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Een jaar nadat Hubert als directeur aantrad, werd het voor hbo’ers 

mogelijk om VGCt-lid te worden. Dat betekende het begin van de  

cognitief gedragstherapeutisch werker. In de tussentijd is de rol van 

de cgw’er steeds belangrijker geworden. Dat resulteert ook in een  

vernieuwd opleidingstraject waar we achter de schermen druk mee 

bezig zijn. In mijn optiek zou het meer dan wenselijk zijn als meer 

cgw’ers lid worden van de verschillende sectiebesturen. Op pagina 24 

lees je hoe cgw’er Joyce Smit dat ervaart. 

We zijn – mede in dat licht – verheugd dat Stijn Verhagen in Huberts 

voetsporen is getreden! Als lector Participatie en Maatschappelijke 

Ontwikkeling bij de Hogeschool Utrecht verwacht ik dat hij de nodige 

ideeën heeft hoe we cgw’ers nog beter kunnen positioneren. Er staan 

sowieso voldoende uitdagingen op hem te wachten. Zo houden we 

ons als VGCt bezig met de aanstaande nieuwe beroepenstructuur en 

het kwaliteitsregister waarin aantekeningen (zoals CGT) opgenomen 

gaan worden. Iets waar Stijn ook zeker zijn tanden in kan zetten.  

Daarnaast komt er binnenkort waarschijnlijk een ruime verdubbeling 

van het aantal gz-opleidingsplaatsen, waarin CGT vrijwel standaard 

wordt gedoceerd. Dat zal de nodige kansen met zich meebrengen! 

Ook technologische ontwikkelingen zorgen op dit moment voor de 

nodige uitdagingen. Ik ben benieuwd hoe Stijn aankijkt tegen Chat-

GPT, waarmee cgt'ers en cgw'ers in opleiding hun opdrachten  

(of zelfs hun N=1-verslag) redelijk eenvoudig kunnen vormgeven. 

De digitalisering van de samenleving levert naast voordelen soms ook 

kopzorgen op. Ik kan me haast niet voorstellen hoe het is om als kind op 

te groeien in een wereld vol artificial intelligence, fake news en verslavende 

spellen. Volgens Simon de Winter en Ernst Koster is voor dat laatste een 

belangrijke rol voor de ouders weggelegd. Zij schreven een protocol 

voor de behandeling van jongeren die 'problematisch gamen', waarbij 

ouders nauw worden betrokken. Een interessante ontwikkeling.

Ik wens iedereen weer veel leesplezier!

Marleen Rijkeboer

Voorzitter VGCt

VOORWOORD

Een nieuwe fase
Eind deze maand gaat Hubert van der Kleij met pensioen en neemt hij afscheid van de VGCt; de 

afsluiting van een tijdperk! Toen hij bijna zeventien jaar geleden directeur werd bij onze vereniging, 
kreeg hij als belangrijkste opdracht de VGCt beter op de kaart te zetten. We hadden toen een leden-

aantal van misschien een derde van wat dat nu is en er bestond ook nog geen Ledenraad. Hubert was 
overal te vinden en zorgde voor een professionaliseringsslag en diverse samenwerkingen, onder 
andere binnen P3NL. Met ruim 9.000 leden en een stevige vereniging is Huberts missie absoluut 

geslaagd. Op pagina 7 drinken we koffie met hem en vertelt hij over zijn plannen.

Foto: Christiaan Krop
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CRS is een zeer gebruiksvriendelijk elektronisch 

patiëntendossier (EPD) ontwikkeld in nauwe 

samenwerking met de gebruikers – hulp verleners, 

secretariaat en management – in de GGZ. 

De tevredenheid van onze klanten is onze 

graadmeter: wie eenmaal met CRS werkt 

wil geen ander EPD meer.

Direct aan de slag 

met CRS software



4 5VGCt magazine | maart 2023 VGCt magazine | maart 2023

PRAKTIJK

7 Koffie met…
 Hubert van der Kleij

8 Mooi werkmoment
 “Zonder therapie had ze deze stap niet gezet”

13 Juridisch
 Vertrouwenspersonen

18 N=1
 Gedachten ombuigen

46 Leeslijst
 Boekrecensies

Colofon
VGCt magazine is een uitgave  

van de VGCt en verschijnt vier  

keer per jaar. 

Informatie over lidmaatschap  

en opzeggen vind je op vgct.nl.

Aan dit nummer werkten mee

Hilde Bout, Mieke Ketelaars, Maria 

Bekendam, Lisa de Kok, Mariëtte 

Lammers (VGCt), Manon Louwers, 

Hedy Jak, Yvette Hoogenboom, 

Wilbert Collet, Eline Bosman,  

Ton Heuvelman (Vrhl). 

Acquisitie en drukwerk

Elma Media B.V.  

elma.nl

Silvèr Snoek:  

s.snoek@elma.nl

0226 33 16 67 

Art direction, redactie en  

productie

  

Vrhl Content en Creatie

In opdracht van Elma Media B.V.

In samenwerking met VGCt

Fotografie

De Beeldredacteur

Privacy

Op de verwerking van persoons-

gegevens van abonnees is het 

privacystatement van Elma Media 

van toepassing.

Copyright © 2023: 

Zet- en drukfouten voorbehouden.  

Niets uit deze uitgave mag zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming  

van VGCt verveelvoudigd of openbaar  

gemaakt worden. Bij het samenstellen 

van dit magazine is de grootste zorg  

besteed aan de juistheid van de hierin 

opgenomen informatie. VGCt is niet  

verantwoordelijk voor enige onjuist  

verstrekte informatie via dit magazine  

en VGCt is ook niet verantwoordelijk  

voor artikelen die onder de noemer 

‘Marktvisie’ vallen. Dit zijn branded  

content artikelen van derden.

Inhoud

THEORIE

10 Stemmen horen bij LVB
 Een nieuw protocol

14 Depressiepreventie
 STARr voor jongeren

20 Het mysterie achter nachtmerries
 En wat we al wél weten

24 Flatlinen met exposure
 Exposure bij OCS

27 Jonge onderzoeker 
 Leven tussen ziekte en gezondheid

 

28 Positieve CGT
 Meer focus op welbevinden

32 Vraag en antwoord over…
 Het TETRO-onderzoek

39 Problematisch gamen
 “Juist handelen door ouders van belang”

 

VGCT

6 Diensten en dingen | Overkoepelend

36 Als cgw’er in een sectiebestuur
 Interview met Joyce Smit

38  Column Mieke
 TikTok

44 Secties aan zet
 Sectienieuws

47 Uitgelicht
 Agenda en kort nieuws

32

28

18



6 VGCt magazine | maart 2023

DIENSTEN EN DINGEN

OVERKOEPELEND

Nieuwe podcast

Tinnitus of oorsuizen. Een vervelend probleem met een nog vervelender 

imago. De media gaan er prat op om tinnitus en gehoorverlies aan 

elkaar te koppelen en de ernstigste gevallen breed uit te meten.  

Een kwalijke zaak, aldus klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar 

(Rijndam revalidatiecentrum) en onderzoekscoördinator Rilana Cima 

(Tinnitus expertisecentrum in samenwerking met Adelante en 

 Maastricht University). In de veertiende aflevering van de VGCt- 

podcast vertellen ze het echte verhaal van tinnitus.

EABCT 2022

In september 2022 was het jaarlijkse 

EABCT-congres, dit keer in Barcelona. 

Was je er niet bij, of was je er wel maar 

heb je niet elke sessie kunnen bijwonen? 

De VGCt bezocht het congres ook en 

schreef een uitgebreid congresverslag 

met interviews en samenvattingen van 

symposia. Een handig naslagwerk!

2023 is een belangrijk jaar voor P3NL.  

We hebben met de twaalf aangesloten  

verenigingen onze ambitie voor de komende 

jaren op papier gezet en nagedacht over een 

organisatiestructuur die bij deze ambitie 

past. Dit jaar gaan we het een en ander in 

praktijk brengen. 

Uitgangspunt blijft de gedachte dat profes-

sionals optimaal moeten kunnen bijdragen 

aan een mentaal gezonde samenleving. 

P3NL gaat op strategisch niveau met de 

aangesloten verenigingen in gesprek over 

knelpunten, trends en oplossingen voor  

de (mentale) gezondheidszorg, vanuit het 

perspectief van de professional. P3NL kan 

vervolgens namens de verenigingen deze 

oplossingen uitdragen. Hierbij gaat P3NL 

functioneren als een platform of netwerk-

organisatie en we richten ons dus minder 

op ‘de waan van de dag’. De uitgangspunten 

evidence based werken, passende zorg en 

kwaliteitstransparantie blijven de basis. 

Concreet gaan we in 2023 onder andere 

aan de slag met:

•  Een herijking van de kennisagenda

•  Vergroten van de herkenbaarheid en 

erkenning van hbo-professionals

•  Betere implementatie van bewezen goede 

zorg voor mensen met PTSS en psychose 

(Zinnige Zorg)

Nieuwe ambitie voor P3NL: 
meer zichtbaarheid voor een mentaal gezonde samenleving

Factsheet zelfbeeld-
problematiek kind & jeugd

Met input van experts Marije Kuin en  

Pauline Peters is de nieuwe factsheet 

‘CGT bij negatief zelfbeeld kind &  

jeugd’ ontwikkeld. 

Download  
het congres-

verslag

Op de homepage vind  
je ook de actuele 
 nieuws berichten.  
Scan de QR-code.

Meer lezen over onze  
ambitie en de plannen 
voor dit jaar? Scan de 
QR-code.
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BEN JE EEN KOFFIEDRINKER? 
“Zeker! Verspreid over de dag zo’n vijf koppen 

zwarte koffie. Maar mijn favoriete koffie is een 

flat white; een dubbele espresso met een vleugje 

melk. Een koffiebeleving!”

 
EIND MAART GA JE MET PENSIOEN.  
IS DE VERENIGING DE AFGELOPEN ZEVENTIEN 
JAAR VERANDERD?
“Enorm. We zijn op allerlei terreinen 

 geprofes sio na liseerd. Toen de VGCt nog vrij  

klein was, hadden we bijvoorbeeld een leden

vergadering. Die vergaderingen vormden,  

zeker toen we groeiden, niet altijd een juiste 

afspiegeling van ons ledenbestand. Met de komst 

van de ledenraad is dat veel beter geregeld. 

Sowieso is er overall meer samenhang gekomen 

tussen wat wij als vereniging allemaal doen.” 

WELKE TIP HEB JE VOOR STIJN VERHAGEN, 
JOUW OPVOLGER?
“Heb het leuk en wees effectief en efficiënt.  

Doe liever een paar dingen goed dan veel dingen 

matig. Je moet nu eenmaal keuzes maken.  

En daarnaast is een goede sfeer belangrijk.  

Niet alleen op het bureau, maar binnen alle  

geledingen van de vereniging.”

JE WERKT ALS VRIJWILLIGER ACHTER  
DE BAR IN FILMHUIS RIALTO IN AMSTERDAM. 
HOE BEVALT DAT?
“Ik heb in mijn studententijd veel in de horeca 

gewerkt en ik heb dat altijd een mooi vak gevonden. 

Dus dat wilde ik nu weer oppakken, voor één 

avond per twee weken. In het filmhuis komt veel 

cultuurpubliek en dat levert gezellige gesprekjes 

op. Ik kom er ook geregeld mensen tegen uit mijn 

vorige levens!”

 
EN JE WILT WEER GESCHIEDENIS GAAN 
STUDEREN?
“Ja, ik ga weer terug naar de collegebanken.  

Mijn belangstelling voor geschiedenis is in de 

afgelopen jaren aangewakkerd. Geschiedenis 

plaatst gebeurtenissen in een context. Uiteindelijk 

wil ik me richten op de Amsterdamse geschiedenis 

en dan in het bijzonder de vraag hoe Amsterdam 

ooit de rijkste stad ter wereld is geworden. En hoe 

het dat – wie weet? – ooit weer worden kan. Dus ik 

word weer student en sta weer achter de bar!” 

In deze rubriek drinken we koffie met een VGCt-(kader)lid en stellen 
we enkele persoonlijke vragen. Deze keer maken we een uitzondering 
en geven we de beurt aan Hubert van der Kleij. Hubert is bijna zeven-

tien jaar directeur van de VGCt  geweest. 31 maart is zijn laatste dag bij 
de vereniging.

… Hubert
KOFFIE MET...



“HET VOELT ALS EEN  
ENORM VERTROUWEN ALS 

GELIEFDEN VAN EXCLIËNTEN 
OOK BIJ MIJ KOMEN”

Aerjen Tamminga
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Susan had al een andere psycholoog geprobeerd 

en was zelfs bij een neuroloog geweest.  

Ze had een MRIscan ondergaan omdat haar 

cognitieve capaciteiten waren verlaagd en ze 

daardoor het gevoel had dat er iets goed mis moest 

zijn. “Ze was zichzelf niet,” vertelt Aerjen. Hij legt uit 

dat Susan graag actief wilde zijn, maar dat dat niet 

lukte. Dat ze het gevoel had geen controle te hebben 

over haar emoties. En dat haar supersnelle denk

vermogen had plaatsgemaakt voor een brein dat zelfs 

moeite had met een simpele vraag als ‘hou je van 

kaneel?’. “Als ik het heel platsla,” zegt Aerjen, “was ze 

gewoon niet zo gelukkig. Toen ze vertelde over hoe 

haar werk haar in de weg zat, vroeg ik haar waarom ze 

bij mij zat en niet bij een recruitmentbureau. Die vraag 

had ze totaal niet verwacht. Dat was het moment 

waarop ze zich voor het eerst gehoord voelde.”

KRACHTIG
“Het viel me op hoeveel kracht er in de hersenpan van 

Susan zat. Ze had het gevoel dat mensen haar niet 

begrepen. Ik kreeg de indruk dat Susans brein zo snel 

ging dat ze in gesprekken met anderen stappen miste, 

waardoor zij op een ander niveau communiceerde dan 

haar gesprekspartners. Het gevoel dat ze had klopte 

wel, maar was eigenlijk een groot compliment naar 

haar toe.” Zoals Aerjen met elke cliënt doet, stelde hij 

doelen met Susan. Maar die waren iets minder meetbaar 

dan gebruikelijk. “Meestal gaan doelen over ‘waar sta je 

nu, waar wil je heen en waaraan kunnen we meten dat er 

verschil is’? Susans belangrijkste doel was echter: walking 

happy and free under the sun. Een doel dat misschien niet 

zo concreet is, maar wel erg tot de verbeelding spreekt. 

Susan wilde de zwaarte verliezen en zich weer onbezorgd 

voelen. Naar dat doel zijn we gaan toewerken.” 

ONGELOFELIJKE INZET
Aerjen liet Susan haar waarden in kaart brengen in de  

verschillende levensgebieden (oefening Levenskompas 

uit Time to ACT!). Ze onderzochten samen in hoeverre 

Susans doelen overeenkwamen met die waarden en 

Susan leerde vervolgens handelen naar de waarden die  

ze heeft. Ook gingen ze aan de slag met exposure voor 

ongemakkelijke gevoelens, om deze beter te leren verdragen. 

Zoals bij elke therapie, hoorde daar ook huiswerk bij. 

“Ongelofelijk hoe Susan dat oppakte en hoe ze zich 

inzette. Je hebt cliënten die eigenlijk iets té snel gaan, 

waardoor het niet meer klopt. Daarnaast heb je cliënten 

die zich minimaal inzetten en het huiswerk niet maken. 

Susan ging snel én het klopte. Had ze in een behandeling 

psycho-educatie gehad, dan had ze in de volgende sessie 

een compleet boek over dat onderwerp gelezen én daar 

relevante acties aan gekoppeld. Op een bepaald moment 

bedacht ze zelfs een therapiebingokaart, waarop ze 

onderwerpen had geschreven die ze tijdens de sessies 

wilde bespreken. Ontzettend proactief en dat leverde 

resultaat op; ik zag haar vooruit vlíegen. Haar zelfvertrouwen 

nam toe, ze begon ook in te zien hoe haar intelligentie  

een belangrijke rol speelde in haar gevoel niet begrepen 

of gezien te worden, en ze leerde te focussen op de waarden 

die voor haar het belangrijkste zijn.”

ACCEPTATIE EN EMPATHIE
Aerjen wil het in dit interview vooral hebben over de  

verdiensten van Susan; zij heeft hém verrast en haar  

ontwikkelingen zijn toe te schrijven aan haar eigen inzet. 

Toch blijkt uit het gesprek hoe zowel de klik tussen 

 therapeut en cliënt als de positieve benadering van Aerjen 

zeker ook hebben bijgedragen. Aerjen citeert Susan: 

 “Interessant, dat zo’n groot deel van de ontwikkelingen 

die ik heb doorgemaakt door acceptatie en empathie 

komt. Eerst van jou en daarna van mijzelf. […] Jij 

 accepteert de dingen zoals ik ze je vertel.”

GROTE IMPACT
Het moge duidelijk zijn dat Susan snel vorderde en dat ze 

tevreden was toen de behandeling succesvol werd afgerond. 

Ze kon weer onbezorgd van de zon genieten. Aerjen zag 

het als een compliment toen haar partner zich later bij 

hem aanmeldde. “Het voelt als een enorm vertrouwen  

als geliefden van ex-cliënten ook bij mij komen,” zegt hij. 

Totaal overdonderd was hij toen hij in diezelfde periode 

een bericht kreeg van Susan: ‘Hi Aerjen. Ik wil je voorstellen 

aan onze zoon en je bedanken voor de weg naar hem toe. 

Voordat ik je leerde kennen, was ik er zeker van dat ik 

geen goede ouder zou zijn. Nu ben ik zo blij dat ik therapie 

heb gehad en dat ik heb ontdekt dat ik, ondanks dat ik 

wat barstjes vertoon, alsnog een pretty nice egg ben.’ 

 Aerjen: “Haar partner vertelde me later dat ze zonder  

therapie nooit deze stap had durven zetten. Het maakt  

me trots dat ik een kleine bijdrage heb mogen leveren.” 

MOOI 
WERKMOMENT

Welk mooi moment uit de praktijk zul je niet snel vergeten? In deze editie vertelt  
psycholoog en relatietherapeut Aerjen Tamminga over een bijzondere case.

“ Zonder therapie  
had ze deze stap  
niet durven zetten”
Aerjen omschrijft Susan* als een superintelligente powervrouw, maar op dat moment  

in haar leven voelde zij zich niet zo. Ze had flinke burn-outklachten en had zo weinig 

vertrouwen in zichzelf dat ze – achteraf gezien – daardoor een belangrijke stap in haar 

leven niet durfde te zetten. De stap om moeder te worden.

Mooi werkmoment

* In verband met privacy is dit een gefingeerde naam. 
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Mensen met een licht verstandelijke beperking worden voor psychotische 
klachten regelmatig doorwezen. Dat is vaak onnodig, want met wat  
aanpassingen en inleving kan ook deze doelgroep in de reguliere praktijk 
een beter passende behandeling krijgen. Er is nu een protocol ontwikkeld 
waarmee elke cgt’er – ook jij! – aan de slag kan.  

therapeuten vaak door omdat ze denken dat hun expertise 

hier niet ligt. Dat is meestal niet nodig. Je kunt in de 

behande ling veel op dezelfde manier toepassen als bij 

iemand met een gemiddeld intelligentieniveau. Je moet 

alleen weten hoe je de behandeling kunt aanpassen en hoe 

je die beter kunt laten aansluiten op je patiënt.” 

WERKBOEK VOOR PATIËNTEN
Het protocol bestaat uit twee delen die goed op elkaar 

aansluiten: een werkboek voor de patiënt en een hand

leiding voor de therapeut. Paulien: “We hebben goed 

gekeken naar wat er in het patiëntenprocotol moet staan 

en wat in de therapeutenhandleiding. De theorie staat 

bijvoorbeeld niet in het werkboek, of alleen beperkt en 

begrijpelijk. Het patiëntenprotocol is opgezet als 

werkboek, waarin de patiënt dingen kan invullen en 

teruglezen.” Angela: “Volgens het standaardprotocol doe 

je de probleem formulering samen met de patiënt; je vult 

een heel schema in. Dit werkt niet voor iemand met LVB, 

Er zijn veel mensen met een licht verstandelijke 

beperking (LVB), maar de protocollen voor 

psychoses waren niet op deze doelgroep 

afgestemd. Daarom vroeg Gedachten Uitpluizen 

aan Angela van der Meer en Paulien Joosten om een 

protocol te ontwikkelen voor mensen met LVB die 

stemmen horen, zodat ook deze patiënten een passende 

behandeling krijgen. Beiden zijn gzpsycholoog in opleiding 

tot klinisch psycholoog en behandelden eerder in de 

praktijk al mensen met LVB. Angela vertelt: “Er waren wel 

protocollen voor kinderen en jongeren, en voor mensen 

zonder LVB. We hebben die twee protocollen als uitgangs

punt genomen. Vanuit onze eigen ervaring bekeken we 

wat we moesten aanpassen om de behandeling beter te 

laten aansluiten bij deze groep mensen.” Paulien vult aan: 

“Mensen met LVB hebben bijvoorbeeld vaak de neiging 

om te bluffen. Het is namelijk niet leuk om tijdens de 

therapiesessie meerdere keren te moeten aangeven dat 

je iets niet begrijpt. Na een tijdje knikken ze en zeggen  

ze gewoon ‘ja’. Dat helpt de behandeling natuurlijk niet. 

In de praktijk merken we dat het helpend is om deze 

mensen, die vaak minder talig zijn, op een andere manier 

zorg aan te bieden. Bijvoorbeeld door kortere zinnen te 

gebruiken. Ook helpt het als je een behandeling meer  

op het gedragsmatige aspect richt in plaats van op het 

cognitieve.” Angela merkt op dat er een stigma bestaat 

rondom mensen met LVB. “Als een IQtest een lager 

intelligentieniveau aanwijst, dan verwijzen gedrags

Theorie Theorie

PROTOCOL VOOR STEMMEN HOREN BIJ LVB

“ Je moet ervoor  
zorgen dat je iemand 
meekrijgt”

“ JE MOET WETEN HOE JE JE 
BEHANDELING KUNT AANPASSEN 
EN HOE JE DIE BETER KUNT LATEN 
AANSLUITEN OP JE PATIËNT”
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overzicht omschreven wat de patiënt heeft geleerd en 

wat hem helpt bij het horen van stemmen. Angela:  

“Het doel van het koelkastformulier is dat het de patiënt 

ondersteunt tijdens de behandeling. Dat het een 

document wordt waar hij tijdens de behandeling actief 

mee aan de slag kan gaan en waarop hij na de 

 behandeling kan terugvallen als dat nodig is.” 

INLEVEN EN CREATIVITEIT
Het behandelen van mensen met LVB vraagt om creativiteit 

en inlevingsvermogen. Het protocol biedt hierbij hand

vatten. Paulien: “Het protocol is zo ingericht dat je veel 

vrijheid hebt. Het zijn dan wel sessies, maar je mag ook 

drie sessies in één keer doen of juist maar een halve 

sessie. Het belangrijkste is dat het aansluit bij je patiënt.” 

Angela licht toe: “Het is uitdagend om met mensen met 

LVB aan de slag te gaan. Het vraagt meer van jou als 

therapeut, maar het geeft je ook de vrijheid om de 

behandeling nét even anders te doen. Het is zoeken, 

maar dat maakt het juist leuk.” Paulien denkt terug aan 

een behandeling waarbij ze zo dicht mogelijk bij de 

belevingswereld van haar patiënt probeerde te komen: 

“Ik behandelde iemand met een laag IQ. De wanen heb  

ik uitgelegd als spookjes. Die hebben geen handen en 

voeten, dus die kunnen niets doen. Door een beeld te 

maken dat begrijpelijk is, kun je zo’n waan verhelderen. 

Daar kun je dan oefeningen mee doen en bijvoorbeeld 

uitzoeken waar de stemmen vandaan komen. Je moet 

ervoor zorgen dat je iemand meekrijgt, terwijl de theorie 

best ingewikkeld is. Het wordt er een complexere, maar 

ook interessantere behandeling van.” Angela vertelt: 

“Een patiënt van mij had tijdens de behandeling een shirt 

van Batman aan. Hij droeg daar onder een Supermanshirt. 

Dat was voor mij iets om op in te haken. We konden 

Superman gebruiken om de stemmen tegen te spreken, 

omdat hij dat zelf moeilijk vond.” 

PILOT IN DE PRAKTIJK
Er loopt nu een pilot om het protocol in de praktijk te 

testen. Het protocol is op aanvraag verkrijgbaar via 

Gedachten Uitpluizen. Therapeuten die het protocol 

aanvragen, ontvangen ook een formulier om terug

koppeling te geven. Paulien: “Met het protocol hopen we 

de toegankelijkheid van de zorg te vergroten en te 

zorgen dat deze groep mensen een beter passende 

behandeling krijgt. Ik hoop dat therapeuten gewoon 

gaan proberen om met deze mensen te werken. Ze 

zullen dan merken dat ze prima in staat zijn om hen een 

goede behandeling te geven. Hoe meer we over het 

behandelen van deze groep te weten kwamen, hoe 

leuker het bleek om met deze groep te werken.” Angela 

vult aan: “Ik hoop dat dankzij het protocol meer mensen 

met LVB de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat de 

therapeuten enthousiast worden om het uit te proberen 

en dankzij het protocol zelf aan de slag gaan. Dat de 

drempel lager wordt om deze doelgroep te behandelen; 

daar gaan we voor.” 

omdat je diegene overspoelt. Je kunt bijvoorbeeld de 

uitleg opsplitsen in kleine delen, zodat het overzichtelijk 

blijft. Ik start vaak met het invullen van een Gschema, 

waarbij we de vijf G’s behandelen: Gebeurtenis, Gedachten, 

Gevoelens, Gedrag en Gevolg. Als iemand dit onder de 

knie heeft, voeg je informatie toe en leg je uit hoe hun 

leergeschiedenis hierop invloed heeft. Cognitieve 

gedragstherapie bestaat voor een groot deel uit taal.  

In dit protocol gaan we wat minder praten en denken, 

maar vooral veel doen en ervaren. Tijdens een behandeling 

wil je alles wat je patiënt uitlegt, gaan onderzoeken en 

uitproberen. Daardoor ga je sneller door het cognitieve 

stuk heen.” 

In het protocol zit een heel onderdeel over gedachten en 

gevoelens. Paulien legt uit waarom: “In een ander protocol 

ga je ervanuit dat iemand dat weet, maar voor mensen 

met LVB is het goed om te benoemen wat gedachten en 

gevoelens zijn, en wat de verschillen zijn. Het is fijn als je 

goed kunt aansluiten bij het niveau van je patiënt, zodat 

diegene je begrijpt en kan bijhouden. Er staan ook gedrags

matige tips in om stemmen tijdelijk te onderdrukken, 

bijvoorbeeld door te fluiten of muziek te luisteren.” 

KOELKASTFORMULIER
In het werkboek vind je ook het koelkastformulier, dat 

gedurende de behandeling steeds verder wordt ingevuld. 

Het koelkastformulier is een metafoor voor een geheugen

steuntje. Veel mensen hebben een todolijstje of postits 

op de koelkast hangen, zodat ze het elke dag zien en 

zeker weten dat ze iets niet vergeten. Op het koelkast

formulier (een A4) staat in een zo kort en duidelijk mogelijk 

Theorie

Ragna Plomp is samen met Arjan Muller voorzitter van de sectie 

CGT voor mensen met (L)VB. Zij is heel blij met het nieuwe protocol.

Ragna: “Het is belangrijk dat er aparte protocollen worden geschreven 

voor mensen met LVB. Vaak worden reguliere protocollen in de 

behandelkamer aangepast en dan is de behandeling echt afhankelijk 

van de kunde en ervaring van de behandelaar. Hij moet de juiste 

doorvertaling kunnen maken en het is lastig om een protocol aan  

te passen aan een individu. Met dit nieuwe protocol wordt er meer 

rekening gehouden met de doelgroep en wat mensen met LVB nodig 

hebben, zodat zij snel de juiste zorg krijgen. De aanpak vraagt om 

net iets andere interventies en een andere, meer visuele benadering. 

Het is heel mooi dat er vanuit een bestaand protocol een vertaalslag 

is gemaakt naar een nieuw protocol dat goed aansluit bij de doelgroep. 

Ik hoop het protocol snel zelf in de praktijk te kunnen gebruiken en 

het zou mooi zijn als collegabehandelaren dat ook gaan doen.”

“ Mensen met LVB krijgen  
hierdoor snel de juiste zorg”
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Bijna iedereen krijgt hier weleens mee te maken. En als dat het 

geval is, weet dan dat je met deze en nog veel meer vragen 

terecht kunt bij de twee vertrouwenspersonen van de VGCt! 

Onze vertrouwenspersonen kun je zien als een klankbord.  

Als lid of belangstellende van de VGCt kun je bij hen terecht voor 

onafhankelijk advies en ondersteuning, bijvoorbeeld over problemen 

in de samen werking met andere leden of de omgang met cliënten.  

De vertrouwenspersonen gaan integer om met de informatie die je  

hen toevertrouwt. 

Dus kom je er niet uit en wil je het probleem bespreken met iemand 

die er met een onafhankelijke blik naar kan kijken? En die je vervolgens 

kan helpen om het probleem te verhelderen en te schetsen hoe je het 

zou kunnen oplossen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met 

Clarisse of Michel. Daar zijn ze voor. Je kunt je verhaal bij hen kwijt en 

ze denken graag met je mee over een oplossing die voor jou goed voelt 

en waarmee je aan de slag kunt.  

Je kunt hen bereiken via de contactgegevens hieronder. 

Clarisse van Gorkom Michel Reinders

depraktijkanna@gmail.com michelreinders@gmail.com

0658853713 0624340588

De vertrouwenspersonen signaleren wat er speelt binnen de vereniging 

en koppelen de knelpunten die leden ervaren, geanonimiseerd en  

in de vorm van aanbevelingen, terug naar het bestuur. Zo kunnen  

we als vereniging ons beleid hierop aanpassen en mogelijke nieuwe 

knelpunten voorkomen.  

Lisa de Kok is juridisch beleidsmedewerker 

bij de VGCt.

Vertrouwenspersonen 
Zijn er samenwerkingsproblemen in de supervisie- en/of opleidingssfeer? Heb je te maken 

met ongewenst gedrag van medeleden of cliënten? Hebben die klachten te maken met 
machtsverschillen? Heb je een vraag over een vertrouwenskwestie of twijfel je of je een 
klacht moet indienen? Heb je een dilemma waar je niet zelf uitkomt? Weet je niet óf en  

welke stappen je dan moet zetten? 

JURIDISCH



14 15VGCt magazine | maart 2023 VGCt magazine | maart 2023

Theorie Theorie

&

ACT RELAX

SOLVE

THINK

Marieke van den Heuvel (Foto: Niek Stam)

Voor jongeren die kampen met somberheidsklachten is een nieuwe 
training ontwikkeld: de STARr-training. Doel van de training is  
dat jongeren vaardigheden leren om beter te kunnen omgaan  
met moeilijke situaties, zodat hun somberheid vermindert.  
Als  promovendus bij het Trimbos-instituut ontwikkelde Marieke 
van den Heuvel deze training en deed ze onderzoek naar de 
 effecten. “De STARr-training is een preventieve training die via 
 nuldelijns- of eerstelijnszorg gegeven kan worden. Juist om te 
 voorkomen dat jongeren écht in een depressie raken.”

De STARrtraining is gebaseerd op cognitieve 

gedragstherapie,” vertelt Marieke. “CGT voor 

depressie bestaat vaak uit vaststaande 

protocollen. In ons onderzoek werd CGT 

opgesplitst en werden vier trainingsmodules van ieder 

drie sessies ontwikkeld: probleemoplossing (Solve), 

cognitieve herstructurering (Think), gedragsactivatie 

(Act) en ontspanning (Relax). Deze vier modules worden 

de ‘STARrtraining’ genoemd. De training werd in eerste 

instantie ontwikkeld voor het onderzoek maar wordt nu 

volop in de praktijk gebruikt.”

DE VIER MODULES KORT SAMENGEVAT
In de module Solve leren jongeren vaardigheden om met 

hun dagelijkse struggles om te gaan. Ze worden 

bijvoorbeeld gepest op school, maar het kan ook om iets 

heel anders gaan. In deze module maken ze kennis met 

een stappenplan om die problemen te lijf te gaan.

De module Think leert jongeren negatieve gedachten te 

herkennen. “Jongeren met een (beginnende) depressie 

denken vaak dat ze niets waard zijn, niets kunnen of dat 

hen nooit iets lukt,” stelt Marieke. “Think leert ze die 

gedachten te herkennen en uit te dagen. Want hoe 

geloofwaardig zijn die gedachten nu helemaal? 

 Vervolgens leren ze zo’n gedachte om te buigen  

naar juist een helpende gedachte.”

Modulaire training 
voor depressie-
preventie bij jongeren

“
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na een aantal sessies al wel aan persoonlijke doelen te 

werken. Dat ze minder last hebben van schoolstress of 

het minder spannend vinden om iets af te spreken, 

bijvoorbeeld.”

AFSTEMMEN OP HET INDIVIDU
Marieke wil het liefst de training afstemmen op het 

individu. Maar dat is lastig in een groep. “Ik heb er wel 

ideeën over, maar die moeten we nog onderzoeken.  

Zo kun je vooraf kijken wat de voornaamste klachten 

zijn. Op basis daarvan deel je de groepjes in. We zetten 

jongeren die écht piekeren bij elkaar en starten met 

Think. Met jongeren die veel stress en lichamelijke 

klachten als hoofd en buikpijn ervaren, starten we met 

Relax, bijvoorbeeld.” Het laten wisselen van de samen

stelling van de groep is een ander idee. “Jongeren 

kunnen zich dan inschrijven op modules en bezoeken 

elke keer een andere module, zodat ze steeds een 

andere groepssamenstelling en een andere trainer 

hebben. Op die manier kan je een groepstraining 

meer afstemmen op het individu.”

FINANCIERING
“Ik heb berekend dat depressieve symptomen bij 

adolescenten onze maatschappij veel geld kosten,  

zo’n 42 miljoen euro per jaar. Daarom is het belangrijk 

dat de overheid structurele financiering beschikbaar 

stelt voor depressiepreventie,” vindt Marieke. “Maar 

helaas gebeurt dat niet. In 2017 kwam de overheid  

met een meerjarenprogramma depressiepreventie.  

Daar stond in dat in 2030 het aantal mensen met een 

depressieve diagnose met dertig procent gedaald zou 

moeten zijn. In 2020 was er nog niets veranderd. En nu, 

weer drie jaar verder, verwacht ik nog steeds weinig 

vaardigheden hebben die ze kunnen toepassen. Ook als 

ze op een later moment met moeilijke gebeurtenissen 

geconfronteerd worden.

SAMEN AAN DOELEN WERKEN
De STARrtraining is een groepstraining, geen online

behandeling. Groepjes bestaan uit zes tot acht jongeren. 

Marieke merkt dat jongeren in het begin vaak terug

houdend zijn. “Ze vinden het helemaal niets dat ze in 

groepjes van alles moeten gaan bespreken. Maar na een 

aantal bijeenkomsten zie je dat ze het eigenlijk heel fijn 

vinden. Ze herkennen zich in anderen en kunnen samen 

aan hun doelen werken. Soms zijn het jongeren die een 

beetje buiten de groep vallen en wat teruggetrokken zijn. 

Dan is dit een goede manier om anderen te leren kennen.”

GEEN ONE SIZE FITS ALL PAKKET
Maakt het uit in welke volgorde de verschillende 

modules aangeboden worden? Dat was een vraag die in 

het onderzoek centraal stond. Maakt het uit of je start 

met Think en daarna Act kiest, of andersom? “We 

onderzochten vier volgordevariaties,” zegt Marieke.  

“Alle volgordes zorgden voor een even grote daling in 

depressieve symptomen direct na de training en na een 

half jaar. De volgorde van de modules maakt dus niet uit 

voor het effect. Voor professionals is dat prettig omdat ze 

dan kunnen variëren met de volgorde, afhankelijk van 

wie ze voor zich hebben. Dat past goed bij de wensen 

van trainers én jongeren. Die willen geen one size fits all 

pakket. De trainer heeft nu de vrijheid om de methode af 

te stemmen op het individu of de groep.” De vier losse 

modules zijn ook onderling vergeleken. Eén module van 

drie sessies bleek onvoldoende om depressieve 

symptomen af te laten nemen, onafhankelijk om welke 

module het ging. Maar dat wil volgens Marieke niet 

zeggen dat het helemaal niets deed. “Jongeren bleken 

De module Act richt zich op jongeren die teruggetrokken 

zijn. “Soms komen jongeren hun bed niet eens meer uit. 

Ze zitten op hun kamer, doen niet mee met het gezin en 

spreken niet af met vrienden,” zegt Marieke. De focus ligt 

in deze module op het herkennen van de negatieve 

spiraal waar ze in zitten. Ze leren dat ze een blij gevoel 

kunnen activeren door weer leuke dingen te gaan doen. 

Dat begint klein, bijvoorbeeld door een wandelingetje te 

maken of even te knuffelen met de kat, en kan steeds 

verder worden uitgebreid.

Ten slotte is er de Relaxmodule, die zich richt op het 

herkennen van lichamelijke stressklachten als buikpijn, 

hoofdpijn en ademhalingsklachten. Om daarmee te 

leren omgaan, gaan jongeren in deze module aan de slag 

met ontspanningsoefeningen.

De kleine ‘r’ in STARr staat voor ‘repeat’. De ervaring van 

Marieke is dat jongeren vaak iets één keer doen en dan 

zeggen dat ze geen verschil merken. “Maar het gaat er 

natuurlijk om dat je met die vaardigheden gaat oefenen 

en dat je ze uitprobeert in de praktijk van alledag. Juist 

door herhaling maak je je die vaardig heden eigen.”

SCREENEN OP DEPRESSIE
“Jongeren komen niet uit zichzelf naar ons toe,” stelt 

Marieke. “Daarom is screening, bijvoorbeeld door de 

GGD, zo belangrijk. De jongeren vullen vragenlijsten in 

en diegenen die verhoogd scoren op depressieve 

klachten kunnen dan een training krijgen. En soms pikt 

een docent signalen op in de klas.” De STARrtraining is 

een preventieve training die via nuldelijns of eerstelijns

zorg gegeven kan worden, juist om te voorkomen dat 

jongeren écht in een depressie raken. De jongeren 

hebben vaak het idee dat de trainer hun problemen gaat 

oplossen, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Ze moeten 

zelf aan de slag. Doel van de training is dat jongeren 

weerbaar worden en dat ze een gegeneraliseerde set van 

verandering, onder andere omdat door corona de 

klachten juist weer zijn toegenomen.”

STRUCTURELE AANPAK JUIST BELANGRIJK
“Overigens denk ik dat de overheid echt wel wil,” besluit 

Marieke. “Er zijn allemaal plannetjes, maar het zijn vaak 

eenmalige initiatieven (een keer een spotje op tv of 

bijeenkomsten door het land) en geen structurele 

aanpak. En ik denk dat juist dát heel belangrijk is. 

Evenals het structureel screenen op middelbare scholen 

met behulp van een vragenlijst. Per regio verschilt het  

nu nog heel sterk hoe goed dat wordt gedaan. Ook is  

het belangrijk dat een kosteneffectief hulpaanbod 

beschikbaar is. Om aan te sluiten bij de wensen en 

voorkeuren van jongeren zelf, kunnen flexibele 

 modulaire preventieve programma’s zoals de STARr 

training prima worden ingezet.”  

De VGCt heeft meegewerkt aan  

de filmpjes bij deze training.  

Kijk op het Kennisnet van VCGt.

“ HET IS BELANGRIJK DAT DE 
OVER HEID STRUCTURELE 
FINANCIERING BESCHIK BAAR 
STELT VOOR DEPRESSIE
PREVENTIE”

Theorie Theorie

“ DE TRAINER HEEFT NU DE 
VRIJHEID OM DE METHODE 
AF TE STEMMEN OP HET 
INDIVIDU OF DE GROEP”

Beelden uit de STARr-trainingsfilmpjes.
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Lisa is zestien jaar en komt bij Elizabeth Pander met PTSS-klachten en een 
negatief zelfbeeld. Ze heeft last van nachtmerries en somberheidsklachten. 

Lisa groeit op in een pleeggezin. Als ze voor school een levensboek moet 
maken, duikt ze in haar verleden. Ze leest oude krantenartikelen die haar 
pleegmoeder voor haar heeft bewaard en komt erachter dat ze vanwege 
ernstige mishandeling en verwaarlozing op anderhalfjarige leeftijd met 

spoed uit huis is geplaatst. Naar aanleiding daarvan creëert Lisa zelf 
 beelden in haar hoofd van dingen die vroeger mogelijk zijn gebeurd.  
Omdat Lisa het meest last heeft van die ingebeelde herinneringen,  

start Elizabeth met behandeling van de traumaklachten middels EMDR.

Elizabeth Pander

Functie: 

Gzpsycholoog en manager behandelzaken

Werk: 

Elizabeth werkt sinds dertien jaar als gedrags

wetenschapper en later ook als gzpsycholoog  

bij Jeugdhulp Friesland, een gespecialiseerde 

jeugdzorginstelling in Leeuwarden. Hier voerde  

ze ook haar N=1 uit. Dit voorjaar hoopt Elizabeth 

haar opleiding tot cognitief gedragstherapeut af  

te ronden. 

“ ALS IK HET OPNIEUW ZOU  
DOEN, ZOU IK DE PLEEGMOEDER 
MISSCHIEN IETS EERDER 
BETREKKEN”

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

O
p basis van de klachten, hulpvraag, diagnostiek, 

metingen, holistische theorie en de daarmee 

samenhangende analyses, stelt Elizabeth een 

behandelplan op. Het betreft een behandeling  

die uit vijfentwintig sessies bestaat, volgens cognitief 

gedrags therapeutische principes.

DIAGNOSTIEK

De klachten zijn begonnen na het lezen over haar verleden. 

Omdat Lisa zich echter niet daadwerkelijk kan herinneren 

wat er in het eerste anderhalf jaar van haar leven is gebeurd, 

is ze gediagnosticeerd met secundaire traumatisering en 

niet met PTSS.

angst van Lisa om net als haar ouders te worden. Met succes, 

want Lisa ziet in dat er geen enkele aanwijzing is die erop 

duidt dat zij hetzelfde gedrag gaat vertonen. Bovendien leert 

Lisa met behulp van de socratische dialoog en neerwaartse 

pijltechniek dat haar negatieve gedachten vaker niet dan 

wel uitkomen.

COMET

In fase twee wordt middels Competitive Memory Training 

(COMET) gewerkt aan een positiever zelfbeeld. Lisa oefent 

met contraconditionering, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van imaginatie, zelfspraak, lichaamshouding en muziek. 

Tijdens de sessies is een grote vooruitgang te zien in de 

positieve gedachten die Lisa over zichzelf heeft. Daarnaast 

slaapt ze beter, heeft ze geen last meer van PTSS-klachten, 

zit ze beter in haar vel en onderneemt ze meer sociale 

activiteiten. 

RELATIE MET PLEEGMOEDER

Fase drie richt zich op het versterken van de relatie tussen 

pleegmoeder en Lisa. Sinds de scheiding van haar pleeg-

ouders zes jaar geleden, woont Lisa bij haar pleegmoeder.  

Er vinden acht sessies plaats, met als doel dat pleegmoeder 

op een positieve manier kan communiceren met Lisa.  

Ook leert ze hoe ze zelf rustig blijft als de spanning bij  

Lisa oploopt en hoe ze een effectieve opvoeder kan zijn, 

waardoor ze meer positieve ervaringen met Lisa kan 

EMDR

De behandeling bestaat uit vier fasen. Fase één betreft 

psycho-educatie en behandeling van de traumaklachten. 

Middels EMDR leert Lisa nare gedachten te parkeren. Daarna 

gaat Elizabeth via een gedachterapport aan de slag met de 

opdoen. Moeder en Lisa zijn emotioneel tijdens de  

sessies en kunnen begrip opbrengen voor elkaars  

gevoelens en wensen.

NMT

Elizabeth maakt in deze derde fase ook gebruik van het 

Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) van de 

Amerikaanse neurowetenschapper en psychiater Bruce 

Perry. Dit model kijkt welke invloed de blootstelling aan 

stress en spanning in de eerste maanden van iemands  

leven heeft op de rest van zijn of haar leven. Door hier met 

Lisa en haar pleegmoeder over te praten, ontstaan er mooie 

gesprekken en meer begrip. Hun relatie versterkt zich en er 

zijn positieve veranderingen zichtbaar ten aanzien van de 

onderlinge communicatie. Dit zorgt voor minder conflicten. 

Beiden zien de toekomst optimistisch tegemoet.

TERUGVALPREVENTIE

Fase vier heeft betrekking op terugvalpreventie. In het 

terugvalplan staan situaties die spanning op kunnen 

opleveren bij Lisa en daardoor een risico zijn op terugval. 

Lisa en Elizabeth maken samen een stappenplan met acties 

die Lisa kan ondernemen als dat nodig is. De verwachting is 

dat ze snel zelfstandig verder kan. 

Gedachten ombuigen

Terugblik

Elizabeth: “Ik ben heel tevreden over het verloop en het 

resultaat van deze behandeling. Lisa en ik hadden een 

fijne klik, spraken allebei Fries en ik merkte dat ze onze 

sessies als prettig ervaarde. Dat gaf ze zelf ook aan in de 

evaluatie die we na elke sessie hielden. Ze kon in deze 

veilige omgeving zichzelf zijn en had niet de angst 

afgewezen of ergens op afgerekend te worden. Ik ben 

trots op het feit dat ze na de behandeling nu zelf haar 

gedachten kan ombuigen, weer goed slaapt, zelf sociale 

activiteiten onderneemt, om hulp durft te vragen aan  

de mensen om haar heen en dat er meer rust is in huis.  

Ze kan zich nu ook beter uitspreken, waardoor anderen 

haar beter begrijpen en kunnen helpen. Lisa heeft in die 

tien maanden echt geleerd om voor zichzelf te zorgen.  

De grondige analyse, de opbouw van de behandeling, 

onze therapeutische relatie, het betrekken van de 

pleegmoeder en de inzet van Lisa hebben gezorgd voor 

het succes van de behandeling. Als ik het opnieuw kon 

doen, zou ik de pleegmoeder misschien iets eerder in  

het proces betrekken, maar verder zou ik alles hetzelfde 

doen. Het resultaat is positieve therapie met het 

gewenste effect.”
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EN WAT WE AL WÉL WETEN

Het mysterie  
achter nachtmerries

Theorie Theorie

Nachtmerries: bijna iedereen heeft ze weleens (gehad). Maar niemand 

weet wat er dan precies in je hoofd gebeurt. En wat maakt dat de ene 

persoon er veel last van heeft en de ander ze eigenlijk alleen in z’n  

kindertijd heeft gehad? Annette van Schagen vertelt wat er tot nu  

toe bekend is over nachtmerries. Zij is klinisch psycholoog en senior 

onderzoeker bij ARQ Centrum’45 in Oegstgeest en gespecialiseerd in 

slaapproblemen en nachtmerries.
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patiënten met posttraumatische stressstoornis (PTSS) 

nachtmerries heeft, dat is één groep. De nachtmerries zijn 

begonnen na een aanwijsbare ingrijpende gebeurtenis in 

hun leven. De tweede groep heeft altijd al nachtmerries 

gehad. Meer dan de helft van alle mensen heeft in zijn 

kindertijd – in de leeftijd van zes tot twaalf jaar – nacht-

merries. Bij de meesten komt er een moment dat die 

nachtmerries verdwijnen, maar bij een klein deel blijven ze.” 

CONSTANTE GEVARENPRIKKEL
Iedereen heeft weleens een nachtmerrie, soms eentje 

die een aantal keer terugkomt. Meestal ebt zo’n nacht-

merrie vanzelf weer weg. Maar bij sommige mensen  

verdwijnt de nachtmerrie niet. Het wordt aangeleerd 

gedrag, waarbij de functie van dromen – emoties verwerken 

en/of het voorbereidende effect op mogelijke rampen – 

volledig verdwijnt. “Het is alsof het brein continu een 

gevarenprikkel krijgt, waardoor een opgejaagd en angstig 

gevoel ontstaat dat ook in het lichaam voelbaar is.  

We zien dat mensen vaak angstig zijn om te gaan slapen, 

omdat ze bang zijn om die levensechte droom opnieuw 

te moeten doormaken. De slechte nachtrust die daarmee 

gepaard gaat, zorgt ervoor dat overdag psychische  

problemen ontstaan. En ook de inhoud van de droom kan 

overdag voor angstige gevoelens zorgen. Al met al kunnen 

nachtmerries ernstige beperkingen in het functioneren 

veroorzaken,” zegt Annette. 

MEER DAN EEN SYMPTOOM
Toch worden ze vooral nog gezien als symptoom van 

andere psychische problemen en worden de nachtmerries 

zélf dus vaak niet behandeld. Omdat het ook andersom 

werkt – nachtmerries kunnen psychische problemen  

als angst en depressie in stand houden – pleit Annette 

ervoor om bij het maken van behandelplannen ook de 

nachtmerries serieus te nemen en die mee te nemen in de 

behandeling. “De conclusie kan best zijn dat de behandeling 

eerst op de aanpak van andere problematiek focust.  

Als de nachtmerries maar niet vergeten worden.  

En als behandelaren zich maar realiseren dat de aanpak 

van nachtmerries ook naast een reguliere behandeling 

kan bestaan.”

IMAGINATIE EN RESCRIPTING
Over de aanpak van nachtmerries heeft Annette samen 

met Jaap Lancee en Victor Spoormaker een protocol1,2,3 

geschreven, dat gebaseerd is op Imagery Rehearsal  

Therapy, of IRT. In het Nederlands heet het imaginatie- en 

rescriptingtherapie, eveneens afgekort als IRT. Dit wordt 

gezien als de reguliere CGT-behandeling van nachtmerries. 

Het idee is dat het meest beangstigende deel van de 

droom wordt herschreven en daarna ingebeeld. Annette: 

“We beginnen altijd met het in kaart brengen van de 

En ook een beetje als exposuretherapie. “Er is onderzoek 

gedaan waarbij een groep die IRT kreeg, werd vergeleken 

met een groep die de droom wel visualiseerde, maar niet 

rescriptte. Een soort exposure dus, en ook dat werkte. 

Ikzelf vind het fijner om rescripting daar wel aan toe te 

voegen, omdat je daarmee controle teruggeeft aan de 

patiënt. De droom wordt minder eng, waardoor de patiënt 

minder gaat wegdrukken of vermijden.”

TOEKOMSTDROMEN
Als we Annette laten fantaseren over de toekomst, wenst 

ze dat het ooit mogelijk wordt om precies te zien wat 

patiënten meemaken in hun nachtmerries. “Voorlopig 

moeten we het doen met EEG’s. Daarmee zien in welke 

delen van het brein activiteit ontstaat tijdens de nacht-

merrie. We weten ook dat het lichaam op nachtmerries 

reageert met een verhoogde hartslag. Maar de dromen 

zelf kunnen we helaas niet meten.” Wel werd onlangs 

een interessant onderzoek uitgevoerd, waarbij patiënten 

tijdens hun behandeling een pianoakkoord te horen  

kregen. Annette kwam ermee in het nieuws. “Dat verhaal 

is wat uit zijn verband getrokken,” zegt ze, “want in het 

nieuwsitem leek het alsof dat specifieke akkoord (C69) 

nachtmerries voorkwam. Dat is niet helemaal waar. De 

onderliggende methode die hier gebruikt werd, Targeted 

Memory Reactivation (TMR), zorgde waarschijnlijk voor 

het succes. De patiënten die het akkoord te horen kregen 

tijdens hun IRT-behandeling, kregen het ook te horen op 

het moment dat zij in hun REM-slaap – de slaapfase waarin 

je droomt – terechtkwamen. Het akkoord activeerde  

dan waarschijnlijk de herinnering aan de behandeling. 

Dit leek het effect van de IRT inderdaad te versterken.  

Of je daar C69 voor laat horen of een heel ander akkoord 

of geluid, maakt waarschijnlijk niets uit. Maar interessant 

is het wel! Voor nu is het alleen nog toepasbaar in het 

lab, want de apparatuur om te meten wanneer iemand 

in zijn REM-slaap belandt, is ontzettend duur. Er is al wel 

een wat handzamere hoofdband ontwikkeld, die ook  

de REM-slaap registreert. Ontwikkelingen zijn gaande, 

maar of wij gaan meemaken dat zo’n hoofdband in onze 

praktijk wordt toegepast? Daar gaat waarschijnlijk meer 

tijd overheen.” 

Er bestaan diverse theorieën over wat de  functie 

van een nachtmerrie is. “Slaap is een periode 

van herstel,” vertelt Annette. Dromen zouden 

een vorm van emotioneel herstel zijn; we 

 verwerken emoties. “Als we het specifiek over nacht-

merries hebben, dan wordt onder andere gezegd dat ze 

je voorbereiden op mogelijke rampen. Doordat je droomt 

over iets ergs, ben je beter op zo’n situatie voorbereid. 

Als ik een belangrijke presentatie in het verschiet heb, 

droom ik ook allerlei rampscenario’s. Bijvoorbeeld dat ik me 

realiseer op het moment dat ik de presentatie zou geven: 

had ik nu niet iets heel belangrijks moeten doen? Deze 

droom maakt me scherp en zorgt er in mijn geval voor dat 

ik op tijd en goed voorbereid bij mijn presentatie zal zijn.” 

TWEE GROEPEN
De droom die Annette schetst is vervelend, maar geen 

nachtmerrie. “We noemen een droom een nachtmerrie 

als het negatieve emoties bij je oproept waar je last van 

hebt. Dat is dus subjectief; wat voor mij een nare droom 

is, kan voor de ander een nachtmerrie zijn. Wat je in een 

droom meemaakt, kan levensecht aanvoelen. Het cogni-

tieve vermogen dat je overdag hebt om nachtmerries te 

relativeren – een droom is geen realiteit, dus waar maak 

ik me druk om? – is ’s nachts uitgeschakeld. Dat maakt 

dat je dromen totaal niet kan filteren en dat nachtmerries 

zo intens zijn; het voelt echt en daar komen emoties bij 

kijken die je liever niet voelt.”

We weten niet waarom de ene persoon meer last heeft 

van nachtmerries dan de ander. Annette noemt wel twee 

groepen mensen die chronisch last van nachtmerries 

hebben. “We zien dat ongeveer zeventig procent van de 

nachtmerries. Dat begint met een registratieopdracht, 

waarbij de patiënt bijhoudt hoe vaak hij de nachtmerries 

heeft en waar die over gaan. Overigens merken we in 

sommige gevallen dat alleen al hierdoor de nachtmerries 

afnemen. Het gehoord en gezien worden lijkt te helpen.” 

Vervolgens laat Annette haar patiënt de naarste nacht-

merrie uitkiezen. De patiënt vertelt tot in detail wat er in 

de droom gebeurt. “Als we bij het naarste deel van de 

droom zijn, vraag ik mijn patiënt: ‘Wat wil je dat er nu 

gebeurt?’ en ik leg uit dat in een droom alles kan.  

Het nieuwe einde bespreken we tot in het kleinste detail.” 

Het inbeelden van de nieuwe droom met alle zintuigen – 

kleuren, geuren en smaken – helpt om de nieuwe afloop 

zo levendig mogelijk te maken. “Het nieuwe scenario is 

persoonlijk; het is belangrijk dat die past bij de patiënt 

en geloofwaardig is voor hem of haar. Vaak lukt het – 

door de juiste vragen te stellen – om henzelf een nieuw 

einde van de droom te laten bedenken. Vindt de patiënt 

dat lastig? Dan probeer ik meer vragen te stellen en in 

een enkel geval wat suggesties te doen.” Het nieuwe 

einde wordt levendig gemaakt door het te visualiseren 

en door de droom ook thuis een aantal keer in te beelden. 

FINETUNEN TOT HET GOED VOELT
Het idee is dat de nachtmerrie niet meer terugkomt.  

Zo vertelt Annette over een patiënt die droomde dat ze 

langs een flat fietste. Boven op die flat stond een vriend, 

iemand die in het echte leven ooit een suïcidepoging had 

gedaan. In de droom sprong de vriend van het gebouw. 

Op het moment dat hij op de grond te pletter viel, schrok 

de patiënt steevast wakker. “Tijdens de sessie vroeg ik 

mijn patiënt wat ze zou willen dat er gebeurde. Ze vertelde 

dat ze naar hem toe wilde fietsen. Als ze zou zien dat hij 

nog leefde, dan zou de droom minder erg zijn. Toen ze 

zich dat inbeeldde, merkte ze dat het nog steeds niet 

goed voelde. Ik vroeg haar wat ze nodig had om een beter 

gevoel te krijgen. Ze zei: ‘Ik ben eigenlijk heel boos dat 

hij sprong.’ Ik vroeg haar wat ze daarmee wilde. ‘Dat wil 

ik tegen hem zeggen.’ En dus schold deze patiënt de huid 

vol van de vriend die net van een flat was gesprongen. 

Dat voelde al beter. Daarna wilde ze naar huis. De visualisatie 

eindigde thuis, op de bank, met een kop thee en haar  

kat op schoot. Ze maakte daar aaiende bewegingen bij. 

Twee weken later vroeg ik hoe het haar was vergaan. 

‘Niet goed’, was het antwoord. Ik vroeg haar waarom 

niet, waarop ze vertelde dat ze de nieuwe droom niet 

had gedroomd; ze had de nachtmerrie helemaal niet 

meer gehad. De missie was geslaagd.”

CONTROLE TERUGGEVEN
Een nachtmerrie inbeelden kan heftig zijn. De patiënt uit 

Annettes voorbeeld durfde haar ogen bijvoorbeeld niet 

dicht te doen. Het is als teruggaan naar een trauma.  
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harm avoidancesymptomen. Dit geldt zowel bij de 

aanvang van de exposure, op het hoogtepunt van  

de exposure als aan het einde van de exposure.

De tweede belangrijke bevinding heeft te maken met  

het patroon van distress. Gemiddeld lieten de meeste 

jeugdigen een variabel patroon zien, wat betekent dat  

de mate van angst tijdens de exposure sterk fluctueert. 

Maar jeugdigen met incompleteness-symptomen bleken 

significant vaker een vlak patroon te hebben; hun SUD 

(de Subjective Units of Disturbance of Subjective Units  

of Distress) steeg of daalde nauwelijks.

TAKE HOME MESSAGE
Betekenen deze bevindingen dat exposure minder nuttig 

is voor jeugdigen met not just right-feelings? Niet per se, 

aldus Milgram. “Het lastige is dat we niet weten wat het 

flatlinen nu precies veroorzaakt. Zo is het goed denkbaar 

dat de SUD niet zo’n goede graadmeter voor deze groep 

is. Je kunt je immers voorstellen dat die gevoelens meer 

aanvoelen als ongemak of onrust en niet zozeer als 

spanning of angst. Maar het is ook denkbaar dat 

therapeuten een rol spelen in de verklaring van de 

resultaten.” Milgram en collega’s hebben namelijk  

niet gemeten wat therapeuten precies deden tijdens  

de exposure, terwijl het variëren van de moeilijkheid  

een belangrijke rol speelt voor het slagen van de 

behandeling. Ook andere factoren, waaronder het 

gebruik van specifieke medicatie, zouden een rol 

gespeeld kunnen hebben.

Veel patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS of 
OCD)  hebben last van symptomen die te maken hebben met het 
 voorkómen van gevaar (harm avoidance) enerzijds of not just 

right-feelings en feelings of incompleteness anderzijds. Hoewel het 
in beide gevallen om OCS gaat, is die onder verdeling van belang 
voor de wijze waarop je je exposure oefeningen vormgeeft.  

Theorie Theorie

Flatlinen met  
exposure
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D
e onderverdeling tussen harm avoidance  

of not just right-feelings en feelings of 

 incompleteness is belangrijk als we kijken  

naar het startpunt van de behandeling en de 

prognose van patiënten met OCS. Patiënten met not just 

right-feelings lijken namelijk meer last te hebben van 

hun symptomen en mogelijk ook minder van een 

behandeling te profiteren.

Wat verklaart de mogelijk slechtere prognose van de not 

just right-groep? Lauren Milgram en collega’s vermoeden 

dat het te maken heeft met de mate en de soort van 

distress die patiënten ervaren.1 Bij not just right-feelings 

lijkt het namelijk niet zozeer te gaan om angst, maar  

om een algemeen gevoel van onrust. Die onrust gaat 

bovendien minder gepaard met specifieke angstige 

cognities, terwijl die in principe de kern van je 

 exposure-oefening vormen.

MINDER DISTRESS

In hun onderzoek keken Milgram en collega’s daarom 

naar de mate en het verloop van distress tijdens 

exposure bij 280 jeugdigen met OCS. De meeste 

jeugdigen deden óf harm avoidance-exposure óf not  

just right-exposure, maar er waren er ook die beide 

exposure- oefeningen deden. Milgram’s eerste opvallende 

bevinding is dat jeugdigen die last hadden van 

 incompleteness-symptomen over het algemeen minder 

distress ervaren dan jeugdigen die last hebben van  

We vroegen Henny Visser of ze dit herkent in de  

praktijk en hoe ze hiermee zou omgaan. Henny is 

psycho therapeut, cgt’er en supervisor VGCt en senior 

onderzoeker bij het Marina de Wolfcentrum, een 

 derdelijns behandelcentrum voor mensen met  

complexe angst- en dwangstoornissen. 

 

Henny: “In het Marina de Wolfcentrum zien we ook mensen 

die vermijden en dwanghandelingen  verrichten omdat het 

niet goed of niet compleet voelt om het anders te doen. Bij 

exposure met responspreventie (ERP)-oefeningen gebeurt 

het dan inderdaad weleens dat er geen spanning oploopt. 

Geen nood. ERP-oefeningen  kunnen wel degelijk uitkomst 

bieden. Vraag goed door of er echt alleen een naar gevoel 

en geen ramp verwacht wordt. Blijkt dat het geval, vraag 

dan naar verwachtingen aangaande het nare gevoel (‘hoe 

lang zal het aanhouden?’, ‘wat gebeurt er met je als het zo 

lang aan houdt?’ en ‘hoe ziet er niet tegen kunnen eruit?’).  

Met ERP-oefeningen kan je ook deze ‘gevoelsverwachtingen’ 

disconfirmeren. Varieer en experimenteer totdat je diverse 

(ook de sterkste!) niet-goed/compleet-gevoelens weet op 

te roepen. Besteed ook extra aandacht aan lang vol-

gehouden responspreventie. En laat mensen oefenen  

om toch waardevolle activiteiten te ondernemen ondanks 

het gespannen gevoel.”

Milgram en collega’s geven daarom twee overwegingen 

mee om de resultaten naar de klinische praktijk te 

vertalen. Ten eerste adviseren ze om de motivatie achter 

OCS-symptomen goed te onderzoeken. Niet alleen voor 

de exposure zelf, maar ook zodat je je als therapeut 

bewust wordt van verschillende patronen tijdens de 

exposure. Daaraan gerelateerd suggereren ze om bij not 

just right-feelings op zoek te gaan naar andere metingen 

dan die van de SUD.  

Scan de QR code en 

bekijk de kennisclip 

exposure.
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V oorheen leidde een diagnose van  

stadium IVmelanoom of longkanker 

snel tot ziekte progressie en overlijden. 

Met de invoering van immunotherapie 

en doelgerichte therapie heeft een deel van de 

patiënten een langere overlevingsduur. Deze 

patiënten worden eerst geconfronteerd met een 

slechte prognose en krijgen later te horen dat 

immunotherapie of doelgerichte therapie hun leven 

voor een onbekende tijd kan verlengen. Dit is goed 

nieuws, maar het vraagt ook veel van patiënten. 

In een interviewstudie naar de ervaringen van 

doorlevers vonden we dat doorlevers het gevoel 

hebben alsof ze leven in een twilightzone tussen 

ziekte en gezondheid, waarbij ze niet weten of ze 

horen bij de gezonde mensen die kanker hebben 

overleefd, of de mensen die binnen afzienbare tijd 

aan kanker zullen sterven. Ze vinden het moeilijk 

om zich aan te passen aan een nieuwe manier van 

leven waarin onzekerheid over ziekteprogressie 

en mogelijk de dood continu op de achtergrond 

aanwezig is. En ze telkens geconfronteerd worden 

met stressoren als frequente controlescans en 

bijwerkingen van de behandeling. Dit maakt 

patiënten kwetsbaar voor het ontwikkelen van 

angst- of stemmingsklachten1.

Op dit moment werken we aan een kwalitatief 

artikel over wat doorlevers zelf al doen om zich 

zo goed mogelijk aan te passen aan een leven met 

Leven in de twilightzone 
tussen ziekte en gezondheid

kanker en onzekerheid. Daarnaast onderzoeken 

we aan de hand van een intensief longitudinaal 

onderzoek welke factoren bijdragen aan veer kracht 

van deze patiënten in het dagelijks leven. 

Hiervoor vullen patiënten voor een langere 

periode meerdere keren per dag via hun 

smartphone een korte vragenlijst in (bekend als 

Ecological Momentary Assessment of Experience 

Sampling Method). 

Met behulp van de resultaten van het IMPRESS- 

onderzoek willen we een online platform 

ontwikkelen, waar hulpverleners doorlevers naar 

kunnen doorverwijzen. Zo kunnen we doorlevers 

op een laagdrempelige manier en in een vroeg 

stadium ondersteunen.  Hopelijk  kunnen we zo de 

ontwikkeling van psychopathologie voorkomen. 

JONGE ONDERZOEKER

Laura Zwanenburg werkt als promovenda 
bij het Helen Dowling Instituut in Bilthoven. 
In februari 2021 startte ze met de IMPRESS- 
studie: ‘IMProving RESilience in advanced 
cancer patients obtaining a long-term  
response to IT or TT’. Ze doet onderzoek 
naar veerkracht bij patiënten met verge-
vorderde kanker, die effectief behandeld 
worden of zijn met immunotherapie of 
doelgerichte therapie. Deze patiëntengroep 
staat bekend onder de naam doorlevers.

Laura Zwanenburg doet onderzoek naar 

veerkracht bij patiënten met kanker.
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NIEUWE FOCUS IN DE BEHANDELKAMER: 

Van klachtgericht 
naar ‘boosten’  
met welbevinden

Een intern onderzoek bij GGNet toont aan dat patiënten binnen de ambulante poli’s gemiddeld 
achtenhalf jaar onder behandeling waren. Dat zette klinisch psycholoog en promovenda Katinka 
Franken aan het denken. Wanneer is een behandeling klaar? Moeten patiënten helemaal vrij 
zijn van klachten of kan ook op een andere manier worden ingezet op welbevinden? Met een 
promotieonderzoek aan de Universiteit Twente naar de relatie tussen psychopathologie en 
welbevinden hoopt ze de focus in de behandeling te verrijken met welbevinden en patiënten 
meer positieve handvatten te bieden. 

A ls hulpverlener wil je dat het goed gaat met 

mensen. Dus wil je ze in hun leven onder

steunen en met ze meedenken, vooral als 

dagelijkse klachten centraal staan. Katinka 

legt uit: “Het heeft een belonend effect om met de patiënt 

te zoeken naar oplossingen voor alledaagse negatieve 

zaken. Het risico is dat die behandelingen blijven voort-

duren als we de nadruk blijven leggen op wat er niet 

goed gaat. Uiteindelijk kun je je twee dingen afvragen: 

zouden we de primaire focus op klachten kunnen 

 veranderen? En ten tweede: moeten we ons op een 

 gegeven moment niet realiseren dat het leven bestaat  

uit ingewikkeldheden en dat je die tegen blijft komen?” 

Katinka zocht contact met de Universiteit Twente, waar 

onderzoek naar de positieve psychologie en gezondheids-

effecten daarvan centraal staan. De kern van de positieve 

psychologie: het leven is dingen tegenkomen die 

 ingewikkeld zijn en dat gaat gepaard met lijden.  

De focus: hoe ga ik daarmee om? Met aandacht voor 

veerkracht en doorzettingsvermogen bekijk je met de 

patiënt de zaken van een andere kant. 

WELBEVINDEN, MÉÉR DAN ALLEEN HAPPY ZIJN
Tijd voor minder nadruk op de psychopathologie en meer 

op welbevinden. Maar wat is nou eigenlijk welbevinden? 

Het bestaat uit drie componenten: emotioneel, psycho-

logisch en sociaal. Katinka licht toe: “Bij emotioneel wel-

bevinden denken de meeste mensen: dat je gelukkig 

bent en dat je lekker in je vel zit. Maar het is meer.  

Psychologisch welbevinden gaat over: doe ik de dingen 

waar ik plezier uit haal? Heb ik een dagbesteding waarin 

ik succeservaringen kan beleven? Kan ik mezelf accepteren 

zoals ik ben? Dan het sociale aspect: heb ik een plek in 

de maatschappij en doe ik mee?”. 

Volgens Katinka is er een risico wanneer er te veel 

nadruk wordt gelegd op het emotioneel welbevinden, 

het nastreven van geluk. Veel patiënten leven namelijk 

“ PATIËNTEN VINDEN WELBEVINDEN, 
IN DE BREDE ZIN VAN HET WOORD, 
MINSTENS ZO BELANGRIJK ALS HET 
VERMINDEREN VAN HUN KLACHTEN”
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redelijk geïsoleerd, wat bijdraagt aan klachten. Het belang 

van aandacht voor sociaal welbevinden is voor die mensen 

groot. Katinka: “Uit dat sociale aspect halen we veel 

positiefs: steun ontvangen of iets betekenen voor een 

ander. In de dagelijkse behandelpraktijk van de ggz ligt 

het accent nog sterk op klachtreductie en laten we 

mogelijkheden liggen meer aandacht te hebben voor, 

met name, het psychologische en sociale welbevinden. 

Bovendien vinden patiënten welbevinden, in de brede zin 

van het woord, minstens zo belangrijk als het verminderen 

van hun klachten. Natuurlijk willen ze ook niet somber  

of angstig zijn, maar welbevinden geeft houvast om  

het leven te kunnen bolwerken,” legt Katinka uit. Haar  

promotieonderzoek focust zich onder andere op de 

vraag of welbevinden hetzelfde is als psychopathologie. 

Met andere woorden: als je geen klachten hebt, ben je 

dan gelukkig? Of andersom: als je veel welbevinden 

ervaart, betekent dat dan dat je géén psychische  

problemen ervaart? 

POSITIEVE BEVINDINGEN
In het eerste gepubliceerde artikel gedurende haar  

promotietraject laat Katinka zien dat het niet gaat om 

psychische klachten en welbevinden als uiteinden van 

hetzelfde continuüm, maar juist om twee losstaande 

dimensies, de basis van het zogenaamde twee-continua 

model. Welbevinden en psychopathologie sluiten elkaar 

niet uit: “Mijn onderzoek laat zien dat sommige patiënten 

veel klachten hebben, maar ook relatief veel welbevinden 

kunnen ervaren, en andersom. Uiteraard is naarmate je 

meer klachten ervaart, de kans op welbevinden kleiner. 

Zo toonden Lamers en collega’s aan dat, binnen de  

In de praktijk merkt Katinka echter nog vaak dat het  

lastig is voor behandelaren om een verandering van  

perspectief te kiezen. “We zijn allemaal op basis van het 

medische model opgeleid en sensitief voor psychische 

problemen en klachten.” Ze geeft een voorbeeld van een 

fictieve patiënt met ernstige borderlinepersoonlijkheids-

problematiek. “Hij is na ruim een half jaar behandelen 

stabiel en automutileert niet meer. Maar hij blijft angsten 

voelen bij gedachten aan de toekomst. Ik zou juist nu 

ervoor willen kiezen om even niet klachtgericht bezig te 

zijn, maar zijn gevoel van welbevinden te gaan ‘boosten’. 

Vooral wanneer de problematiek ernstig is en suïcidaliteit 

een rol speelt, kan het loslaten van het gebruikelijke 

behandelprotocol spannend zijn. Met een pilotstudie 

over een welbevindentherapie die we binnenkort gaan 

starten, hoop ik het belang van een expliciete plek voor 

welbevinden in de behandeling verder te onderbouwen.”  

algemene populatie, de samenhang tussen klachten en 

welbevinden 0.33 is en deze relatie blijkt in de klinische 

populatie met 0.72 veel sterker. Dit roept de vraag op of 

het behandelen van klachten automatisch zal leiden tot 

meer welbevinden,” aldus Katinka. Nog een interessante 

constatering: mensen met meer klachten zijn vaak helemaal 

niet bezig met emotioneel welbevinden, maar juist met 

psychologisch welbevinden. Centraal staat dus niet: 

‘Hoe kan ik gelukkiger worden?’, maar: ‘Doe ik ertoe?’ 

Katinka constateert: “Binnen de ggz gaan we lang door 

met het behandelen van klachten, ook waar er weinig of 

geen effect meer is.” 

Sterker nog: uit een van haar studies blijkt dat de eerste 

drie maanden van therapie bepalend zijn. Boek je in die 

drie maanden vooruitgang, dan is de kans groot dat je 

als patiënt vooruit blijft gaan. Is er geen vooruitgang in 

die tijd (wat voor twee derde van de patiënten geldt), 

dan ga je daarna ook niet meer vooruit. Katinka pleit voor 

het regelmatig tussentijds evalueren in de behandelkamer. 

“Soms zie je dat patiënten een ander beeld hebben dan 

jij als therapeut en dat het expliciet samen stilstaan  

bij het behandeleffect kansen biedt: hoe gaan we de 

behandeling voortzetten, aanpassen of wellicht stoppen?” 

Ze zou graag zien dat behandelingen aan de hand van 

vragenlijsten, met daarin de focus op welbevinden en 

positieve kanten, in de praktijk geëvalueerd worden.  

De Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF)  

vragenlijst (die is doorontwikkeld aan de Universiteit 

Twente) meet de drie vormen van welbevinden.  

Katinka is in het kader van haar proefschrift bezig met de 

ontwikkeling van een verbeterde versie voor nog meer 

gebruiksvriendelijkheid.

DE OVERSTEEK NAAR WELBEVINDEN
Er wordt dus veel gedaan in onderzoek naar welbevinden, 

maar hoe gaat het in de praktijk? Een veel gehoorde 

reactie als het onder behandelaars over welbevinden 

gaat: ‘Maar ik ben al bezig met het stimuleren van wel-

bevinden’. Een meer kritische houding zou helpen, meent 

Katinka. “Als de behandeling lang voortduurt zonder dat 

er veel verandert, zou het goed zijn dat te erkennen en 

het met de patiënt bespreekbaar te maken.” Ook hoopt 

ze dat meer behandelaars de ROM gaan gebruiken. “Niet 

als een verplicht kunstje, maar als een middel dat jou als 

behandelaar extra informatie geeft en kan helpen om 

samen verantwoordelijkheid te dragen. En laten we 

klachten en alle facetten van welbevinden wat explicieter 

uit elkaar halen, waardoor we meer zicht krijgen op wat 

nu écht werkt in de behandeling.”

Bronnen
1.   Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life.  

Journal of health and social behavior, 207-222. 
2.   Keyes, C. L. M. (2005).Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of the  

complete statemodel of health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(3), 539.
3.   Lamers, S. M., Westerhof, G. J., Bohlmeijer, E. T., ten Klooster, P. M., & Keyes, C. L. (2011). 

Evaluating the psychometric properties of the mental health continuum-short form (MHC-SF). 
Journal of clinical psychology, 67(1), 99-110. 

4.   Franken, K., Lamers, S. M. A., Ten Klooster, P. M., Bohlmeijer, E. T., & Westerhof, G. J. (2018). 
Validation of the Mental Health Continuum-Short Form and the dual continua model of well-
being and psychopathology in an adult mental health setting. Journal of clinical psychology, 
74(12), 2187-2202.

5.   Franken, K., Ten Klooster, P.M., Bohlmeijer, E.T., Westerhof, G.J., & Kraiss, J.T. (2023). Predicting 
non-improvement in daily mental healthcare practice using routine outcome monitoring data:  
a machine learning approach [Nog ongepubliceerd manuscript]. Faculteit Behavioural, 
Management and Social Sciences (BMS),- Universiteit Twente, Enschede.

6.   Franken, K., & de Vos, S. (2018). Meten van duurzame mentale gezondheid in de ggz.  
Tijdschrift voor Positieve Psychologie, 1, 48-55.

Katinka Franken 
Katinka Franken is hoofd van het Diagnostiek 

Centrum van GGNet en programmaverantwoordelijke 

van het Kortdurend behandelings-, trainings- en 

adviesprogramma (KBTA) van Scelta, expertise-

centrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Ze is 

werkzaam als klinisch psycholoog bij GGNet en is 

daarnaast hoofddocent Diagnostiek en Complexe 

Psycho pathologie binnen de RINO Groep. Sinds 

april 2022 is zij bezig met haar promotieonderzoek 

aan de Universiteit Twente.
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“ BINNEN DE GGZ GAAN WE 
LANG DOOR MET HET 
BEHANDELEN VAN KLACHTEN, 
OOK WAAR ER WEINIG OF 
GEEN EFFECT MEER IS”



“ Deze behandeling geeft 
de meest aangedane 
groep weer hoop”
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Kun je kort iets vertellen over jouw achtergrond?

“Ik beweeg mij al ruim twintig jaar op het grensvlak van 

de psychiatrie, de neurologie en de neurowetenschappen. 

Als wetenschapper houd ik me onder andere bezig met 

onderzoek naar nietinvasieve hersenstimulatie bij mensen 

met dwang en andere psychiatrische aandoeningen. 

Daarnaast werk ik twee dagen per week in het door mijzelf 

vijftien jaar geleden opgerichte Centrum Neuropsychiatrie 

Parkinson van Amsterdam UMC. Die combinatie bevalt 

heel goed. We zijn steeds meer bezig de kennis over  

veranderende hersenfuncties terug te vertalen naar de 

klinische praktijk en na te gaan hoe de effecten van  

psychotherapeutische behandelingen door niet-invasieve 

hersenstimulatie versterkt kunnen worden.” 

Op dit moment loopt het grootschalige onderzoek 

TETRO, dat staat voor ‘TMS voor Exposure Therapie 

Resistente OCD’. Wat houdt dit precies in?

“De hersencircuits van mensen met dwang ten opzichte 

van mensen zonder dwang verschillen in structuur en 

functie. In de afgelopen jaren kwam ik erachter dat de 

afwijkende hersenfunctie van mensen met dwang niet 

alleen een oorzaak is van de aandoening, maar ook een 

gevolg van jarenlang ziek zijn – hun hersenen zijn zich 

VRAAG EN ANTWOORD OVER...

HET TETRO-ONDERZOEK

Mensen met een chronische obsessieve-compulsieve stoornis (ook wel 

dwangstoornis of kort OCD of OCS genoemd) kunnen naast intensieve 

exposure therapie aanvullend baat hebben bij Transcraniële Magnetische 

Stimulatie (TMS). Psychiater en hoogleraar Odile van den Heuvel leidt 

een grootschalig onderzoek (de TETRO-studie) naar deze manier van 

behandelen. Over vijf jaar verwacht ze de eerste onderzoeksresultaten 

van het TETRO-onderzoek bekend te kunnen maken. Voor VGCt magazine 

deelt ze alvast haar inzichten en ervaringen tot nu toe.  

anders gaan gedragen door de chronische dwang. Om dat 

proces de andere kant op te sturen, is het nodig de  

plasticiteit van de hersenen aan te spreken en dat kan 

met gedragstherapie, in combinatie met TMS. Bij TMS 

wordt er een spoel op het hoofd geplaatst en krijgen 

bepaalde hersengebieden magnetische pulsen waardoor 

de hersenactiviteit wordt veranderd.   

Een eerste, onlangs afgeronde, gerandomiseerde studie 

had een experimentele basis en was vooral gericht op 

het begrijpen van het mechanisme van hersenstimulatie 

bij deze groep mensen met dwang. Dit nieuwe TETRO- 

onderzoek is een uitgebreid vervolg daarop; we willen 

nagaan wat er gebeurt bij het gecombineerd inzetten van 

TMS en exposuretherapie en hoe zich dat verhoudt tot 

een placebo-TMS en exposuretherapie. Dit onderzoek 

richt zich op de (kosten)effectiviteit met als doel te kunnen 

besluiten of deze behandeling ook opgenomen moet 

worden in het pakket van te verzekeren zorg.”

Welke mensen komen hiervoor in aanmerking?

“Dat zijn de mensen met dwang bij wie exposuretherapie 

(eventueel met medicatie) niet afdoende helpt. Meestal 

krijgen mensen een combinatie van beide behandelvormen, 

maar ik zie vaak dat ze uiteindelijk geen goede 

Theorie Theorie



34 35VGCt magazine | maart 2023 VGCt magazine | maart 2023

krijgt iedereen nog dezelfde behandeling, maar uiteindelijk 

willen we naar een gepersonaliseerde behandeling toe, 

waarbij je per individu besluit welk hersengebied je gaat 

stimuleren en hoe. Ook kun je gaan kijken naar eventuele 

onderhoudsbehandelingen. In de toekomst zie ik meer 

mogelijkheden voor maatwerk.” 

Hoe zit het met de kosteneffectiviteit en  
vergoeding van deze behandelmethode? 
“Voor depressie wordt deze behandelmethode vergoed 

vanuit de zorgverzekering, maar voor mensen met dwang 

nog niet. In de TETROstudie is hoogleraar Judith Bosmans 

specifiek betrokken, zij is gespecialiseerd in het onderzoek 

naar kosteneffectiviteit. Nu financieren wij, vanuit de 

onderzoeksubsidie, alle kosten voor behandeling.  

Aan het eind van het onderzoek kunnen we de kosten 

van de behandeling uitzetten tegen de opbrengst van 

deze behandeling en dat rapporteren in de vorm van een 

passend advies aan Zorginstituut Nederland.”

Wanneer verwacht je de resultaten en  
wat zijn je verwachtingen?
“De trial startte in mei 2022 en loopt tot 2027, dus we zijn 

nog geen jaar onderweg. We hebben nu vijfentwintig  

van de 250 te behandelen patiënten geholpen en zitten 

daarmee op tien procent. Binnen vier jaar verwachten we 

iedereen te hebben behandeld en dan is er een periode 

nodig voor alle analyses. Ik kijk hier realistisch tegenaan. 

We hebben te maken met mensen die een heel chronische 

aandoening hebben en dat maakt het een moeilijk te 

behandelen groep. Exposuretherapie is natuurlijk een 

heel goede behandeling en ik denk dat er nog veel te 

winnen is in de juiste toepassing hiervan. Ik vind het leuk 

dat dit onderzoek bijdraagt aan de emancipatie van de 

 exposure therapie hebben gekregen. Voorafgaand aan de 

behandeling bij ons geven ze aan zo’n behandeling al te 

hebben gehad, maar na een goede exposuretherapie 

hoor ik terug: ‘Oh, dít is exposuretherapie, dat is wel heftig 

en dit heb ik nog niet eerder gehad.’ Daarin is nog een 

wereld te winnen, denk ik. Vijftig procent van de patiënten 

knapt van de behandeling op, maar de andere vijftig 

 procent houdt klachten. Een klein percentage daarvan 

komt in aanmerking voor DBS (diepe hersenstimulatie), 

omdat ze therapieresistent is en alle andere stappen in 

het behandelprotocol heeft gehad, inclusief hoge 

 doseringen clomipramine (een serotonerg werkend 

 tricyclisch antidepressivum) en een antipsychoticum. 

TMS zou een behandeloptie kunnen zijn voor de mensen 

die onvoldoende baat hebben bij exposuretherapie (met 

of zonder medicatie), maar die nog geen indicatie hebben 

voor DBS. Dus voor het TETRO-onderzoek komen mensen 

in aanmerking als ze onvoldoende baat hebben gehad 

bij exposuretherapie (met/zonder medicatie).”   

Hoe wordt TMS bij deze groep  
patiënten aangepakt?
“Van tevoren wordt er een MRI-scan gemaakt om na te 

gaan of de hersenen gezond genoeg zijn voor de stimulatie. 

Als iemand definitief kan meedoen, wordt bepaald in 

welke behandelconditie iemand komt. Twee op de drie 

komen in de actieve conditie en een derde in de placebo-

conditie, maar alle patiënten krijgen de intensieve 

exposuretherapie. Als we dat allemaal hebben voorbereid, 

komen ze vier keer per week naar het ziekenhuis.  

Elke behandelsessie bestaat eerst uit hersenstimulatie 

(TMS) en direct daarna gaan ze naar een gedragstherapeut 

die negentig minuten exposure gaat doen. En dat herhalen 

we vier keer per week voor vijf tot zeven weken. Het is een 

heel intensieve behandeling.”

Wat trekt je zo aan in deze behandelvorm?
“Op basis van meer dan twintig jaar hersenscanonderzoek 

is het duidelijk dat de hersenen van mensen met dwang 

anders functioneren dan mensen zonder dwang.  

Hun alarmsysteem staat hyperalert afgesteld, wat de 

angstgevoelens verklaart. Dat alarmsysteem wordt 

onvoldoende geremd of bijgestuurd door het denk-  

of controlesysteem. Als je dat controlesysteem kan  

verstevigen met behulp van TMS, zullen mensen met dwang 

ervaren dat ze hun emoties en gedrag beter kunnen 

bijsturen. Bij exposuretherapie worden patiënten bloot-

gesteld aan alles wat de dwang bij hen laat toenemen; 

Theorie Theorie

“ IN DE PRAKTIJK ZIE IK DAT VEEL 
MENSEN ZICH HEBBEN 
OVERGEGEVEN AAN HUN DWANG” 

Meedoen? 
Odile van den Heuvel: “Als psychologen of 

 psychiaters dit lezen en denken dat ze een 

 patiënt behandelen die misschien geschikt is 

voor deze behandel methode of als ze daarover 

twijfelen; neem dan vooral even contact met 

ons op om laagdrempelig te overleggen. We 

bieden deze TETRO-behandeling aan op vijf 

locaties in Nederland en mensen kunnen 

behalve in Amsterdam (waar nu een wachtlijst 

is), in principe snel terecht. We nemen de 

behandeling maar voor een heel korte periode 

(5-7 weken) over en het kan uitkomst bieden 

voor therapeuten die vastlopen met hun 

 patiënten.” 

Meer informatie: tetro-ocd.nl en e-mail  

tetro@amsterdamumc.nl

daardoor neemt de angst enorm toe. Als je dan vlak voor 

de exposuretherapie het controlesysteem versterkt door 

de TMS, zal de angst die opgewekt wordt tijdens de 

exposurebehandeling beter bijgestuurd kunnen worden.”   

Wat betekent dit precies voor patiënten?
“Dat verschilt, maar mensen geven aan na hersenstimulatie 

beter in staat te zijn om met de exposure om te gaan.  

We kunnen nog niet zeggen of dat ook daadwerkelijk zo 

is, want die onderzoeksresultaten komen pas eind 2027. 

Ik denk dat voor veel mensen ook meespeelt dat er  

letterlijk iets in hun hoofd gebeurt – alleen al dat gegeven 

maakt dat ze denken de gedragstherapie beter aan  

te kunnen. Maar dat weten we dus pas als we de echte 

conditie kunnen vergelijken met de placeboconditie.” 

Hoe is dat voor jou om mensen die deze  
behandeling krijgen, te zien opknappen?
“Dat is heel bijzonder. Het zijn mensen met ernstige en 

langdurige psychiatrische klachten, eigenlijk de meest 

aangedane groep. Met deze nieuwe behandeling krijgen 

ze weer hoop. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze 

zich eindelijk weer ergens aan kunnen vasthouden 

 waarvan ze denken: ‘Hé, dit kan helpen’. De mate waarin 

ze opknappen verschilt; er zijn mensen die extreem goed 

opknappen en verlost zijn van hun angst en dwang.  

Maar er is ook een groep die weliswaar stappen maakt, 

maar nog steeds forse klachten overhoudt en vervolg-

behandeling nodig heeft.” 

Hoe risicovol is TMS?
“Het is niet risicovol. We werken volgens internationale 

richtlijnen en zijn voorzichtig bij de selectie van de mensen 

die de behandeling krijgen. Mensen met hersenschade of 

epilepsie kunnen bijvoorbeeld niet meedoen. Het grootste 

risico voor mensen die TMS krijgen is dat er een epileptisch 

insult ontstaat, maar dat is heel zeldzaam en gebeurt in 

principe niet als je je aan de veiligheidscriteria houdt.  

Wij gebruiken laagfrequente stimulatie. Dat is veilig, 

wordt goed verdragen en de bijwerkingen zijn mild.” 

Hoe zit dat met de grenzen van deze  
behandelmethode; wat doe je wel en wat niet? 
Of is dat verschillend per situatie en patiënt?
“Voor dit onderzoek – een klinische trial – houden we ons 

aan een strikt protocol en doen we bij iedereen precies 

hetzelfde. TMS is in ontwikkeling, met name ook de  

toepassing bij depressie. Je ziet dat daar nóg intensievere 

stimulatieprotocollen worden gebruikt, zoals het  

Amerikaanse protocol, waarbij mensen tien keer per dag 

heel korte TMS-sessies krijgen. Daarvan knappen mensen 

– op korte termijn – heel snel op. Je ziet nu dat dit soort 

intensievere stimulatieprotocollen voorzichtig uitgeprobeerd 

wordt in de wereld. Nu ook bij dwang, alleen zijn daar 

nog heel weinig resultaten van bekend. Op dit moment 

gedragstherapie, waarbij TMS mogelijk een toegevoegde 

waarde gaat hebben. We zijn uitgegaan van een kleine 

effect size; daarom includeren we ook 250 patiënten. 

Toch denk ik dat het om een subtiel effect zal gaan,  

daar ben ik als wetenschapper heel open in. Ik heb veel 

onderzoek gedaan waarbij een experimentele groep het 

niet beter deed dan de controlegroep. Dat laat zien dat 

het lastig is om behandelingen te ontwikkelen die beter 

zijn dan de al bestaande (en bewezen) methodes.”  

Wat vind je het leukste aan jouw werk?
“Het is een mooie combinatie van patiëntencontact aan 

de ene kant – met alle individuele verhalen – en de 

wetenschappelijke component. Het geeft mij informatie 

en ideeën hoe ik vanuit de neurowetenschappen kan bij-

dragen aan oplossingen. In de praktijk zie ik dat veel 

mensen zich hebben overgegeven aan hun dwang, ze 

zijn gaan accepteren dat het erbij hoort. Hun eigen gedrag 

kan hun ziekte in stand houden, dan kan ik streng zijn en 

aangeven dat ze niet bij de pakken neer moeten gaan zitten 

en probeer ik ze te verleiden hard aan de slag te gaan. 

We hebben veel geïnvesteerd in harmonisatie van 

methoden en van behandeling. Onderdeel hiervan is  

ook intervisie tussen de verschillende psychologen.  

We komen eind maart weer samen als consortium voor 

bijscholing. Het is heel leuk om met zo’n Nederlands 

consortium en veel verschillende therapeuten samen te 

werken. De behandeling verloopt volgens een vaststaand 

protocol. Dat kan voelen als vrijheid inleveren, maar als 

team kun je enorm bijdragen aan de effectiviteit van  

zo’n behandelmethode. Bovendien vraagt individuele 

exposuretherapie veel creativiteit van de psychologen, 

omdat de exposureoefeningen goed moeten aansluiten 

bij het echte leven van de patiënten.” 
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Als cgw’er in een  
sectiebestuur:

Wist je dat?
In 1999 startte een club enthousiaste hbo’ers een 

vakgroep die cognitief gedragstherapeutische 

technieken toepaste. In 2006 werd dit de sectie 

Cognitief gedragstherapeutisch werkers. 

In december 2022 stonden bij de VGCt 747 cgw’ers 

geregistreerd, met een gemiddelde leeftijd van  

47 jaar. De vrouwen zijn in de meerderheid:  

643 vrouwen tegenover 104 mannen. 

DIT LEVERT HET JOU (EN JE VAKGENOTEN) OP

Sectie Werk en gezondheid 
“HALLO CGW’ER! WIJ ZETTEN ONS 

 IN VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEID  
IN WERK- EN PRIVÉ SITUATIES, 

 VOOR ZOWEL CLIËNTEN ALS VOOR  
GGZ-MEDEWERKERS. KOM JIJ ONZE 

SECTIE VERSTERKEN?”

Joyce is als cgw’er onderdeel van het Exposure- 

team bij GGZ Noord-Holland-Noord. “Voor mij is 

mijn positie in het team duidelijk, omdat ik me 

voornamelijk met exposure bezighoud. Maar 

van veel cgw’ers hoor ik dat zij zich vaak niet volledig op 

hun CGW-werkzaamheden kunnen richten. Voor hen is 

het soms zoeken naar wat wel of niet tot hun verantwoordelijk-

 heden behoort.” Volgens Joyce mag de rol van de cgw’er 

duidelijker worden. Dat is precies wat ze doet als sectie-

bestuurslid. “Ik wilde graag iets meer betekenen voor 

andere cgw’ers en vroeg me af hoe we elkaar wat meer 

kunnen vinden en kunnen versterken. Van een psycholoog 

of psychiater weet iedereen wat hij wel en niet doet. Ik heb 

het idee dat het functieprofiel bij cgw’ers wat  

steviger mag worden neergezet. Zodat iedereen weet 

wat cgw’ers doen, waar je hen kan vinden en waar je hen 

voor kan inzetten.”

MINIMAAL ÉÉN CGW’ER PER SECTIE
Joyce schetst hierboven wat haar specifieke sectie doet. 

Maar zo zijn er natuurlijk nog meer secties, elk met zijn 

eigen uitdagingen en bijbehorende doelen en acties.  

Zo houdt de sectie CGW zich dus veel bezig met de positio-

nering en opleidingsmogelijkheden van cgw’ers, maar 

zijn andere secties bijvoorbeeld druk met het ontwikkelen 

van een richtlijn of het delen van kennis. Volgens Joyce 

zou elk sectiebestuur minimaal één cgw’er moeten 

bevatten. “Cgw’ers zijn een steeds belangrijker onder-

deel binnen diverse klinieken en instellingen. Dus moeten 

zij ook goed vertegenwoordigd zijn in de sectiebesturen. 

Zodat cgw’ers en cgt’ers iets meer naast elkaar komen te 

staan. Onze doe-mentaliteit is welkom op plekken waar 

prioriteiten worden gesteld en beslissingen worden 

genomen. De theoretische achtergrond van cgt’ers is van 

belang en dat is onze praktijkachtergrond zeker ook.”

TWEE UUR PER MAAND
Voor de tijdsinvestering hoef je het niet te laten, zegt 

Joyce. “Het ene moment ben ik er drukker mee dan het 

andere, maar gemiddeld kost de sectie me één of twee 

uur per maand. En ik krijg er veel voor terug. Het maakt 

me nieuwsgieriger naar wat er in het vakgebied gebeurt. 

In behandelingen is het handig als je op de hoogte bent 

van de laatste ontwikkelingen in CGT, maar deelname 

aan een sectiebestuur geeft je echt die directe aanleiding 

om even op onderzoek uit te gaan en om vakliteratuur te 

raadplegen. Ik ervaar het ook echt als een voorrecht om 

zo dicht in contact te staan met vakgenoten van andere 

instellingen. Ik zit dan in het sectiebestuur CGW, maar de 

lijnen met andere secties zijn kort, waardoor ik ook weer 

andere vakgenoten leer kennen. Het kan leerzaam zijn 

om te horen hoe het er bij andere organisaties aan toe 

gaat. Het voelt ontzettend nuttig om iets voor vakgenoten 

te betekenen.” 

Sectie Forensische CGT
“MET EEN CGW’ER IN ONS BESTUUR KUNNEN WE  

ZORGEN VOOR EEN BETERE AFSPIEGELING VAN DE 
FORENSISCH WERKERS IN HET VELD. EEN CGW’ER 

HELPT ONS MET EEN BREDERE BLIK TE KIJKEN NAAR 
WAT ER LEEFT EN WELKE BEHOEFTEN ER ZIJN”

Sectie Relatie, gezin en naasten
“EEN CGW’ER IN ONS BESTUUR  
VOORKOMT EEN BLINDE VLEK.  

MET DE ERVARING EN KENNIS VAN  
EEN CGW’ER KUNNEN WE DE  

DIVERSITEIT VAN HET WERKVELD  
BETER REPRESENTEREN”

Sectie Somatiek
“INCLUSIVITEIT VINDEN WE BELANGRIJK. WE WILLEN 
ZOWEL CGW’ERS ALS CGT’ERS AANSPREKEN. WE ZIJN 
OP ZOEK NAAR EEN CGW’ER DIE PRAKTISCH IS EN DE 

HANDEN UIT DE MOUWEN WIL STEKEN”

Slechts een handjevol cgw’ers is lid van een sectiebestuur. Terwijl de groep cgw’ers 
steeds groter wordt! Het is de hoogste tijd dat cgw’ers van zich laten horen in alle 
sectiebesturen van de VGCt. “Dat levert niet alleen ons als beroepsgroep, maar  
ook jouzelf als cgw’er veel op,” vertelt Joyce Smit. Zij is lid van het VGCt-sectie-
bestuur Cognitief gedragstherapeutisch werker en vertelt hoe zij dat ervaart.

Joyce Smit
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Ik moet jullie een bekentenis doen. Ik heb 

recentelijk TikTok op mijn telefoon geïnstalleerd. 

Na het zien van de conference van Guido 

Weijers wilde ik toch eindelijk eens een blik 

werpen op de verderfelijke interesses van mijn 

onderbewuste. Een puur wetenschappelijke  

exercitie dus.

Nu zitten jullie natuurlijk te wachten op een  

uitvoerige bespreking van de resultaten van mijn 

experiment. Helaas. Mijn tweede bekentenis is 

namelijk dat ik het er dezelfde dag nog vanaf heb 

gegooid. Ik werd zo gestrest van de meldingen en 

de filmpjes zelf, dat mijn bewuste brein het van 

mijn onderbewuste won #ikdoenietmeermee.

Enfin. Hoezeer ik het ook haat, we kunnen niet 

om het platform heen. Zeker niet nu blijkt dat er 

ook filmpjes over CGT rondwaren. Sterker nog,  

uit een recent onderzoekje van LorenzoLuaces en 

collega’s blijkt dat maar liefst een vijfde van de 

TikTokfilmpjes over CGT een uitgesproken negatieve 

lading heeft1. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 

kritiek dat CGT gevaarlijk is, of invaliderend. En het 

zijn natuurlijk juist de negatieve filmpjes die het 

vaakste worden bekeken en geliket #goednieuws-

isgeennieuws. Uiteindelijk worden op die manier 

een hoop mensen blootgesteld aan totaal onzinnige 

informatie. Hoewel dat feitelijk natuurlijk opgaat 

voor alle content op TikTok.

Om die negatieve stroom tegen te gaan, stel ik 

voor dat iedereen binnenkort een positief TikTok- 

filmpje over CGT maakt. En om de kans te vergroten 

dat die filmpjes viral gaan, doe je er goed aan om 

er een trending hashtag of thema in te verwerken. 

Bedenk bijvoorbeeld samen met je patiënt een 

hip dansje dat je uitvoert tijdens het cognitief  

herstructureren. Of doe samen een exposure- 

challenge en daag andere TikTokkers uit dezelfde 

TikTok

oefening te doen. En mocht je het geluk hebben 

met patiënten te werken die last hebben van een 

honden- of kattenfobie, doe dan vooral de cats 

and dogs challenge, waarbij zowel een kat  

als een hond door verschillende spullen lopen  

om te kijken wat er omvalt #catsanddogs. Ik 

zweer je, succes gegarandeerd. Voor je het weet 

wordt iedereen blootgesteld aan de eindeloze 

mogelijkheden van CGT. 

Mieke Ketelaars is kennisredacteur bij de VGCt.

Bron
1. Lorenzo-Luaces, L., Dierckman, C., & Adams, S. (2023). ‘CBT is gaslighting’, 

other negative descriptions, and misinformation of cognitive-behavioral 
therapy (CBT) on TikTok: Social media data.
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PROBLEMATISCH GAMEN

“ Juist handelen 
door ouders van 
ongekend belang”
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Theorie

Migraine, rugpijn en sociale problemen; volgens drie Canadese ouderparen heeft Fortnite een 

grote impact op de fysieke en mentale gezondheid van hun kinderen. Eind vorig jaar berichtten 

diverse media dat de ouders de ontwikkelaar van deze populaire game voor de rechter slepen.  

Is gamen alleen maar slecht voor kinderen en jongeren? Simon de Winter en Ernst Koster denken 

van niet en zijn ervan overtuigd dat een belangrijke rol juist voor de ouders is weggelegd. In het 

behandelprogramma dat ze ontwikkelden, zetten zij daarop in.

S
imon is klinisch psycholoog voor kinderen en 

jongeren (Praktijk De Burcht in Herzele, België), 

cognitief gedragstherapeut, doctor in de  

pedagogie en… voormalig gameverslaafde. 

Dat laatste realiseerde hij zich later, toen hij al van zijn 

verslaving af was nadat hij door een slechte internet

verbinding onvrijwillig afkickte. “Tussen mijn zestiende 

en achttiende deed ik er alles aan om geen vooruitgang 

te verliezen in World of Warcraft,” vertelt Simon. “Ik 

sprak mijn vrienden niet meer, verwaarloosde mijn 

vriendin, stond ’s nachts op om te gamen, maakte ruzie 

met mijn ouders en schakelde mijn broertje in op 

momenten dat ik niet zelf kon gamen. Ik had ontzettend 

veel zin om op kamers te gaan, want dan kon ik 24/7 

gamen. Ik had het geluk dat de slechte internet-

verbinding die ik daar had, dat plan in de weg zat.”

VERSLAVENDE FOEFJES

Het o zo effectieve beloningssysteem hield Simon in zijn 

greep. Dit ‘beloningssysteem’ triggert gamers om door te 

blijven spelen en geen dag over te slaan. Dat maakt de 

spellen van tegenwoordig zo verslavend, vertelt Simon. 

“Vroeger kocht je een spel in de winkel en daar verdiende 

de ontwikkelaar z’n geld mee. Games als Fortnite zijn in 

de basis gratis. Gebruikers betalen pas als ze de game al 

spelen, bijvoorbeeld voor een krachtiger wapen of een 

sterker karakter. Simon noemt het ‘microtransacties’ en 

vertelt dat ze tussen de één en tien euro kosten. “Game-

makers weten dat hoe langer ze hun gebruikers een spel 

kunnen laten spelen, hoe groter de kans is dat zij zo’n 

algoritme je niet direct tegenover zo’n sterkere speler. 

Dat doen ze pas als ze merken dat je al een beetje  

verknocht begint te raken aan het spel en de kans dus 

groter is dat je zo’n kaart koopt.

“VERBOD GEEN OPLOSSING”

Het komt erop neer dat gameontwikkelaars onze psy-

chologie tegen ons gebruiken, om ons zo lang mogelijk 

in het spel te houden en ons zo vaak mogelijk een 

microtransactie te laten doen. Daar heeft vandaag de 

dag elke ouder mee te maken. Want games zijn voor  

jongeren tegenwoordig dé manier om met leeftijdsgenoten 

in contact te komen. Daar kan je het mee oneens zijn, 

maar een kind World of Warcraft of Fortnite verbieden,  

is volgens Simon geen oplossing. “Ik zie ook ouders die 

zo bang zijn voor de negatieve gevolgen van gamen,  

dat ze doorslaan in de regulering ervan voor hun kind.  

mini-aankoop doen.” Het doel van de spelmakers is 

daarmee verschoven van mooie games maken, naar 

games maken die gebruikers verleidt om zo lang mogelijk 

te blijven spelen. Dat resulteert in games die slimme, 

verslavende foefjes bevatten. Simon: “Je wordt beloond 

als je dagelijks speelt. Doe je dat niet, dan ga je achteruit 

in het spel. Bovendien moet je steeds langer spelen om 

die beloning te krijgen. Gebruikers die net met een spel 

beginnen, worden overladen met virtuele beloningen  

in de vorm van geld of ‘lootboxes’. Lootboxes kan je  

vergelijken met slotmachines in een casino. Het zijn virtuele 

schatkistjes waarvan je de inhoud meestal niet kan zien. 

Je klikt erop, krijgt een leuke animatie te zien en dan 

krijg je iets wat in de lootbox zat. Dat kan iets leuks of iets 

stoms zijn. Je ervaart dus winst of verlies en dat maakt 

dat veel spelers ze niet kunnen weerstaan. Hoe langer je 

speelt, hoe meer moeite je moet doen om zo’n lootbox te 

krijgen. Tegenwoordig mogen ze geen geld meer kosten, 

omdat de Tweede Kamer het als gokken ziet. Er is dus een 

financiële bescherming. Maar de lootboxes kan je nog 

steeds verdienen door veel te spelen; de verslavende 

component zit er dus nog steeds in.”

ONEERLIJK SPEL

Een ander voorbeeld is FIFA, dat inzet op het ‘frustratie-

mechanisme’. Het doel van de makers van dit bekende 

voetbalspel is dat je als gebruiker zoveel mogelijk kaarten 

koopt. “Elke kaart is een voetballer, waarvan steeds nieuwe 

versies verschijnen,” legt Simon uit. “Van gebruikers worden 

profielen opgebouwd. Als het algoritme merkt dat je geen 

geld uitgeeft, proberen ze je toch naar een aankoop te 

sturen door je te frustreren. Dat doen ze door je te matchen 

met een speler die beter in het spel is dan jij. Dat is ook 

een speler die een nieuwere kaart heeft. Het resulteert in 

een oneerlijk spel, waardoor je waarschijnlijk dik verliest. 

Dat komt in de basis doordat die andere speler sterker is, 

maar het enige wat jij ziet, is dat die tegenstander een 

nieuwe kaart heeft. Je schrijft de overwinning van de 

ander toe aan de nieuwe kaart en bent dus geneigd om 

ook die nieuwe kaart aan te schaffen.” Natuurlijk zet het 

Te weinig schermtijd kan ook negatieve gevolgen hebben. 

Bijvoorbeeld voor het sociale leven van het kind, omdat 

de vrienden waarschijnlijk wel gewoon mogen gamen. 

Bovendien zitten er wel degelijk positieve kanten aan 

gamen. Naast het sociale aspect, zie je dat kinderen die 

gamen sterker zijn in Engels, vaker een computerknobbel 

hebben, geïnteresseerd raken in techniek en een sterk 

ruimtelijk inzicht hebben. Bovendien is gamen per definitie 

probleemoplossend denken, waarbij je fouten leert maken 

en dingen die je niet weet leert op te zoeken.” 

ZWART-WIT

De oplossing van problematisch gamen bij jongeren zit 

hem in het maken van duidelijke afspraken. “Die moeten 

zwart-wit zijn, zonder ruimte voor een grijs gebied of  

discussie. En waarbij is nagedacht over mogelijke valkuilen. 

Wat doe je bijvoorbeeld als oma jarig is en je kind dus een 

dag niet kán gamen? Mag hij de schermtijd ’s avonds 

inhalen, of misschien de helft van de schermtijd? Kan dat 

ook nog de dag erna? Of wordt de schermtijd helemaal 

niet ingehaald? Wát de regels zijn maakt niet uit, zolang ze 

maar duidelijk zijn en zolang de ouder ze maar consequent 

hanteert. Problemen ontstaan pas, wanneer ouders  

toegeven en wanneer probleemgedrag wordt beloond.  

Ik heb nog nooit een verslaafde jongere voor me gehad 

van wie de ouders duidelijke regels hanteerden.”

CRITERIA

Of iemand wel of niet verslaafd is, laat Simon liever niet 

afhangen van de DSM-5 voor gameverslaving. “Volgens 

de DSM-5 is iemand verslaafd als vijf van de negen criteria 

gedurende een jaar aanwezig zijn. Maar dan ben je mijns 

inziens al behoorlijk laat met een behandeling. Ik hanteer 

liever het criterium: zorgt gamen voor problemen in je 

leven en kan je niet zelf stoppen? Dan heb je nog kans 

“ IK HEB NOG NOOIT EEN VERSLAAFDE 
JONGERE VOOR ME GEHAD VAN WIE 
DE OUDERS DUIDELIJKE REGELS 
HANTEERDEN”
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Survivalgids
WAT ALS GAMEN
EEN PROBLEEM WORDT?

Simon de Winter schreef samen met Ernst Koster 

een survivalgids voor jongeren tussen de tien en 

veertien jaar, en hun ouders. In het doeboek 

hebben Simon en Ernst hun behandeling vertaald 

naar deze doelgroep, zodat zij bij beginnende 

gameproblemen zelf aan een oplossing kunnen 

werken. De opbouw:

1. Gamen positief benaderen

2. Motiveren tot verandering 

3. Zelfregulatie 

4. Regels 

5. Handvaten voor onderliggende moeilijkheden



dat je er op tijd bij bent.” Daarbij kan de lijst met criteria 

op verstandiggamen.com wel een handig hulpmiddel zijn. 

Simon ontwikkelde deze site om jongeren die denken 

dat ze misschien een probleem met gamen hebben,  

van informatie te voorzien en indien nodig te wijzen op 

een professional. 

GAMETAAL SPREKEN
Wie op de website kijkt, herkent vanzelf wat gametermen. 

Dat is volgens Simon de sleutel tot het motiveren van 

jongeren om hen van hun gameverslaving af te helpen. 

“Jongeren kiezen er bijna nooit zelf voor om hulp in te 

schakelen. Zij zijn ervan overtuigd dat jij, als behandelaar, 

hun games van ze gaat afnemen. Dus de eerste stap is altijd 

om jongeren te motiveren. Ik doe dat door de jongere 

het gevoel te geven dat ik niet de zoveelste volwassene 

ben die gamen slecht vindt en die de jongere niet snapt.” 

Om dat voor elkaar te krijgen, spreekt Simon de taal van 

de jongere. Dat kost hem weinig moeite, omdat hij zelf 

gamet en dus snapt waar de jongere zich mee bezighoudt. 

“Als ervaringsdeskundige snap ik waar de jongere mee 

kampt, maar ook als je als behandelaar nog nooit een 

spel hebt gespeeld, kan je dichter bij de jongere komen 

door geïnteresseerd te zijn. Zorg dat je wat basisbegrippen 

kent en stel een oprechte vraag aan je cliënt. Vraag een 

Fortnitespeler bijvoorbeeld wat zijn favoriete skin is. 

Grote kans dat je het antwoord niet begrijpt, dus wees 

niet bang om vervolgens om verduidelijking te vragen en 

Google bijvoorbeeld samen de skin die je cliënt noemde. 

Zodra de jongere door heeft dat jij anders bent dan  

alle andere volwassenen die hij al tegenkwam, zie je zijn 

houding fysiek veranderen.” 

begeleiding, waarin de ouders worden ondersteund  

bij het hanteren van de regels, en waarin het kind zelf-

regulatietechnieken aanleert en waarbij aandacht is voor 

stimulus controle. “De inhoud van de sessies zelf verschilt 

niet zoveel van een gemiddelde verslavingsbehandeling,” 

zegt Simon over zijn behandeling. “Het grote verschil zit 

hem in de betrokkenheid van de ouders. Ouder en kind 

doorlopen een parallel proces. In andere behandelingen 

worden ouders misschien één sessie bij de behandeling 

betrokken. Dat is te weinig.” Verder vindt Simon het 

belangrijk te melden dat de behandeling om maatwerk 

vraagt. De hoeveelheid sessies en in te zetten technieken 

hangt af van de mate waarin het kind al verslaafd is. 

Sommige ouders zijn er heel vroeg bij. Maar je hebt ook 

BEHANDELING ‘VERSTANDIG GAMEN’
De motivatiefase is een belangrijk onderdeel van de 

behandeling ‘Verstandig Gamen’. Simon ontwikkelde 

deze behandeling samen met Ernst Koster, hoogleraar 

klinische psychologie aan de UGent. Ernst vertelt dat een 

behandeling begint met een functieanalyse, waarin ook 

aandacht is voor de gezinsdynamiek. “We willen weten 

wat de functie is van het gamen en wat de stimuli zijn. 

Gamet een jongere omdat hij zich verveelt of omdat  

het huiswerk lastig is? Hierdoor krijgen we zicht op de 

ontlokkende factoren én de consequenties. Dit kan sterk 

verschillen tussen kinderen en aangezien vaak sprake is 

van comorbide problemen (zoals angst, depressie, adhd 

of autisme) kan deze problematiek een bepalende rol 

spelen in het instand houden van het gamen. De thuis-

situatie wordt ook in deze analyses meegenomen.  

Aangezien negatieve gevoelens vaak vermeden worden 

door te gamen, kunnen ruzies over het gamen een 

belangrijke trigger zijn om opnieuw te gaan gamen.”  

Dan beginnen individuele sessies, waarin de jongere 

wordt gemotiveerd en waarbij gezamenlijk gekeken wordt 

naar de positieve en negatieve gevolgen van het gamen 

op de korte en lange termijn. Ook de ouders worden 

betrokken bij de therapie; zij leren hoe zij op een positievere 

en constructievere manier kunnen omgaan met het gamen 

via heldere communicatie en regels. Ernst: “Vaak is sprake 

van het shaping mechanisme bij het gamen; problematisch 

gedrag van het kind kan gevormd worden doordat er geen 

duidelijke regels waren. Het kind kan geleerd hebben  

dat het bij heftiger gedrag – bijvoorbeeld boos worden – 

ondanks eerdere weigering van de ouders, toch mag 

gamen.” Simon vult aan: “Problemen ontstaan minder 

snel als ouders duidelijke grenzen hebben gesteld. Dus 

daar ligt een groot deel van de oplossing.” Als het kind 

gemotiveerd is om te veranderen en de ouder begrijpt 

hoe hij/zij daarin kan ondersteunen, volgt wederom  

een gezamenlijke sessie. Beiden hebben als huiswerk 

opgeschreven wat volgens hen reële regels zijn rond  

het gamen. “Tijdens de gezamenlijke sessie schrijf ik de 

regels die ouder en kind hebben bedacht op een bord. 

Van daaruit doen beide partijen – onder mijn begeleiding 

– compromissen, wat resulteert in een set regels waarin 

iedereen zich kan vinden.” Dan volgt wederom individuele 

de ouders in Canada die hun kinderen twee jaar lang 

meer dan tien uur per dag lieten gamen. Dan heb je een 

behoorlijk verslaafd kind en kan je je voorstellen dat de 

behandeling er heel anders uitziet.”

IN DE KINDERSCHOENEN
Er is beperkt onderzoek gedaan naar de behandel-

effectiviteit van CGT bij gameverslaving. Dat geldt ook 

voor het protocol waarop de behandeling van Simon en 

Ernst is gebaseerd1. Volgens Ernst komt dat doordat 

internetgamen nog niet zo lang bestaat als aparte stoornis. 

“Er is een aantal behandelstudies gedaan. Eerste meta- 

analyses tonen dat CGT vrij effectief is bij het reduceren 

van de specifieke klachten die bij gaming horen, zoals 

preoccupatie met gamen, gebrek aan controle over het 

gamen maar ook angst en depressieve klachten2.  

De mechanismes daarachter – dus welk deel van het  

protocol daar precies voor zorgt – kennen we nog niet.” 

Ernst en Simon denken dat het betrekken van ouders 

meerwaarde heeft ten opzichte van het bestaande protocol, 

maar daar zijn nog geen resultaten van bekend. Uitgebreider 

onderzoek naar de meerwaarde van het betrekken van 

de omgeving is dus nog een belangrijke stap. 

Bronnen
1. de Jonge, J., Spijkerman, R., & Müller, M; (2018). Handleiding CGT-J.  

Cognitieve gedragstherapeutische behandeling van middelengebruik, 
gokken en gamen bij jongeren. Perspectief Uitgevers. 

2. Stevens, M.W.R., King, D.L., Dorstyn, D., & Delfabbro, P.H. (2019).  
Cognitive–behavioral therapy for Internet gaming disorder:  
A systematic review and meta-analysis. Clinical psychology &  
psychotherapy 26, 191-203.

“PROBLEMEN ONTSTAAN 
PAS ALS PROBLEEM GEDRAG 

WORDT BELOOND”

“VOLGENS DSM-5 IS  
IEMAND VERSLAAFD ALS  

JE 5 CRITERIA KAN 
AANVINKEN, MAAR DAN  
BEN JE AL BEST LAAT”
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Sectie Somatiek 

Het sectiebestuur Somatiek vertegenwoordigt de 

VGCtleden die als aandachtsgebied psychologische 

aspecten bij (chronische) lichamelijke klachten en 

ziekte hebben. De sectie bestaat uit vijf leden met 

elk een verschillende achtergrond en ervaring: 

Sjoerd Salet, Jannie Lockefeer, Ingeborg Visser, 

 Marleen Tibben en Meta OldenzielSondaar. Zij zijn 

werkzaam in ziekenhuizen, de ggz of hun eigen 

 praktijk. 

Als sectie beogen we de klinische toepassing van 

CGT op het gebied van de somatiek bij zowel 

 volwassenen als kinderen en jeugdigen te bevorderen. 

Dit doen we door leden op de hoogte te houden van 

nieuwe inzichten en ontwikkelingen via het Kennisnet 

op de VGCtwebsite of via kanalen als de nieuwsbrief 

en een podcast. Daarnaast organiseren we voor

drachten, een symposium op het jaarlijkse najaars

congres of een studiemiddag, zoals over tinnitus in 

2019. Verder becommentariëren we relevante richt

lijnen vanuit de nieuwste inzichten op het gebied 

van CGT. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zorg

standaard SOLK of de behandelrichtlijn ten aanzien 

van aanpassingsstoornissen bij oncologiepatiënten. 

Recent hebben we een patiëntenfolder nieuwe stijl 

voor CGT bij lichamelijke klachten gelanceerd. Deze 

folder bevat informatie over wat CGT kan betekenen 

ten aanzien van het omgaan met (aanhoudende) 

lichamelijke klachten. Ook is er als vervolg op de 

studiemiddag Tinnitus een podcast verschenen over 

de nieuwste behandelinzichten bij tinnitus. Verder 

werken we met de sectie Angst, dwang en PTSS aan 

een factsheet over Experiëntiële vermijding en we 

hebben ideeën over het organiseren van een studie

middag op dit thema. Tot slot blijven we natuurlijk 

de researchsnippets op het gebied van somatiek 

continueren. 

Heb je leuke ideeën voor bijvoorbeeld een studie

middag of een workshop op het najaarscongres of 

heb je vragen aan de sectie? Neem dan contact met 

ons op via jannie.lockefeer@gmail.com 

Scan de QR-code en bekijk 

de patiëntenfolder

44 45VGCt magazine | maart 2023 VGCt magazine | maart 2023

Vernieuwende forensische ontwikkelingen

Hoe maak je seksualiteit bespreekbaar bij patiënten 

met een lichte verstandelijke beperking (LVB)? 

Hoe werkt bokspsychotherapie als interventie? 

Hoe wordt de mate van  toerekenbaarheid gewogen 

in een Pro Justitiarapportage? Maar ook: hoe 

houden we ondanks de hoge werkdruk onze veer

kracht als professionals en onze behandelvisie 

overeind? Er is veel geleerd en besproken tijdens 

de studie middag forensische zorg op 6 februari 

bij Transfore. 

 

 “Hoe gaan we om met de golf van kritiek, de 

 incidenten, de kwaliteit van zorg bij personeels

krapte en de werkdruk? Hoe zorgen we ervoor dat 

we ook op feestjes met trots blijven vertellen over 

ons werk?” Dit waren vragen van Elly van Laarhoven 

(bestuurslid NIP) aan Sandrine Mikkers, 

 clustermanager patiëntenzorg LFPZ bij FPC 

 Pompestichting na diens plenaire lezing over haar 

werk. “Door enerzijds te geloven in je visie en wat 

je doet en daarmee pal te staan voor je patiënt, 

en anderzijds door medewerkers regie te geven, 

te scholen en veel kilometers te laten maken 

zodat zij ook onder druk authentiek kunnen 

 reageren,”  antwoordde ze. 

Na de pauze volgden de deelnemers zes 

 workshops in twee ronden. Tijdens de workshop 

‘Beeldende levenslijn’ werd een levensverhaal 

geschreven en getekend. “Het cognitieve en het 

ervaringsgerichte sluiten goed op elkaar aan, 

 daarmee is het een meerwaarde om die samen in 

de  behandeling aan te bieden,” is de ervaring van 

Natasja  Verheij. 

De belangrijkste boodschap van Arjan Muller en 

Ragna Plomp tijdens hun workshop over 

 Constructionele gedragstherapie voor mensen 

met LVB, is dat we ons niet moeten  richten op  

de klacht, maar op het klachtenvrij functioneren 

binnen de context. 

Susan BoogaardKlinkien pleitte ervoor om 

 intensieve trauma behandeling een kans te geven 

en wees op het feit dat onderliggend PTSS vaak 

gemist wordt door de focus op responsiviteit. 

Kortom, de vakgenoten gingen vol inspiratie 

 huiswaarts.

De studiemiddag werd  georganiseerd door 

 Transfore in samenwerking met de forensische sectie 

van het NIP, de sectie CGT voor mensen met een VB 

en de sectie Forensische CGT van de VGCt.

113 Zelfmoordpreventie 

De sectie Stemmingsstoornissen wil graag het volgende onderzoek 

onder de aandacht brengen. 

De stichting 113 Zelfmoordpreventie ziet een jaarlijkse toename in 

het aantal hulvragers dat kampt met suïcidale gedachten en/of 

gedrag (in 2021 bijna 140 duizend chat en telefoongesprekken).  

Het doel van de gesprekken is om hulpvragers veilig te houden voor 

zelfmoord en hen te helpen hulp te zoeken bij hun problemen. 

Motiverende gespreksvoering is in de (chat)gesprekken een 

 belangrijk anker voor de hulpverlening, omdat deze interventie 

aantoonbare gedragsverandering kan bewerkstelligen. Mathijs 

 Pellemans onderzocht in een casestudie, in opdracht van 113 

 Zelfmoordpreventie, op welke manier motiverende gesprekvoering 

nu wordt ingezet in de chathulplijn, en op welke manier dit 

 verbeterd zou moeten of kunnen worden. 

 

Kunstmatige intelligentie biedt een enorm potentieel om datasets 

te analyseren en zo inzichten te verkrijgen in de ontwikkeling en 

verbetering van evidence based interventies. Voor deze casestudie 

is gebruik gemaakt van de data uit daadwerkelijk gevoerde chats; 

een dataset van 253 chatgesprekken (circa 24.000 chatberichten) 

om het gedrag van hulpvragers en hulpverleners aan de hand van 

hun taalgebruik te classificeren. Het AIalgoritme dat gebruikt is om 

deze gedragsclassificaties automatisch te voorspellen, behaalde 

een nauwkeurigheid van 72% (Cohen’s kappa = 0.69) voor de 

 classificatie van hulpverlenergedrag op zeventien gedagscodes.  

Het model scoorde 90% nauwkeurigheid (Cohen’s kappa = 0.66) op  

de classificatie of een uitspraak van een hulpverlener wel of niet 

 verandertaal  ontlokt. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat hulpverleners bij 113 vaak moeite 

 hadden met het ontlokken van verandertaal bij de hulpvrager. Het 

AImodel kan daarbij gaan helpen. Zo bleek dat voor het ontlokken 

van verandertaal het vooral belangrijk was om de autonomie van 

de hulpvrager te benadrukken en positieve, open vragen te stellen. 

In de toekomst kan dergelijke directe feedback hulpverleners in de 

chatlijn ondersteunen bij motiverende gespreksvoering. 

 

Sectie Stemmingsstoornissen 

Secties aan zet Secties aan zet
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LEESLIJST

Meer recensies lezen?  
Scan de code. 

Auteurs/redactie: Lieve Bruyninx, Yvonne BarnesHolmes,  

Ciara McEnteggart, Roy Thewissen en Marjolein Vleugel

ISBN: 978 90 244 4875 3

Recensie door: Karlein Schreurs, emeritus hoogleraar psychologie aan de  

Universiteit Twente en supervisor VGCt. Ze geeft ook scholingen in ACT.

In ‘ACT met hoofd en hart’ stellen de auteurs het proces van de cliënt centraal en 

gaan ze terug naar de gedragswetenschappelijke basis van ACT, met name Relational 

Frame Theory (RFT). RFT laat zien hoe wij allen verstrikt raken in het verhaal over 

onszelf; dit verhaal is de kern van onze identiteit. Maar de betekenis die we daaraan 

geven, leidt tot automatische gedragspatronen en regels waarin we verstrikt raken. 

Hier wordt uitgebreid op ingegaan, waarbij de nadruk op iemands verhaal ligt – 

want dat geeft de therapeut handvatten om te begrijpen waarom de cliënt doet wat 

hij doet. Daarop kunnen interventies worden afgestemd zodat de cliënt nieuwe 

verhalen over zichzelf kan creëren door waardengericht te handelen. In dit boek leert 

de lezer – meer dan in andere werken over ACT – veel over de functie van interventies 

en de stappen die gezet kunnen worden in het veranderingsproces van de cliënt. 

Ook delen de auteurs eigen ervaringen. Voor beginnelingen in ACT is dit boek minder 

geschikt, maar het is een innovatieve aanvulling op de bestaande ACT-literatuur.

Auteurs/redactie: Henny Visser en Maartje Punt

ISBN: 978 90 368 2830 7

Recensie door: Yvette van der Pas,  klinisch psycholoog-psychotherapeut, 

supervisor VGCt en NVP. Ze is ook auteur van Doorbreek je Dwang.

Het eerste Nederlandstalige boek over de Inference Based Approach ofwel 

IBA-behandelmethode. Verfrissend is de samenwerking tussen ervarings-

deskundige Maartje Punt en Henny Visser, behandelaar en onderzoeker 

gepromoveerd op een studie naar de behandeling van OCS. Het boek bestaat 

uit twee delen, waarin de auteurs eerst ingaan op de obsessieve-compulsieve 

stoornis (OCS), de diagnostiek, verschillende uitingsvormen en hoe die te 

herkennen. In het tweede deel wordt de IBA-behandelmethode beschreven 

en aan de hand van vier casussen geïllustreerd. Samen ontleden therapeut 

en patiënt hoe OCS werkt en hoe de dwangtwijfel de patiënt gevangenhoudt. 

Tijdens de behandeling ervaart de patiënt dat hij een probleem wil oplossen dat 

er niet is. De twijfel die leidt tot de dwanghandelingen wordt in stand gehouden 

door redeneerprocessen die de patiënt geloofwaardig vindt. Zodra de patiënt 

doorziet hoe dit proces in al zijn details werkt, kan hij een keuze maken om 

wel of niet te ‘dwangen’. Het toepassen van IBA vraagt een omschakeling in 

denken van de therapeut en veel oefening, maar deze nieuwe behandeling 

voor OCS geeft hoop.

ACT met hoofd en hart. Procesgericht werken 
met acceptance and commitment therapy

Behandeling van OCD.  
Inclusief de Inference Based 
Approach: een nieuwe behandel-
methode voor dwangklachten
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 14 APRIL  

 UTRECHT  

Workshop: Het schrijven van  
een N=1-verslag 
Na afloop van de workshop weet je aan welke eisen  

het verslag moet voldoen en kun je een logische opbouw 

aanbrengen.

 

 21 APRIL  

 UTRECHT  

Exposure; achtergronden,  
uitvoering en valkuilen 
Wegens succes opnieuw te volgen: meld je snel aan voor de 

exposureworkshop van Else de Haan en Kees Korrelboom. 

 15 JUNI  

 VEENENDAAL  

Supervisorenmiddag 
Tijdens de supervisorenmiddag ga je met elkaar op  

zoek naar wat werkt in supervisie en hoe het beter kan. 

Om erachter te komen wat er werkelijk speelt in de 

supervisiespreekkamer, neem je met ervaren supervisoren 

gedragstherapeutische supervisieprocessen door.

Vernieuwing CGW-opleiding:  
de eerste stappen

Meer informatie en inschrijven:

vgct.nl/agenda

Ben je cognitief 
gedragstherapeut? 
Dan mag je supervisie geven aan cgw’ers (i.o.). 

Maak het kenbaar in je profiel op ‘Mijn VGCt’ op 

de website!

Ben je als cgt’er niet BIG-geregistreerd? Volg in 

het najaar de vierdaagse cursus supervisie 

geven aan cgw’ers voor cgt’ers (niet-BIG).

Dit is de vijfde uitgave van het 

VGCt magazine. We horen graag, 

via een hele korte enquête, wat 

jullie van de inhoud en de opzet 

vinden. Onder de inzenders 

wordt een boek verloot! Scan de 

code en vul de enquête in.

Was je op het CGW-congres? Dan ben je al helemaal op de 

hoogte. Voor iedereen die daar niet was: een update over 

de vernieuwing van de CGW-opleiding. 

In het kader van de vernieuwing van de opleiding ligt 

momenteel een ambitieus plan op tafel met als doel het 

competentiegericht maken van de opleiding en daarmee 

cgw’ers beter toegerust maken voor het werkveld. 

Belangrijke thema’s zijn het cursorisch onderwijs en 

supervisie. In de komende jaren wordt dit plan staps-

gewijs uitgevoerd. Het werkveld werd en wordt hierin 

steeds nauw betrokken.

In 2023 start het bureau in samenwerking met leden en 

werkgevers met het verduidelijken van het competentie-

profiel, het verhelderen van het aannamebeleid en het 

informeren van cgt’ers (met én zonder BIG-registratie) 

over het geven van supervisie aan cgw’ers i.o. Daarna volgt 

een uitwerking van de volgende stappen van het plan.

De vernieuwing van de CGW-opleiding heeft raakvlakken 

met de landelijke werkgroep die bezig is om het hbo- 

beroepengebouw beter in kaart te brengen. Hierbij is de 

VGCt ook betrokken. De komst van VGCt-directeur Stijn 

Verhagen zal zeker ook bijdragen aan de positionering 

van de CGW-opleiding. Hij brengt veel kennis mee van 

het hbo-veld.

UITGELICHT
Kort nieuws en agenda



Stoelentechniek

theorie en praktijk

Remco van der Wijngaart


