
Laudatio Erik ten Broeke 

Erik ten Broeke heeft veel betekend voor de cognitieve gedragstherapie. In 1992 kwam het 

boek ‘Gedragstherapie’ uit van Kees Korrelboom en Bobby Kernkamp. Dit boek vormde 

de basis onder het model dat later zou worden aangeduid als ‘Geïntegreerde Cognitieve 

Gedragstherapie’ waarin leertheoretische grondbeginselen samengevoegd worden met 

inzichten vanuit de cognitieve psychologie. De casusconceptualisatie vanuit functie- en 

betekenisanalyses is daar een uitvloeisel van, nu aangeduid met FABA.  

Het eerste boek van Kees en Erik verscheen in 2004 en het tweede, door sommigen nog 

steeds aangeduid als het ‘nieuwe boek’, in 2014. FABA is een begrip in Nederland en zelfs 

tot een dusdanig niveau dat de VGCt deze wijze van casusconceptualisatie als standaard 

voor de N=1 heeft benoemd. Deze denkwijze maakt het onderscheid tussen cognitieve 

therapie en gedragstherapie onnodig. Immers: leertheoretische principes zijn uitgewerkt 

in cognitieve representaties waarin klassieke en operante conditionering als cognitieve 

constructen worden beschreven.

Een tweede integratie waarvoor Erik zich heeft hardgemaakt is die tussen CGT en EMDR. 

EMDR, ontwikkeld als een veelbelovende interventie voor PTSS, groeide uit naar een 

zelfstandige therapievorm zonder het contact met CGT te verliezen, althans in Nederland. 

Dat hebben we vooral aan Erik te danken (hij had wel een paar ‘handlangers’). Zijn pogingen 

om de in Amerika ontstane polarisatie tussen beide therapievormen in Nederland te 

voorkomen, zijn geslaagd.  De traumasensitieve casusconceptualisatie die gebruikelijk is 

in EMDR-therapie draagt immers belangrijke leertheoretische grondbeginselen. Denk maar 

aan de befaamde zoekstrategie ‘rechtsom’ (inmiddels de ‘opvattingenroute’) die in feite 

een symbolische brug slaat tussen EMDR-therapie en CGT. De onderlinge uitwisseling heeft 

beide therapievormen wezenlijk verrijkt. CGT kan hiermee afrekenen met het imago niets te 

doen met ervaringen uit het verleden; de traumasensitieve zienswijze is immers ook in CGT 

doorgedrongen. Hoewel deze ontwikkeling jammer genoeg niet terug te vinden is in de 

CGT-protocollen. EMDR-therapie kan ingebed worden in een van oorsprong leertheoretische 

wijze van casusconceptualisatie.

Erik was en is een gedegen docent. Geroemd om zijn conceptuele zuiverheid en de heldere 

wijze waarop hij die kan overbrengen. Hij heeft de zeldzame combinatie van gedegen 

wetenschappelijke en theoretische kennis en vaardigheden van een ervaren rot in het vak! 

Erik heeft een imposante lijst van publicaties. Welgeteld 98 artikelen, 47 artikelen over EMDR, 

51 over CGT en aanverwante onderwerpen, 49 boekhoofdstukken en 13 boeken. Dan zijn 

de diverse forumbijdragen in verschillende tijdschriften niet meegeteld. Het eerste artikel 

schreef hij samen met Ad de Jongh in 1993:  ‘Een nieuwe behandelingsmethode voor angst 

en trauma’s: EMDR’. De invloed die Erik heeft gehad en nog steeds heeft, is niet meer weg te 

denken uit de Nederlandse praktijk van CGT en EMDR.

Zijn missie is compleet, zou je denken. Bijna! Een naamsverandering van de Vereniging voor 

Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) naar Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie 

(VCGt) zou hem zeer blij maken, zeker als het Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie 

gaat worden. Dat staat ook beter: VGCGt!

Vanwege zijn grote bijdrage aan de vereniging heeft de ledenraad Erik ten Broeke 

op 22 april 2022 het lidmaatschap van verdienste van de VGCt verleend.


