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Exposure triggert creativiteit en samen met patiënten haal je soms de 
gekste fratsen uit om hun verwachtingen te doorbreken. Ik denk vaak 
terug aan het inspirerende voorbeeld van Paul Salkovskis die zijn 
 handen in de wc-pot steekt en zijn vingers aflikt om de ideeën van  
een patiënt met smetvrees aan het wankelen te brengen. Vervolgens 
laat hij de patiënt zelf een ander, veel minder extreem, experiment 
uitvoeren. Goed voorbeeld doet goed volgen! 

VOORWOORD

Veel plezier!
Wat heb ik deze editie met veel genot gelezen! Het is altijd inspirerend om mensen  

enthousiast over hun vak te horen vertellen. Zo ook Dirk Hermans; het interview met hem 
over exposure is doorspekt van passie en plezier. Dat snap ik wel, want exposure raakt ook  

een snaar bij mij. Het is een effectieve techniek, waarbij je vaak direct resultaat ziet. 

Foto: Christiaan Krop

Kennisclip 
over exposure

Ik herken in het verhaal van Dirk ook de humor en 
lol die exposure teweeg kan brengen. Niet alleen 
in het contact met de patiënt, maar ook in het 
team waarin je werkt. Begrijp me niet verkeerd; 
exposure is een bloedserieuze techniek en je 
moet je vak goed verstaan om exposure goed  
te kunnen uitvoeren. Kijk daartoe ook eens naar 
de nieuwe kennisclip die recent hierover is 
 uitgekomen (scan de code). 

Ik wens iedereen veel leesplezier tijdens de feestdagen; heerlijk bij 
de kerstboom met het magazine op de bank, vergezeld van een hapje 
en een drankje. En als we het nieuwe jaar wederom met allerhande 
goede voornemens beginnen, dan wil Reinout Wiers ons vast onder-
steunen met zijn onlangs ontwikkelde nieuwe CBM-programma  
(ga dat lezen, op pagina 40). Zodat we weer voor een flesje water 
 kiezen, in plaats van een glaasje wijn. 

Marleen Rijkeboer

Voorzitter VGCt

VAN GENDEREN OPLEIDINGEN BV

Van Genderen Opleidingen BV is opgericht door Hannie 

van Genderen en sinds januari 2022 overgenomen door 

Remco van der Wijngaart. Het team van 10 zeer ervaren 

schematherapeuten verzorgt een breed scala aan 

cursussen, trainingen en workshops op het gebied 

van schematherapie. Daarnaast hebben deze docenten 

inmiddels een breed scala aan boeken over schema-

therapie 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.

ONS AANBOD

WWW.SCHEMATHERAPIEOPLEIDINGEN.NL  

 VERWACHT

• In januari 2023 start een nieuwe, 40 uurs Engelstalige

online opleiding schematherapie.

• We zijn in proces om het mogelijk te maken het

STAP-budget aan te vragen voor onze opleidingen.

• In december 2022 zijn bij Psyflix de ‘Personality Tapes’

verkrijgbaar met daarin onder andere onze bijdrage:

 4 sessies schematherapie bij een cliënt met een

 Borderline PS en een cliënt met een Vermijdende PS.

• Begin 2023 komt een Engelstalige vertaling uit van

‘Stoelentechniek, theorie en praktijk’.

Als steun voor 

Oekraïne zijn we in 

november een gratis 

online training gestart 

voor Oekraïense 

therapeuten.

Er loopt momenteel een 

online training schema-

therapie voor Chinese 

therapeuten; de eerste 

introductie van schema-

therapie in China.

UPDATES
Stoelentechniek

theorie en praktijk

Remco van der Wijngaart

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 persoonlijkheidsproblema-

tiek (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 Engelstalige trainingen 

online aan die ook toegankelijk zijn 

voor Nederlandse deelnemers die 

de Engelse taal enigszins 

machtig zijn:

• Online 40 hrs training course, 

starting on January 17, 2023.

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 schemathera-

peutische technieken voor 

HBO-geschoolde medewerkers 

in instellingen.

AUDIOVISUELE PRODUCTIES 

Check de site voor al onze 

Audiovisuele producties op het 

gebied van schematherapie en 

cognitieve gedragstherapie 

www.schematherapy.nl
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DIENSTEN EN DINGEN

OVERKOEPELEND

Nieuwe podcast

Natuurlijk weet je alles over angstbehandeling bij jeugdigen, maar  
het is dan nog niet altijd even makkelijk om je behandeling in de  
praktijk vorm te geven. In de dertiende aflevering van de VGCt-podcast 
beantwoordt Martine Onland, psychotherapeut BIG en gz-psycholoog 
BIG, daarom vragen uit het veld. Hoe betrek je ouders? Wat doe je 
wanneer leerervaringen niet generaliseren? En wat is nou eigenlijk  
de grootste mythe in het veld? En mocht je het willen weten,  
Martine vertelt ons ook waar zíj stiekem bang voor is.

Exposure, exposure, exposure

Exposure is een beproefde CGT-techniek. Toch zijn sommige 
behandelaren nog huiverig als het aankomt op het daadwerkelijk 
toepassen van exposure.  
Om je op weg te helpen hebben  
we een kennisclip ontwikkeld 
over exposure en een boekje met 
tips en tricks. Het boekje zit als 
bijlage bij dit magazine. Een einde-
jaarscadeau van de VGCt, voor jou!

De VGCt heeft samen met vijf andere 
P3NL-verenigingen met hbo-leden (en met 
steun vanuit P3NL) een opdracht gegeven 
aan adviesbureau SiRM om de positie van 
de hbo-professional in het werkveld te 
onderzoeken. De verkennende fase van het 
project wordt dit jaar afgerond. Er zijn drie 
gezamenlijke ambities geformuleerd:
•  Een clustering aanbrengen in de veelheid 

van functiebenamingen
•  Inzetten op de verenigde stem van 

hbo-professionals naar beleidsmakers  
en financiers

•  Betere afstemming tussen bestaande 
opleidingen en de arbeidsmarkt

SiRM heeft daarnaast factsheets gemaakt 
waarin de kern van het vak, rol in het werk-

veld, generieke kennisbasis, opleidingsaanbod 
en in- en uitstroommogelijkheden over-
zichtelijk per opleiding bij elkaar staan.  
Er zijn factsheets voor sociaal werk,  
verpleegkunde, verpleegkundig specialist 
ggz, toegepaste psychologie en voor acht 
post-hbo-opleidingen, waaronder die tot 
cgw’er. Deze factsheets worden binnenkort 
gepubliceerd via de VGCt en P3NL. Dit is een 
belangrijke eerste stap naar meer herken-
baarheid en structurering in het hbo-veld. 
De zes verenigingen maken een plan om 
met andere partijen verder te werken aan 
de gezamenlijke ambities in 2023. Via P3NL 
en de VGCt houden we je op de hoogte. 

Gezamenlijke ambitie P3NL: versterken herkenbaarheid  
en structurering (post-)hbo-professionals

Infographics psychosezorg

De zorg rondom psychose kan veel beter.  
Maar hoe dan precies? En wat kun jij als 
professional doen om je steentje bij te  
dragen? Samen met de NVGzP heeft de VGCt 
twee infographics gemaakt die je daarbij 
kunnen helpen. Print ze uit en hang ze op!

Download  
de infographics

Website P3NL

Boekje Kennisclip
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BEN JE EEN KOFFIEDRINKER?
“Zeker! Iedere dag begint met koffie, eerst thuis 
en daarna met de collega’s. Het is voor mij een 
goede manier om samen de dag te starten. Nu ik 
net voor de derde keer vader ben geworden, heb 
ik die koffie ook echt wel nodig!” 

BEÏNVLOEDT HET VADERSCHAP JE WERK?
“Het verandert de manier waarop ik in mijn werk 
sta op meerdere manieren. Door de kinderen 
ben ik mij bewuster geworden van de invloed 
van mijn eigen gemoedstoestand op de ander. 
Niets ‘spiegelt’ zó als kinderen dat doen: zij laten 
mij zien hoe ik op hen reageer. Maar de grootste 
verandering is misschien wel dat ik door de  
kinderen meer vertrouw op mijn intuïtie en 
daarin meer ontspannen ben, ook in het thera
peutisch contact.” 

DE VERENIGING EN HET WERKVELD BESTAAN 
MERENDEELS UIT VROUWEN. HOE IS DAT? 
“Ik ben niet anders gewend, eigenlijk. Op de  
universiteit waren de mannen al ver in de minder
heid en op mijn werkplekken daarna precies  
hetzelfde. Ik merk wel dat het erg gewaardeerd 
wordt als een man deel uitmaakt van een  
behandelteam. Mannen zijn soms toch wat  

provocatiever en dat kan leuke dingen brengen 
in een team. Het bracht mij ook iets moois: ik heb 
in dit wereldje mijn vrouw ontmoet.” 

HET THEMA VAN ONS CONGRES WAS ‘UNDER 
PRESSURE’. ERVAAR JIJ WERKDRUK?
“In mijn huidige positie ervaar ik niet te veel 
werkdruk. Ik heb wel zorgen over de druk op de 
ggz als geheel. Naar mijn idee zien wij binnen de 
verslavingszorg steeds meer een patiëntengroep 
die gedemoraliseerd raakt door lange wachtlijsten 
en aanmeldstops elders, onvoldoende begrepen 
klachten en mede daardoor onvoldoende resultaat 
van eerdere behandelpogingen. Dat men dan vaker 
naar middelen grijpt om zichzelf staande te houden, 
is dan wel weer voor te stellen. Ik vrees dat wij 
het drukker gaan krijgen, de komende jaren.” 

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

Mark de Lange. Mark is gzpsycholoog i.o. tot klinisch psycholoog 
psychotherapeut en werkt bij Tactus Verslavingszorg.

… Mark
KOFFIE MET...



“KIJK, NU BEN IK 
ZELF EEN SOORT  

VAN PSYCHOLOOG  
GEWORDEN”

Charlotte Koster 
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T
wee jaar geleden meldde Stan zich voor het 
eerst bij Charlotte. “Er zat toen een uitgeputte 
man voor me. Hij had last van paniekklachten, 
agressieve impulsdoorbraken en een over

spannen gevoel. Bovendien sliep hij slecht en had hij veel 
fysieke pijnklachten. Hierdoor kon Stan niet meer werken. 
Hij is gediagnosticeerd met PTSS en een depressie.”

INNERLIJKE ONRUST
“Het werd mij al snel duidelijk dat deze man een bewogen 
leven achter de rug had: een moeilijke jeugd maar ook 
later in zijn leven heeft hij met grote verlieservaringen 
en andere ingrijpende levensgebeurtenissen te maken 
gehad. De innerlijke onrust die daarbij kwam kijken, 
heeft hij geprobeerd kwijt te raken door uitbundig te 
leven en spanning op te zoeken in de vorm van sport 
maar ook criminele activiteiten.”

LEVENSLIJN EN EMDR
“Stan had een sterke behoefte te spreken en te delen 
over zijn leven tot nu toe en alles wat daarin had 
plaatsgevonden. Daarbij kwam veel verdriet los.  
Op basis van zijn verhaal hebben we een levenslijn 
gemaakt. Dat gaf hem overzicht en inzicht in hoeveel 
er was gebeurd én hoe hij daarmee omging. Dat was 
destijds vooral overleven, vechten en weer doorgaan. 
We hebben enkele gebeurtenissen geselecteerd  
en die behandeld met EMDR. Na het succesvol  
behandelen van een aantal trauma’s, hebben we  

deze therapievorm door het toenemende aantal fysieke 
klachten – zoals misselijkheid, krampen en slapeloosheid 
– vroegtijdig stopgezet.”

TIJDELIJKE OPNAME DAGBEHANDELING
“Toen we probeerden met antidepressiva te starten, lukte 
dit niet. Stan was zó angstig geworden voor de fysieke 
klachten. Die waren toegenomen bij de EMDR, maar ook 
medicatie verergerde die klachten, terwijl medicatie wel 
nodig was. We hebben besloten dat het voor Stan beter 
was om zich tijdelijk te laten opnemen. Vijf dagen per 
week kreeg hij acute deeltijdbehandeling. Hij kwam hier-
door meer tot rust, waarna hij toch met antidepressiva 
kon beginnen. De depressie werd minder, de angsten 
namen af en hij kon beter slapen. Gaandeweg werd na 
lichamelijk onderzoek door een specialist in het ziekenhuis 
ook duidelijk waar Stans fysieke pijnklachten vandaan 
kwamen: hij bleek een auto-immuunziekte te hebben.  
Dat was echt een eyeopener, dat je daar altijd rekening 
mee moet houden. Er kunnen ook andere oorzaken zijn.”

ACT
“Na bovengenoemde doorbraken wilde Stan de therapie 
graag voortzetten. Omdat hij aangaf nog veel met  
angstklachten te worstelen, ben ik met Acceptance and 
Commitment Therapie (ACT) gaan werken. Dat hielp  
hem om meer van een afstand naar zijn angsten te kijken.  
We deden oefeningen om zijn angsten te visualiseren,  
op afstand te zetten en de angst een bepaalde kleur of 

vorm te geven. Zo kon hij zelf invloed uitoefenen en werd 
de angst minder bedreigend. De angsten verdwijnen  
hiermee niet, maar Stan hoeft die nu niet meer continu in 
de gaten te houden. Ook zijn agressieve gevoelens heeft 
hij onder controle: ze zijn er nog wel, maar veroorzaken 
geen agressieve incidenten meer.”

AAN HET WERK
“Aan het eind van de behandeling spraken we ook over  
de gewone dingen in het leven, zoals werk. Zijn werk als 
timmerman wilde hij beetje bij beetje weer gaan oppakken. 
Hij had er zin in, maar vond het ook nog behoorlijk spannend. 
Ik heb hem geleerd te doseren, niet alles tegelijk te willen 
en zeker niet vanuit die voor hem bekende vechtmodus. 
Met meer kalmte en zich meer bewust van wat hij doet,  
is hij weer aan het werk gegaan.” 

DE EERSTE KLANT
“Zijn allereerste opdracht was meteen voor een heel bijzondere 
klant. Zij bleek namelijk coach te zijn en zeer geïnteresseerd 
in Stans verhaal over omgaan met angsten en depressie. 
Naar aanleiding daarvan schreef de coach een artikel over 
angsten voor op haar website, dat Stan mij een volgende 
sessie trots liet lezen. ‘Kijk’, zei hij lachend. ‘Nu ben ik zelf 
een soort van psycholoog geworden.’ Toen ik dat zag en 
las, wist ik dat alles waar we de afgelopen periode aan 
gewerkt hadden, echt was aangekomen. Geweldig hoe 
het inzetten van verschillende therapietechnieken tot zo’n 
mooi resultaat kan leiden.” 

MOOI 
WERKMOMENT

Welk mooi moment uit de praktijk zul je niet snel vergeten? In deze editie vertelt  
gz-psycholoog en systeemtherapeut Charlotte Koster over een bijzondere case.

De wijsheid van  
Stan de timmerman

Charlotte Koster werkt bij de forensische polikliniek van Transfore en vertelt over haar 
patiënt Stan (niet zijn echte naam). “Stan weet na een behandeling van bijna twee jaar  
zijn leven weer op te pakken en inspireert nu zelfs zijn eigen klanten met de kennis die hij 
tijdens onze therapiesessies heeft opgedaan.” 

Mooi werkmoment
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gische behandelingen voor PTSS. Daardoor weten we 
dat dat beter werkt dan een behandeling die alleen 
bestaat uit evidence based psychologische therapieën1,2,3. 
Maar het is nooit eerder vergeleken met een andere, 
nietfysieke activiteit als aanvulling op intensieve trauma
gerichte behandeling.”

BETER LEERVERMOGEN
Er bestaan verschillende theorieën waarom een 
beweegprogramma bijdraagt aan betere resultaten van 
de behandeling. Het zou een biologische reden kunnen 
hebben, vertelt Eline. Een voorbeeld daarvan is de toename 
van ‘brain derived neurotrophic factor’. “Simpel gezegd 
wordt deze factor gestimuleerd door fysieke activiteit en 
speelt het een rol bij de vorming van nieuwe neuronen. 

Dat bewegen gezond is, is bekend. Mogelijk draagt het ook bij aan 
de positieve effecten van traumabehandeling bij PTSS1,2,3. We weten 
echter nog niet of het bewegen zélf voor die positieve effecten  
zorgt of dat daar iets anders achter zit. Eline Voorendonk onderzocht 
het samen met haar onderzoeksteam in de APPART studie bij 
PSYTREC4. Een tipje van de sluier: de resultaten zijn verrassend.

E
line Voorendonk is coördinator onderzoek bij 
PSYTREC en eveneens verbonden als externe 
PhDstudent aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Interesse voor het onderwerp ‘fysieke 

activiteit’ begon bij haar scriptie voor haar klinische 
master en researchmaster, waarvoor ze onderzocht of 
fysieke fitheid kan beschermen tegen het ontwikkelen 
van intrusieve traumaherinneringen5. Een onderzoek 
gericht op preventie, dus. “Dat maakte me nieuwsgierig 
naar wat bewegen nog meer kan betekenen”, vertelt Eline.

PSYTRECPROGRAMMA
PSYTREC zet in op kortdurende en intensieve behande
lingen van PTSS. Die bestaan uit behandeldagen van 
acht uur ’s ochtends tot half tien ’s avonds, volledig op 
locatie of gecombineerd met onlinebehandelingen.  
De behandeling bestaat uit EMDRtherapie, exposure, 
psychoeducatie en een sport en bewegingsprogramma. 
Dit intensieve format voor PTSS blijkt zeer effectief6,7.  
Het is alleen onduidelijk óf en in welke mate de bewe
ging iets toevoegt aan de effectiviteit van deze intensieve 
programma’s8. “Er zijn al onderzoeken gedaan naar de 
toevoeging van fysieke activiteit aan reguliere psycholo

En die spelen dan weer een rol bij een goed leervermogen 
en een goed functionerend geheugen. Met andere woorden: 
beweging zorgt ervoor dat je makkelijker leert. Dit zou 
de werking van bijvoorbeeld exposuresessies kunnen 
versterken, omdat je brein daarin nieuwe, gezonde 
associaties aanleert. Door beweging zouden die beter 
blijven hangen.”

Theorie Theorie

VOETBALLEN VERSUS VERVEN

Wat bewegen écht  
bijdraagt aan  
traumabehandeling

“ DOOR BEWEGING  
KAN HET LEERVERMOGEN  
WORDEN VERSTERKT”

Eline Voorendonk onderzocht of een fysieke activiteit  

effectiever is dan een creatieve activiteit.
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Deelnemers uit beide groepen ontvingen dezelfde intensieve 
traumagerichte behandeling van acht dagen, waarin 
dagelijks exposure, EMDRtherapie en psychoeducatie 
werden gecombineerd. “Zowel de fysieke activiteiten als 
de controleactiviteiten bevatten geen therapie of 
psychologische interventies, zoals psychomotore of 
creatieve therapie. Het ging dus puur om het doen van 
een fysieke of nietfysieke activiteit”, verduidelijkt Eline. 

TACHTIG PROCENT DIAGNOSEVERLIES
In de APPARTstudie werd als primaire uitkomstmaat de 
verandering in PTSSsymptomen gemeten aan de hand 
van een klinisch interview en een zelfrapportagelijst  
(de KIP5 en de PCL5). Dat leverde interessante resultaten 
op. “Met de KIP5 en PCL5 maten we een grote daling in 
ernst van PTSSsymptomen en met de KIP5 zagen we 
ook een groot percentage verlies in PTSSdiagnose; maar 
liefst tachtig procent. Dit was in lijn met onze eerdere 
onderzoeken naar de effectiviteit van onze behandeling.” 
Tegen de verwachtingen in, gold dat voor zowel de groep 
die de fysieke activiteit uitvoerde, als voor de controle
groep. Dat verraste Eline, en het maakt haar extra 
nieuwsgierig. “Dit laat zien dat de meeste van onze 
theorieën niet altijd helemaal opgaan.” 

MOGELIJKE VERKLARINGEN
De resultaten van de APPARTstudie roepen veel vragen 
op, en ideeën voor vervolgonderzoek. “Een van de 
theorieën die ik noemde, is dat het effect van de activiteiten 
te maken heeft met nietspecifieke factoren van de 
activiteit. Zowel het fysieke programma, als het niet 
fysieke programma biedt de patiënt extra aandacht, 
afleiding en sociale steun. Mogelijk zijn dat de elementen 
die voor het positieve effect zorgen. Het kan ook zijn dat 
de controleactiviteiten hele eigen, positieve effecten 
teweegbrengen die gelijk zijn aan de positieve effecten 
van het bewegen. En dat we hiermee dus een alternatieve 
positieve toevoeging aan EMDRtherapie, exposure en 
psychoeducatie hebben gevonden. Beide mogelijkheden 
kunnen onderzocht worden door deelnemers die fysieke 
of creatieve activiteiten uitvoeren te vergelijken met een 
controlegroep waarvan de deelnemers helemaal geen 
activiteiten doen. De vraag is alleen of dat haalbaar is.”

VERVOLGONDERZOEK
Een andere mogelijke verklaring is dat de combinatie 
van evidence based behandelingen, exposure en 
EMDRtherapie op zichzelf dusdanig veel effect heeft,  
dat een plafondeffect wordt bereikt. “Dat zou de reden 
kunnen zijn dat we in ons onderzoek niet kunnen zien of 
de fysieke activiteit wel of niet beter werkt dan de controle
activiteit. Dat kan onderzocht worden door een vervolg
onderzoek te doen naar nonresponders; zien we bij hen 
wél een verschil?” Dit laatste lijkt Eline ook interessant. 
Ze noemt ook nog een onderzoek waarbij specifieke 
targetgroepen met elkaar vergeleken kunnen worden; 

maar bijvoorbeeld de aandacht, de afleiding en het 
doorbreken van sociale vermijding zouden de effecten 
kunnen verklaren. Dat zou betekenen dat de fysieke 
activiteit ook vervangen kan worden door andere, 
nietfysieke activiteiten.”

DE VERGELIJKING
Onder fysieke activiteit valt in dit geval middelmatig 
intensief bewegen. Eline: “In eerder onderzoek is 
aangetoond dat deze mate van bewegen het meeste 
effect laat zien in traumabehandelingen. De focus ligt  
op aeroob, conditioneel trainen – een verhoogde hartslag 
– aangevuld met een beetje krachttraining. In ons 
onderzoek, een RCT met in totaal 120 deelnemers, lieten 
we een groep PTSSpatiënten volgens een vast protocol 
op vaste momenten onder andere mountainbiken,  
op redelijk hoog tempo wandelen, voetballen, frisbeeën 
en basketballen. De deelnemers hadden een Fitbit om, 
zodat we hun hartslag konden meten. De controlegroep 
volgde een ander protocol met controletaken. Zij deden 
meer ‘creatieve’ activiteiten, zoals kleien, tekenen of 
bordspellen spelen. Ook zij droegen een Fitbit. Het 
belangrijkste was in hun geval dat de hartslag laag bleef.” 

THEORIEËN
Er zijn ook psychologische theorieën. “Beweging kan een 
vorm van interoceptieve exposure zijn. Wie aan een 
trauma herinnerd wordt, krijgt bijvoorbeeld een hogere 
hartslag. De theorie is dat als je die hoge hartslag in een 
andere context krijgt – bijvoorbeeld door beweging – je 
leert dat een hoge hartslag niet erg is en je rampgedachten 
niet uitkomen.” Een verbeterde slaap en emotieregulatie 
zijn andere mogelijk onderliggende mechanismen. 
Verder zou bewegen ook kunnen bijdragen aan de mate 
van self efficacy en zelfvertrouwen. “Tot slot kan het zijn 
dat het positieve effect van bewegen te maken heeft met 
nietspecifieke factoren. Niet het fysieke van de activiteit, 

werkt voor de één fysieke activiteit beter dan voor de 
ander? “Daar kunnen we veel van leren, verwacht ik. 
Maar ik ben bijvoorbeeld ook nieuwsgierig of er een 
optimale intensiteit en duur van beweging bestaat en of 
de timing ertoe doet. Zo hebben wij bij PSYTREC al laten 
zien dat wandelen direct na exposure effectiever was 
dan ervoor9. Onderzoek naar timing, dosering, duur en 
frequentie is nuttig, daar weten we nog te weinig van.” 
Genoeg vragen, maar we mogen er volgens Eline niet aan 
voorbij gaan dat de resultaten die de APPARTstudie 
hebben opgeleverd op zichzelf ook nuttig zijn. “We weten 
nu dat de fysieke activiteit die we bij PSYTREC al inzetten, 
kunnen vervangen door een creatieve activiteit. Wie niet 
van wandelen of voetballen houdt of lichamelijk niet in 
staat is om dat te doen, kan dan verven of kleien. Onze 
conclusie biedt mogelijkheden.” 

Theorie Theorie
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“ EXTRA AANDACHT, AFLEIDING 
EN HET DOORBREKEN VAN 
SOCIALE VERMIJDING KUNNEN 
DE EFFECTEN VERKLAREN”

“ ONDERZOEK NAAR TIMING, 
DOSERING, DUUR EN FREQUENTIE 
IS NUTTIG, DAAR WETEN WE  
NOG TE WEINIG VAN”
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hoe een therapeut meer dan 8000 bezoekers
per maand op zijn website krijgt;
wat coach Maaike heeft gedaan om binnen 1
maand 655 aanmeldingen te krijgen;
wat jij kunt doen om dit ook te bereiken met
jouw praktijk.

Het stappenplan om cliënten aan te
trekken met je website

bloomsite.nl/VGCt

MELD JE

GRATIS AAN

In deze training komt aan bod:

GRATIS ONLINE TRAINING
al 5000+ therapeuten gingen je voor

VOOR
MEER

CLIËNTEN!

22-2000-0220-13 VGCT 2022 #4

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 W
e hebben onlangs op het bureau en binnen het bestuur en 
de ledenraad een start gemaakt met de verdere professio
nalisering van de VGCt. De transitie naar een groter 
groeiende vereniging brengt veel veranderingen met 

zich mee, bijvoorbeeld qua taken, rollen en bevoegdheden van de 
werkorganisatie (bureau en kaderleden), het bestuur en de ledenraad, 
en hoe deze organen zich tot elkaar verhouden. Daarom is dit een mooi 
moment om in te stappen en mede de route van de VGCt te bepalen! Waar 
willen we heen en hoe doen we dat op een effectieve en prettige manier?

Wil jij de kaders vormgeven waarbinnen het bestuur en de werkorganisatie 
aan het werk gaan? Meepraten over door het bestuur te maken 
strategische keuzes, beleidsvoorstellen toetsen aan de gestelde  
kaders en jaarlijks terugkijken op het gevoerde beleid? Kortom, wil je 
je bezighouden met de vragen: doen we de goede dingen (wat is de 
focus van de VGCt? Dit komt terug in het jaaren beleidsplan) en wanneer 
doen we het goed (wat zijn de criteria/kaders? Je bepaalt deze vooraf), 
dan is de ledenraad iets voor jou! 

Ben je enthousiast geworden en wil je je verkiesbaar 
stellen, dan kan dat door de code te scannen!  
Je vindt daar ook meer informatie over de kies
kringen en de officiële taken van de ledenraad 
volgens onze statuten.

De vergaderingen voor de nieuwe ledenraad in 2023 zijn op vrijdag
middag 26 mei en 29 september (met gezamenlijke lunch) en op 
woensdagavond 1 november (tijdens het najaarscongres). Als je in  
de ledenraad zit, krijg je onder andere een jaarlijkse vergoeding van 
maximaal € 800, kosteloze deelname aan het najaarscongres (exclusief 
precongress workshops) en de kans om je te bewegen in het dynamische 
speelveld van de VGCt en nieuwe contacten op te doen. 

PS: Februari 2023 is stemmaand! Het is belangrijk dat je als geregistreerd 
lid jouw stem uitbrengt. Jij bepaalt wie er in de ledenraad komt en  
wie de komende drie jaar verstandige afwegingen gaat maken voor de 
vereniging als geheel. No pressure ;)

Lisa de Kok is juridisch beleidsmedewerker 

bij de VGCt.

Stel jij je kandidaat…
… voor de ledenraad? Volgend jaar zit het er alweer op voor de huidige ledenraad.  
Ze begonnen in 2020, midden in de coronatijd, en ploegden zich door vele digitale  

vergaderingen heen (het eerste live moment was pas tijdens het najaarscongres van 2021). 
Respect daarvoor! In 2023 is het tijd voor een nieuwe groep om van start te gaan.

JURIDISCH
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BEHANDELING VAN DEPRESSIE EN COMORBIDE 
PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN
Voor Koppers en collega’s was het in de klinische praktijk 
de bedoeling om mensen met depressie en veelal met 
comorbide persoonlijkheidsstoornissen binnen zestien 
sessies van hun depressie af te helpen. Een haast onmoge
lijke taak, aldus veel behandelaars. Toch gingen Koppers 
en consorten de uitdaging aan. In de behandelkamer 
vergeleken zij verschillende kortdurende behandelingen 
met elkaar. Gedurende zijn functie als manager behandel
zaken en klinisch psycholoog bedacht Koppers bovendien 
om kortdurende schemagroepstherapie van twintig 
sessies en een langdurende schemagroepstherapie van 
zestig sessies te implementeren voor de behandeling 
van persoonlijkheidsstoornissen. De vooruitgang tijdens 
deze behandelingen werd bijgehouden en de basis voor 
het proefschrift was gelegd. 

TERUGVAL
De eerste studie was een RCT waarin een kortdurende 
psychodynamische behandeling van zestien sessies  
voor depressie werd vergeleken met een kortdurende 
psychodynamische behandeling met additionele 
farmacotherapie. Vijf jaar later bleek dat de terugval na 
de kortdurende psychodynamische behandeling 42% 
was. Er was geen significant verschil met additionele 

farmacotherapie. Koppers bekijkt het van de positieve 
kant: “Dat terugvalpercentage lijkt redelijk hoog, maar 
zestig procent blijft dus stabiel na deze kortdurende 
behandeling. Als je dan bedenkt dat van mensen die 
geen behandeling krijgen, tachtig procent binnen vijf jaar 
weer een terugval heeft, is het toch een flinke verbetering. 
Kortdurende behandeling heeft dus wel degelijk zin.”

COMORBIDE PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMATIEK
Ook werd het effect van een comorbide persoonlijkheids-
stoornis op de behandeling van depressie onder de loep 
genomen. 196 mensen met een depressie en mét of 
zonder comorbide persoonlijkheidsstoornissen werden 
in een RCT behandeld met ofwel cognitieve gedrags-
therapie (CGT), ofwel kortdurende psychodynamische 
therapie. Een comorbide persoonlijkheidsstoornis  

Theorie Theorie

INTERVIEW MET KLINISCH PSYCHOLOOG DAVID KOPPERS

“ Deins niet terug voor k ortdurend behandelen 
bij depressie en persoo nlijkheidsstoornissen”

Met zijn ervaring in de klinische praktijk was David Koppers sceptisch over 
het kortdurend behandelen van mensen met depressie en persoonlijkheids
problematiek. Ook het protocollair behandelen van mensen met depressie en 
comorbide persoonlijkheidsstoornissen vond hij lang niet altijd toereikend 
voor de ernst van dergelijke problematiek. Bovendien plaatste hij vraagtekens 
bij de langetermijn effecten van kortdurend behandelen. Reden genoeg voor 
Koppers om deze vraagstukken te onderzoeken in zijn proefschrift getiteld: 
‘Exploring the effect of psychotherapy and comorbidity on the course of depression 

and personality disorders’. Dit leverde onverwachte bevindingen op. 

“ HET TERUGVALPERCENTAGE LIJKT 
REDELIJK HOOG, MAAR ZESTIG 
PROCENT BLIJFT DUS STABIEL NA  
DEZE KORTDURENDE BEHANDELING”
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wilden stoppen omdat ze tevreden waren met de resultaten, 
aanzienlijk meer verbeterden dan de mensen die na zestig 
sessies de groepstherapie verlieten. “Dit biedt aanwijzingen 
dat je kunt beginnen met kortdurende schemagroeps
therapie. We weten echter niet zo goed wat je cliënten die 
na kortdurende behandeling niet herstellen moet aanbieden: 
langdurige therapie of intensieve behandeling? Een aantal 
studies laat zien dat steunende, goed gestructureerde 
behandelingen niet minder effectief zijn dan specialistische 
intensieve (dag)behandelingen”, aldus Koppers. 
De laatste studie was een RCT waarin bij 95 mensen met 
een borderline persoonlijkheidsstoornis het effect van 
mentalization based treatment (MBT) werd vergeleken 
met een intensieve standaardbehandeling van ongeveer 
anderhalf jaar. Daaruit bleek dat MBT eigenlijk net zo 
(kosten)effectief is als een intensieve behandeling. Koppers 
vat enthousiast samen: “Dat is natuurlijk een fantastische 
bevinding. Dat betekent dat je deze patiënten niet zozeer 
anderhalf jaar dagbehandeling hoeft aan te bieden, wat 
tot voor kort de norm was, maar dat je ook kunt starten 
met een ambulante behandeling van één tot twee jaar, 
waardoor je veel meer mensen kunt behandelen. Dat kan 
ook prima uitgevoerd worden door gz-psychologen in 
plaats van door specialisten. En ook dat kan leiden tot 
een verkorting van de wachtlijsten.”

EVALUATIE EN SHAREDDECISION MAKING 
Op basis van zijn bevindingen zou Koppers aanbevelen 
om tussentijds met cliënten te evalueren of zij willen 
doorgaan met de therapie of dat ze willen stoppen.  
“Als ze tevreden zijn met de resultaten hoef je niet per se 
door te gaan tot het einde van de groepsbehandeling. 
Het is belangrijk om tussentijdse evaluatiepunten in te 
bouwen. Dat kan leiden tot enorme verkorting van 
wachtlijsten. Als 25% herstelt na een kortdurende 

voorkomen is ook een mogelijkheid. Laat deze patiënten 
wel weten dat de therapie ook nog kan doorwerken na 
einde behandeling, zodat zij niet per definitie direct voor 
een vervolgbehandeling gaan.”

BETER KORT DAN LANG?
Voor persoonlijkheidsstoornissen met comorbide 
depressieklachten was het streven om de klachten te 
verlichten met schemagroepstherapie binnen twintig 
sessies. Ter vergelijking, en omdat het volgens hen beter 
past bij de ernst van de problematiek, implementeerden 
Koppers en zijn collega’s ook langdurige schemagroeps-
therapie van zestig sessies voor persoonlijkheidsstoornissen. 
Alle behandelingen bevatten start-, tussen-, eind- en 
follow-upmetingen die met de 225 patiënten werden 
besproken. Zowel symptomen als maladaptieve schema’s 
verbeterden in beide groepen.
Koppers over de bevindingen: “Waar we achter kwamen, 
was dat 26 procent van onze doelgroep (mensen met een 
persoonlijkheidsstoornis met of zonder comorbide 
depressieve klachten) herstelde na een kortdurende 
behandeling van twintig sessies. Dat percentage lijkt 
misschien laag, maar het is bijzonder dat mensen met 
zulke ernstige problematiek na twintig sessies kunnen 
herstellen. Ik merkte dat de patiënten door de schema-
therapie handvatten kregen, waardoor ze zich zowel 
binnen hun relatie als op het werk beter voelden en  
weer door konden met hun leven”. Bij de langdurende 
therapiegroep viel op dat mensen die na veertig sessies 

bleek slechts een klein negatief effect te hebben op het 
behandelbeloop van depressie. Bovendien verbeterden 
beide patiëntgroepen, dus mét comorbide persoonlijk-
heidsstoornis en zonder comorbide persoonlijkheids-
stoornissen, aanzienlijk voor wat betreft symptomen 
tijdens en ook na de behandeling. “Mijn hypothese dat 
comorbiditeit een fors negatief effect zou hebben, moest 
ik verwerpen. En dat is natuurlijk goed nieuws, omdat 
het aangeeft dat je mensen met een depressie, of ze  
nou wel of geen comorbide persoonlijkheidsstoornis 
hebben, een kortdurende behandeling kunt aanbieden. 
Daardoor kun je meer mensen helpen”, aldus Koppers. 
Een kanttekening bij deze bevindingen is dat beide 
patiëntgroepen nog relatief hoge depressiescores hadden 
bij follow-up na een half jaar. Bij dit soort restklachten is 
de kans op terugval groter. Koppers adviseert daarom 
patiënten goed te informeren: “Laat patiënten met 
restklachten kiezen: of tijdelijk een therapieonderbreking, 
of de behandeling juist verlengen of intensiveren. Een 
preventieve boostersessie aanbieden om terugval te 

behandeling, dan kun je met de 75% van de mensen  
die nog klachten ondervinden bespreken wat de 
vervolgstappen kunnen zijn. Ik schat in dat je daarmee 
de behandelduur aanzienlijk kunt verkorten. Want op  
dit moment zijn er wachtlijsten in de ggz, zeker bij 
persoonlijkheidsstoornissen, die kunnen oplopen tot  
een jaar of langer. En dat is natuurlijk onverkwikkelijk, 
ethisch gezien.” 

REFLECTIE
Reflecterend op de bevindingen van zijn proefschrift is 
Koppers anders gaan denken over kortdurend behandelen: 
“Ik ben eigenlijk wat meer teruggekomen op mijn 
hypotheses. Of het nou gaat om mensen met een 
depressie, mét of zonder comorbide persoonlijkheids-
stoornissen of mensen met een persoonlijkheidsstoornis 
mét of zonder depressieve klachten. Deze hele groep zou 
kunnen profiteren van een kortdurend behandeltraject. 
Dus ik ben er meer van overtuigd geraakt dat je met 
minder middelen veel meer mensen kunt behandelen.” 
Wat betreft de toekomst is Koppers duidelijk: “We moeten 
een beetje afstappen van vergelijkende studies tussen 
behandelmethodiek. In plaats daarvan moeten we ons 
richten op vragen rondom de vorm van de behandeling: 
kort versus lang, intensief versus niet-intensief. Wat is  
de juiste dosering bij de behandeling van persoonlijk-
heidsstoornissen en bij wie is welke dosering passend?  
Daar weten we nog veel te weinig over.” 

Theorie Theorie

David Koppers
David Koppers startte zijn promotieonderzoek aan  
de Vrije Universiteit Amsterdam in 2015 en verdedigde 
zijn proefschrift getiteld ‘Exploring the effect of 
psychotherapy and comorbidity on the course of 
depression and personality disorders’ op 20 april  
van dit jaar. Momenteel is hij werkzaam als klinisch 
psycholoog op de forensische polikliniek van Inforsa, 
onderdeel van ARKIN. Zijn meest recente onderzoeks-
project focust op het effect van behandeling bij 
mensen met persoonlijkheidsstoornissen in een 
forensische ambulante setting. 

“ LAAT PATIËNTEN MET RESTKLACHTEN 
KIEZEN: OF TIJDELIJK EEN THERAPIE-
ONDERBREKING, OF DE BEHANDELING 
JUIST VERLENGEN OF INTENSIVEREN”

“ DIT BETEKENT DAT JE OOK 
KUNT STARTEN MET EEN 
AMBULANTE BEHANDELING 
VAN ÉÉN TOT TWEE JAAR, 
WAARDOOR JE VEEL MEER 
MENSEN KUNT BEHANDELEN”
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Vera is 31 jaar en komt bij Burcu Guler-Dursun met dwang- en sociale  
angstklachten en trekken van een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. 

Ze heeft last van de overtuiging dat de gezondheid van haar naasten  
verslechtert en dat er door haar gedachten mogelijk zelfs iemand overlijdt. 

Cliënte probeert dit te voorkomen door dwangmatig gedachten te  
neutraliseren door middel van positieve gedachten. Ze vermijdt ook infor-

matie over ziekte en dood door niet meer naar het nieuws te kijken.  
De ziekte van haar broertje lijkt een luxerende factor voor haar dwang-

klachten. Daarnaast bezorgt het onderhouden van sociale contacten haar 
veel spanning en heeft Vera angst om afgewezen of negatief beoordeeld te 
worden. Vera geeft aan het meeste last te hebben van de dwangklachten, 

dus daar start Burcu de behandeling mee. 

Burcu Guler-Dursun

Functie: 
Cognitief gedragstherapeut

Werk: 
Burcu werkt vijf jaar bij HSK in Enschede en is  

sinds 1 oktober 2022 officieel cognitief gedrags
therapeut. Bij HSK heeft zij ook haar N=1 uitgevoerd. 

Ze studeert nu door voor gzpsycholoog.

“ NET ALS VERA GROTE STAPPEN 
MAAKT, HOORT ZE DAT HAAR 
BROERTJE ONGENEESLIJK ZIEK IS"

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

D e behandeling is in eerste instantie gebaseerd  
op het protocol bij een obsessief compulsieve 
stoornis en wordt later aangevuld met interventies 
voor het verminderen van sociale angst, veranderen 

van de vermijdende gedragspatronen en het versterken van 
de losmaking en autonomie bij cliënte. De behandeling is 
gericht op cognitief gedragstherapeutische principes en 
bestaat uit 23 sessies.

ERP
Burcu start met exposure en responspreventie (ERP) om 
ervoor te zorgen dat Vera haar dwanghandelingen niet meer 

het moeilijk vindt en af en toe een terugval heeft, kan ze de 
opdrachten vaak succesvol volbrengen. Haar dwangklachten 
verminderen.

METACOGNITIEVE TECHNIEKEN
Naast ERP zet Burcu ook metacognitieve technieken in. 
Omdat Vera ervan overtuigd is dat haar naasten ziek worden 
of doodgaan als zij daaraan denkt, laat Burcu haar tijdens 
een behandeling proberen om de klok in de behandelkamer 
met haar gedachten te laten vallen. Omdat dit Vera niet lukt, 
realiseert ze zich dat ook haar dwanggedachten niet uit 
hoeven te komen. Haar dwanggedachten verminderen.

GROOTSTE ANGST KOMT UIT
Net als Vera grote stappen maakt in haar behandeling, hoort 
ze dat haar broertje ongeneeslijk ziek is. Burcu merkt dat 
Vera’s klachten direct weer toenemen en vindt het lastig hoe 
nu verder te behandelen. Na al die behandelingen en nieuwe 
overtuigingen komt Vera’s grootste angst nu immers toch 
uit. Na overleg met haar supervisor besluit Burcu verder te 
gaan met metacognitieve technieken en cliënte te leren dat 
niet al haar dwanggedachten uitkomen.

CLIËNTE BREEKT BEHANDELING AF
Als Vera in verband met haar zieke broertje voor haar gevoel 
geen tijd en ruimte meer heeft voor de sessies, kiest ze ervoor 
de behandeling voortijdig te beëindigen. Er vindt een evaluatie

uitvoert. Als Vera zich bijvoorbeeld aankleedt en iets 
negatiefs denkt, moet ze zich van zichzelf opnieuw aankleden, 
maar dan met een positieve gedachte. Burcu geeft haar de 
opdracht om dat niet meer te doen. Daarbij legt ze veel uit 
en motiveert ze Vera om ERP uit te voeren. Ondanks dat Vera 

gesprek plaats en Burcu zet een terugvalpreventieplan  
op. Zij adviseert Vera om, wanneer zij er klaar voor is, de 
behandeling weer op te pakken en nader onderzoek te laten 
doen naar persoonlijkheidsproblematiek.

VERSCHUIVING IN DYNAMIEK
Na de behandeling is er geen sprake van herstel; klachten 
persisteren. De doelen zijn niet volledig behaald. Het nieuws 
over Vera’s broertje zorgt mogelijk voor het vervallen in oude 
patronen en een toename in klachten. Er is wel sprake van 
een verschuiving in de dynamiek van de dwangklachten.  
De geloofwaardigheid van de disfunctionele opvatting over 
het voorkomen van ziekte en dood bij naasten door dwang
handelingen is verminderd. 

Metacognitieve  
vaardigheden bevorderen

Terugblik

Burcu: “Het was een pittige behandeling die voor mij niet  
als ‘af’ voelt, omdat de behandeling voortijdig is gestopt. 
Het eindresultaat was dan ook geen herstel, iets wat je als 
therapeut graag wil bereiken. Als ik het opnieuw kon 
doen, had ik in de beginfase meer onderzoek gedaan 
naar Vera’s persoonlijkheidsproblematiek. Als ik had 
geweten dat die zo hardnekkig was, had ze misschien 
beter een andere behandeling kunnen krijgen. Op het 
gebied van dwangklachten heb ik haar wel nieuwe 
inzichten kunnen geven. Vera wist na de behandeling dat 
haar gedachten veel minder invloed hebben dan ze zelf 
dacht én dat zij niet verantwoordelijk was voor de dingen 
die om haar heen gebeurden. Daar ben ik trots op. Het 
moeilijkste moment in de behandeling was het nieuws 
dat haar broertje ongeneeslijk ziek was. Haar grootste 
angst kwam uit terwijl ze net was gestopt met haar dwang
handelingen. De theorie die wij hadden behandeld –  
dat er niets vervelends zou gebeuren zonder die dwang
handelingen – klopte in de realiteit dus niet, vanuit haar 
logica. Zo’n situatie had ik nog niet eerder meegemaakt. 
Daarom heb ik samen met mijn supervisor overlegd wat 
te doen. Ik ben verdergegaan met de metacognitieve 
technieken, maar achteraf gezien had ik aan die technieken 
nog meer aandacht aan kunnen besteden. Ook merkte ik 
te laat op dat Vera erg passief en vermijdend is en ik me 
daardoor soms te oplossingsgericht opstelde. Bij een 
vermijdende persoonlijkheidsstoornis wil je dat de cliënt 
zelf in mogelijkheden gaat denken, daarvoor had ik meer 
achterover kunnen leunen. Al met al was er door het 
voortijdig stoppen van de behandeling geen sprake van 
herstel, maar heeft Vera wel stappen gemaakt.”
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Theorie Theorie

Lotte Hendriks en Rémi Bouwer maakten een bijzonder prentenboek, 
bedoeld om jonge kinderen te helpen praten over nare ervaringen. 
Het verhaal gaat over Doris de Das, die het liefst de hele dag een potje 
dennenbal speelt. Maar het wordt al snel duidelijk dat het niet goed 
gaat met Doris. Wat is er met hem aan de hand? De dieren die hij 
tegenkomt, stellen niet de goede vragen om hem te laten praten.  
Totdat Doris vogel tegenkomt, die wél de juiste vragen weet te vinden. 
Doris gaat vertellen en je ziet hoe hem dat oplucht. 

specifiek trauma bij jonge kinderen? Niet alleen door 
professionals maar ook door ouders en leerkrachten? 
Van jongeren en volwassenen die bij mij kwamen, hoorde 
ik steeds vaker de reactie ‘Ik loop hier nu al jaren mee en 
het is mij nooit gevraagd. Als ik hier tien of twintig jaar 
terug over had kunnen praten, had ik nu misschien niet 
tegenover jou hoeven zitten.’ Dat greep heel erg aan. En 
het bleek niet om alleen een aanname van mij te gaan. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het kunnen 
praten over trauma en er een fijne steunreactie op krijgen, 
de kans op het ontwikkelen van een PTSS verkleint.”

CHEMIE ALS MEERWAARDE
Rémi Bouwer, goede vriendin van Lotte, is eigenaar  
van Dolly Warhol, een creatief bureau dat werkt op het 
snijvlak waar creativiteit, cultuur en maatschappelijke 
onderwerpen samenkomen. “Wij hadden het proefschrift 
van Lotte vormgegeven en die samenwerking smaakte 
naar meer. Lotte vertelde dat ze graag een prentenboek 
wilde maken als hulpmiddel om met jonge kinderen het 
gesprek aan te gaan over nare ervaringen. We hebben 
toen samen in twintig minuten het verhaal op een groot 
vel papier geschetst.”
De VGCt verleende het duo een subsidie voor de uitwerking 
van het idee. “Om de twee weken kwamen we bij elkaar 
om het over vorm en inhoud te hebben. Lotte met haar 
expertise en ik met mijn creatieve brein” vertelt Rémi. 
“Daar kwam later ook Patrick van Vliet bij, illustrator bij 
Dolly Warhol. Je bent altijd op zoek naar een klik met 
elkaar. En de chemie die daar dan uitkomt is net de 
meerwaarde die je, naar ik hoop, terugziet in het boek.”

GOEDE FEEDBACK
Lotte vertelt dat ze al vroeg in het proces jongeren erbij 
betrokken hebben die als kind getraumatiseerd raakten 
en daar lang niet over durfden te vertellen. “Niemand 
vroeg er ook naar. En dát was een hele belangrijke.  
De jongeren in dit project beoordeelden de schetsen.  
Zij gaven zulke goede feedback, dat vond ik goud! Dat heeft 
het verhaald absoluut gevormd.”

L
otte Hendriks is klinisch psycholoog en werkt  
bij Overwaal, expertisecentrum Angst, Dwang  
en PTSS. Ze houdt zich voornamelijk bezig met 
PTSS, bij zowel kinderen als volwassenen. Toen zij 

tien jaar geleden met haar promotieonderzoek startte, 
merkte ze dat het moeilijk was om aanmeldingen te krijgen 
voor haar onderzoek naar de effectiviteit van een kort-
durende, intensieve traumabehandeling bij jongeren. 
 

TABOE OP VRAGEN NAAR TRAUMA DOORBREKEN
“Het boek is breed inzetbaar”, gaat Lotte verder. “Het kan 
een op een worden voorgelezen, maar ook in een kring-
gesprek op een kinderdagverblijf of basisschool. In aan-
vulling op het boek hebben we een website ontwikkeld 
met vragen die je kan stellen als je het boek voorleest.  
En je vindt er een stappenplan dat je kan volgen als een 
kind zegt dat het iets naars heeft meegemaakt. Die stappen 
zijn toepasbaar als het kind een kleine nare ervaring 
heeft meegemaakt, maar ook bij trauma’s. We hopen 
met dit project het taboe dat rust op het vragen naar 
trauma verder te doorbreken.” 

VRAGEN NAAR TRAUMA
“Als je naar de cijfers kijkt, zijn die jongeren er genoeg”, 
zegt Lotte, “maar toen ik er verder in dook, merkte ik dat 
een deel van de hulpverleners terughoudend was om 
naar trauma te vragen. Terwijl het state-of-the-art is om 
dat in iedere intake te doen, ongeacht de aanmeldings-
klacht. Ik begon er meer op te letten. Want werd er wel 
voldoende gesproken over nare ervaringen en meer  

Ik wil je iets vertellen

“ WE HOPEN MET DIT 
PROJECT HET TABOE 
DAT RUST OP HET 
VRAGEN NAAR TRAUMA 
TE DOORBREKEN”

De VGCt wilde dit project  
graag financieel ondersteunen:
• Het past bij ons speerpunt ‘Kind&Jeugd’
• Het voorziet in een duidelijke behoefte
•   De website ikwiljeietsvertellen.nl geeft onze leden 

 nuttige informatie en hand-outs
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Nieuw: begeleide  
intervisie in opleiding 
tot cognitief  
gedragstherapeut
In 2022 is de VGCt een pilot gestart met de opleiding tot cognitief 
gedragstherapeut nieuwe stijl. Hierbij hebben cgt’ers i.o. met andere 
cgt’ers i.o. intervisiesessies over therapeutfactoren of technische  
aspecten van CGT vanuit de doelen in hun persoonlijk ontwikkelingsplan 
(POP). Wat houdt de begeleide intervisie precies in? Welke thema’s 
komen aan bod? En wat heb je eraan? Supervisoren Marjon Peters en 
Caroline Korsten en supervisant Nadia Elamrani leggen het uit.

THERAPEUTFACTOREN
De begeleide intervisie bestaat uit tien sessies van 90 
minuten of vijf sessies van 180 minuten. “In deze sessies 
richten we ons niet zozeer op cliënten en casuïstiek”,  
vertelt Caroline, “maar vooral op de ontwikkeling van je 
rol als therapeut. Er is ruimte om te oefenen met therapeut
factoren en CGTtechnische leerdoelen. Aan de hand van 
jouw POP kijken we naar wat het werk met jou als therapeut 
doet. Wat heb je daarin nodig en hoe kun je goed voor 
jezelf zorgen?” Marjon vult aan: “Thema’s die bij de eerste 
pilotgroep aan bod kwamen, waren zelftwijfel, zelfzorg, 
onzekerheid bij bepaalde cliënten, grenzen aangeven, 
hoge eisen aan jezelf stellen, therapist drift, maar ook: 
hoe profileer je je binnen een organisatie?”

VAN ELKAAR LEREN
“Elke sessie stelt een andere supervisant een onderwerp 
uit zijn of haar POP centraal”, vertelt Nadia. “Daardoor 
focus je niet alleen op jezelf, maar zie je ook waar anderen 
tegenaan lopen. Zo vertelde een andere supervisant dat 
ze moeite had om in haar werk grenzen te stellen en die 
tijdig aan te geven. Ik had me nooit gerealiseerd dat ik 
daar zelf eigenlijk ook best wel moeite mee heb. In mijn 
POP lag de focus op zelfreflectie, maar toen dit thema 
werd behandeld, heb ik daar ook veel aan gehad. Ik geef 
nu beter en sneller mijn grenzen aan in gesprekken met 

cliënten.” Marjon: “We onderzoeken een bepaald thema 
of probleem bij de begeleide intervisie met z’n allen, dus 
niet alleen degene waar het over gaat. Daardoor leer je 
er allemaal van en kan ook iedereen er iets mee.” Caroline: 
“Dat onderzoeken doen we aan de hand van verschillende 
methodes, denk aan een rollenspel, de incidentmethode 
of het lezen van een bijpassend artikel.”

ONLINE SESSIES
De sessies van de eerste pilotgroep vonden allemaal 
online plaats. “De supervisoren en supervisanten wonen 
verspreid door heel Nederland, daarom hebben we 
gekozen voor online sessies”, vertelt Marjon. Hoe Nadia 
dat heeft ervaren? “Heel prettig. Om de week op dinsdag-
ochtend zat ik er klaar voor. In mijn eigen omgeving,  
zonder reistijd. En ik vond het ook niet afdoen aan de 
verbinding, die voelde ik evengoed met de andere super-
visanten. Die verbinding is belangrijk, want je moet je 
veilig voelen in een groep om je persoonlijke ontwikkeling 
te durven bespreken.” Caroline zegt: “We waren nu met vier 
supervisanten, maar er is plek voor acht supervisanten in 

een begeleide intervisiegroep. Hoe meer mensen meedoen, 
hoe waardevoller het wordt.”

AANRADER
Waarom Caroline, Marjon en Nadia de begeleide intervisie 
en dus de VGCt-opleiding nieuwe stijl aanraden? Caroline: 
“Bij leertherapie ben je vooral met jezelf bezig, ook als je 
het in groepsverband doet. Bij begeleide intervisie ben je 
met jezelf én de andere supervisanten in de groep bezig 
waardoor je van elkaar leert.” Marjon: “Daarom biedt de 
begeleide intervisie meerwaarde ten opzichte van de 
leertherapie. Supervisanten kunnen dingen makkelijk 
met elkaar bespreken en elkaar tips geven.” Nadia: “Het is 
inderdaad een veilige plek waar je op een gestructureerde 
manier kunt overleggen over de dingen waar je tegenaan 
loopt bij jezelf. Zo heb ik veel beter leren reflecteren op 
mijzelf in mijn werk. Niet alleen door de supervisoren, maar 
ook dankzij de andere supervisanten. Heel waardevol,  
ik kan het iedereen aanraden!”

NIEUWE STIJL
Je kunt tot 1 juli 2023 kiezen of je de VGCt-opleiding 
oude stijl (met leertherapie) of VGCt-opleiding nieuwe 
stijl (met begeleide intervisie) wilt volgen. Daarna volgen 
alle supervisanten de VGCt-opleiding nieuwe stijl. 

Marjon Peters is naast docent en supervisor  
VGCt ook gz-psycholoog en psychotherapeut, 
zowel in haar eigen praktijk InSight4U als bij  
GGZ Oost Brabant. Ze heeft de EMDR Online app 
ontwikkeld en is EMDR Europe practitioner.  
Ze gaat in opleiding tot EMDR supervisor (VEN)  
en is schematherapeut i.o. senior.
Caroline Korsten is naast supervisor bij de  
VGCt ook gz-psycholoog in haar eigen praktijk, 
regiebehandelaar, app-ontwikkelaar en docent.
Nadia Elamrani is behandelend psycholoog  
in haar eigen praktijk en volgt nu de opleiding  
tot cognitief gedragstherapeut VGCt.
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Vervolgcursus CGT

Van trauma naar 

persoonlijkheidsstoornissen.

25 mei 2023

In deze 50-urige blended vervolgcursus 

CGT vormt de ontwikkeling van trauma 

naar persoonlijkheidsstoornissen de rode 

draad. Daarnaast ga je kijken naar wat 

jijzelf meebrengt in de therapeutische 

relatie met je cliënt.

leren maakt beter.

Wij zijn op zoek naar 

docenten

Cognitief 

gedragstherapeutisch

werker.

17 februari 2023

Deze post-HBO module bestaat uit een 

basis- en verdiepingsdeel, van elk 24 uur. 

Je leert in deze module over de 

begeleiding van diverse angststoornissen, 

stemmingstoornissen en impulscontrole 

problematiek.
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W
e spreken van een negatieve geheugen

bias wanneer mensen negatieve, meestal 

zelfgerelateerde informatie onbewust 

makkelijker onthouden dan neutrale of 

positieve informatie. Geheugenbias was al veelvuldig 

gevonden bij verschillende enkelvoudige psychische 

stoornissen, maar evidentie voor predictie is pas in 

twee depressiestudies gevonden. Daarom – en omdat 

comorbiditeit eerder regel dan uitzondering is in de  

klinische praktijk – wilden we geheugenbias prospectief 

en als transdiagnostische predictor onderzoeken bij 

mensen met uiteenlopende psychische klachten. 

We vonden dat negatieve geheugenbias een toename 

in psychische klachten én problemen in psychosociaal 

functioneren voorspelt over een periode van vier jaar  

óók na correctie voor depressie en jeugdtrauma. Mensen 

met minder negatieve geheugenbias scoorden bovendien 

hoger op welbevinden. Replicatiestudies moeten nog 

volgen, maar het lijkt erop dat geheugenbias voorspel

lende waarde heeft voor psychische klachten en  

functioneren. Dit is belangrijk vanuit een klinisch  

perspectief: mogelijk kunnen we met geheugenbias als 

target toekomstige behandelingen verder verbeteren.

In het werkveld is veel aandacht voor factoren die 

maken dat iemand zich wel of niet goed aanpast aan 

stress of life events. In lijn met mijn promotieonderzoek 

en het Cognitive Model of Resilience1, bereiden wij binnen 

Pro Persona een onderzoek voor naar veerkrachts-

factoren bij psychose. Mensen met psychose maken 

relatief veel stressvolle gebeurtenissen mee. We kunnen 

Geheugenbias 
bij psychose

nog onvoldoende voorspellen wie terugvalt in een  

psychose en waarom. Stress lijkt hierbij een belangrijke 

rol te spelen, maar waarom past de een zich succesvol aan 

na stress en ontwikkelt de ander opnieuw psychotische 

klachten? De centrale vraag is of positieve geheugenbias 

en weinig piekeren hier een rol in spelen.

Het is belangrijk om hier meer zicht op te krijgen,  

aangezien psychose vaak gepaard gaat met forse lijdens-

druk en problemen op meerdere levensgebieden.  

Doel is uiteindelijk om CGT bij psychose (CGTp) verder 

te verbeteren en mensen met psychose beter te kunnen 

helpen bij hun herstel. 

JONGE ONDERZOEKER

Pascal Fleurkens werkt als klinisch  
psycholoog bij FACT VIP van Pro Persona 
in Nijmegen. In mei 2021 promoveerde 
hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
op cognitieve bias bij psychische klachten 
en psychosociaal functioneren. Dit onder
zoek wil hij voortzetten bij mensen met 
een psychose, waarbij hij onder andere wil 
onderzoeken of positieve geheugenbias 
veerkracht kan voorspellen. 

Pascal Fleurkens doet onderzoek naar 

geheugenbias bij psychose.

Bron
1. Parsons S, Kruijt A-W, Fox E. A Cognitive Model of Psychological 

Resilience. Journal of Experimental Psychopathology. 

2016;7(3):296-310. doi:10.5127/jep.053415.
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Reflectie

Vertrouwen en 
samenwerken

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

Mariska Meinen is cgw’er i.o. binnen  
het bovenregionaal team Eetstoornissen 
van Accare. Hiervoor werkte ze binnen  
de klinische setting van Novarum.

D
e supervisie met Atsje begon in de periode dat 
mijn werkzaamheden veranderden. Ik had altijd 
in een klinische setting voor eetproblematiek 
gewerkt; cliënten waren dag en nacht bij ons. 

De exposure gebeurde daar tijdens de eetmomenten die 
we begeleidden en tijdens therapieën die wij gaven. In 
mijn nieuwe werk zie ik mijn cliënten één tot twee uur 
per week, that’s it. Thuis gaan ze er zelf mee verder. Een 
behoorlijke omslag, waardoor ik me op sommige momenten 
onzeker kon voelen. Ik wilde zoveel mogelijk uit het 
behandelcontact met cliënten halen, dus was mijn doel 
in de supervisiesessies vooral om de CGTtechnieken 
bewuster en efficiënter in te zetten; de theorie omzetten 
naar de praktijk. En om tegelijkertijd het contact met de 
cliënt te behouden, iets wat veel makkelijker is als je 
meer tijd met hen doorbrengt.

Atsje is vlijmscherp en komt snel tot de kern. De (zelf)
analyses die we tijdens de supervisiesessies maakten vond 
ik aan het begin spannend; ze waren soms confronterend. 
Bij elke supervisiesessie bracht ik een casus in waar ik 
vragen of twijfels over had. Atsje stelde kritische, open 
vragen. Ze zette mij hierdoor aan het werk en kauwde 
niets voor. Ik mocht het echt zelf doen. Door haar aanpak 
voelde ik me in mijn kracht gezet. Ze liet me ervaren dat 
ik het in me heb om zelf met oplossingen te komen.  
Dat merk ik nu in mijn werk; ik heb een goede balans 

gevonden tussen het persoonlijke contact met de cliënt 
en het ‘er staan’ als therapeut. Ik ben me bewust van 
mijn rol en hoe die wisselt gedurende een behandeling 
of per cliënt. Dat heeft me nog meer vertrouwen gegeven. 
Ik heb de indruk dat cliënten dat voelen. Doordat ik meer 
in mijzelf geloof, kan ik het vertrouwen ook geven en kan 
ik echt samenwerken met de cliënten. Zij zijn in die zin 
een spiegel voor me geweest; toen ik sterker in mijn 
schoenen begon te staan, veranderde dat ook de houding 
van de cliënten.

Dankzij de (zelf)analyses kan ik aan cliënten beter terug
geven wat er in een sessie en in de wisselwerking met de 
cliënt gebeurt. Een voorbeeld is het meisje dat haar eet
registraties niet invulde. Mijn eerste impuls was dat ik 
haar nog een keer wilde uitleggen wat het belang daarvan 
was; ik twijfelde of ik dit juist had uitgelegd. Tegelijkertijd 
zei mijn onderbuik me dat daar niet de kern zat. Dus ik 
ben achterover gaan leunen en het gesprek aangegaan: 
‘Wat gebeurt hier nu? Ik merk dat ik heel hard wil gaan 
werken en jou dingen wil uitleggen, maar ligt daar eigenlijk 
wel jouw behoefte?’ Dat bleek niet zo te zijn en er kwam 
een verhaal naar boven dat tot dat moment nog niet 
besproken was geweest.

Ik ben Atsje ontzettend dankbaar voor de fijne samen
werking en wat ik heb mogen leren. We hebben echt 

samengewerkt, een paralelproces dat ik terugzie in mijn 
behandelingen; vertrouwen en samenwerking. Soms 
heb je dat toch met mensen, dat je meteen voelt dat je 
een klik hebt, dat het past? Dat had ik met haar. Ze heeft 
een open blik, oordeelt niet en zet mensen in hun kracht. 
Ze daagde me uit en heeft me geleerd om meer voor 
mezelf te gaan staan. Als therapeut en als persoon.  
De overwinningen die ik daarmee heb behaald, brengen 
me daarbij verder.” 

“

Foto's: De Beeldredacteur

“ TOEN IK STERKER IN MIJN SCHOENEN 
BEGON TE STAAN, VERANDERDE DAT 
OOK DE HOUDING VAN DE CLIËNTEN”

Toen Mariska van Amsterdam terug naar Drenthe verhuisde, veranderde ze ook van baan 
en supervisor. Ze kwam in een poliklinische setting terecht, waar de manier van werken en 

organisatiecultuur anders was. Dit maakte haar op sommige vlakken zoekende in haar 
werkwijze. Haar nieuwe supervisor Atsje hielp haar opnieuw haar draai te vinden.
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Reflectie

Supervisor

Atsje Algra is CGT en traumabehandelaar in 
Friesland. Sessies geeft ze in haar eigen praktijk 
en ook buiten, tijdens wandelsessies. Daarnaast 
geeft ze supervisie aan onder andere cgw’ers.  

en interesses. Dit lukt beter vanuit een evenwichtige the
rapeutische relatie en rust bij jezelf, wat ook bleek uit de 
terugkoppelingen in de supervisiesessies. 

Mooi aan haar vind ik ook dat ze zo open is. Dat is haar 
kracht, ook als behandelaar. Ze is oprecht geïnteresseerd 
in haar eigen gedrag en dat van anderen en vindt het leuk 
om dat te onderzoeken. Mariska heeft laten zien dat 
zelfreflectie het succes kan vergroten, voor jezelf en in 
behandelingen. Zij heeft mij getriggerd om in supervisie
gesprekken meer gebruik te maken van gedeelde interesses. 
Die kun je mooi gebruiken in je behandelingen.”  

“

Reflectie

gaat daar bewust mee om, zodat ze juist in beweging 
komt, ook met haar cliënt. Ze heeft zowel meer haar 
grenzen durven te stellen als te verleggen, voor zichzelf 
en in behandelcontacten. Zo bleek het niet uitvoeren van 
‘CGThuiswerk’ door een cliënt er nu niet meer voor te 
zorgen dat zij harder ging ‘trekken’, maar juist dat zij samen 
met de cliënt ging onderzoeken wat de reden voor dit 
gedrag kon zijn. Een cliënt die eerder van haar verlangde 
dagelijks contact te hebben, krijgt nu duidelijkheid van 
Mariska en daarmee ook veiligheid in het behandelcontact. 
Uiteindelijk zagen we dat deze gedragsverandering van 
Mariska juist rust gaf en ruimte om te bewegen. 

Samenwerking en beweging zijn ook de woorden die 
goed passen bij het supervisiecontact met Mariska. 
Zowel vanuit haar inbreng en veranderingen, als het 
inzicht dat het mij opleverde. Haar open en oprechte 
nieuwsgierigheid draagt ze ook uit naar collega’s en naar 
mij. Enthousiast vertelde ze over de vorderingen van de 
door haar ingebrachte casuïstiek. Ze nodigde mij uit om 
breed te blijven kijken. 

Waarom ik ons heb opgegeven voor deze rubriek? Ik denk 
om onze klik. Ik herken het enthousiasme van Mariska en 
haar leergierigheid, maar vooral de interesse om de cliënt 
met diens behandelvraag in een breder perspectief te 
kunnen zien en gebruik te maken van iemands krachten 

E
en van Mariska’s doelen was om de theorie meer 
naar haar behandelingen te brengen, op een 
voor haar nieuwe werkplek. Een mooie en voor 
haar soms lastige eigenschap hierbij bleek 

Mariska’s perfectionisme en de onzekerheid die daarmee 
gepaard ging. Als ze kennis niet direct paraat had, bijvoor
beeld bij het opstellen van FABA’s, was ze erg kritisch op 
zichzelf. Dat zorgde er soms ook voor dat ze net wat harder 
werkte of die extra stap zette in verdere uitleg en motivatie, 
als een cliënt het huiswerk bijvoorbeeld niet maakte. 
Naast het opstellen van gedragsanalyses van de cliënt, 
besteedden we in zo’n geval ook aandacht aan het ana
lyseren van Mariska’s reactie hierop. Tevens bleek de 
Roos van Leary een prettig hulpmiddel als het gaat  
over de therapeutische relatie en de zelfreflectie hierop. 
Mariska stond daar altijd voor open. Als behandelaar ben 
je je eigen gereedschap. Het kan dan ook waardevol zijn 
om dingen die bij jezelf niet lekker zitten eerst naar de 
oppervlakte te brengen en aan te pakken. Dat kan de 
behandelingen en de samenwerking met de cliënt ten 
goede komen.

Dat heb ik ook bij Mariska gezien. Ze kan nog steeds wel 
eens hinder hebben van haar karaktereigenschappen, 
maar ze laat ze vaker in haar voordeel werken, in plaats 
van zich erdoor te laten belemmeren. Ze signaleert het 
bij zichzelf als ze perfectionistisch of onzeker wordt en 

‘ ALS THERAPEUT BEN JE  
JE EIGEN GEREEDSCHAP’ 
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Je werkt al bijna dertig jaar met exposure
technieken. Wat weten we over deze methode en 
wat zijn de belangrijkste opvattingen hierover? 
“Exposure is gebaseerd op principes van klassieke con
ditionering; het leren van angst en het wegnemen van angst 
is een leerproces. Angst is doorgaans niet aangeboren, 
maar aangeleerd. Voor de meeste mensen geldt dat als 
ze ergens angstig van worden, dat komt doordat ze in een 
bepaalde context negatieve dingen hebben meegemaakt 
of geobserveerd; denk aan vast komen te zitten in de lift, 
sociale afwijzing door leeftijdsgenoten, een traumatisch 
ongeval of misbruiksituaties. Een lift die voorheen neutraal 
was, krijgt een beangstigende betekenis. De hond die je 
gebeten heeft, ga je vermijden. Ik heb bijna dertig jaar 
gespendeerd aan onderzoek naar wat wij extinctie noemen, 
de uitdoving van dat angstgevoel. Als je een mens her-
haaldelijk confronteert met datgene waarvoor iemand 
bang is, en het gevreesde niet plaats heeft – de hond bijt 
niet – dan ontstaat er verwachtingsdiscrepantie. De vrees 
dooft uit. In het laboratorium werkten we reeds dertig 
jaar geleden met uitgebreide studies om dit mechanisme 
van extinctie goed te kunnen bestuderen. Wij waren toen 
haast alleen in Europa. Inmiddels wordt extinctie in tien-
tallen labs over de hele wereld bestudeerd. Exposure is 

VRAAG EN ANTWOORD OVER...

De mogelijkheden  
van exposure  
Niemand ontkomt eraan: het ervaren van ongewenste of schokkende 
gebeurtenissen in het leven. Sommige (life) events maken permanent 
indruk, zijn lastig te verwerken en kunnen achterblijven als ongenode 
gast. Wat weer kan resulteren in psychische problemen, zoals angst. Toch 
is het mogelijk angst onder ogen te komen en dat angstgevoel succesvol 
te neutraliseren. Tijdens een exposuresessie worden patiënten, al dan 
niet onder begeleiding van een therapeut, geconfronteerd met stimuli, 
situaties of herinneringen die angst uitlokken. Maar exposure lijkt niet 
alleen toepasbaar te zijn bij angstgerelateerde klachten, zegt Dirk Hermans. 
De afgelopen twintig jaar verwierf hij als hoogleraar, onderzoeker,  
therapeut en specialist op het gebied van exposure een belangrijk inzicht: 
deze behandelvorm is breder in te zetten bij verschillende soorten  
psychische klachten. 

van alle therapeutische interventies wellicht het best 
onderzocht. We weten heel goed hoe de mechanismen 
van exposure en extinctie werken, tot op het niveau van 
de hersenstofjes die betrokken zijn.”   

Wat trekt je zo aan in deze behandelvorm?
“Exposure is een behapbare techniek die relatief eenvoudig 
uit te leggen is en waar je onder supervisie relatief snel 
mee aan de slag kunt gaan. Tegelijkertijd is het een 
ambacht waarin je levenslang kunt blijven bijleren. Ik vind 
het prettig dat de techniek niet complex is en ik houd 
van de krachtige eenvoud van exposure. Het is een van 
de weinige technieken waar je verandering bij de patiënt 
voor je ogen kan zien gebeuren. Als therapeut zie je vaak 
meteen effect van interventies. Een goede exposuresessie 
waarbij iemand grote stappen durft te maken, is een feest. 
Het is mooi om de kracht en moed van mensen te zien 
die een situatie betreden waar ze zó angstig voor zijn en 
zich daar dan met succes doorheen worstelen.” 

Hoe pak je invivoexposure aan? 
“Dat is per client anders. Ik start met een grondige ana-
lyse en neem de tijd om heel precies na te gaan wat het 
nu net is waar iemand bang voor is. Wat verwacht 

Theorie Theorie
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Als therapeut zul je altijd de afweging moeten maken: is 
dit iets voor mij? Ga ik dit doen? Het is verstandig af te 
wegen, maar ik denk dat iedereen zijn weg kan vinden 
hierin. Immers, exposure doen is ook exposure voor de 
therapeut. Pas die exposureprincipes ook op jezelf toe. 
Pak je eigen angst aan en zie wat je ervan kan leren. Dat 
maakt je sterker als behandelaar. Oefen zelf eerst met 
een spin alvorens je spinnenexposure doet.”  

Zijn we het op een bepaalde manier verleerd 
om moeilijke situaties te (door)voelen en  
aan te gaan?
“Ik weet niet of we het verleerd zijn. Ik zie jonge mensen 
dappere keuzes maken en met veel lef allerlei situaties 
aangaan. Maar sommige mensen zijn geboren in een 
meer voorzichtige omgeving of hebben zeer bedreigende 
dingen meegemaakt. Dan kan vermijding op de loer liggen, 
met alle eventuele gevolgen van dien. De kunst is situaties 
die je niet prettig vindt wél aan te gaan. Exposure kan in 
kleine dingen zitten; denk aan een telefoontje plegen 
waar je tegenop ziet of naar een feestje gaan waar je  
niemand kent. Exposure is gewoon onderdeel van het leven.” 

Hoe ga je om met patiënten die niet ‘willen’? 
Hoe krijg je hen mee? 
“Voor mij is dat, als vader van twee dochters, volgens de 
metafoor van mijn kinderen leren fietsen. Het is zoeken 
naar voldoende stimulering en aanmoediging waarbij je 
– als je kind niet wil – je standvastig kan opstellen om  
te blijven proberen. Je houdt ze vast aan hun schouder, 
laat ze even los en dan hebben ze drie meter alleen gereden. 
Dan is er groot applaus. Mislukt het en vallen ze, dan 
moedig je hen aan om weer op staan en verder te gaan. 

iemand dat er gaat gebeuren? Van een sociaal angstige 
jongvolwassene wil ik precies weten in welke sociale 
situaties de angst er is en in welke situaties het beter 
gaat. Wat maakt de ene situatie moeilijk en die andere 
niet? Ik ga op zoek naar de cruciale excitatorische stimuli, 
de écht heel moeilijke situaties. Wanneer we dat goed 
begrepen hebben, dan start ik relatief snel met de 
exposure. Ik stel dat niet uit; voor de cliënt zou het heel 
moeilijk zijn als ik zou zeggen: ‘We zien elkaar over twee 
weken terug en dan beginnen we aan de exposure.’ Dan 
slapen mensen twee weken niet. Vanaf het moment dat 
het kan, probeer ik al kleine oefeningen te doen. Iets 
waarvan ik denk dat het iemand gaat lukken. Als dat gelukt 
is, dan kan ik iemand daarvoor belonen en bekrachtigen 
en dan gaan mensen met een nieuwe moraal naar huis. 
Als het kan, neem ik graag ruim de tijd voor exposure.  
Ik doe veel therapistassisted exposure. Dat wil zeggen 
dat ik de exposure meedoe, in plaats van voor te schrijven. 
Ik doe de dingen ook voor, daar leren mensen ook van. 
Mijn ervaring is dat je veel makkelijker grote stappen kan 
zetten als je de exposure samen met een cliënt doet.” 

Hoe zit dat met de grenzen van deze  
behandelmethode; wat doe je wel en wat  
niet en verschilt dat per cliënt?
“Er zijn bepaalde exclusiecriteria. Een grote suïcidale 
dreiging bij een client is bijvoorbeeld in de meeste gevallen 
een absolute no go om exposure te doen. En je doet  
bijvoorbeeld best geen hyperventilatieexposure bij 
iemand met ernstige ademhalingsproblemen. Maar 
eigenlijk zijn er weinig exclusiecriteria voor exposure.”  
 

Theorie Theorie

“ EXPOSURE IS GEWOON 
DEEL VAN HET LEVEN”

Dirk Hermans

Dirk Hermans is hoogleraar psychologie aan de 
KU Leuven. Daarnaast werkt hij als klinisch 
psycholoog en cognitief gedragstherapeut.  
Hij is ook bekend als auteur van het boek 
 ‘Inleiding in de gedragstherapie’. Tijdens zijn 
master opleiding liep hij praktijkstage bij de 
bekende Vlaamse gedragstherapeut Jaak 
 Beckers. Daar werkte hij onder supervisie voor 
het eerst met exposure bij cliënten. Hij werd 
intensief begeleid. Hermans: “Voor elke twee 
uur therapie kreeg ik een uur supervisie. Jaak 
was een goede leermeester; elke stap vooruit 
werd bekrachtigd en gesteund. Als 21jarige 
 stagiair ontstond hier de liefde voor exposure.”

Hoe ver mag je – volgens jou – gaan met exposure? 
Ga je bij wijze van spreken iemand daadwerkelijk 
het mes op de keel zetten om de traumatische 
ervaring van de overval te simuleren? 
“Het belangrijkste vind ik dat mensen altijd zelf het gevoel 
moeten hebben dat ze keuzes maken. Dat is een van de 
vaardigheden van de exposuretherapeut; dat cliënten 
voldoende vooruit worden geduwd en toch het gevoel 
hebben dat zelf te hebben gedaan. Je mag mensen niet 
forceren om over hun grenzen heen te gaan, want dan 
hebben ze het idee niet meer dat het hun eigen keuze is 
geweest en schrijven ze het succes van de behandeling 
ook niet meer aan zichzelf toe. Om de vraag te beant
woorden of je een simulatie kunt doen waarbij je een 
mes op iemands keel zet; ik denk dat zoiets in bepaalde 
omstandigheden een perfecte keuze kan zijn. Dat hangt 
ook een beetje af van je functieanalyse. In exposure 
gebeurt er overigens niets dat je niet samen met de cliënt 
besproken hebt en waar je goedkeuring voor hebt.  
Voor mij is informed consent een heilig principe van 
exposure; je informeert je cliënt over wat de volgende 
stap kan zijn en hebt toestemming om die stap te nemen. 
En daarbij ga je niet over de grens van een cliënt. Natuurlijk 
moet je vooruit duwen, en blijven duwen. In de media zie 
je weleens extreme voorbeelden. Maar over het algemeen 
merk ik dat behandelaren exposure veel te voorzichtig 
toepassen. Ze geven dan veel te veel geruststelling. Die 
voorzichtigheid vind ik zorgelijk.”
 
Als exposure schoorvoetend wordt ingezet, 
brengt dat dan meer schade met zich mee dan 
dat het ondersteunend werkt?
“Het gebeurt regelmatig dat cliënten vertellen al eens 
exposure te hebben gehad. Als ik dan doorvraag merk ik 
vaak dat deze exposure zeer beperkt was.  Slechts één 
sessie soms, waarna men alweer naar andere dingen 
overging. Of de exposure werd te voorzichtig toegepast.  
Therapeuten voelen zich vaak buiten hun comfortzone 
als ze exposure doen. Dat is mijn bezorgdheid als opleider: 
het is nodig dat we de angst bij de jonge – en ook de 
ervaren behandelaren – om exposure te doen ernstig 
nemen. Je kunt niet zeggen ‘je moet het maar gewoon doen’. 
Er zijn bepaalde opvattingen over exposure; bijvoorbeeld 
dat het gevaarlijk kan zijn en dat het niet mag onder 
bepaalde omstandigheden. Het is mede mijn verant
woordelijkheid om als opleider aandacht te geven aan deze 
angst en voorzichtigheid bij startende behandelaren.”
 
Past deze behandelvorm bij de ene therapeut 
beter dan bij de ander?
“Als je midden op een druk plein ‘flauwvallen’ moet 
voordoen aan je cliënt, dan moet je je daar op een 
bepaalde manier wel comfortabel bij voelen. We weten 
uit onderzoek dat behandelaren die wat angstiger zijn 
exposure minder vaak inzetten en te voorzichtig zijn.  

Dat is een beetje de sfeer waarin ik exposure toepas – 
zachtjes blijven duwen en de kleinste overwinningen 
bekrachtigen – met een duidelijk, niet aflatend doel voor 
ogen houdend. Tijdens exposure wordt er veel gelachen. 
Het mag geen serieuze zaak worden om die stapjes vooruit 
te komen. Ik observeer mijn cliënten nauwgezet en maak 
een inschatting van wat ik denk dat gaat lukken. Alle succes 
wordt toegeschreven aan de cliënt. Als het mislukt dan 
zeg ik: ‘Ik heb me laten gaan in m’n enthousiasme en heb 
een inschattingsfout gemaakt. Dit had ik nog niet van je 
mogen vragen, we gaan een stapje terug doen’. Succes 
hoort bij de cliënt en foutjes zitten bij mij.” 

Hoeveel baat hebben patiënten bij deze  
behandelvorm?
“Het is een zeer effectieve behandelmethode binnen de 
psychotherapie, omdat je – op relatief eenvoudige wijze 
– precies ingrijpt waar je moet ingrijpen. Je komt meteen 
in de kern van waar je moet zijn. Voor mij is dit in veel 
gevallen de treatment of choice. Mondjesmaat begint 
men te ontdekken dat angst en vermijding een onder-
deel zijn van élke vorm van psychologische problemen – 
denk aan depressie, eetstoornissen en relatieproblemen. 
Relatietherapeuten zetten het in als ze koppels vragen 
ergens over te praten waarover ze het liever niet hebben. 
Beetje bij beetje beginnen we te begrijpen welke plaats 
en rol exposure kan hebben bij al die andere vormen van 
psychopathologie. Daar valt een grote winst te behalen. 
Exposure is niet een techniek onder de technieken maar 
een behandelprincipe dat een toepassing mag gaan  
krijgen ver buiten de angstproblematiek. Mijn hoop is 
dat dat inzicht onder de gehele gezondheidszorg beter 
onderwezen gaat worden.” 

Heb je ook je eigen  
angsten aangepakt?

“Absoluut! Ik heb ooit een tunnelfobie ontwikkeld – ik durfde niet 
met een auto door een tunnel te rijden. Die angst begon ook te 
generaliseren; ook voorbijrijdende vrachtwagens en wegversmallingen 
werden problematisch. Zo heb ik samen met mijn partner met 
klamme handen voor de Gotthard-tunnel gestaan en een halfuur 
overwogen of ik door die 18 km lange tunnel zou gaan rijden.  
Als goede gedragstherapeut moest ik dat van mezelf maar proberen. 
En met succes. Ik ben nog andere tunnelexposures blijven doen, 
maar sindsdien ben ik van mijn angst voor tunnels af.”
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W
at voor effect hebben de (post)corona
stress en het geweld in Oekraïne op onze 
maatschappij? Drie keynotesprekers vliegen 
deze vraag via hun eigen route aan. 

Klinisch psychologe Marit Sijbrandij onderzoekt schaalbare 
interventies bij tegenslag en stress. Indrukwekkend zijn 
haar verhalen over pionierswerk (met EMDR) in kamp 
Kilis, vlak bij de Syrische grens, en over het zogeheten 
Problem Management Plus in Pakistan, Kenia en Nepal. 
Voor PM+ worden in de EU nietprofessionals met dezelfde 
achtergrond als de vluchtelingendoelgroep in acht dagen 
opgeleid in een gestructureerde training (van vijf sessies) 
op BGGZniveau. De kwaliteit van leven verbetert significant.

Jeugdpsychiater Arne Popma confronteert ons in zijn 
swingende keynote pijnlijk met hoe de (jeugd)ggz  voor 
de buitenwereld op kritieke momenten een black box is. 
We zijn in coronatijd verwend met dagelijkse updates 
over de ICbezetting. Een urgent maatschappelijk zorgpunt 
is het dalend welbevinden bij jongeren in coronatijd. 

Systematische data, zoals de dagelijkse updates over de 
ICbezetting, kan het veld echter niet leveren. Onze eer 
wordt gered door het vanaf 1987 bijgehouden Nederlands 
Tweeling Register. Dat laat zien dat het decennialang 
vlakke patroon van welzijn bij 90% inderdaad daalt naar 
80% (eerste golf) en 85% (tweede golf). In allerijl werd in 
maart 2020 de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide
registratie opgericht. Helaas, 2021 laat een toename van 
15% in geslaagde suïcides bij jonge mannen zien...  

Arbeids en organisatiepsycholoog Wilmar Schaufeli 
drukt ons nuchter met de neus op de feiten. Leidt stress 
voor, tijdens en na corona tot een epidemie aan burnout? 
Sinds 2007 zien we een vlak patroon! Nog meer fabels: 
het verband tussen burnout en biomarkers: niet gevonden 
in metaanalyses! Een verband met de bevlogen werker? 
Ook niet, maar wel met de werkverslaafde!

VIP
Het congres heeft een VIP in zijn midden: David Clark.  
Hij is de man die samen met econoom lord Richard Layard 

VGCT-NAJAARSCONGRES 2022: EEN TERUGBLIK

Under pressure
Voor lid van verdienste Ed Berretty was dit het veertigste  

VGCtnajaarscongres. En wat een opluchting! Na twee jaar  
lockdown en een schoorvoetende herstart vorig najaar was het  

dit jaar het oude normaal: een volle bak in de Koningshof en wéér 
meer leden (9.500). De VGCt zelf staat niet onder druk! 

EEN VOLLE BAK IN  
DE KONINGSHOF  

EN WÉÉR MEER LEDEN

Volle zalen!

David Clark krijgt het erelidmaatschap uitgereikt
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in 2005 voet aan de grond krijgt bij prime minister Tony 
Blair en nadien bij diens (tot nu toe) zes opvolgers met 
IAPT. IAPT staat voor Improving Access to Psychological 
Therapies bij angst en depressie. Clark geeft eerst een 
precongress workshop over sociale angst en daarna een 
keynotelezing en meet the expert bijeenkomst over IAPT. 
Hij heeft zich van vernuftig onderzoeker van cognitieve 
therapie ontwikkeld tot effectief manager. Clark en Layard 
slagen er tegen de druk van alle kabinetswisselingen in hun 
project gestaag uit te breiden tot ruim 150 onafhankelijke 
services met meer dan een miljoen aanmeldingen per 
jaar, met gemiddeld acht contactsessies. Bij alle politieke 
partijen staat IAPT in het verkiezingsprogramma.  

Een doorslaggevende succesfactor is de openbare 
beschikbaarheid van voortgangsdata van elke sessie 
sinds 2009. Vanaf 2016 herstelt jaarlijks vijftig procent en 
verbetert zeventig procent. Dit type data missen we in de 
black box van de Nederlandse ggz! 

TERUGBLIKKEND OP CORONA…
Corona leidt tot druk op het zorgsysteem en uitgestelde 
zorg in de somatiek. Wat is het effect van oplopende 
wachttijden in de ggz? Bij IAPT verergert wachttijd tot  
zes weken klachten niet. Dyllis van Dijk constateert in 
ENIGMA, een Haags databestand van depressiebehande
lingen, dat nog langere wachttijden wel met een slechter 
behandelbeloop geassocieerd zijn. Oeps!  
Tijdens de lockdowns ging iedereen wandelen of joggen. 
Een goede zaak? Eén symposium behandelt sporten 
tegen depressie en angst. Zestien weken running helpt 
net zo goed als een antidepressivum. Bovendien levert 
het een betere lichamelijke gezondheid op in termen van 
gewicht en bloeddruk. Running geeft een bonus, een 
antidepressivum een malus en het verschil is significant. 
Laat dat het nieuwe normaal blijven! 

Ed Berretty

Het diner op woensdagavond Lotte Lemmens opent het congres

De congrescommissie 2022

Sammy Peter wordt lid van verdienste

EEN SYMPOSIUM BEHANDELT 
SPORTEN TEGEN DEPRESSIE EN 
ANGST. ZESTIEN WEKEN RUNNING 
HELPT NET ZO GOED ALS EEN
ANTIDEPRESSIVUM.
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A
ls het over deepfake gaat, is het meestal 
goed mis. Zo dacht de Berlijnse burge
meester Franziska Giffey vlak voor de 
zomer dat ze een gesprek had met 

Vitali Klitsjko, de burgervader van de Oekraïense 
hoofdstad Kiev. Pas na vijftien minuten begon de 
twijfel toe te slaan. Om Franziska een hart onder 
de riem te steken: ze was de enige niet, want ook 
de burgemeesters van Madrid en Wenen werden 
door dezelfde persoon bij de digitale neus genomen.

Maar ook wij Nederlanders lijken niet aan deepfake 
fanatiekelingen te kunnen ontsnappen: een dele
gatie van de Tweede Kamer luisterde vorig jaar 
minutenlang geboeid naar een in badjas gehulde 
dubieuze versie van Leonid Volkov, de campagne
leider van Navalny. Volkov wist de ene na de andere 
foute woordgrap te maken zonder al te veel argwaan 
te wekken. Overigens bleek achteraf dat onze 
nuchtere volksvertegenwoordigers niet genept 
waren door een deepfake, maar door een goed 
geschminkte lookalike. Een deepfake van een 
deepfake zogezegd. Niet dat dat de boel er beter 
op maakt.

Enfin, deepfake heeft dus een slechte naam. Maar 
is dat terecht? Is deepfake alleen geschikt voor 
politieke pranks en digitale verjongingskuurtjes 
van Hollywoodsterren? Of is het ook mogelijk om 
deepfake technologie ten goede in te zetten? 

De primeur lijkt van Nederlandse bodem te komen. 
Een recent onderzoek van Agnes van Minnen en 
collega’s1 laat namelijk zien dat patiënten met  
een verleden van seksueel misbruik en moreel 
trauma kunnen profiteren van een deepfake  
traumabehandeling. Vanachter een laptop kregen 
twee patiënten de mogelijkheid om hun vragen 
en emoties te ventileren bij hun deepfake dader, 

Deepfake therapie

in werkelijkheid een gefotoshopte psycholoog  
die geïnstrueerd was empathisch te reageren.  
De stem van de psycholoog bleef daarbij hetzelfde.

Met die stap hebben Agnes en collega’s een 
belangrijke horde genomen. Niet langer is deepfake  
het gezicht van alles wat slecht is. Deepfake?  
Ik zeg deepvaker. 

Mieke Ketelaars is kennisredacteur bij de VGCt.

Bron
1. Van Minnen, A., ter Heide, J. J., Koolstra, T., de Jongh, A., Karaoglu, S., & Gevers,  

T. Initial development of perpetrator confrontation using deepfake technology in 
victims with sexual violencerelated PTSD and moral injury. Frontiers in Psychiatry, 
1758. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.882957
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NIEUWE METHODE ALCOHOLVERSLAVING

CBM en CGT  
samengevoegd
Cognitive Bias Modification (CBM) is een mooie 
manier om automatische, cognitieve processen te 
herprogrammeren. De oorspronkelijke methode 
werd door Colin MacLeod ontwikkeld in relatie tot 
angst, maar inmiddels is bekend dat CBM ook bij 
verslaving kan werken. Reinout Wiers, hoogleraar 
ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit 
van Amsterdam, werkt momenteel aan een  
veelbelovende behandelmethode die CBM en  
CGT dichter naar elkaar toe brengt. Hij vertelt  
over het proces.

CBMA
Reinout en collega’s ontwikkelden diverse vormen van 
CBM, waaronder aandachtsbias modificatie. Deze methode 
is gebaseerd op een computergestuurde meting waarin 
steeds twee afbeeldingen verschijnen. Van oorsprong is 
dat één beeld dat een bedreiging toont en één beeld dat 
een neutrale situatie laat zien. De beelden worden tege
lijkertijd getoond. Na enkele seconden verdwijnen de 
beelden en verschijnt op de plek van een van de twee 
beelden een pijl die naar onder of boven staat gericht. 
De helft van de tijd gebeurt dat op de plek van de relevante 
stimulus (dreiging bij angst, alcohol bij alcoholverslaving), 
de andere helft van de tijd op de plek van de neutrale 
situatie. De opdracht aan de cliënt is om zo snel mogelijk 
aan te geven of de pijl naar onder of naar boven gericht 
is. En dan is het kijken wanneer de cliënt systematisch 
sneller reageert: is dat als de pijl verschijnt op de plek 
van de dreiging, of op de andere plek? 

AANDACHT METEN EN STUREN
MacLeod, die de meetmethode in de jaren ’80 ontwikkelde, 
stelde dat het snelst geklikt wordt als de pijl staat op de 
plek waar de meeste aandacht naartoe getrokken wordt. 
Dat betekent dus dat angstige mensen sneller klikken als 
de pijl staat op de plek van de bedreiging. “Deze meet-
methode kan daarmee gebruikt worden om te meten in 
hoeverre de aandacht van mensen getrokken wordt door 
bedreigende stimuli”, legt Reinout Wiers uit. “En in het 
geval van alcohol kan je werken met een plaatje van een 
alcoholhoudende drank en een niet-alcoholhoudende 
drank en meten of iemands aandacht wel of niet door 
alcohol getrokken wordt. Dat zou iets kunnen zeggen 
over de mate waarin iemand van alcohol houdt.” Volgens 
Reinout moeten we deze meetmethode inmiddels met 
een korrel zout nemen. “De meting is niet betrouwbaar, 
maar er zijn nieuwe varianten ontwikkeld die de aandachts-
bias wel betrouwbaar kunnen meten.” Bovendien is de 
methode wél interessant, als je deze gebruikt voor beïn-
vloeding. “Je kan mensen leren om hun aandacht te  
sturen”, vertelt Reinout. “MacLeod verdeelde studenten 
die niet erg angstig waren over twee groepen. De eerste 
groep kreeg na verloop van tijd steeds een pijl op de plek 
van de bedreigende situatie, de tweede groep de pijl op 
de plek van de veilige situatie. Wat bleek? De eerste 
groep werd angstiger, de tweede groep juist relaxter.” 
Reinout en collega’s deden hetzelfde met studenten die 
beelden van bierflesjes en waterflesjes te zien kregen. 
“De groep die steeds een pijl te zien kreeg op de plek van 
de bierflesjes en glazen wijn, kreeg meer zin in alcohol.”

ALCOHOLVERSLAAFDEN TRAINEN
Reden voor Reinout om te onderzoeken of dit ook betekent 
dat mensen met een alcoholverslaving ‘getraind’ kunnen 
worden om hun aandacht van de alcohol weg te sturen. 
Met andere woorden: kan door hun aandacht naar 
niet-alcoholhoudende dranken te verplaatsen, de kans 
om te gaan drinken worden verkleind? Daarvoor deed hij 
onderzoek onder mensen met een alcoholverslaving.  
Zij kregen een behandeling volgens het CGT-protocol, 
dat gebaseerd is op het model van Maarten Merkx en start 
met motiverende gespreksvoering. Aanvullend kregen zij 
vijf trainingen om hun aandachtsbias van de alcohol weg 
te trainen. De groep werd vergeleken met een controle-
groep die ‘neptrainingen’ kreeg. Deelnemers die de 

“ DE GROEP DIE STEEDS EEN PIJL TE ZIEN 
KREEG OP DE PLEK VAN DE BIERFLESJES EN 
GLAZEN WIJN, KREEG MEER ZIN IN ALCOHOL”
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CBMAtrainingen volgden gingen significant minder 
drinken. Terwijl bij de controlegroep en bij mensen die 
helemaal geen training kregen, de aandacht naar alcohol 
juist toenam. “Met andere woorden: CGT alleen is niet 
genoeg om de aandachtsbias voor alcohol aan te pakken; 
die werd zelfs groter”, concludeert Reinout. “Nu ging  
het hier om een kleine eerste studie, die je natuurlijk 
voorzichtig moet interpreteren, maar onlangs vonden 
we hetzelfde in een veel grotere studie.”

WEGDUWEN
Later ontdekte Reinout een vergelijkbaar effect bij een 
iets andere training. Hij was assistent geweest van Nico 
Frijda, de beroemde emotie-onderzoeker, die er altijd op 
hamerde dat het bij emoties niet alleen gaat om evaluaties 
(‘appraisals’), maar ook om de daardoor direct opgeroepen 
actietendensen. Reinout en zijn collega’s ontwikkelden een 
nieuwe CBM-methode die de actietendensen beïnvloedde: 
waar zware drinkers en alcoholverslaafden de neiging 
hebben om alcohol naar zich toe te trekken, was de vraag 
of dit zo beïnvloed kon worden dat ze juist de neiging 
hadden om alcohol direct weg te duwen. Een eerste studie 
gaf veelbelovende resultaten: zwaar drinkende studenten 
die alcoholbeelden voornamelijk naar zich toe getrokken 
hadden, dronken daarna meer dan de zwaar drinkende 
studenten die alcoholplaatjes weggeduwd hadden.  
Dit riep de vraag op of het ook mensen die behandeld 
werden voor hun alcoholverslaving zou kunnen helpen. 
Deelnemers – mensen die gemiddeld twaalf jaar verslaafd 
waren aan alcohol – werden getraind om alcohol van 
zich af te duwen, terwijl een deel reageerde op een ander 
kenmerk van het plaatje (de vorm). De getrainde groep 
werd vergeleken met een groep die neptraining of geen 
training had gekregen. De getrainde groep viel een jaar 
na ontslag uit de kliniek minder vaak terug. “Gemiddeld 
valt van de alcoholverslaafden die CGT-behandelingen 
krijgt, ongeveer de helft na een jaar terug in hun verslaving. 
Met deze CBM-training neemt de terugval met gemiddeld 

tien procent af. Dat is een klein effect, maar wel ongeveer 
even groot als dat van medicatie. Een belangrijke kant-
tekening bij CBM is dat die afname alleen geldt als de 
patiënt ook face-to-face CGT-sessies krijgt.” Inmiddels 
zijn er ruim tien onderzoeken gedaan naar de effecten 
van CBM naast behandeling voor alcoholverslaving.  
Verder is recent aangetoond dat de trainingen in combinatie 
met CGT extra goed werkt bij alcoholverslaafden die ook 
angstig of ook depressief zijn. “Interessant, want deze 
mensen reageren doorgaans minder goed op een op 
zichzelf staande CGT-behandeling”, vertelt Reinout. 
Vooral in Australië en Duitsland is veel onderzoek naar CBM 
gedaan, in samenwerking met Reinout. “De resultaten 
op terugval zijn keer op keer positief. In deze landen 
wordt bij verslaving nu aangeraden om de reguliere 
CGT-behandeling aan te vullen met CBM.”

HET MECHANISME
Hoewel de klinische effecten veelbelovend zijn, was het 
mechanisme nog niet helemaal duidelijk. Pieter van  
Dessel, onderzoeker in Gent, onderzocht dit in een serie 
studies met vrijwilligers. Want wat maakt nou dat het 
wegduwen van alcohol, in combinatie met CGT-sessies, 
zorgt dat serieuze alcoholverslaafden minder naar de 
fles grijpen? “Van Dessel toonde in zijn onderzoek aan 
dat CBM alleen werkt als de deelnemer zich bewust is 
van wat de training doet. Bij gezonde vrijwilligers werden 
zelfs effecten gevonden met een imaginaire training.  
De vrijwilligers stelden zich dus alleen voor dat ze alcohol 
wegduwden, zonder dat echt te doen. Deze bevindingen 
wierpen een nieuw licht op het mechanisme achter CBM. 
Aanvankelijk werd dit gerelateerd aan duale proces-
modellen, bekend van Nobelprijswinnaar Kahneman 
(Thinking fast and slow). Deze modellen veronderstellen 
twee systemen: een snel, evolutionair oud systeem, 
naast een bewust reflectief systeem. Het idee was dat bij 
verslavingen het snelle impulsieve systeem mensen 
steeds weer aanzette om de verslaving door te zetten 
(uitgelokt door geconditioneerde signalen), waarbij het 
reflectieve systeem die neiging in bedwang moet houden. 
Vanuit dit model zou CGT vooral het reflectieve systeem 
beïnvloeden, terwijl het impulsieve systeem door CBM 
beïnvloed zou worden. Tegenwoordig denken veel onder-
zoekers dat de hersenen beter voorgesteld kunnen worden 
als een geïntegreerde voorspellingsmachine, waarin juist 
geen goed onderscheid te maken is tussen een impulsief 
en reflectief systeem. Gegeven een bepaalde situatie 
voorspellen de hersenen voortdurend wat er gaat gebeuren 
en hoe eigen doelen bereikt kunnen worden. Vandaar dat 
context en automatiseren van een relevante alternatieve 
doelgerichte actie belangrijk zijn bij het trainen.” 

ALTERNATIEVE KEUZES
Op basis van deze nieuwe bevindingen ontwikkelde 
Reinout in samenwerking met Pieter van Dessel de 
ABC-training. “A staat voor Antecedent: in welke situatie 
ga je veel drinken? Dat is bijvoorbeeld een stressvolle 

en moet de patiënt dus zelf de keuze maken. Tot slot 
oefent de patiënt door sneller de keuzes te maken, om 
zo de gezonde keuze te automatiseren. Het resultaat  
is dat er een nieuwe ‘dominante keuze’ ontstaat, waar-
door de patiënt hopelijk ook in het echte leven andere 
beslissingen maakt. 

OPTIMALISATIE
In deze nieuwe, persoonsgerichte training worden CGT 
en CBM samengevoegd. “In de onderzoeksetting was het 
goed om beide los van elkaar te trekken”, vertelt Reinout. 
“Daardoor hebben we de effecten kunnen aantonen en 
het mechanisme ontdekt. Nu is het tijd om ze samen te 
voegen, zodat beide elkaar versterken.” Tijdens de laatste 
twee edities van IkPas, de Nederlandse versie van Dry 
January waarin mensen de hele maand januari geen 
alcohol proberen te drinken, is de testversie van de 
ABC-training vergeleken met de wegduwtraining. Daaruit 
blijkt dat de ABC-training beter werkt: ruim twintig procent 
meer deelnemers hield vol wanneer ze ABC-training  
kregen, vergeleken met standaard CBM-training en nep-
training. Reinout hoopt binnenkort een trial met de 
ABC-training in de CGT-praktijk te starten. Reinout: 
“Daarnaast is het interessant om te onderzoeken of deze 
nieuwe vorm van CBM ook online kan werken. Daarmee 
zouden meer mensen ervan kunnen profiteren.” Hoeveel 
begeleiding zou daarbij nodig zijn? “Om die vraag te 
beantwoorden lopen allerlei andere interessante projecten. 
We weten nu dat de samenwerking tussen technologie 
en human touch het beste werkt. Dat zien we in e-health- 
oplossingen ook; guided e-health werkt het beste.  
We onderzoeken nu of we die human touch toch deels 
kunnen digitaliseren, zodat we meer mensen kunnen 
helpen. Zo werken we aan op artificial intelligence geba-
seerde, slimmere chatbots. En er wordt geëxperimenteerd 
met een app die helpt om risicosituaties beter in kaart te 
brengen in het dagelijks leven, waardoor we de training 
mogelijk kunnen optimaliseren”, aldus Reinout. 

situatie. B staat voor de keuze, waarbij voor een alcohol-
verslaafde de dominante keuze kan zijn om een fles 
whisky te pakken. De C staat voor consequentie. Op de 
korte termijn is dat bij het drinken van whisky dat de 
patiënt zich ontspannen voelt, maar op de lange termijn 
is het ongezond en heeft het misschien zelfs vergaande 
financiële gevolgen, een negatief zelfbeeld, problemen op 
het werk, ruzies met de partner, enzovoorts. Tijdens de 
ABC-training gaan we op zoek naar een alternatieve 
keuze (B), waarbij de CGT-behandelaar met de patiënt 
afvraagt wat werkt voor deze specifieke patiënt. Kan  
diegene bijvoorbeeld ook ontspannen (C) in een stress-
volle situatie (A) door een boek te gaan lezen? Of werkt 
een wandeling beter? Deze nieuwe vorm van CBM sluit 
dus veel nauwer aan op de CGT-behandeling en op  
de huidige visie op de werking van de hersenen als voor-
spellingsmachine.”  

PERSOONLIJKE TRAINING
In een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma 
kunnen verschillende A’s, B’s en C’s worden geselecteerd. 
De behandelaar kiest de varianten die voor zijn patiënt 
van toepassing zijn, zodat een training ontstaat die op 
het individu is afgestemd. Reinout: “Momenteel zijn er 
zo’n twintig contexten en twintig alternatieve keuzes 
waaruit gekozen kan worden, gebaseerd op bestaande 
internationale literatuur van onderzoekers als Annis en 
Marlatt. Wij hebben – met hulp van onder wie Maarten 
Merkx – een vertaling gemaakt naar de Nederlandse 
praktijk. Daarmee zijn de belangrijkste risicosituaties 
gedekt”, zegt Reinout. Vervolgens traint de patiënt. Eerst 
door te kiezen voor het plaatje (van bijvoorbeeld de fles 
whisky versus het boek) waar een rand omheen verschijnt. 
Hoe vaker op een gezonde keuze geklikt wordt, hoe  
voller de doelbalk (C) raakt, bijvoorbeeld ‘geluk op lange 
termijn’. Hiermee leert de patiënt de zelf gewenste  
positieve consequentie te koppelen aan de alternatieve 
keuze. In een volgende fase verschijnt er geen rand meer 

“ MET DEZE  
CBM-TRAINING NEEMT 
DE TERUGVAL MET 
GEMIDDELD TIEN  
PROCENT AF”

“ HET IS TIJD OM CGT 
EN CBM SAMEN TE 
VOEGEN, ZODAT 
BEIDE ELKAAR  
VERSTERKEN”



Webinars terugkijken

In 2022 hebben de sectie Stemmingsstoor
nissen en de sectie Angst, dwang en PTSS 
verschillende webinars ontwikkeld. De sectie 
Stemmingsstoornissen organiseerde een 
vierdelige online ontbijtserie om geïnteres
seerden op de hoogte te brengen van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van 
depressie en suïcidaliteit. De sectie Angst, 
dwang en PTSS besteedde in een reeks 
webinars aandacht aan verschillende 
behandelvormen voor PTSS. In deze vijfdelige 
serie word je geïnformeerd over de toepassing 
van BEPP, schrijftherapie, CT, imaginaire 
rescripting en NET bij het behandelen van 
trauma. De webinars van beide secties zijn 
nu gratis terug te kijken op het Kennisnet. 
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Sectie supervisoren

Het sectiebestuur supervisoren van de VGCt timmert hard aan de 
weg om de ruim 1.300 supervisoren binnen de VGCt te representeren. 
De sectie, voortvarend van start gegaan in 2021, bestaat uit vijf 
supervisoren met elk een verschillende achtergrond en ervaring: 
Ante Lemkes, Ruth van Dijk, Tom Deenen, Irene de Vlaming en  
Wiesette Krol. Zij wonen verspreid over Nederland en overleggen 
via Zoom met elkaar. De sectie heeft in haar korte bestaan al  
twee supervisorenmiddagen en twee preconference workshops 
georganiseerd. Deze drukbezochte workshops worden door ons en 
door de deelnemers als positief en verbindend ervaren. Bovendien 
behaal je didactiekpunten door deel te nemen aan onze workshops.

De doelstellingen van onze sectie zijn in het kort als volgt. De sectie 
hoopt meer verbondenheid te creëren tussen supervisoren onder-
ling en tussen supervisoren en de vereniging. Door elkaar te leren 
kennen (speeddaten tijdens het VGCt-congres) en te bespreken 
wat er speelt, bieden we supervisoren hopelijk de mogelijkheid te 
leren van elkaar. Elk jaar vindt tijdens het VGCt-congres de super-
visorenlunch plaats, waarbij vrijblijvend met elkaar overleggen  
en wederom de ontmoeting centraal staan. Tijdens de afgelopen 
supervisorenlunch is naar voren gekomen dat supervisoren geïn-
teresseerd zijn in het verbeteren van hun supervisievaardigheden, 
dat ze hun kennis en inzicht over het supervisieproces willen uit-
bouwen en dat ze interesse hebben in de CGT-opleiding nieuwe stijl 
met de bijbehorende leerlijnen en de andere opzet van de supervisie.

De sectie wil haar kennis over het onderwerp supervisie verzamelen 
en deze met de supervisoren delen. Op het VGCt-congres hebben 
we mogen spreken over tuchtrecht, risicofactoren binnen de 
supervisie binnen de verschillende fases van supervisie en tot slot 
hebben we stilgestaan bij hoe wij, onder druk, toch goed voor ons 
zelf kunnen blijven zorgen. Met elkaar reflecteren op het onderwerp 
supervisie-geven is waardevol en helpt bij het ontwikkelen van je 
eigen manier van werken en je identiteit als supervisor. 

Heb je vragen of wil je eens met de sectie sparren over een  
onderwerp? Heb je leuke ideeën over een volgende workshop  
of supervisorenmiddag, neem dan contact met ons op via  
idvlaming@gmail.com.

Cgw’ers gezocht

Ben je cgw’er en lijkt het je leuk om actiever 
te zijn binnen de VGCt? Sluit je dan aan bij 
een van de zestien sectiebesturen. Samen 
met je sectiebestuur organiseer je onder 
andere studiedagen en ontwikkel je kennis-
producten in samenwerking met het bureau. 
Hiermee kun je een bijdrage leveren aan  
de professionalisering van je vakgenoten.  
De VGCt wil graag een grotere vertegen-
woordiging van leden met een CGW-registratie 
in de sectiebesturen, zodat de sectiebesturen 
een goede afspiegeling zijn van de verschil-
lende registraties die de VGCt telt. 
 
Bij interesse of vragen, kun je contact opnemen 
met Casper Kleist (c.kleist@vgct.nl).

Naamswijziging 
sectie

Per 14 oktober is de naam gewijzigd 
van de sectie Relatie- en gezins-
therapie. Het sectiebestuur onder 
het voorzitterschap van Aerjen 
Tamminga gaat verder als de sectie 
voor Relatie, gezin en naasten. 
Deze naamswijziging valt samen 
met het 40-jarige jubileum van de 
sectie. Door het toevoegen van het 
woord ‘naasten’ aan de sectienaam 
wordt een van de pijlers van de sectie 
beter zichtbaar: het betrekken van 
naasten bij de behandeling van 
individuele problematiek. 

Secties aan zet Secties aan zet

Sectie Relatie, gezin en naasten

De sectie voor ‘Relatie, gezin en naasten’ heeft als doel om het belang 
van het betrekken van de sociale omgeving uit te dragen binnen de 
vereniging. Dit doen we door informatie en vakkennis te plaatsen op het 
online Kennisnet van de vereniging, het organiseren van studiedagen 
en door het belang van het systeemdenken onder de aandacht te 
brengen bij congressen en in de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. 

Onze meest recente bijdrage is de Toolkit Naasten 
betrekken (zie QR-code) waarmee we collega- 
behandelaars willen ondersteunen bij het betrekken 
van naasten. In de toolkit vind je onder andere 
video’s met rollenspellen en hand-outs, zodat je 
het geleerde meteen in de praktijk kunt brengen. 
 

De sectie is altijd op zoek naar geïnteresseerden die willen bijdragen 
aan onze missie. Dus vind jij het leuk om ons te komen versterken? 
Neem dan contact op met bestuursvoorzitter Aerjen Tamminga via 
contact@aerjentamming.nl. Iedere bijdrage is welkom: groot en klein, 
structureel en incidenteel!
 
Karen Appelboom-Geerts, Lam Keijsers en Aerjen Tamminga  
(sectiebestuur)

Webinar sectie Angst, 

dwang en PTSS

Webinar sectie  

Stemmingsstoornissen
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LEESLIJST

Meer recensies lezen?  
Scan de code. 

Auteur: Bram Vervliet 
ISBN: 978 94 638 3243 4
Recensie door: Yonda Poslavsky,  psycholoog en heeft een eigen praktijk. 
Daarnaast is ze verbonden aan Yes We Can Clinics.

Vervliet heeft het boek opgebouwd rond twee kernvragen: Waar komt 
angst vandaan en waar gaat angst naartoe? Hij beantwoordt deze vragen 
vanuit een breed perspectief – de biologie, psychologie, sociologie en filosofie 
van angst. Angst is een containerbegrip en de verschillen werkt hij onderbouwd 
uit: piekeren over wat kan komen, vrees (gericht reageren als we oog in 
oog staan met gevaar) en paniek (wanneer we wild om ons heenslaan 
omdat we geen uitweg zien). Aan de hand van uiteenlopende onderzoeken 
laat Vervliet zien dat angstpatiënten moeilijk in staat zijn te leren wanneer 
ze veilig zijn. Hij toont aan dat dit van belang is voor de behandeling van 
deze patiënten en de inzet van exposuretherapie. Ook gaat hij in op angst 
in de samenleving en de socio-economische aspecten van angst, zoals 
armoede. Na alle cijfers, weetjes en wetenschappelijke onderbouwingen 
over angst uit Vervliet ook flink wat kritiek op psychiaters/psychologen die 
er een andere visie op nahouden; De Wachter, Verhaeghe en Desmet krijgen 
er flink van langs.  

Auteurs/redactie: Trudy Mooren, Julia Bala, Marloes de Kok, Jan Baars & 
Jelly van Essen
ISBN: 978 90 244 3692 7
Recensie door: Ine Bijker, verpleegkundig specialist ggz & cognitief  
gedragstherapeut i.o. en werkzaam bij praktijk Bij Ine. 
 
Bij mensen die kampen met traumagerelateerde klachten is de aandacht 
veelal gericht op het individu en niet op het gezin en/of het systeem van het 
individu. Toch worden naasten steeds meer betrokken bij de behandeling 
van bijvoorbeeld PTSS, omdat we inmiddels weten dat dit van groot belang is 
voor het herstel. In dit handboek gaat de aandacht uit naar de wijze waarop 
veiligheid en steun bevorderd kunnen worden. De auteurs verkennen het 
thema, de diagnostiek en de indicatie voor het behandelen van gezinnen met 
psychotrauma en de inhoud van de behandeling. Ook is er aandacht voor 
groepsbehandeling, recente ontwikkelingen en de wijze waarop behandelaren 
in de huidige ggz gezinnen met traumagerelateerde problematiek benaderen 
en behandelen. Oftewel, een compleet handboek met een hoge informatie-
dichtheid. Werk je met gezinnen en met deze problematiek? Dan is dit een 
must read.

Waarom we bang zijn –  
De oorsprong en de toekomst van de angst

Handboek familierelaties bij 
psychotrauma – Diagnostiek 
en behandeling van kinderen 
en gezinnen 
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 2 FEBRUARI, 13.00 – 17.00 UUR  

 VEENENDAAL  

Docentenmiddag
Voor supervisoren VGCt die werkzaam zijn als docent  

of deze ambitie hebben. Het thema van deze middag is 

CGT in een veranderende onderwijswereld. De manier 

van lesgeven verandert en het aanbod van therapieën 

wordt steeds groter. Ontvang deze dag praktische tips  

en tools hoe je effectief blended onderwijs geeft en leer 

hoe je ervoor zorgt dat het CGT-proces een wezenlijk 

onderdeel blijft van het werk van de cgt’er. 

 

 10 FEBRUARI, 10.00 – 16.30 UUR  

 UTRECHT  

Exposure; achtergronden, uitvoering en 
valkuilen
 

 2 MAART, 9.30 – 16.30 UUR  

 UTRECHT  

Werkplaats: Ensceneren van leerervaringen 
in begeleide intervisie

Cognitief gedragstherapeut?  
Word supervisiegever aan cgw’ers (i.o.)

Meer informatie en inschrijven:

https://www.vgct.nl/agenda/

Help cgw’ers (i.o.)  
verder leren: 
•  Cursus supervisie geven voor niet-BIG-geregi-

streerde cgt’ers > cursus start op 21 februari 

2023 en is deels online en deels in Utrecht. 

Aanmelden via vgct.nl/agenda

•  Supervisorencursus voor BIG-geregistreerde 

cgt’ers > PE-online of vgct.nl/advertenties

HELP JE COLLEGA’S VERDER
Wist je dat je als cgt’er bevoegd bent om supervisie te 

geven aan cognitief gedragstherapeutisch werkers (i.o.)? 

Dit kan een interessante en waardevolle toevoeging zijn 

aan jouw werk als therapeut.

Niet alleen voor jezelf is dit waardevol, maar ook voor de 

cgw’ers (i.o.). Uit recente enquêtes over de modernisering 

van de CGW-route blijkt namelijk dat zij moeite hebben 

met het vinden van een supervisiegever en dat het aanbod 

mager is. Ook blijkt dat cgt’ers zichzelf vaak niet competent 

genoeg vinden om zonder training supervisie te geven.

AANBOD SUPERVISORENCURSUSSEN
Als cgt’er ben je niet verplicht om een cursus te volgen 

over supervisie geven, maar uiteraard sta je met zo’n  

cursus wel steviger in je schoenen.

Cgt’ers met een BIG-registratie kunnen een reguliere 

supervisorencursus volgen. Het aanbod van die cursussen 

vind je in PE-online of op de advertentiepagina op vgct.nl.

Ben je cgt’er zonder een BIG-registratie maar wil je wel 

graag leren over supervisie geven aan cgw’ers (i.o.)?  

Dan kun je in het voorjaar van 2023 een vierdaagse cursus 

volgen, nu nog tegen een gereduceerd tarief. Tijdens deze 

cursus word je op basis van vier thema’s getraind in het 

geven van supervisie.  

In ‘Mijn VGCt’ op de website maak je jezelf bekend als 

supervisiegever door een vinkje te zetten in je profiel. 

Cgw’ers (i.o.) kunnen hier onder ‘vind medelid’ leden  

vinden die supervisie geven. Dus cgt’ers, aarzel niet en 

help je collega’s cgw’ers (i.o.) verder in hun opleiding en 

beter te worden in hun vak!

UITGELICHT
Kort nieuws en agenda
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