn er, behalve de pilot uit 2013 van Tonnie 
Staring, nog geen gegevens bekend over de mensen die 
baat hebben bij deze therapievorm. “Dat is nog niet goed 
in kaart gebracht,” zegt Rob. “Uit de weinige buitenlandse 
onderzoeken die er zijn, weten we in ieder geval dat 
gedragsactivering een effect heeft. Hier mag, wat mij 
betreft, meer aandacht voor komen.” Rob heeft ook wel 
ideeën over een mogelijk toekomstige aanpak. “Het zou 
mooi zijn als er specifieke trainingen komen. In de 
bestaande trainingen en opleidingen waar psychose aan 
bod komt, zijn er onvoldoende praktische vaardigheden 
om mee aan de slag te gaan.” Ook ziet hij een rol 
weggelegd voor cgw’ers. “Met zo’n protocol kunnen 
cgw’er en cgt’er prima met elkaar samenwerken. Dat zou 
toch mooi zijn.”  

   

Wat zijn negatieve symptomen precies?
Rob is gespitst op een korte uitleg over de aanduiding 
‘positieve en negatieve’ symptomen. “Het onderscheid heeft 
een wat vreemde connotatie,” licht hij toe. “Positieve 
symptomen verwijzen naar iets dat er in het functioneren van 
iemand is bijgekomen wat er eigenlijk niet hoort te zijn, zoals 
wanen, hallucinaties en desorganisatie. Maar dat zijn vanuit 
ons werk bekeken eigenlijk vooral juist negatieve ervaringen 
– stemmen horen bijvoorbeeld is voor vele patiënten niet 
bepaald iets positiefs. De negatieve symptomen die ik in deze 
context bedoel, kunnen bij psychose aanwezig zijn en 
verwijzen naar verschijnselen in handelen, denken en voelen 
die afwezig zijn, maar normaal aanwezig horen te zijn: 
affectvervlakking (geen of weinig emoties voelen), alogia 
(mensen praten minder), avolitie en apathie (niet willen,  
geen motivatie), asocialiteit (sociale terugtrekking) en 
anhedonia (vermindering in beleving van plezier).  
Deze negatieve symptomen kunnen op elk moment in de  
loop van een psychose optreden. En ook hier is de benaming 
dubieus; te veel de connotatie dat er iets negatiefs aan  
de persoon is, terwijl het eigenlijk over heel begrijpelijke, 
invoelbare reacties gaat op verlies. Misschien dat we  
die termen ooit nog eens kunnen vervangen. Dat geldt  
wat mij betreft ook voor schizofrenie.” 

Rob van Grunsven
Rob van Grunsven is klinisch psycholoog en 
psychotherapeut. Hij heeft veel ervaring met 
patiënten met psychoses.  Gedurende zijn 
 loopbaan – begonnen in het gevangeniswezen  
en op een TBS-afdeling en daarna jarenlang 
werkzaam binnen verschillende instellingen in  
de reguliere SGGZ ¬– werkte hij veel met deze 
patiëntengroep. Sinds juni 2019 is hij werkzaam 
bij Parnassia in Den Haag.

“ MET DEZE BEHANDELVORM BEN JE  
MEER COACH DAN THERAPEUT”

Theorie Theorie

Aanbevolen literatuur:
1. Clark, D.M., & Kissane, D.W. (2002). Demoralization: its phenomenology 

and importance. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry,  
36, 733-742.

2. Corell, C.U., & Schooler, N.R. (2020). Negative symptoms in schizophrenia: 
A review and clinical guide for recognition, assessment, and treatment. 
Neuropsychiatric Disease and Treatment, 16, 519-534.

3. Grant, P.M., Huh, G.A., Perivoliotis, D., Stolar, N.M., & Beck, A.T. (2012). 
Randomized trial to evaluate the efficacy of cognitive therapy for 
low-functioning patient with schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry, 69(2), 
121-127.

4. Staring, A.B.P., & Van der Gaag, M. (2010). Cognitieve gedragstherapie voor 
demoralisatie bij schizofrenie. Gedragstherapie, 43, 205-224.

5. Staring, A.B.P., Ter Huurne, M. B., & Van der Gaag, M. (2013). Cognitive 
Behavioral Therapy for negative symptoms in psychotic disorders:  
A pilot study. J. Behav. Ther. & Exp. Psychiat., 44, 300-306



Nadat de sectie Verslaving een tijdje in sluimerstand heeft gestaan, 
heeft zij onlangs een doorstart gemaakt onder leiding van Fleur 
Kraanen, Nicolle van Mil, Reinout Wiers en Nicole Weelen; allen  
met ruime expertise op het gebied van verslaving. 

Als sectie hebben we onszelf een aantal doelen gesteld. Zo willen we 
CGT voor  problematisch middelengebruik beter op de kaart zetten 
en dan vooral in de ‘reguliere’ ggz. Een tweede doelstelling is het 
verbeteren van de samenwerking tussen verslavingszorg en ggz 
(gecombineerde behandel trajecten aanbieden, angst wegnemen 
voor verslaving, etc.). Verder willen we een brug slaan tussen 
wetenschap en praktijk, met name op het gebied van het imple-
menteren van innovatieve behandelingen in de praktijk. Een 
vierde doel is het behandelaanbod voor naasten van verslaafden 
onder de aandacht te brengen.  
Tot slot houdt de sectie de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van (cognitief gedragstherapeutische) verslavingsbehandeling bij en 
willen we deze verspreiden onder geïnteresseerden.

De sectie Verslaving streeft ernaar jaarlijks een webinar te organiseren 
over een verslavingsgerelateerd onderwerp dat meteen toepasbaar 
is in de klinische praktijk. Ook organiseren wij groepsintervisie en 
willen we in 2023 graag een themanummer ‘verslaving’ uitbrengen 
van het tijdschrift Gedragstherapie.

Ons eerste wapenfeit? Een symposium op donderdag 2 november 
op het VGCt-najaarscongres getiteld ‘Succesvol behandeld, maar 
dan? Een symposium over innovatieve interventies voor terug-
valpreventie bij verslaving en depressie’. Mocht je geïnteresseerd 
zijn in de sectie en/of met ons in contact willen komen, dan is dat 
een mooi moment daarvoor!

Sectie Verslaving
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Themanummer
De sectie Kind en jeugd is de 
 uitdaging aangegaan om voor het 
tijdschrift Gedragstherapie een 
themanummer ‘kind en jeugd’, 
gericht op ouderschap, vorm te 
geven. Voor cgt’ers die werken met 
K&J is het vanzelfsprekend om 
ouders bij de behandeling te 
betrekken. Desondanks komen wij 
in de praktijk soms collega’s tegen 
die denken dat CGT bij K&J zich 
beperkt tot kindgerichte individuele 
protocollaire behandeling. 

 Onbegrijpelijk! Daarom verschijnt 
eind 2022 een themanummer 
waarin verschillende ‘practice based 
scientists’ het belang van ouder-
schap illustreren. Het gaat om een 
wetenschappelijke bijdrage die 
bedoeld is voor cgt’ers die werken 
met K&J. 

Bereid je dus voor op functie-
analyses, hechting, eet problemen, 
stemmingsklachten en ouderlijke 
steun… En op een mooie nabe-
schouwing door Lisbeth Utens!

Sectie Persoonlijkheidsstoornissen
Bij bijna de helft van de mensen die in behandeling zijn bij de ggz,  
is sprake van een persoonlijkheidsstoornis, vaak naast één of meer 
symptoomstoornissen. Veel cgt’ers hebben dus te maken met 
 cliënten met persoonlijkheidsproblematiek. Deze problematiek is 
niet altijd de focus van behandeling, maar heeft wel invloed op het 
contact tussen therapeut en cliënt en hoe de cliënt zich opstelt in 
de therapie. Daarom heeft de sectie afgelopen jaar veel aandacht 
besteed aan de Guideline Informed Treatment for Personality 
Disorders (GIT-PD), een behandelkader voor mensen met een 
 persoonlijkheidsstoornis, ontwikkeld vanuit het Kenniscentrum 
Persoonlijkheidsstoornissen. Dit gebeurde onder meer via een 
mooie studiedag op 7 oktober 2021: ‘hoe CGT is de GIT-PD?’. Op die 
dag stond centraal hoe de GIT-PD zich verhoudt tot specialistische 
behandelingen en zich laat toepassen vanuit een CGT-kader.

De sectieleden zijn verder op allerlei manieren actief in het 
 verspreiden van kennis op het gebied van de specialistische 
behandelingen die zij vertegenwoordigen (DGT, VERS en 
 schematherapie). Tot slot hebben we als sectie samen met de 
 Vereniging voor Schematherapie commentaar mogen leveren  
op de conceptversie van de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn  
 Persoonlijkheidsstoornissen, die dit jaar zal verschijnen. We orga-
niseren 8 december 2022 een symposium waar we ingaan op deze 
nieuwe richtlijn en wat die betekent voor ons als cgt’ers.

Voor contact of meer informatie: Horusta Freije,  
horustafreije@planet.nl

CGW on tour
De sectie CGW heeft Klaas Molenkamp 
benaderd om op 1 december CGW on tour 
te verzorgen. Hij besteedt aandacht  
aan drie kernstappen in het (reguliere) 
CGT-proces: een werkwijze met betrekking 
tot de holistische theorie, functie- en 
 betekenisanalyses en de probleemselectie.
Geïnteresseerd? Geef je dan zo snel 
 mogelijk op. Als er veel inschrijvingen 
komen voor deze digitale studiemiddag, 
wordt Klaas geassisteerd door Joske 
 Prummel en Carolien van Tuijl. Als er  
zéér veel belangstellenden zijn,  wordt  
een tweede studiemiddag gepland.

De deelnemers ontvangen circa 35 pagina’s 
literatuur en kunnen ervaring opdoen  
met de holistische theorie. Tijdens de 
 studiemiddag komt ook een planmatige 
werkwijze voor het maken van FABA’s aan 
de orde, geïnspireerd op de publicaties  
van Kees Korrelboom/Erik ten Broeke.  
De voorbereiding vergt ongeveer 5 werk-
uren. De studiemiddag (13.00 tot 17.00 uur) 
levert daarom 6 nascholingspunten op.

• Klaas Molenkamp,  
klinisch psycholoog, gedragstherapeut, 
supervisor VGCt

• Joske Prummel,  
cgw’er, orthopedagoog in opleiding  
tot gz-psycholoog

• Carolien van Tuijl,  
cgw’er, orthopedagoog in opleiding  
tot gz-psycholoog

Secties aan zet Secties aan zet
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Stel jij je  
kandidaat voor  
de ledenraad?

In mei 2023 zit de 
 termijn van de huidige 
VGCt-ledenraadsleden 
erop. Een aantal leden 
stelt zich herkiesbaar en 

zij zoeken nieuwe, enthousiaste collega’s. Wil jij actief zijn 
voor de VGCt en heb je gevoel voor strategie en beleids-
kaders? Stel je kandidaat voor de ledenraad!    
 
Als ledenraadslid geef je de kaders vorm waarbinnen het 
bestuur en de werkorganisatie (kaderleden en bureau)  
de komende drie jaar hun werk doen. Het bestuur legt 
 verantwoording af aan de ledenraad. Je beoordeelt 
beleidsvoorstellen van het bestuur en kijkt jaarlijks terug 
op het gevoerde beleid. Je doet bestuurlijke ervaring op, 
breidt je netwerk uit en kunt doorgroeien naar andere 
 vrijwilligersfuncties (bijvoorbeeld bestuurslid). 

Lijkt het je wat? Er zijn diverse mogelijkheden om meer 
informatie te krijgen:
• Online informatiebijeenkomsten: 25 oktober 

en 30 november, aanmelden via l.dekok@vgct.nl.
• Tijdens het najaarscongres op 3 en 4 november  

in Veldhoven.
• Bel met Lisa de Kok via 030-230 3758 of mail via  

l.dekok@vgct.nl.
• Ga naar vgct.nl/organisatie/ledenraad.

Begin dit jaar startte de pilot CGT-opleiding nieuwe stijl. Naast de opleidings onderdelen cursussen, 
supervisie en N=1 bevat de opleiding een aantal nieuwe onderdelen, zoals de e-learning therapeut-
factoren en de begeleide intervisie. Nieuw is ook het werken met een persoonlijk ontwikkelings-
plan (POP) en dat is een waardevol document in je opleiding. Dit zorgt er namelijk voor dat jij aan 
het roer staat van je eigen leerproces. 

Voordat je als cgt’er i.o. start met je supervisie en intervisie maak je het POP. Je denkt goed na 
over wat je precies wilt leren. Vervolgens bespreek je je POP met een supervisor. Doordat je je 
POP steeds evalueert en bijstelt, wordt het een levend document dat je helpt om kritisch te blijven 
kijken naar je eigen ontwikkeling. Het evalueren gebeurt in je portfolio waardoor ook je supervisor 
makkelijk kan terugzien wat je eerder in de CGT-opleiding (minder) lastig vond. Een mooie 
manier dus om je doorlopende leercurve te stimuleren! 

 27 SEPTEMBER, 9.30 – 17.00 UUR   
 ONLINE 
Het begeleiden van intervisie
 
 6 OKTOBER, 19.30 – 21.30 UUR   
 ONLINE 
Docentenintervisie: Blended cursussen geven
 
 7 OKTOBER, 9.00 – 9.30 UUR   
 ONLINE 
Ontbijtserie Sectie Positieve CGT

 10 OKTOBER, 20.00 – 21.30 UUR   
 ONLINE  
Webinarreeks ‘Eerstekeusbehandeling  
bij PTSS’ – NET 
Sectie Angst, dwang en PTSS organiseert opnieuw webinars 
over behandel vormen voor PTSS. Dit keer Ruud Jongedijk 
over Narratieve Exposure Therapie (NET) bij PTSS.

 2, 3, 4 NOVEMBER   
 VELDHOVEN 
Najaarscongres
 
 1 DECEMBER, 13.00 – 17.00 UUR   
 ONLINE  
Cgw on tour  
Zie ook pagina 44.

 14 DECEMBER, 10.00 – 16.00 UUR  
 UTRECHT 
Begeleiden van het schrijven van een N=1

CGT-opleiding nieuwe stijl:  
meer regie door persoonlijk ontwikkelingsplan  

Meer informatie en inschrijven:  
https://www.vgct.nl/agenda/
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En daarom wil ik…  
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van genderen opleidingen bv

Van Genderen Opleidingen BV is opgericht door 
Hannie van Genderen en verzorgt sinds 2000 diverse 
opleidingen in schematherapie. In die jaren zijn de 
cursus programma's ontwikkeld en vormgegeven in 
samenwerking met Remco van der Wijngaart. Remco 
is sinds 2022 eigenaar/directeur van Van Genderen 
Opleidingen BV. Hannie van Genderen is nog steeds 
werkzaam als docent binnen het team dat inmiddels 
bestaat 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. Sinds kort zijn verschillende 
cursussen ook geaccrediteerd door de VEN.

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
NUR XXX

9 789036 827966

Stoelentechniek
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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 January 2023
(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 
workshops 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. 

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

OPFRISDAGEN

voor schematherapeuten die hun 

NIEUW
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