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Voorwoord

In september 2022 bezocht het wetenschappelijk team van de Nederlandse Vereniging 

voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) de EABCT-conferentie in Barcelona. Wat 

zijn de laatste onderzoeksresultaten en hoe kunnen we die vertalen naar de klinische 

praktijk? In het eerste deel van dit verslag vroegen we keynotesprekers naar hun 

vakgebied. Het tweede deel bestaat uit een samenvatting van verschillende symposia.

Mieke Ketelaars werkt sinds 2019 als wetenschapsjournalist bij de 

VGCt. Zij houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen van pro-

ducten als factsheets, podcasts en interviews. Na haar studie Kinder- 

en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Leiden promoveerde Mieke 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In die tijd werkte ze ook als 

psycholoog. Na enkele jaren als universitair docent en programma-

manager raakte Mieke steeds meer betrokken bij het vertalen van 

wetenschappelijke kennis naar een breder publiek.

Maria Bekendam is een nieuwe toevoeging aan het wetenschappe-

lijk team en werkt sinds begin 2022 als wetenschapsjournalist bij de 

VGCt. Ze studeerde positieve psychologie aan de Universiteit Twente 

en promoveerde in december 2022 aan de Universiteit van Tilburg 

op de impact van psychologische factoren bij patiënten met een 

hartziekte. Na haar onderzoekswerk was ze als universitair docent 

betrokken bij onderwijs en studentenbegeleiding. Via expertinter-

views en de ontwikkeling van factsheets en infographics wil ze een 

brug slaan tussen wetenschappelijke inzichten en de klinische prak-

tijk. 
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Ioana Alina Cristea

Huidige positie: Assistent Professor op de afdeling Hersen- en 

gedragswetenschappen van de Universiteit van Pavia, Italië en 

onderzoeksmedewerker aan het Meta-Research Innovation Center 

van de Universiteit van Stanford, VS (METRICS).

Interessegebied: De werkzaamheid en veiligheid van verschillende 

psychologische en farmacologische interventies; stammen van 

bias.

Jouw werk is gericht op het beoordelen van de effectiviteit en veiligheid van psychologi-

sche en farmacologische interventies. Denk je dat we geneigd zijn veiligheidsproblemen 

en andere negatieve effecten van CGT over het hoofd te zien?

We hebben momenteel zeer weinig informatie over mogelijke negatieve gevolgen van psy-

chologische therapieën, inclusief CGT. De redenen daarvoor zijn meervoudig. Ten eerste was 

rapportage van veiligheidskwesties en bijwerkingen traditioneel niet gebruikelijk voor proe-

ven met psychologische interventies. Dit begint nu te veranderen, aangezien de toepassing 

van rapportagerichtlijnen voor deze onderzoeken verbetert, en er zijn zelfs speciale richtlij-

nen zoals CONSORT-SPI. Ten tweede zijn er weinig gemeenschappelijke, geldige instrumen-

ten voor de beoordeling van ongewenste voorvallen die in alle proeven kunnen worden 

gebruikt. Als bijgevolg worden ongewenste voorvallen, zelfs wanneer zij worden gemeten en 

gerapporteerd, op heterogene wijze gerapporteerd. Aangezien deze voorvallen zeldzaam zijn 

en proeven met psychologische interventies gewoonlijk een kleine of matige steekproef-

omvang hebben, moeten wij gegevens van individuele patiënten uit meer proeven samen-

voegen om de prevalentie van ongewenste voorvallen te kunnen vaststellen.

Waar moeten we als clinici op letten om negatieve effecten te voorkomen?

Ook hier hebben we weinig gegevens over welke factoren het waarschijnlijker maken dat 

patiënten die psychotherapie ondergaan negatieve ervaringen of zelfs achteruitgang heb-

ben. We weten ook weinig over hoe deze factoren kunnen worden aangepakt om negatieve 

ervaringen of verslechtering te minimaliseren. Uit een transversaal onderzoek bleek dat het 

niet verwezen worden op wat de respondenten beschouwden als het juiste moment, het niet 

krijgen van het juiste aantal sessies en het niet bespreken van de vooruitgang met hun thera-

peut, samenhangen met negatieve ervaringen met psychotherapie. Een kwalitatieve analyse 

identificeerde thema’s met betrekking tot onethisch gedrag, gebrek aan essentiële therapie-

vaardigheden, zoals empathie of het structureren van een sessie, inflexibiliteit van de thera-

peut, zoals het niet rekening houden met de bredere context van de patiënt.

Je bent ook geïnteresseerd in vormen van bias, zoals financiële en niet-financiële 

belangenconflicten. Is er veel bias in CGT-georiënteerd onderzoek?

Traditioneel werd aangenomen dat psychologische interventies, zoals CGT, bijzonder vatbaar 

waren voor een vorm van intellectuele bias, die onderzoekersloyaliteit wordt genoemd – 

het geloof van de onderzoeker in de superioriteit van zijn ‘eigen’ behandeling en de bijbeho-

rende veranderingstheorie. Het onderzoek naar de vraag of ‘loyale onderzoekers bevooroor-

deelde resultaten opleveren, leverde gemengde resultaten op. Ik denk dat deze 

tegenstrijdige bevindingen vooral te wijten zijn aan verschillen in de manier waarop allegi-

ance (bias in de theoretische voorkeur van de onderzoeker) in de studies werd gemeten en 
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aan de beperkte validatie van de meetinstrumenten. Omgekeerd heeft financiële belangen-

verstrengeling bij psychologische interventies minder aandacht gekregen, hoewel de rol 

ervan bij het beïnvloeden van de resultaten op alle gebieden van de geneeskunde vaststaat. 

Ik heb betoogd en ben van mening dat we dit meer moeten onderzoeken, vooral wat betreft 

digitale psychologische interventies die gemakkelijker te verspreiden en te gelde te maken 

zijn, ook door de for-profit industrie. We moeten erop letten dat sponsoren ‘nieuwe’, ‘veel - 

belovende’ behandelingen niet verkopen voordat er voldoende hoogwaardige gegevens 

beschikbaar zijn over de veiligheid en werkzaamheid.

Hoe kunnen wetenschappers en clinici een bias herkennen?

Er bestaan instrumenten om een bias te beoordelen voor verschillende studieopzetten, zoals 

het Cochrane risk of bias instrument voor gerandomiseerde onderzoeken. Ook het Joanna 

Briggs Institute biedt een reeks kritische beoordelingsinstrumenten om de betrouwbaarheid 

van gepubliceerde rapporten te beoordelen (https://jbi.global/critical-appraisal-tools). Deze 

instrumenten vereisen echter een zekere gespecialiseerde deskundigheid, zoals bijvoorbeeld 

een goede kennis van de cruciale kwesties bij de planning, uitvoering en rapportage van 

proeven. Als alternatief zijn er, vooral voor drukbezette clinici, wetenschapsblogs en zelfs 

cursussen over het kritisch lezen van onderzoek. Voor geestelijke gezondheid is het beste 

voorbeeld de Mental Elf (https://www.nationalelfservice.net/about-mental/), waar deskundi-

gen zonder belangenconflicten publicaties op dit gebied beoordelen, waar het gaat om 

beperkingen en bias.

Jouw recente artikelen richten zich vooral op digitale interventies. Denk je dat 

vooroordelen daar meer vóórkomen?

Ik denk juist van niet. Proeven met digitale interventies zijn recenter en moesten dus volgens 

hogere normen worden uitgevoerd en gerapporteerd, om gepubliceerd te worden. Als zoda-

nig is het bijvoorbeeld waarschijnlijker dat ze prospectief worden geregistreerd, dat ze rap-

portagerichtlijnen volgen of dat ze individuele patiëntgegevens delen. Ook is de kans groter 

dat zij een gemeenschappelijke reeks gevalideerde instrumenten gebruiken om de uitkom-

sten te beoordelen en dat er minder gegevens ontbreken, omdat patiënten instrumenten 

digitaal moeten invullen. Aan de andere kant zijn digitale interventies, zoals ik al zei, gemak-

kelijker te verspreiden en als zodanig aantrekkelijker voor de for-profitindustrie. We moeten 

dus oppassen voor vooroordelen die samenhangen met het financieel gewin van deze inter-

venties.

IOANA’S LITERATUURTIP OVER:

•   The evolution of psychiatry as a scientific discipline:  

Ryznar, Elizabeth and others (eds), Landmark Papers in Psychiatry, Landmark Papers In 

(Oxford, 2020; online edn, Oxford Academic, 1 Jan. 2020).

•   Mechanisms of change in psychotherapy research:  

Kazdin, A. E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research. 

Annu. Rev. Clin. Psychol., 3, 1-27.

•   How to prove your therapy is effective: 

Cuijpers, P., & Cristea, I. A. (2016). How to prove that your therapy is effective, even when it 

is not: a guideline. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 25(5), 428-435.
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Emily Holmes
Huidige positie: Hoogleraar Psychologie aan de afdeling Psycholo-

gie van de Universiteit van Uppsala, Zweden en aan de afdeling

Klinische neurowetenschappen van het Karolinska Institutet.

Interessegebied: Innovatie van psychologische behandelingen in de 

geestelijke gezondheidszorg - zowel in het creëren van nieuwe tech-

nieken als in het bereiken van meer mensen; mentale beeldvorming.

Jouw werk draait om innovatie van psychologische behandelingen in de geestelijke 

gezondheidszorg. Welke nieuwe innovaties zijn volgens jou potentieel interessant?

Ik denk dat we innovaties nodig hebben die de psychologische behandeling eenvoudiger en 

preciezer maken, om tegemoet te komen aan de immense behoefte aan psychologische 

behandeling wereldwijd. Nieuwe interventies of instrumenten die minder tijd kosten, 

minder middelen vereisen en gebruikt kunnen worden op plaatsen waar getrainde psycho-

therapeuten zeldzaam zijn, zouden een aanvulling kunnen zijn op ‘traditionele’ behande-

lingsbenaderingen en nieuwe wegen kunnen openen voor innovatie. 

Je hebt je gericht op het potentieel van mentale beelden. Wat is het bewijs tot nu toe?

Sommige technieken die mentale beeldvorming bevatten, maken nu al deel uit van psy-

chologische behandelingen. Het specifieke werk dat wij doen om intrusieve beelden van 

trauma’s te verminderen met een nieuwe cognitieve interventie is nog steeds op onder-

zoeksniveau en maakt geen deel uit van de klinische praktijk. Wij voeren momenteel twee 

grote klinische onderzoeken uit om het bewijsmateriaal voor deze interventie op te bouwen. 

De eerste onderzoeksdata met traumapatiënten en een grote hoeveelheid laboratoriumwerk 

met niet-klinische populaties hebben tot dusver veelbelovende resultaten opgeleverd.

Waarom is mentale beeldvorming zo’n krachtig hulpmiddel en is het voor iedereen 

geschikt?

Mentale beelden (in tegenstelling tot puur verbaal denken) hebben een grote emotionele 

lading, waardoor ze behoorlijk overweldigend kunnen zijn, bijvoorbeeld in het geval van 

indringende mentale beelden of ‘flashbacks’ die mensen met een trauma achtervolgen. 

Tegelijkertijd maakt deze sterke emotionele component mentale beelden tot een krachtig 

instrument om mee te werken in psychologische behandelingen, bijvoorbeeld bij het her-

schrijven van de inhoud van verontrustende beelden of het gebruik van positieve, hoopvolle 

beelden om de motivatie te vergroten.

EMILY’S LITERATUURTIP OVER:

•   Recent advances in understanding of intrusive memories and trauma:  

Iyadurai L, Visser RM, Lau-Zhu A, Porcheret K, Horsch A, Holmes EA, James EL. Intrusive 

memories of trauma: A target for research bridging cognitive science and its clinical 

application. Clin Psychol Rev. 2019 Apr;69:67-82. doi: 10.1016/j.cpr.2018.08.005. Epub 2018 

Aug 23. PMID: 30293686; PMCID: PMC6475651.

•   Intrusive mental imagery interventions: 

Laura Singh, Lisa Espinosa, Julie L. Ji, Michelle L. Moulds & Emily A. Holmes (2020) 

Developing thinking around mental health science: the example of intrusive, emotional 

mental imagery after psychological trauma, Cognitive Neuropsychiatry, 25:5, 348-363, DOI: 

10.1080/13546805.2020.1804845.
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Carmelo Vázquez

Huidige positie: Hoogleraar Psychopathologie aan de Complutense 

Universiteit van Madrid, Spanje.

Interessegebied: De rol van positieve emoties en positieve 

interventies bij emotionele stoornissen.

Positieve psychologie lijkt terrein te winnen. Waarom denk je dat dat zo is?

Ik denk inderdaad dat de positieve psychologie, hoewel die naam voor velen niet overtui-

gend is, aspecten van de psychologie omvat die fundamenteel maar erg verwaarloosd zijn. 

Op het gebied van fundamenteel onderzoek en de neurowetenschappen van emoties wordt 

het domein van de positieve emoties steeds belangrijker en wordt erkend dat psychologisch 

welzijn een legitiem doel van de mens is. Daarom moet ook de psychologie zich serieus 

bezighouden met de bestudering en bevordering ervan.

Welzijn werd oorspronkelijk besproken in termen van hedonisme en eudaimonia. Welk 

perspectief lijkt in de huidige samenleving meer aandacht te krijgen? En op welk perspec-

tief zijn positieve psychologische interventies het meest gebaseerd? 

Op het gebied van psychologische interventies, en vooral in de klinische setting, denk ik dat 

er misschien meer nadruk ligt op eudaimonische perspectieven. Er zijn echter zeer interes-

sante programma’s, gebaseerd op neurowetenschappelijke bevindingen, om te proberen 

anhedonie te verminderen, wat een transversaal element is in veel klinische problemen. Hoe 

dan ook, hedonia en eudaimonia zijn sterk met elkaar verweven. De activiteiten die zin 

geven aan ons leven geven ons meestal ook plezier, dus het onderscheid is soms nogal 

kunstmatig.

Wat kunnen positieve technieken brengen wat andere technieken niet kunnen?

Een voordeel van deze technieken is dat ze goed passen in de mentale modellen van mense-

lijk functioneren en behoeften die de gemiddelde mens heeft. Mensen gaan niet naar psy-

chologen om problemen te verlichten, maar om te proberen gelukkiger te worden, een 

zinvoller leven te leiden en persoonlijk te groeien. Positieve technieken voegen zeker een op 

bewijzen gebaseerde frisse wind toe aan het geheel van bestaande interventies.

Vind je positiviteit meer een eigenschap of een toestand? Met andere woorden, kunnen 

we iedereen trainen in positiviteit?

Als we bijvoorbeeld denken aan depressie, zouden we waarschijnlijk niet nadenken over de 

vraag of ‘negativiteit’ kan worden veranderd. Natuurlijk kan positiviteit getraind worden, en 

het heeft dezelfde beperkingen als het trainen van andere aspecten van het menselijk functi-

oneren. We kunnen misschien niet de gevoeligheid voor beloning verbeteren (wat meer een 

eigenschap is), maar we kunnen wel het leren genieten van de ervaring verbeteren, positieve 

relaties met anderen verbeteren, of de uitdrukking van dankbaarheid verbeteren. Daarmee 

veranderen we fundamentele aspecten van hoe mensen dagelijks functioneren.
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Onlangs heb je onderzoek gedaan naar de kracht van positieve overtuigingen tijdens 

COVID-19. Wat is de belangrijkste boodschap van dat artikel?

Het interessante van dat onderzoek is dat het de subtiliteiten aantoont van wat wij naïef 

‘positief’ of ‘negatief’ noemen. In dat artikel laten we zien dat de overtuiging verbonden te 

zijn met de mensheid, die in principe positief lijkt, een tweesnijdende overtuiging is. In een 

pandemische situatie voorspelt die overtuiging posttraumatische groei, maar zij voorspelt 

ook posttraumatische symptomen. Zich verbonden voelen met de wereld, in een van mens 

tot mens overgedragen pandemische situatie, heeft dus positieve maar ook negatieve effec-

ten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe absurd simplistische berichten over positieve psycho-

logie zijn. De werkelijkheid is zeer complex, en de wetenschap van het welzijn moet die 

werkelijkheid ontrafelen met de beste methoden.

CARMELO’S LITERATUURTIP OVER:

•   The science of subjective well-being 

Diener, E., Heintzelman, S. J., Kushlev, K., Tay, L., Wirtz, D., Lutes, L. D., & Oishi, S. (2017). 

Findings all psychologists should know from the new science on subjective well-being. 

Canadian Psychology/psychologie canadienne, 58(2), 87.
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Gerhard Andersson

Huidige positie: Hoogleraar Klinische psychologie aan de 

Universiteit van Linköping, Zweden.

Interessegebied: Evidence-based internetbehandelingen voor 

diverse aandoeningen, zoals depressie en angststoornissen.

In een recent artikel waarvan jij co-auteur was, stelde je dat er een terminologieprobleem 

is binnen het vakgebied. Wat is het probleem en hoe beïnvloedt het de klinische praktijk?

Dit is niet alleen een probleem voor dit vakgebied, maar ook voor de psychotherapie in het 

algemeen, met een gebrek aan gestandaardiseerde termen voor therapierichtingen. CGT is 

bijvoorbeeld een overkoepelende term die als beschrijving bijna betekenisloos kan zijn 

omdat het om duidelijk verschillende benaderingen en zelfs doelen kan gaan. Internetinter-

venties lijden onder de vele termen voor het gebruik van digitale technieken en wij hebben 

dit in ons artikel benadrukt zonder een eenvoudige oplossing te vinden. Uiteraard kan dit 

verwarrend zijn voor de klinische praktijk. Een voorbeeld is het verschil tussen begeleide 

zelfhulpbehandelingen waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van tekst en asyn-

chrone ondersteuning, versus real-time videotherapie die tijdens de pandemie veel is toege-

past maar veel minder door onderzoek wordt ondersteund.

In een paper uit 2017 constateerde je gemengde gevoelens ten opzichte van digitale 

behandelingen voor depressie. Denkt je dat digitale behandelingen vijf jaar later een 

acceptabeler format zijn geworden?

Hoe meer we gewend raken aan het format, hoe meer het geaccepteerd zal worden als aan-

vulling en hoe vaker het gebruikt zal worden als onderdeel van cliëntmanagement. Zo heb-

ben online vragenlijsten (mits beveiligd) grote voordelen ten opzichte van de oude 

papier-en-potlood versies. Cliënten worden ook geholpen door de geheugensteun bij inter-

netinterventies, omdat zij kunnen terugkeren naar hun behandelmodules en deze kunnen 

herhalen. Ook kan een goede therapeutische alliantie worden verkregen.

Een belangrijk voordeel van een digitale behandeling is de kosteneffectiviteit. Zijn er nog 

andere voordelen in vergelijking met face-to-face behandelingen?

Zowel voor- als nadelen. Ik zou stellen dat internetinterventies per definitie meer ‘pedago-

gisch’ worden, maar natuurlijk zijn er cliënten die het face-to-face contact nodig hebben en 

misschien zelfs niet geschikt zijn voor protocollaire behandelingen. Wij hebben dit deels 

opgelost door behandelingen op maat te maken en cliënten ook zelf te laten beslissen met 

welke behandelcomponenten zij willen werken. Dat kunnen ze echt! In drie proeven hebben 

we vastgesteld dat dit mogelijk is zonder dat de effecten verloren gaan. Een ander voordeel 

is dat er veel gegevens worden verzameld. Maar dat betekent zeker niet dat wij als CGT-the-

rapeuten stoppen met het zien van onze cliënten. Het wil vooral zeggen dat wij er een instru-

ment bij hebben om meer cliënten te zien en hen efficiënter te helpen.
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Wat zijn de grootste toekomstige uitdagingen die we moeten aanpakken om digitale 

interventies op wereldschaal te implementeren?

Op basis van onze ervaring (nu 24 jaar) zijn we er nog steeds van overtuigd dat een vorm van 

therapeutische ondersteuning nodig is voor veel, zo niet de meeste, patiënten. Volledig 

geautomatiseerde en korte app-gebaseerde behandelingen zijn minder effectief en kampen 

met uitvalpercentages. Voor een wereldwijde verspreiding van internet-CBT moeten we een 

manier vinden om ondersteuning in verschillende talen te verlenen en misschien leken 

opleiden die ondersteuning kunnen bieden.

GERHARDS LITERATUURTIP OVER:

•   Internet approaches to psychotherapy: Andersson, Gerhard; Berger, Thomas (2021).  

Internet approaches to psychotherapy: Empirical findings and future directions. In: 

Barkham, Michael; Lutz, Wolfgang; Castonguay, Louis G. (eds.) Bergin and Garfield’s 

Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (7th ed.) (pp. 739-762). Hoboken, NJ: 

John Wiley & Sons.
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Paul Gilbert 

Huidige positie: Hoogleraar Klinische psychologie aan de 

Universiteit van Derby en honorair gastprofessor aan de 

Universiteit van Queensland, Australië. 

Interessegebied: Evolutionaire benaderingen van 

psychopathologie met speciale aandacht voor stemming, schaamte 

en zelfkritiek in verschillende geestelijke gezondheidsproblemen; 

Compassion Focused Therapy.

Het klinkt aantrekkelijk, het idee een barmhartige samenleving te creëren. Maar hoe is 

dat mogelijk als de sociale en economische omstandigheden zo ongelijk zijn?

Het is belangrijk de oorzaken van ongelijkheid te begrijpen voordat je ze kunt aanpakken. 

Deze zijn duidelijk talrijk en complex. Maar mededogen begint met motivatie. Zonder enig 

verlangen om zaken als klimaatverandering, ongelijkheid enzovoort aan te pakken, is het erg 

moeilijk mensen vooruit te helpen. Dat geldt voor elk veranderingsproces; zonder motivatie-

training is het moeilijk te realiseren. Therapieën en eigenlijk alle veranderingsprocessen 

moeten werken met de motivatie van mensen en zaken als vermijding, ontkenning enz. aan-

pakken.

Als mensen eenmaal beginnen na te denken over de noodzaak van een meer compassievolle 

gemeenschap om onrecht aan te pakken, zoals de MeToo-beweging of Greenpeace, Amnesty 

International, compassie in de landbouw enz., kunnen dit soort compassiegemeenschappen 

worden opgebouwd door allianties en gemeenschappen te vormen die gerichte doelen 

nastreven. De groep ‘compassie in de politiek’ (https://www.compassioninpolitics.com/) 

werkt samen met politici die belang hebben bij het creëren van een eerlijker

en meer delende wereld. Het is duidelijk dat we een meer compassievolle politiek hebben 

gehad dan nu. Zo hebben wij onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog samenlevingen 

gecreëerd die gericht waren op betere gezondheids- en sociale zorg en gelijkheid. Met de 

opkomst van het neoliberalisme is dit echter afgebroken en tegenwoordig stemmen niet 

genoeg mensen op politici die sociale rechtvaardigheid bevorderen. Of er zijn niet voldoende 

politici die sociale rechtvaardigheid belangrijk vinden. Er zijn problemen met de manier 

waarop de rechtse media en politici mensen verleiden te stemmen in hun ‘eigenbelang’ of 

tenminste wat zij denken dat hun eigenbelang is, hoewel het dat vaak niet is.

In een recent artikel waarvan jij co-auteur was, vond je dat compassie de geestelijke 

gezondheid en sociale veiligheid beschermt in tijden van COVID-19. Wat betekent dat?

Als je in staat bent zelfondersteunend te zijn, maar ook open te staan voor, en de beschik-

king te hebben over, compassie van anderen, loop je minder kans te kampen met geestelijke 

gezondheidsproblemen. Er is ook enig bewijs dat als je medelevend/helpend/zorgzaam bent 

voor anderen, en je dat zinvol vindt, dat ook een beschermende factor is. Het is minder goed 

als je zelfkritisch bent, gericht op angst voor een ziekte, misschien niet snel hulp van ande-

ren vraagt, of als je eenzaam en afgesloten van anderen bent.
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Is compassie een vaardigheid die je kunt trainen?

Compassie is in de eerste plaats motivatie die berust op een basisalgoritme van prikkel-

gevoeligheid voor lijden. Dat roept de reactie op te proberen het lijden te verlichten en te 

voorkomen. Er zijn dus drie soorten training: 1) manieren om motivatie te trainen, 2) training 

om leed-stimulusgevoelig te zijn en lijden te verdragen, en 3) training om zich gepast te 

gedragen in plaats van impulsief of onverstandig. Bijvoorbeeld: terwijl sommige therapeuten 

hun basistraining krijgen en het daar dan zo’n beetje bij laten, zijn andere therapeuten veel 

meer gemotiveerd door compassie. In die zin dat ze willen blijven trainen zodat ze meer voe-

ling krijgen met hun patiënten en met meer moed en wijsheid kunnen bepalen hoe ze hen 

kunnen helpen.

Als dat zo is, denk je dan dat het een vaardigheid is die in alle CGT zou moeten worden 

opgenomen?

CGT is vandaag de dag niet meer wat het 20 of 30 jaar geleden was, tegenwoordig staat CGT 

open voor andere meningen en ideeën. In CFT zijn er twaalf basiscompetenties voor compas-

sie; zes hebben betrekking op hoe we gevoelig en verdraagzaam worden bij verdriet, en 

empathisch als het gaat omlijden; en zes die zich richten op het echte compassievol hande-

len. Hoewel ik ervaring heb, leer ik nog steeds hoe ik sommige van deze processen beter kan 

uitvoeren, en heb ik inderdaad op dit congres dingen geleerd. Het is dus echt een doorlo-

pend proces. Als we compassie beschouwen als een reeks vaardigheden, dan slaan we de 

plank mis. Compassie moet gemotiveerd zijn, anders kun je wel gevoelig zijn voor lijden 

maar niet echt compassievol handelen. We weten dat veel mensen de empathische vaardig-

heden hebben, maar deze niet altijd gebruiken. Veel mensen willen heel graag fit worden en 

afvallen, maar gaan vervolgens niet over tot gedrag waarmee ze dat doel bereiken. In de 

meeste psychotherapieën kan gedragsverandering dus lastig zijn, zelfs als de motivatie groot 

is.

Wat verandert er als we compassie trainen?

Er zijn nu aanzienlijke aanwijzingen dat compassie als motivatietraining een hele reeks bio-

psychosociale processen beïnvloedt, waaronder diverse neurocircuits - het autonome 

zenuwstelsel, enz.

GILBERTS LITERATUURTIP OVER:

•   Evolution and compassion focused therapy: 

Gilbert, P. (2020). Compassion: From its evolution to a psychotherapy. Frontiers in Psycho-

logy, 3123.

•   Care and share versus control and hold: 

Gilbert, P. (2021). Creating a compassionate world: Addressing the conflicts between sha-

ring and caring versus controlling and holding evolved strategies. Frontiers in Psychology, 

11, 582090.

•   Applications of compassion focused therapy: 

https://www.amazon.co.uk/Compassion-Focused-Therapy-Clinical-Applications/

dp/0367476908/ref=sr_1_4?crid=A1A43M873V72&keywords=compassion+focused+therapy

&qid=1640885583&s=books&sprefix=compassion+foc%2Cstripbooks%2C37&sr=1-4.
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Kerry Young 

Huidige positie: Consultant Klinisch psycholoog en Klinisch Leider 

van de Woodfield Trauma Dienst in Londen, UK.

Interessegebied: Mentale beeldtechnieken, in het bijzonder 

imagery re-scripting en de toepassing ervan op het gebied van 

trauma.

Men zou kunnen stellen dat we geen nieuwe PTSS-behandelingen moeten ontwikkelen, 

maar moeten werken aan het verbeteren van bestaande behandelingen. Er is onder 

deskundigen discussie geweest over dit standpunt. Wat zijn jouw gedachten hierover?

Ik heb hier geen uitgesproken mening over. We weten dat geheugengerichte behandelingen 

zeer effectief kunnen zijn, maar er is nog ruimte voor verbetering, vooral bij complexere 

PTSS-patronen. Ik denk dat we moeten kijken naar manieren om de effectiviteit van de hui-

dige behandelingen te verbeteren en nieuwe, veelbelovende behandelingen moeten onder-

zoeken.

Met de recente oorlog in Oekraïne zien we een toename van vluchtelingen. Zijn hun psy-

chologische problemen vergelijkbaar met die van andere oorlogsslachtoffers?

PTSS en depressie komen zeer vaak voor (30-50%) bij alle vluchtelingen. De mate waarin 

Oekraïense vluchtelingen PTSS hebben, hangt af van de hoeveelheid trauma die zij hebben 

meegemaakt. Ik heb geen rapporten gezien over de vraag of hun percentages psychologische 

problemen vergelijkbaar zijn met die van andere vluchtelingen. 

Als een patiënt met PTSS lijdt aan schuldgevoelens, hoe kan CGT dan worden toegepast?

Het is heel belangrijk om schuldgevoelens bij PTSS te onderzoeken en aan te pakken, omdat 

ze een belangrijke factor zijn bij het in stand houden van de ziekte. Ik verwijs de lezers naar 

een recent artikel van mijn team (hieronder), waarin precies wordt uitgelegd hoe schuldge-

voelens bij PTSS kunnen worden aangepakt en waarin zelfs begeleidende films staan om de 

technieken te demonstreren.

Patiënten met PTSS in Nederland krijgen vaak niet de richtlijn TF-CBT. Slechte herkenning 

van traumatische ervaringen (en dus PTSS) bij patiënten is een van de redenen hiervoor. 

Heb jij soortgelijke ervaringen in het Verenigd Koninkrijk? Waarop moeten clinici letten?

PTSS wordt goed herkend door de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in het Verenigd 

Koninkrijk. Patiënten krijgen alleen evidence-based behandelingen voor PTSS aangeboden 

als ze zijn opgenomen in onze gratis National Health Service. Als patiënten toegang krijgen 

tot betaalde PTSS-behandelingen, is de kans kleiner dat zij evidence based zorg krijgen.

KERRY’S LITERATUURTIP OVER

•   Guilt in PTSD: 

Young, K., Chessell, Z., Chisholm, A., Brady, F., Akbar, S., Vann, M., . . . Dixon, L. (2021). A 

cognitive behavioural therapy (CBT) approach for working with strong feelings of guilt after 

traumatic events. The Cognitive Behaviour Therapist, 14, E26. doi:10.1017/
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•   Managing dissociation in refugees: 

Chessell, Z. J., Brady, F., Akbar, S., Stevens, A., & Young, K. (2019). A protocol for managing 

dissociative symptoms in refugee populations. The Cognitive Behaviour Therapist, 12.
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van depressie, met name met behulp van cognitieve 

gedragstherapieën.

Jouw recente werk richt zich onder meer op stigmatisering van psychische aandoeningen 

op de werkplek. Welke barrières moeten in deze context worden overwonnen voor een 

meer begripvolle en aangepaste werkplek?

We weten al enige tijd dat stigmatisering in verband met psychische aandoeningen een 

enorm probleem is, en in sommige studies is vastgesteld dat stigmatisering een even grote of 

grotere impact heeft op mensen met een psychische aandoening dan de aandoening zelf. 

Stigma kan verschillende vormen aannemen, waaronder sociaal stigma (stigma tegenover 

anderen), zelfstigma (zelfbeperking, inclusief het zich niet laten gelden of solliciteren naar 

posities of kansen die passend zouden zijn), en structureel stigma (beleid en procedures die 

een negatief effect hebben op mensen met een psychische aandoening). Hoewel sociaal 

stigma vaak centraal staat in interventieprogramma’s, is het heel belangrijk mensen met 

geestelijke gezondheidsproblemen te helpen voor zichzelf op te komen, evenals het ontwik-

kelen van beleid en procedures die de inclusie en optimale deelname van iedereen in ver-

schillende settings mogelijk maken. In Canada proberen we al deze niveaus van 

stigmatisering aan te pakken door middel van programma’s die we hebben ontwikkeld en 

geëvalueerd. Veel van dit werk wordt verricht door de Mental Health Commission of Canada, 

en ik moedig mensen aan hun website te lezen, en in het bijzonder het werk van het Opening 

Minds programma. 

Welk effect had COVID-19 op het sociale stigma op de werkplek?

Een van de paradoxale gevolgen van de recente pandemie is dat het in zekere zin aanvaard-

baarder is geworden om sociaal geïsoleerd te zijn en zich niet met anderen in te laten. Ik heb 

gehoord dat mensen met sociale angst en depressieve stoornissen tot op zekere hoogte heb-

ben geprofiteerd van de verschuiving naar werkplekken op afstand. De uitdaging ontstaat 

echter als de pandemie eindigt en mensen weer terugkeren naar hun eigen klaslokalen en 

werkplekken. Een tweede aspect van de recente pandemie is dat veel van de informele com-

municatie binnen een kantoor- of werkomgeving niet heeft plaatsgevonden. Virtuele bijeen-

komsten zijn doorgaans wat formeler dan persoonlijke bijeenkomsten, en daardoor hebben 

mensen minder sociale integratie en participatie gehad. Vooral voor mensen met geestelijke 

gezondheidsproblemen betekent terugkeer naar een persoonlijke werkomgeving niet alleen 

dat ze weer aan hun normale werkomstandigheden moeten wennen, maar ook dat ze 

opnieuw moeten gaan deelnemen aan de sociale gemeenschap.

Welke rol is er, behalve het verminderen van het stigma rond geestesziekten, weggelegd 

voor het bevorderen van welzijn en veerkracht? Kunnen positieve psychologische inzich-

ten bijvoorbeeld relevant zijn in deze context?

Er is een enorme kans om welzijn te erkennen en te bevorderen. Er zijn nu veel studies die de 

belangrijkste determinanten van een gevoel van persoonlijk welzijn aantonen, waaronder 

zelfvertrouwen, het vermogen om zich te uiten, lichaamsbeweging en sociale betrokkenheid. 

Veel werkplekken hebben tijdens de pandemie geprobeerd de sociale mogelijkheden te 
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vergroten door middel van niet-zakelijke bijeenkomsten, en ik heb het gevoel dat deze werk-

plekken daar baat bij hebben. Ik ken ook een groot onderzoek dat aan het begin van de 

pandemie in Spanje is uitgevoerd en waarbij de deelnemers willekeurig werden toegewezen 

aan ofwel normale sociale activiteiten ofwel versterkte socialisatie. Het is niet verrassend dat 

de groep met de versterkte sociale betrokkenheid een beter welzijn en minder depressies 

had. Deze determinanten van persoonlijk welzijn zijn niet uniek voor een bepaalde omgeving 

of een bepaald type of individu, maar kunnen min of meer universeel worden gebruikt om 

het gevoel van optimisme, betrokkenheid en welzijn van mensen te vergroten.

Het andere aspect van deze vraag houdt verband met veerkracht. De definities van veer-

kracht omvatten het idee van het overwinnen van een obstakel, of het omgaan met een 

bedreiging of uitdaging. Om veerkracht te ontwikkelen moet men dus worden blootgesteld 

aan een uitdaging of een moeilijkheid. Men zou kunnen stellen dat de recente pandemie 

voor iedereen een uitdaging is geweest, en in die zin ontwikkelen we allemaal veerkracht 

tegen de dreiging van een wereldwijde pandemie. Ik ben er echter niet van overtuigd dat we 

in het algemeen een gevoel van veerkracht in de samenleving opbouwen. Zonder de zaak te 

willen overdrijven, heb ik het gevoel dat mensen die met tegenslag worden geconfronteerd, 

vaak externe oorzaken zoeken en geneigd zijn die oorzaken de schuld te geven van de uitda-

gingen. Om veerkracht op te bouwen denk ik daarentegen dat mensen naar binnen moeten 

kijken en meer moeten zoeken naar de dingen die zij kunnen doen, de manieren waarop zij 

verantwoordelijkheid kunnen nemen en tonen, en de manieren waarop zij zichzelf voor deze 

acties kunnen belonen. Er zijn natuurlijk vele strategieën om deze activiteiten uit te voeren, 

waaronder het ontwikkelen van zelfbewustzijn, de hand reiken om een positieve kracht in de 

samenleving te zijn, kwesties aanpakken die momenteel worden vermeden, en in het alge-

meen het ontwikkelen van vaardigheden, activiteiten en positieve aspecten voor iemands 

levensfase.

Je hebt je ook gericht op het onderscheiden van angst en depressie met beoordelings-

instrumenten. Wat is volgens jou een van de meest psychometrisch verantwoorde en 

gevalideerde instrumenten hiervoor?

Ten eerste wil ik opmerken dat de constructen angst en depressie sterk gecorreleerd zijn. 

Deze correlatie wordt al vele jaren onderkend, en er zijn beschrijvingen van het ontwikke-

lingstraject waarbij veel verlegen en angstige kinderen in hun late adolescentie of vroege 

volwassenheid angststoornissen ontwikkelen, en dan kwetsbaar worden voor latere depres-

sies. Ook weten we dat veel schalen die betrekking hebben op je angst en depressie onder-

ling correleren. Als dus een schaal zou worden ontwikkeld die de correlatie tussen deze twee 

constructen minimaliseert, zou die mogelijk een verkeerd beeld geven van de natuurlijke 

relatie. Dit gezegd zijnde, de DASS (Depression Anxiety Stress Scale) is een goed ontwikkelde 

en gevalideerde meting van deze dimensies. Hij wordt echter het meest gebruikt in onder-

zoek. Dus als mensen op zoek zijn naar een klinisch bruikbare manier om angst en depressie 

te meten, raad ik de GAD-7 aan voor het meten van angst en de PHQ-9 voor depressie, omdat 

deze gerelateerd zijn aan de DSM-dimensies van respectievelijk gegeneraliseerde angst en 

depressie, en door de tijd heen gebruikt kunnen worden om symptoomvermindering bij 

patiënten te meten.

KEITHS LITERATUURTIP OVER:

•   Stigma of mental illness:  

Dobson and Stuart, The stigma of mental illness, Oxford University Press, 2021. 

General introduction of CBT: Handbook of Cognitive and Behavioral Therapies, 4th edition 

(Dobson & Dozois, Guilford Press, 2019).   
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Huidige positie: Hoogleraar Klinische psychologie in de 

psychiatrie aan het Amsterdams Universitair Medisch Centrum en 
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Health aan de Universiteit van Amsterdam.

Interessegebied: Potentieel modificeerbare etiologische factoren 

van het ontstaan, de terugval en de chroniciteit van veel 

voorkomende psychische stoornissen met behulp van een 

interdisciplinaire complexe systeembenadering.

Je richt je op nieuwe paden en complexe systeemmethodologie om nieuwe doelen voor 

interventies bij depressie te onderzoeken. Wat zijn enkele van de belangrijkste bevindin-

gen tot nu toe?

Met mijn onderzoeksteam richt ik me vooral op depressie, maar met ons Centre for Urban 

Mental Health aan de Universiteit van Amsterdam richten we ons op psychische problemen 

en de drie meest voorkomende psychische aandoeningen, namelijk angststoornissen, versla-

ving en depressieve stoornissen. We zoomden uit om niet alleen individuele factoren te 

onderzoeken, maar ook groepsfactoren zoals familie, school, buurt en stad en maatschappe-

lijke factoren. We vonden dat wonen in de stad samenhing met een hoger risico op het heb-

ben van deze drie psychische aandoeningen, maar alleen als binnen een land meer dan 50% 

van de mensen in stedelijke gebieden woont (Van der Wal et al., Lancet Psychiatry, 2022). Nu 

onderzoeken we wat de mechanismen zijn die bijdragen aan meer psychische aandoeningen 

in de steden. Vooral omdat dit nieuwe aangrijpingspunten kan bieden voor interventies om 

de invaliderende gevolgen van psychische aandoeningen te voorkomen en/of te verminde-

ren.

Welke rol denk je dat e-mental health nu en in de toekomst zal spelen, in de nasleep van 

COVID-19?

COVID-19 bracht ons meer dan enkel het belang van e-health. Het leverde duidelijk bewijs 

dat beleidsvorming, zoals het sluiten van scholen en andere vormen van lockdown, een 

substantieel effect had op de toename van psychische aandoeningen. Wij ontwikkelden een 

conceptueel feedbackmodel dat voorspelt dat deze beleidsmaatregelen niet alleen op korte 

termijn negatieve effecten hebben op de geestelijke gezondheid wereldwijd, maar ook op 

lange termijn. Deze langetermijneffecten zijn het resultaat van zelfversterkende feedback-

mechanismen die bijvoorbeeld resulteren in terugval (Lokman & Bockting, Lancet Psychiatry, 

2022). Wij zouden beleidsmakers onze kennis kunnen aanbieden om toekomstige beleids-

vorming met diepgaande negatieve effecten te voorkomen. Wat e-health betreft, is het 

geruststellend dat veel clinici nu werken met e-health, inclusief videogesprekken, als aanvul-

ling op hun face-to-face sessie. De volgende stap zou zijn om clinici te faciliteren zodat zij 

evidence based e-health kunnen aanbieden in plaats van e-health die gebaseerd is op evi-

dence based principes (omdat die niet altijd werken).

Kun je een voorbeeld geven van een effectieve online interventie voor de behandeling van 

depressie?

Met mijn team heb ik een interventie bestudeerd die effectief is bij de behandeling van 

depressie (gedragsactivatie). We ontwierpen een online versie (Act and Feel/Doe en Voel) en 

trainden lekenbegeleiders. We onderzochten in een RCT het effect in Indonesië bij individuen 

met depressieve stoornissen, waarbij we een goed effect constateerden op vermindering van 
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symptomen en bevordering van remissie (Arjadi et al, 2018, Lancet Psychiatry). We hebben 

ook de Nederlandse versie getest in de eerstelijnszorg met POH/verpleegkundigen begelei-

ding. Ik denk dat dit een van de relatief eenvoudigste online interventies is, maar wel effec-

tief.

In een recent onderzoeksartikel heb je een meta-analyse uitgevoerd van terugvalpreven-

tiestrategieën voor depressie en angst bij jongeren. Hoewel de terugvalcijfers voor 

depressie en angst bij jongeren hoog zijn, is onderzoek daarnaar schaars. Hoe komt dat? 

Dat is inderdaad raadselachtig. We zijn misschien een beetje huiverig om dit te bestuderen 

omdat we denken dat terugval niet aan de orde is op zo’n jonge leeftijd. Ook zijn we als cli-

nici misschien te optimistisch over de langetermijneffecten van onze behandelingen. Het 

was opmerkelijk dat voor angststoornissen wereldwijd geen enkele RCT werd uitgevoerd die 

gericht was op terugvalpreventie bij jongeren.

CLAUDI’S LITERATUURTIP OVER:

•   Tomorrow’s science for psychological treatments: 

Holmes, E. A., Ghaderi, A., Harmer, C. J., Ramchandani, P. G., Cuijpers, P., Morrison, A. P., ... 

& Craske, M. G. (2018). The Lancet Psychiatry Commission on psychological treatments 

research in tomorrow’s science. The Lancet Psychiatry, 5(3), 237-286.
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Huidige positie: Universitair hoofddocent op de afdeling 

Psychologische en hersenwetenschappen aan de Universiteit van 
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Interessegebied: Emotieregulatieprocessen, identificatie van 

veranderingsmechanismen bij behandeling, en ontwikkeling van 

nieuwe preventieve maatregelen en verbeterde behandelingen 

voor emotionele stoornissen.

Je bent directeur van het Unified Protocol Institute. Kun je nader ingaan op dit Unified 

Protocol: wat houdt het in en waarop is het gebaseerd?

Het Unified Protocol (UP) is een psychologische behandeling bestaande uit vijf ‘kern’ modu-

les of componenten gebaseerd op CBT-elementen van bewezen effectiviteit. Deze richten 

zich op persoonlijkheidskenmerken, met name neuroticisme en de daaruit voortvloeiende 

ontregeling van emoties, die ten grondslag liggen aan alle angst, depressie en aanverwante 

stoornissen. Door gemeenschappelijke mechanismen aan te pakken, kan het UP worden 

gebruikt om een breed scala van geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen met één 

enkel protocol.

Wat definieert emotionele stoornissen in jouw onderzoek?

Emotionele stoornis is een term die is gebruikt om angst, depressie en verwante stoornissen, 

zoals somatoforme en dissociatieve stoornissen, te groeperen. De groepering is gebaseerd 

op het idee dat het ontstaan en in stand houden van deze stoornissen te wijten is aan 

gedeelde persoonlijkheidskenmerken, met name neuroticisme en daaruit voortvloeiend dis-

functioneren in de interpretatie en regulering van emoties. Interessant is de mogelijkheid dat 

de afzonderlijke diagnostische categorieën (gebaseerd op de DSM) slechts kleine variaties 

van een breder onderliggend syndroom weergeven. 

Als het gaat om transdiagnostische of symptoomgerichte behandeling, is het ene dan te 

verkiezen boven het andere?

Ik denk dat in de meeste klinische situaties voor emotionele stoornissen het UP te verkiezen 

is boven symptoomgerichte behandelingen. Omdat het UP is ontwikkeld om expliciet de 

kerntekorten aan te pakken die alle emotionele stoornissen gemeen hebben, kan het tegelij-

kertijd symptomen verminderen bij comorbide aandoeningen, wat een meer parsimonieuze 

behandeling is. Verder biedt de focus op transdiagnostische mechanismen, in tegenstelling 

tot symptomen, clinici meer flexibiliteit in het toepassen van de behandeling op meerdere 

symptomen en stoornissen. Tegelijkertijd kunnen ze ook gemakkelijker de behandeling per-

sonaliseren om aan de behoeften van hun individuele patiënt te voldoen. 

Je hebt meerdere studies verricht naar de doeltreffendheid van de behandeling met het 

transdiagnostische Unified Protocol. Wat zijn de belangrijkste bevindingen tot nu toe?

Een grote gerandomiseerde gecontroleerde trial uitgevoerd door onze onderzoeksgroep 

toonde aan dat het UP dezelfde werkzaamheid heeft als de gevestigde gouden standaard 

cognitieve-gedragstherapieprotocollen voor één stoornis bij de behandeling van patiënten 

met belangrijke angststoornissen (Barlow et al., 2017). Deze gelijkwaardigheid hield stand 

tijdens de 12 maanden follow-up (Eustis et al., 2020). Recente meta-analyses (Sakiris & Berle, 
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2019; Carlucci et al., 2021) hebben bevestigd dat het UP de symptomen van internaliserende 

stoornissen significant verbetert met effectgroottes die vergelijkbaar zijn met interventies 

voor enkelvoudige stoornissen. Deze meta-analyses toonden ook aan dat behandeling met 

het UP leidt tot toename van adaptieve emotieregulatiestrategieën. Een recente steekproef 

liet bovendien zien dat een UP-behandeling resulteerde in verminderd neuroticisme bij 

angststoornissen en comorbide aandoeningen (Sauer-Zavala et al., 2020). 

TODDS LITERATUURTIP OVER:

•   Transdiagnostic treatment and neuroticism: 

Barlow, D. H., Curreri, A. J., & Woodard, L. S. (2021). Neuroticism and disorders of emotion: 

A new synthesis. Current Directions in Psychological Science, 30(5), 410-417. https://doi.

org/10.1177/09637214211030253.
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Huidige positie: Hoogleraar Psychologie aan de Universiteit Gent, 
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Interessegebied: Ontwikkelings- en klinische aspecten van 

kindertherapie met nadruk op depressie en eetproblemen.

Recent werk van jou is gericht op emotieregulatie bij kinderen. Waarom krijgt emotie-

regulatie bij kinderen, en emotieregulatie in het algemeen, pas recent meer aandacht in 

onderzoek en klinische praktijk?

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor transdiagnostische processen (die aan 

verschillende problemen ten grondslag liggen en vaak comorbiditeit of de tijdelijke verschui-

ving van symptomen bij één persoon verklaren), waaronder emoties en de regulatie daarvan 

(aangezien emotieregulatie een onderliggend mechanisme lijkt te zijn bij 75% van alle stoor-

nissen). Enerzijds is die belangstelling te verklaren door meer onderzoek; er zijn namelijk nu 

betere meetinstrumenten om emotieregulatie te bepalen. Anderzijds was bij CGT misschien 

te veel aandacht voor cognities en gedrag en is er nu een trend die stelt dat emoties ook bij 

het leven horen (en er de kern van zijn) en je er dus in de behandeling ook bij moet stilstaan. 

De mindfulnesshype heeft ook hier terecht meer aandacht voor emoties gevraagd.

Je ontwikkelde een emotieregulatieprotocol voor kinderen en adolescenten. Hoe worden 

kinderen in dit protocol begeleid in het ontwikkelen van adaptieve copingstrategieën?

Emoties horen bij het leven maar de wijze waarop we hebben geleerd ermee om te gaan, kan 

verschillen. We onderscheiden adaptieve en maladaptieve emotieregulatiestrategieën. Het 

gaat hierbij om strategieën die niet negatief of positief samenhangen met het ontwikkelen 

van psychopathologie. Maar, in een protocol moet je oog hebben voor alle mogelijke strate-

gieën en op alle inzetten (de ene versterken, de andere verzwakken) en je moet er daarbij 

steeds op letten dat één strategie nooit per se goed of fout is, het gaat om de juiste keuzes 

en de flexibiliteit deze gepast in te zetten. Wij hebben evenwel in ons protocol ook vaardig-

heden opgenomen die eerst moeten worden aangeleerd, omdat ze het pad effenen (of de 

voorwaarde zijn) opdat emoties hanteerbaar worden en emotieregulatiestrategieën beter 

kunnen beklijven. Het zijn de vaardigheden: bewustwording, aanvaarding en zelf-compassie. 

Wij zien deze vaardigheden niet als op zichzelf staand: ze maken deel uit van een protocol, in 

een vaste volgorde. Je kunt er niet zomaar één kiezen. En ze moeten daarna gevolgd worden 

door verdere toepassing van adaptieve emotieregulatiestrategieën.

Jouw recente onderzoeken gaan ook over emotioneel eten en obesitas. In hoeverre denk 

je dat preventie hierin een rol kan spelen?

Sommige kinderen zijn kwetsbaarder dan andere. Minstens drie factoren kunnen deze ver-

schillen verklaren: de mate waarin zij zich bewust zijn van emoties, hun temperament, en 

hun cognitieve zelfcontrole. Als die verschillen op het uiterste eind van het continuüm zitten 

is er sprake van kinderen die meer emoties hebben, zich hier niet van bewust zijn en ze ook 

niet kunnen controleren. Zij voelen wel de spanning van de emoties, die vervelend is, en kie-

zen dan voor palliatieve coping: de symptomen (spanning) verminderen zonder de bron van 
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de emotie te erkennen. Emotioneel eten is hiervan een voorbeeld. Voor die kinderen is pre-

ventie het beste. Bij veertig procent van de schoolgaande kinderen zijn hun gevoelens de 

reden dat ze eten (dit wil zeggen: eten zonder dat er honger is), we definiëren dit als emotio-

neel eten. In de emotieregulatietraining die wij hebben ontwikkeld, laten we kinderen stil-

staan bij hun emoties. Ze krijgen ze het gevoel dat ze iets met de emotie kunnen en hoeven 

dan geen afleiding in het eten te zoeken. In ons onderzoek werd al bewijs gevonden dat het 

toevoegen van een ER-training bovenop een ‘multidisciplinary obesity treatment’ zinvol is 

(MOT) bij kinderen die emotioneel eten. Andere studies lopen nog, maar we zijn voorzichtig 

positief.

Kun je een voorbeeld geven van een effectieve emotieregulerende interventie bij 

jongeren?

Ken je de vier stappen van ‘emotional coaching’ volgens Gottman? Deze vorm van coaching 

is bedoeld voor ouders. De coaching kan bepalen hoe een kind met emoties omgaat.

De eerste stap is dat je als ouder bewust bent dat er een emotionele ervaring is, dat je kind 

iets voelt. Dit lijkt eenvoudig (bijvoorbeeld bij pijn) maar wat als je kind schaamte of schuld 

voelt? Zie je dit als een kans om emotioneel te coachen? 

De tweede stap is het benoemen van het gevoel; we geven de emotie hardop een naam. Doet 

een knie pijn of voelt het kind zich boos, gefrustreerd of geïrriteerd? We leren het kind dat er 

soorten gevoelens zijn en dat die alle een andere naam hebben en bij een emotionele erva-

ring horen.

De derde stap – deze wordt vaak overgeslagen – gaat over valideren; het erkennen van het 

gevoel. Wanneer je verdrietig bent en huilt om het verlies van je huisdier is het belangrijk om 

te zeggen: dit verdriet is gerechtvaardigd, in deze situatie is het juist om verdrietig zijn. 

Meestal helpen we het kind snel met afleiding of vermijden, zo leer je geen bewustwording 

aan. Als een kind valt en het huilt, dan zeggen we: ‘Kom, we gaan mama zoeken’ of het kind 

krijgt een snoepje. Daarmee gaan we voorbij aan de pijn die het kind voelt; we erkennen niet 

dat het een juist gevoel is in die situatie, we proberen het kind van de pijn af te leiden. Eigen-

lijk is dat bizar, want daardoor leert het kind niet dat gevoelens bij het leven horen en zijn er 

geen kansen om te leren reguleren.

Stap vier is dan leren reguleren. Hier leren kinderen te zoeken naar wat het gevoel hen zegt, 

wat de bron is van de emotie en of ze bereid zijn de emotie even te tolereren, te accepteren 

dat dit gevoel er nu is en pas dan veranderen. Frustratie bijvoorbeeld zegt me iets over de 

doelen die ik nog niet kan bereiken, maar de frustratie toelaten en erover nadenken zal de 

intensiteit al verminderen. Dit wordt dan verder aangepakt met andere gedachten als ‘ik 

moet nog veel leren’; ‘ik kan niet alles tegelijk willen’; ‘het leven is vallen en opstaan’; én het 

beste ondersteund met zelfcompassie: ‘ik mag milder zijn voor mezelf’. Of het leidt tot een 

constructief gesprek met de ouder over de reden van de frustratie en of er een oplossing 

bestaat (problem-solving kan dan aangeleerd worden).

CAROLINES LITERATUURTIP OVER:

•   Emotional parental coaching:  

Gottman, J. M., Katz, L. F., & Hooven, C. (1996). Parental meta-emotion philosophy and the 

emotional life of families: Theoretical models and preliminary data. Journal of Family  

Psychology, 10(3), 243. doi:https://doi.org/10.1037//0893-3200.10.3.243.

•   Emotional regulation training in children and adolescents: 

Braet, C. & Berking, M. (2019). Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten.  

Therapeutenboek. Houten: Springer. ISBN 9789036823074.
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Ouderen zijn jonger dan we denken
Het is tijd dat er meer aandacht komt voor CGT bij ouderen

Psychische problematiek als angst en depressie komt grosso modo even vaak voor bij 

ouderen als bij jongeren. Toch is het percentage verwijzingen onder ouderen drie keer zo 

laag. Hoe kan dat? Wie zijn eigenlijk die ouderen? En kunnen ook zij nog van behandeling 

profiteren?

Ouderen zijn kwetsbaar en kampen met allerhande kwaaltjes. Natuurlijk slaap je slechter als 

je ouder bent. En het kan toch niet verstandig zijn om op latere leeftijd nog van alles los te 

maken. Ideeën waar we volgens de symposiumsprekers ‘Cognitive and behavioural approa-

ches for older adults with mental health problems’ echt vanaf moeten. 

Meer dan alleen leeftijdsdiscriminatie

Het is schrijnend om te zien hoe weinig animo er is voor het symposium. Volgens een recente 

schatting van de Verenigde Naties zal in 2024 één op de tien wereldburgers 65 jaar of ouder 

zijn. In 2079 is dat percentage gestegen naar twintig procent. Feitelijk kunnen we er dus niet 

omheen; werken met ouderen zal in toenemende mate de norm gaan worden. Maar dan 

moeten ze natuurlijk wel worden doorverwezen.

Wat is de oorzaak van die lage verwijzingscijfers? Leeftijdsdiscriminatie is zeker onderdeel 

van het probleem, maar volgens de sprekers is er meer aan de hand. Verschillende onderzoe-

ken wijzen er namelijk op dat oudere patiënten een ander gedragsbeeld laten zien. Een 

beeld dat minder snel herkend wordt.

Minimumleeftijd

Dat vraagt om meer onderzoek naar leeftijdsverschillen, precies wat onderzoeker Melissa 

Guineau doet. Het lastige is echter dat er in wetenschappelijk onderzoek gewerkt wordt met 

verschillende leeftijdsgrenzen. Bij wijze van voorbeeld: de WHO spreekt van ouderen bij een 

leeftijdsgrens van 65, maar de CDC heeft die grens al bij 60 gelegd. Die verschillende defini-

ties zijn niet alleen vervelend om tot heldere cijfers te komen, ze maken het ook moeilijk om 

inzicht te krijgen in eventuele verschillen in symptomatologie.

Guineau gebruikte daarom een grote dataset van 30.000 participanten en keek daarbij naar 

de uitkomsten op de OQ-45 zonder vooraf leeftijdsgrenzen te definiëren. Uit de analyses 

kwamen twee duidelijke kantelpunten naar voren: rond de dertig jaar én rond de vijftig jaar. 

Op die leeftijden verandert het symptoombeeld. Daarmee lijkt het idee dat ouderen 60-ers, 

65-plussers of zelfs 75-plussers zijn, achterhaald.

Identificatie van die kantelpunten alleen is natuurlijk niet voldoende om ouderen te herken-

nen. Guineau onderzocht daarom eveneens welke symptomen een centrale rol spelen op 

bepaalde leeftijden. Sommige symptomen bleken op willekeurige leeftijd relevant. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om het gevoel dat iets slechts staat te gebeuren, het gevoel zwak te zijn, of 

gevoelens van nervositeit. Andere symptomen blijken echter meer leeftijdsspecifiek en zou-

den bij verwijzers beter onder de aandacht moeten zijn.
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Werkzaam bij depressie én persoonlijkheidsproblematiek

Eenmaal herkend is het natuurlijk ook de vraag of ouderen effectief behandeld kunnen wor-

den. Dat blijkt zeker het geval. Hoewel onderzoek echt meer aandacht dient te hebben voor 

deze groeiende groep, stelt Gert-Jan Hendriks dat CGT bij ouderen in het geval van angst-

klachten goed werkt. Mogelijk zelfs beter dan bij jongeren. Bijkomend voordeel is dat de uit-

val juist lager is.

Maar ook andere psychische problematiek dan angst lijkt goed behandeld te kunnen wor-

den. Voor depressie bijvoorbeeld, vindt Noortje Janssen positieve effecten van gedragsacti-

vatie. Met acht wekelijkse sessies kon depressie even goed worden aangepakt als treatment 

as usual, waarbij de effecten van gedragsactivatie sneller zichtbaar waren. Er is bovendien 

enige evidentie voor een betere kosteneffectiviteit. Die gegevens zijn nog relevanter tegen 

het licht van de bijwerkingen van medicatie. Volgens Janssen werkt medicatie vaak minder 

goed en is de kans op gevaarlijke bijwerkingen groot wanneer de medicijnen gecombineerd 

worden met medicatie voor fysieke problemen.

Maar ook wanneer de problematiek nog veel omvattender is, kunnen ouderen profiteren van 

behandeling. Zo presenteert onderzoeker en klinisch psycholoog Silvia van Dijk bewijs voor 

de meerwaarde van groepsgerichte schematherapie met psychomotore therapie boven tre-

atment as usual. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die positieve resultaten met de komst van 

COVID-19 verdwenen, maar dat lijkt vooral het gevolg van de toen geldende maatregelen, 

waarbij face-to-face bezoeken voor groepen niet mogelijk waren. 

De conclusie moge duidelijk zijn: ook ouderen zijn gebaat bij CGT. En denk je dat je niet met 

ouderen werkt? Realiseer je dan dat symptomen met vijftig jaar al veranderen. Ouderen zijn 

jonger dan je denkt.

Het idee dat ouderen 

65-plus zijn, is achterhaald



30

Cognities belangrijk bij behandel-
uitkomst van kinderen met een sociale 
angststoornis
Meer aandacht nodig

In de behandeling van kinderen met een angststoornis moet er meer aandacht komen 

voor cognitieve factoren, aldus psychologe Lynn Mobach. In het symposium ‘Optimizing 

the assessment and treatment of childhood anxiety’ sprak ze over het cognitieve profiel 

en de betekenis ervan voor de praktijk.

Hoewel CGT-behandeling de gouden standaard is voor kinderen met een angststoornis, pro-

fiteren niet alle kinderen evenveel van behandeling. Met name kinderen met een sociale 

angststoornis blijken een kwetsbare groep met een minder gunstige behandelprognose. De 

reden daarvoor is niet bekend, hoewel er in het veld wel degelijk vermoedens zijn, aldus 

Mobach. ‘Cognitieve theorieën stellen dat sociale angst in stand wordt gehouden door nega-

tieve gedachten en cognitieve vertekeningen over sociale situaties. De behandeling van vol-

wassenen met een sociale angststoornis wordt specifiek afgestemd op deze in stand 

houdende cognities, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van gedragsexperimenten 

en videofeedback. Bij kinderen ligt dat anders, omdat we bij deze groep nog veel minder 

weten over cognitieve vertekeningen en de omstandigheden waaronder die zichtbaar zijn. 

De behandeling van kinderen met een sociale angststoornis bestaat momenteel dan ook uit 

een generieke aanpak die ook wordt ingezet bij andere angstproblemen.’

Specifieke cognities

Mobach onderzocht daarom eerst of er bij kinderen met een sociale angststoornis überhaupt 

sprake is van specifieke disfunctionele gedachten en een vertekening in de interpretatie van 

sociale situaties (ook wel interpretatiebias). ‘Disfunctionele gedachten bevatten bijvoorbeeld 

gedachten als ‘Ik zal gepest worden’ of ‘Kinderen zullen me raar vinden’. Bij een interpreta-

tiebias gaat het meer om de neiging ambigue sociale situaties als negatief of bedreigend te 

interpreteren. Wanneer twee kinderen bijvoorbeeld samen aan het lachen zijn, kan een kind 

met een sociale angststoornis dat negatief interpreteren als ‘Zij lachen mij uit’ in plaats van 

‘Ze hebben samen plezier.’

De resultaten van Mobachs onderzoek wijzen inderdaad in de richting van een specifiek cog-

nitief profiel voor sociale angst. Kinderen met een sociale angststoornis hadden vaker dis-

functionele gedachten en neigden ernaar ambigue sociale situaties negatiever te 

interpreteren dan kinderen met andere angststoornissen. Mobach vond ook bewijs voor het 

belang van dat cognitieve profiel voor de uiteindelijke behandeluitkomst. ‘Kinderen die in 

hun behandeling een sterkere verbetering lieten zien qua disfunctionele gedachten en inter-

pretatiebias, bleken uiteindelijk meer van de behandeling te profiteren. Omgekeerd bleek 

ook dat kinderen die minder verbetering lieten zien, minder baat hadden bij behandeling.’ 

Een belangrijk resultaat, benadrukt de onderzoeker, omdat het suggereert dat er wat betreft 

behandeleffectiviteit wat te winnen is.
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Comorbide stemmingsstoornissen

Helaas zien we vaak dat kinderen met sociale angstproblemen ook andere problemen erva-

ren, zoals depressieve klachten. Volgens Mobach is daar in onderzoek nog weinig aandacht 

voor wanneer het gaat om het onderzoeken van disfunctionele gedachten en interpretatie-

bias. ‘We kijken voornamelijk naar de primaire stoornis, in dit geval sociale angst. Tegelijker-

tijd weten we dat de praktijk veel complexer is en comorbiditeit geen uitzondering is.’

Mobach keek daarom of het cognitieve profiel van sociaal angstige kinderen met een comor-

bide stoornis anders was dan dat van sociaal angstige kinderen zonder comorbide proble-

matiek. Dat bleek inderdaad het geval: kinderen die naast hun sociale angststoornis ook 

kampten met een stemmingsstoornis hadden meer sociale disfunctionele gedachten dan 

kinderen zonder comorbide stemmingsstoornis. Op zich ook logisch, aldus de onderzoeker. 

‘Als je kijkt naar de inhoud van gedachten bij stemmingsproblematiek, dan zie je vaak cogni-

ties over persoonlijk falen. Bij kinderen die naast sociale angst ook stemmingsklachten heb-

ben, verwacht je dat dergelijke cognities ook binnen sociale situaties voorkomen.’ Dat 

betekent echter ook dat kinderen met een comorbide stemmingsstoornis in behandeling al 

met 1-0 achterstaan. Niet zozeer omdat ze minder profiteren van de behandeling, maar wel 

omdat ze bij de start van behandeling vaak meer klachten hebben. Het is belangrijk dat de 

behandelaar zich daar bewust van is.

Praktisch toepasbaar

Volgens Mobach zal de komende jaren duidelijker worden of we – net als bij volwassenen – 

bij kinderen van een meer generalistische aanpak moeten overstappen naar een specifieke 

behandeling voor sociale angstproblematiek. ‘Ik denk dat dit de behandeleffectiviteit kan 

verbeteren, maar of dat ook zo is, zal in vervolgonderzoek moeten worden aangetoond.’

Mobach, L. (2021). Disorder-Specific Cognitive Distortions in Childhood Social Anxiety and 

their Role in Treatment Outcome. [Doctoral dissertation, Sl: sn].

Kinderen met een comorbide 

stemmingsstoornis staan 

1-0 achter
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Bijsluiter voor CGT niet nodig
Maar ga wel in gesprek met je patiënt

Waar bijsluiters in de farmaceutische wereld vaak pagina’s lang zijn, ontbreken ze in de 

CGT volledig. En dat terwijl er toch wel degelijk bewijs is dat CGT gepaard kan gaan met 

negatieve effecten. Het goede nieuws? Negatieve effecten komen weliswaar veelvuldig 

voor, maar niet vaker dan bij andere behandelvormen en de ernst ervan valt mee. 

Het praten over mogelijke negatieve effecten van CGT is niet meteen iets wat uitnodigend is. 

Toch lijkt er - gezien het aantal bezoekers van het symposium ‘The dark side of the moon - 

Negative effects in psychological treatments’ – wel animo voor. Een mooi gegeven, want het 

veld kampt nog met te veel onduidelijkheden over die donkere kant van de CGT.

Een van die vragen is bijvoorbeeld hoe de negatieve effecten van CGT zich verhouden tot die 

van andere behandelvormen. Onderzoeker en psycholoog Perl Carlbring vergeleek CGT 

daarom met psychodynamische therapie in een grootschalig onderzoek. CGT bleek het daar-

bij niet slecht te doen: patiënten in de psychodynamische behandelvorm rapporteerden 

namelijk vaker negatieve effecten dan patiënten in de CGT-conditie. Carlbring vond boven-

dien dat met name symptomen zelf onderdeel zijn van de negatieve effecten. Patiënten met 

traumatische ervaringen rapporteren bijvoorbeeld over traumatische herinneringen die naar 

boven komen. Een interessant gegeven, omdat je je kunt afvragen in hoeverre het hier gaat 

om neveneffecten.

Het internet van (negatieve) effecten

Naast een vergelijking met andere behandelvormen is het natuurlijk ook interessant om te 

weten of het format van CGT een rol speelt in het ervaren van negatieve effecten. Om dat te 

onderzoeken analyseerde onderzoeker Frederieke Fenski de frequentie en het type nega-

tieve effecten van een internetinterventie gericht op depressie. Uit de analyses volgt een 

aantal interessante inzichten. Zo blijken negatieve effecten zeker ook voor te komen bij 

internetinterventies. Een deel van die effecten lijkt bovendien direct het gevolg van het for-

mat van het programma. Zo vond de onderzoeker dat twintig procent van de negatieve effec-

ten gerelateerd was aan stress rondom het online format. Hoewel internetinterventies in 

theorie laagdrempeliger moeten zijn, blijkt dit dus niet altijd even simpel. Ook het gebrek 

aan contact en problemen rondom de implementatie bleken voer voor neveneffecten. Verge-

lijkbaar met de face-to-face behandelingen van Carlbring vond Fenski echter ook dat het met 

name symptomen zijn die patiënten als negatieve effecten zien. 

Werkingsmechanisme?

Soms zijn negatieve neveneffecten zeer voor de hand liggend. Bijvoorbeeld in het geval van 

slaaprestrictietherapie, een behandeling voor patiënten met slaapproblemen, die bestaat uit 

het matchen van slaapkans aan slaapvaardigheid. Anders gezegd: door minder tijd in bed, 

wordt de tijd die wel in bed wordt doorgebracht beter besteed. 

We moeten negatieve effecten niet 

verwarren met het werkingsmechanisme
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De evidence base voor slaaprestrictietherapie is groot, maar de simpele aanpak kent ook een 

keerzijde: slaperigheid. Zo rapporteert een kwalitatief onderzoek van een aantal jaren terug 

dat maar liefst 94 procent van de patiënten extreme slaperigheid ervaart als bijvangst van de 

behandeling. Volgens Leonie Maurer wordt er echter in de literatuur maar weinig over gerap-

porteerd. In een klein onderzoek van haar hand vond ze inderdaad bewijs voor verhoogde 

slaperigheid, met name in de avond en in de eerste twee weken van de behandeling. Precies 

die weken waarin sprake was van een sterke vermindering van slaaptijd. Maurer vond boven-

dien dat de slaperige gevoelens een basis hadden in de realiteit, met slechtere reactietijden 

op taken waarbij snelheid van handelen wordt gevraagd.

Maar is dat dan een groot probleem? Uit Maurers onderzoek kunnen we opmaken dat dat 

meevalt. Want ook in de controlegroep (bestaande uit patiënten) bleek slaperigheid vaak 

voor te komen. Niet zo vreemd wanneer je je bedenkt dat dat precies is waarom patiënten in 

behandeling komen. Bovendien, zo argumenteert Maurer, kan de slaperigheid ook worden 

gezien in het kader van het werkingsmechanisme: slaaprestrictie werkt ómdat je slaperig-

heid opwekt. Diezelfde parallel valt te trekken naar de angstige patiënt die gevoelens van 

angst rapporteert tijdens een exposure-behandeling of de patiënt met PTSS die zich gecon-

fronteerd ziet met nare herinneringen in traumabehandeling.

Informed consent

Maar als negatieve effecten aan de orde van de dag zijn, hoe gaat de therapeut daar dan mee 

om? Die vraag staat centraal in het onderzoek van Leonie Gerke. Volgens Gerke zijn er twee 

principes in het krachtenveld rondom het geven van informatie over neveneffecten: het prin-

cipe van nonmalificence en het recht op autonomie. Als therapeut willen we onze patiënten 

uiteraard geen kwaad doen. Maar door patiënten te informeren over de risico’s van behande-

ling, geef je mogelijk een negatief signaal af, waardoor patiënten negatieve verwachtingen 

krijgen. Die negatieve verwachtingen kunnen de behandeluitkomst vervolgens negatief beïn-

vloeden. In die zin zou je kunnen veronderstellen dat het beter is om patiënten niet te infor-

meren. Tegelijkertijd hebben patiënten recht op kennis zodat ze in staat zijn hun eigen 

beslissingen te nemen.

Uit het onderzoek van Gerke blijkt dat dat in de praktijk leidt tot een lastige spagaat onder 

therapeuten. Want hoewel de meeste therapeuten informed consent rondom neveneffecten 

een goed idee vinden in het kader van transparantie, autonomie en het creëren van realisti-

sche verwachtingen, maakt de helft van de therapeuten zich zorgen dat die informatie leidt 

tot een toename in angstige gevoelens van patiënten. Een derde van de therapeuten is 

bovendien bezorgd dat het patiënten ontmoedigt om in behandeling te gaan of dat het nega-

tieve verwachtingen versterkt. De consequentie is dat maar weinig therapeuten de risico’s en 

negatieve effecten van CGT benoemen. 

Om dat te veranderen, adviseert Gerke training in de principes van informed consent beter te 

verankeren in de opleiding. Daarbij is het van belang dat therapeuten beseffen dat informa-

tie over potentiële risico’s en neveneffecten niet schadelijk hoeft te zijn. Sterker nog, Gerke 

vermoedt dat openheid daarover de herkenning van neveneffecten en de omgang ermee ver-

groot. 
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Interpreteren kun je leren
Cognitieve bias modificatie als pre-treatmentmodule voor kinderen met OCS

Cognitive Bias Modification (CBM) wordt vaak onderzocht in de behandeling van proble-

matisch middelengebruik. Onderzoeker Elske Salemink ziet echter ook kansen als het 

gaat om de behandeling van jeugdigen met dwangklachten. In het symposium ‘Optimizing 

the assessment and treatment of childhood anxiety’ presenteerde ze haar bevindingen. 

We weten al jaren dat de manier waarop je naar de wereld kijkt en hoe je de informatie daar-

over interpreteert, effect heeft op hoe je voelt en op je gedrag. Dat geldt voor angstklachten, 

depressie, maar ook voor dwangklachten. Met die insteek bedacht Salemink samen met 

andere onderzoekers een nieuwe training voor jeugdigen met dwangproblematiek die zon-

der tussenkomst van een therapeut in de wachtlijstperiode al kan worden ingezet.

Andere route

Tijdens de zogenaamde Cognitive Bias Modification of Interpretations training (CBM-I), krij-

gen jeugdigen via de computer korte vignettes te lezen die negatieve interpretaties kunnen 

activeren. De vignettes worden echter opgevolgd door een neutrale of positieve interpreta-

tie. Een voorbeeld van zo’n vignette: Je vader moet onverwachts lang overwerken en is nog 

niet thuis als jij naar bed moet. Je kan hem geen welterusten zeggen en denkt dat dat onge-

luk brengt. Je gaat toch maar slapen. Een gedachte is geen voorspeller. Kun je de gedachte 

dat er iets met je vader zal gebeuren gewoon voorbij laten gaan? Ja. Deze nare gedachte kun 

je gewoon voorbij laten gaan. Salemink: ‘Met CBM train je het brein feitelijk telkens een half 

uur om specifieke situaties op een andere manier te interpreteren.’

In twee onderzoeken naar de toepassing ervan vond de onderzoeker bewijs voor de effectivi-

teit van de training: jeugdigen met dwangklachten lieten een duidelijke vermindering van 

klachten zien in vergelijking met jeugdigen op de wachtlijst. Een mooi resultaat voor een 

geautomatiseerde training. Maar omdat de klachten niet onder de klinische grens komen, 

waarschuwt Salemink wel dat CBM niet geschikt is als stand alone aanpak in een klinische 

populatie. Ze ziet het eerder als optie in combinatie met CGT, of binnen een stepped-care 

programma.

Niet automatisch

Volgens Salemink heeft de training vooral meerwaarde omdat deze via een andere route 

werkt dan CGT. ‘Bij CGT werk je via een expliciete aanpak: je praat over gedachten, identifi-

ceert de fouten daarin en probeert het eraan gekoppelde gedrag op die manier te verande-

ren. En we weten dat dat werkt.’ Maar volgens de onderzoeker vraagt CGT wel veel, zeker van 

kinderen. ‘Het is nogal wat om op die manier naar je gedachten te kijken. Zeker omdat we 

weten dat sommige van die gedachten heel snel komen, waardoor je er moeilijk controle op 

kunt uitoefenen.’

Bij CBM worden negatieve cognities niet bewust uitgedaagd, zoals dat in CGT wordt gedaan. 

Salemink wil echter niet zover gaan om te stellen dat het insteekt op automatische gedach-

ten. ‘Er is in de wetenschappelijke wereld veel debat over wat precies automatisch inhoudt. 

Interpretaties kunnen automatisch zijn, maar kunnen ook heel bewust zijn.’ Liever spreekt de 

onderzoeker van een route via snelle activering.
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Op maat gemaakt

Het mooie aan de training is dat deze – ondanks de afwezigheid van een therapeut – toch op 

maat gemaakt kan worden. Salemink: ‘Oorspronkelijk werkten we via het one size fits all-

principe, waarbij vignettes niet gepersonaliseerd werden. We merkten echter dat een deel 

van de verhalen niet aansloot bij de kinderen. Dan kun je veel lezen en het heeft ook wel een 

beetje effect, maar uiteindelijk voel je je als kind niet altijd even betrokken’. Salemink zocht 

daarom naar een andere manier en kwam uit op een indeling in klachtdomeinen. In plaats 

van alle dwangdomeinen wordt een jeugdige ingedeeld op die domeinen waar hij/zij last van 

heeft. Zo krijgt een jeugdige met smetvrees dus vignettes specifiek gebaseerd op interpreta-

ties rondom viezigheid.

Parallel of pre-treatment?

Waar het pilotonderzoek de training parallel liet lopen aan de behandeling, werd het in het 

uitgebreide onderzoek als pre-treatmentmodule ingezet met tevens een mogelijkheid voor 

een wachtlijstinterventie. Volgens Salemink valt er voor beide opties wat te zeggen. ‘Het 

voordeel van de pre-treatmentmodule is dat jeugdigen al aan de slag kunnen met hun pro-

blemen voordat echte hulp is gestart.’ De onderzoeker zag bovendien dat het jeugdigen hielp 

wanneer ze opzagen tegen behandeling. De training kan dan ook functioneren als een vorm 

van psycho-educatie. 

Daar staat tegenover dat een gecombineerde aanpak beide zou kunnen versterken. Dat 

vraagt echter nog een verdere uitwerking voor wat betreft individualisatie, aldus Salemink. 

‘In het ideale scenario zou je de nieuwe cognities die je met je therapeut bedenkt, willen 

invoeren in het programma. Zo kunnen jeugdigen daar zelf verder mee oefenen, tijdens, 

maar ook na afloop van behandeling.’

Uit de ijskast

De resultaten zijn al enige tijd bekend, maar door de pandemie is er nauwelijks gelegenheid 

geweest ze op congressen te presenteren. Misschien dat dat ook wel de reden is geweest dat 

het project een tijdje in de ijskast heeft gelegen. Mede dankzij de animo op het EABCT-con-

gres heeft Salemink nieuwe plannen. De komende periode wil ze kijken naar mogelijke pre-

dictoren die bepalend zijn voor de effectiviteit en meerwaarde van de training. Daarnaast is 

ze geïnspireerd geraakt om de potentie van CBM bij andere klachten, waaronder sociale 

angst, te onderzoeken.

Meer weten? Lees dan het open access artikel: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211364921000166

De training kan fungeren als een 

vorm van psycho-educatie
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Bewegen moet je doen
Fysieke activiteit als add-on naast CGT

CGT is geen sofabehandeling, zo weet iedereen inmiddels wel. Maar dat het toevoegen van 

fikse fysieke activiteit tot betere behandelresultaten kan leiden, dát is nog geen gemeen-

goed. In het symposium ‘Physical activity as augmentation strategy for Cognitive Behavi-

oural Therapy’ op het EABCT deden vier sprekers hun verhaal.

Natuurlijk zien we het liefst dat CGT voor iedereen werkt, maar dat is niet de realiteit. De 

afgelopen jaren wordt daarom gekeken naar de inzet van add-on middelen die het behandel-

rendement kunnen vergroten. Een van de grote kanshebbers op dat terrein is fysieke activi-

teit. Hoewel we het werkingsmechanisme erachter niet precies kennen, weten we dat fysieke 

activiteit breinfuncties versterkt, wat leidt tot een beter leerrendement en versterking van 

het geheugen.

Depressie

In theorie klinkt zoiets mooi, maar in de praktijk is een goede implementatie niet altijd even 

gemakkelijk, zo blijkt uit het onderzoek van Janna Vrijsen. Zij onderzocht de meerwaarde bij 

depressiviteit in een pilotonderzoek. In plaats van wekelijkse sessies waarbij fysieke activi-

teit door de week heen werd gepland, koos ze voor een opzet met 45 minuten fysieke activi-

teit van gemiddelde intensiteit direct gevolgd door CGT.

De resultaten zijn niet eenduidig. De groep die eerst fysiek aan de slag ging, liet inderdaad 

betere behandeluitkomsten zien. De fysieke activiteit had echter ook consequenties voor de 

uitval. Die bleek namelijk ook hoger. Is dat de trade-off waar we rekening mee moeten hou-

den? Volgens Vrijsen niet. Zij wijt de hogere uitval vooral aan problemen in het maken van 

een goed schema, iets wat in een onderzoekssetting niet altijd even gemakkelijk is. 

Andere mogelijkheden

Ook bij andere problematiek wordt fysieke activiteit als add-on strategie verkend. Zo 

bespreekt Jasper Smits in zijn praatje de effecten ervan bij het stoppen met roken. Volgens 

hem is fysieke activiteit met name interessant wanneer mensen kampen met een hoge 

gevoeligheid voor angst. Het is dan in feite een vorm van introceptieve exposure.

Weer een andere toepassing zien we terug in het onderzoek van Grace McKeon en Simon 

Rosenbaum. Zij onderzochten de haalbaarheid van een online leefstijlinterventie in combi-

Fysieke activiteit kan leiden tot 

verbeterde resultaten, maar kan ook 

gevolgen hebben voor de uitval
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natie met een fysieke activiteitsmodule onder reddingswerkers. De resultaten zijn bemoedi-

gend, maar McKeon en Rosenbaum adviseren wel om gebruik te maken van support partners 

of peer facilitators. Juist doordat deze personen geen achtergrond in sport hebben maar wel 

bekend zijn met de ervaringen van reddingswerkers, wordt hulp gemakkelijker geaccepteerd.

PTSS

Een stijlbreuk in de positieve resultaten is hekkensluiter Eline Voorendonk, die vertelt over 

de effecten van intensieve traumabehandeling. Tijdens deze traumabehandeling worden 

patiënten met PTSS gedurende acht dagen opgenomen en doorlopen ze een programma met 

exposure, EMDR en fysieke activiteit. Hoewel de effecten van het programma in meerdere 

onderzoeken zijn besproken, bleef de meerwaarde van de fysieke activiteit tot nu toe onbe-

kend. De resultaten van het onderzoek van Voorendonk laten echter zien dat de toevoeging 

niet leidt tot betere behandelresultaten. Bovendien lijkt fysieke activiteit opnieuw gepaard te 

gaan met iets hogere uitval. Dat laatste is overigens niet terug te zien in de voorkeur van 

patiënten: een lichte meerderheid sprak de voorkeur uit voor de behandeling met fysieke 

elementen. 

Wat betekenen de resultaten voor de praktijk? Moeten we en masse ons trainingspak aan-

trekken en op de loopband gaan staan? Daarvoor lijkt het nog wat vroeg. Wel lijkt het erop 

dat het toevoegen van fysieke activiteit haalbaar is en zien we voorzichtige positieve effec-

ten. Dat moet echter wel worden afgezet tegen de verhoogde kans op uitval die in meerdere 

onderzoeken zichtbaar is.
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Het werkt maar #hoedan?
De rol van verwachtingsdisconfirmatie bij VR-exposure

Het inhibitorisch leermodel stelt niet de gewenning aan angst centraal bij exposure, maar 

het falsificeren van de verwachtingen van de patiënt. Tijdens VR-exposure blijven echter 

gevreesde consequenties in veel gevallen uit omdat ze gewoonweg niet kunnen optreden. 

Je kunt immers niet gebeten worden door een virtuele hond, of doodgaan tijdens een 

crash met een virtueel vliegtuig. Wat betekent dit voor het theoretisch model dat we aan-

hangen? Dat is precies de vraag die onderzoeker Sara Scheveneels met haar onderzoek 

probeert te beantwoorden.

Al vanaf het begin van haar onderzoekscarrière heeft Scheveneels zich verdiept in het inhibi-

torisch leermodel. De interesse voor VR is daar de afgelopen jaren bijgekomen. ‘Het gebrek 

aan aandacht voor de schijnbare inconsistentie tussen het meest dominante model van 

exposure enerzijds en de werkzaamheid van VR-exposure anderzijds intrigeert me.’ 

Verschillende verwachtingen

Haar eerste onderzoek ernaar dateert inmiddels uit 2019. Scheveneels richtte haar pijlen 

daarbij op mensen met angst om te spreken voor een publiek. In een VR-omgeving voorzien 

van een virtueel publiek moesten de participanten een presentatie geven. Voorafgaand aan 

de VR-exposure gaven deelnemers aan in welke mate ze bepaalde negatieve uitkomsten ver-

wachtten tijdens het spreken. Na de exposure werd aan de deelnemers gevraagd welke van 

deze verwachtingen ze konden uittesten tijdens de VR-exposure. 

Scheveneels vermoedde dat sommige verwachtingen beter uitgetest en ontkracht kunnen 

worden in een VR-omgeving dan andere. Ze deelde die verwachtingen daarom op in drie 

categorieën: verwachtingen over hoe mensen zelf denken te reageren (in paniek raken, 

flauwvallen), verwachtingen rondom reacties uit het publiek (boegeroep, weglopen) en ver-

wachtingen over negatieve oordelen van het publiek (ze denken dat ik dom ben). Waar de 

laatste twee feitelijk niet of moeilijker met VR te ontkrachten zijn, zou dat met het eerste 

type verwachting wel degelijk kunnen.

In lijn met wat Scheveneels verwachtte, gaven participanten aan dat ze inderdaad hun ver-

wachtingen over hun eigen reacties beter konden uittesten in de VR-omgeving dan verwach-

tingen over de reacties en negatieve beoordeling door het publiek. Interessant genoeg hing 

de mate waarin men verwachtingen kon uittesten tijdens de VR-exposure niet samen met de 

behandeluitkomst en was het niet zo dat participanten met vooral verwachtingen over hun 

eigen reacties (die beter toetsbaar bleken in VR) meer van VR-exposure profiteerden. 

Presence

Moeten we dan constateren dat het inhibitorisch leermodel geen standhoudt als het gaat 

over het verklaren van de effecten van VR-exposure? Volgens Scheveneels is het daarvoor te 

vroeg. ‘Het klopt dat er op basis van dit onderzoek niet direct evidentie is dat verwachtings-

disconfirmatie de grote drijvende factor is. Maar we zitten toch ook nog met een aantal 

beperkingen aan het onderzoek.’ Zo blijkt het in de praktijk nog niet zo simpel om verwach-

tingsdisconfirmatie goed te meten. 
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In het verlengde daarvan zou de mate van ‘presence’ die iemand ervaart ook van invloed 

kunnen zijn op verwachtingsdisconfirmatie. Scheveneels: ‘VR kan zo ‘echt’ aanvoelen dat 

personen mogelijk wel de verwachting kunnen hebben dat ze bijvoorbeeld gebeten kunnen 

worden of met een vliegtuig kunnen crashen. Maar als je dat vervolgens achteraf cognitief 

uitvraagt, realiseren mensen zich ook wel dat dat helemaal niet kan.’ Er zou daarmee dus 

een discrepantie kunnen zijn tussen het subjectieve gevoel op het moment zelf in de VR en 

de cognitieve rapportage achteraf. Een discrepantie die het onderzoek naar de rol van ver-

wachtingsdisconfirmatie tijdens VR-exposure bemoeilijkt, maar die ook kan verklaren 

waarom VR-exposure wel degelijk werkt.

Breder kijken

De vragen rondom VR-exposure kunnen volgens Scheveneels echter in breder perspectief 

worden geplaatst. De onderzoeker stelt namelijk dat we ook voor andere vormen van expo-

sure nog met vragen en losse eindjes zitten. ‘Er is wel wat evidentie die aanduidt dat er een 

inhibitorische associatie wordt gevormd tijdens extinctie in het lab. Maar kan je die kennis 

rechtstreeks vertalen naar wat er tijdens een klinische exposurebehandeling gebeurt?’ Dat 

betekent overigens geenszins dat ze de effectiviteit van exposure ter discussie stelt. ‘Expo-

sure werkt enorm goed, daar bestaat geen twijfel over. Maar het is goed om te onderzoeken 

hoe het werkt, zodat we de behandeling en effecten op lange termijn op basis daarvan nog 

verder kunnen verbeteren.’ In samenwerking met Iris Engelhard, Katharina Meyerbröker en 

Dirk Hermans gaat Scheveneels daarom de komende periode verder onderzoek doen naar 

de onderliggende werkingsmechanismen bij VR-exposure . Een onderzoek naar angst voor 

spinnen is inmiddels in de afrondende fase.

Praktijk

Hoewel een deel van haar onderzoek vrij fundamenteel van aard is, ziet de onderzoeker er 

ook de klinische relevantie van in. ‘Ik merk zelf dat ik het inhibitorisch leermodel soms best 

een streng model vind om te volgen tijdens exposure met mijn patiënten. Het blijft een zoek-

tocht naar een goede balans tussen dat waartoe de patiënt bereid is en het vasthouden aan 

de premissen van het model.’ Juist omdat nog niet alles even goed is getoetst en de evidence 

base voor sommige aanbevelingen niet overtuigend is, vindt Scheveneels dat je als thera-

peut de vrijheid hebt om exposure vorm te geven op een manier die haalbaar is voor de pati-

ent, zonder hierbij te sterk te moeten vasthouden aan de aanbevelingen vanuit het 

inhibitorisch leermodel. 

Een onderzoek naar angst 

voor spinnen is inmiddels in 

de afrondende fase
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Transdiagnostisch en doeltreffend: het 
Unified Protocol

Sinds enige tijd is er steeds meer aandacht voor transdiagnostische behandelmethoden. 

Het symposium ‘Unified Protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders’ 

toonde de nieuwste inzichten en verschillende aanpassingen van dit transdiagnostisch 

behandelprotocol. Is het Unified Protocol aanpasbaar voor online gebruik? Is het effectief 

voor kinderen met emotionele stoornissen? Over het algemeen zijn de effecten veelbelo-

vend. 

Uniforme aandoeningen

Kort gezegd is het Unified Protocol (UP) een vorm van CGT voor personen met depressie, 

angststoornissen en andere verwante stoornissen. In de UP-context worden deze stoornissen 

gegroepeerd als emotionele stoornissen. Het idee is dat verschillende diagnostische catego-

rieën, zoals depressie en angststoornissen, gebaseerd zijn op gedeelde kwetsbaarheden in 

temperament, met name neuroticisme, die disfunctie veroorzaken in de interpretatie en 

regulatie van emoties. Het UP richt zich specifiek op deze tekorten in de emotieregulatie. 

Maar is het UP effectief in het aanpakken van deze tekorten?

Onderzoekster Elizabeth Eustis van de Universiteit van Boston onderzocht de effectiviteit van 

het UP in vergelijking met diagnostische specifieke protocollen voor angststoornissen met 

een follow-up van 12 maanden. 179 deelnemers werden willekeurig toegewezen aan het UP 

of aan een op één stoornis gebaseerd CGT-protocol. Zowel bij de nabehandeling als bij de 12 

maanden durende follow-up waren het UP en de diagnostisch-specifieke protocollen even 

effectief voor een vermindering van de ernst van de angststoornis. Volgens de onderzoekers 

is een bijkomend voordeel van het UP dat het flexibel kan worden toegepast op een reeks 

van stoornissen, waardoor het voor clinici efficiënter en kosteneffectiever is dan behandelin-

gen voor één stoornis.

Het UP in Scandinavië

Studies over de doeltreffendheid van het UP zijn niet alleen beperkt tot de Verenigde Staten. 

Onderzoekers uit Denemarken merkten het ontbreken van een evidence based protocol voor 

gemengde patiëntengroepen op. Zij merkten ook op dat comorbiditeit in de klinische prak-

tijk eerder regel dan uitzondering is. Met de toenemende wachtlijsten was een efficiëntere 

transdiagnostische aanpak het onderzoeken waard. Nina Reinholt van de Universiteit van 

Kopenhagen onderzocht de doeltreffendheid van een 15 weken durende UP-behandeling 

voor 47 psychiatrische poliklinische patiënten met gediagnosticeerde angststoornissen. Met 

matige tot grote reducties in angstsymptomen, verbeterd welzijn en algemeen functioneren 

aan het einde van de behandeling, toonden de resultaten aan dat de UP-behandeling met 

succes kan worden toegepast bij psychiatrische ambulante patiënten. Interessant is dat 

patiënten met comorbide depressie meer profiteerden van de UP-behandeling dan patiënten 

zonder comorbide depressie. Een pre-post effectiviteitsstudie voor het UP-protocol voor 

depressie en angst waarin het gebruik van een app is opgenomen, is gepland voor 2023.

E-health aanpassingen

Voortbordurend op het gebruik van apps in de behandeling, zijn online aanpassingen van 
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het UP veelbelovend. In het algemeen hebben online behandelingen de voordelen van min-

der stigmatisering, minder praktische barrières als tijd, mobiliteit en afstand en het kan de 

overdracht naar het dagelijkse leven van de patiënten vergemakkelijken. De COVID-19 pan-

demie betekende een keerpunt voor online behandelingen: het veroorzaakte een grotere 

vraag naar flexibele, online benaderingen en een grotere acceptatie onder psychotherapeu-

ten. Carmen Schaeuffele van de Vrije Universiteit van Berlijn onderzocht een 10 weken 

durende online UP-aanpassing met modules en oefeningen bij 129 patiënten met angst-, 

depressieve en somatische symptoomstoornissen. Zij kregen UP-behandeling of werden op 

een wachtlijst geplaatst. Patiënten in de internet-gebaseerde UP-groep toonden na verloop 

van tijd grotere veranderingen in symptom distress, positief en negatief gevoel, levens-

tevredenheid en symptomen van angst en depressie dan patiënten in de wachtlijstgroep. 

Met name het gemiddelde aantal diagnoses in de steekproef daalde van bijna drie naar min-

der dan één na de behandeling. Deze bevinding is vergelijkbaar met face-to-face UP-inter-

venties, en toont aan dat internet-gebaseerde UP-behandelingen effectief symptomen en 

comorbiditeit kunnen aanpakken. Schaeuffele zal nieuw onderzoek richten op het verkennen 

van manieren om begeleiding in internet-gebaseerde behandeling te personaliseren, bijvoor-

beeld de mogelijkheden voor patiënten om de volgorde van de behandelmodules aan te 

passen. 

Het UP voor kinderen

Net als bij volwassenen is de comorbiditeit van emotionele stoornissen bij kinderen hoog. De 

UP-behandeling voor kinderen is over het algemeen vergelijkbaar met die voor volwassenen, 

maar bij de UP-behandeling voor kinderen worden de ouders actief betrokken. Om de effec-

tiviteit van een 15 weken durende UP-behandeling te testen, voerde Cristina Canavarro van 

de Universiteit van Coimbra een drie maanden durende follow-up studie uit met 32 kinderen 

in de leeftijd van zes tot twaalf jaar. De kinderen waren meestal gediagnosticeerd met angst-

gerelateerde stoornissen. De resultaten gaven aan dat de ernst van de symptomen volgens 

de rapporten van de therapeuten significant afnam in de periode van voor tot na de behan-

deling. De angstniveaus, zoals gerapporteerd door de kinderen, daalden significant in de tijd 

en bleven hetzelfde bij drie maanden follow-up. Deze resultaten zijn veelbelovend, aange-

zien dit UP-protocol de eerste transdiagnostische, ouder-kind-groepsinterventie voor kinde-

ren buiten de Verenigde Staten is.

Kosteneffectiviteit van het UP

Jorge Osma van de Universiteit van Zaragoza voerde een follow-up studie van twaalf maan-

den uit en evalueerde een UP-groep van twaalf sessies en vergeleek deze met een gebruike-

lijke behandeling (op CGT gebaseerde individuele en stoornisspecifieke behandeling). 

Patiënten (n = 152) waren meestal gediagnosticeerd met een aanpassingsstoornis, depres-

sieve stoornis en gegeneraliseerde angststoornis. Over het geheel genomen lieten beide 

groepen een significante verbetering zien in de ernst van angst en depressie en werden er 

geen verschillen tussen de groepen gevonden. 

Osma en collega-onderzoekers voerden echter een vervolgonderzoek uit naar de kosten-

effectiviteit van beide behandelingen, waaruit bleek dat patiënten in de UP-groep dankzij de 

groepsindeling meer sessies in een kortere periode konden krijgen, met lagere kosten per 

behandelsessie in vergelijking met de gebruikelijke behandeling. Met vergelijkbare effectivi-

teit, maar betere kosteneffectiviteit van de UP-groepsbehandeling, pleiten Osma en collega’s 

voor UP als voorkeursbehandeling in de Spaanse geestelijke gezondheidszorg. 
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Positieve psychologische interventies: 
effectief in diverse settings

De laatste jaren komen onderzoeken naar positieve psychologische interventies in een 

stroomversnelling. Tijdens het symposium ‘Evidence based positieve interventies bij 

psychische stoornissen’ werd een aantal inzichten en ontwikkelingen in de positieve 

behandeling van psychische stoornissen besproken. Waarom überhaupt aandacht voor 

positieve aspecten in therapie? Is het geschikt in psychiatrische settings? En hoe effectief 

is positieve psychologie bij geriatrische depressie? 

Traditioneel versus positief 

Hoewel traditionele CGT voor depressie effectief is bij vijftig tot zestig procent van de patiën-

ten, kleven er ook enkele nadelen aan. Met een gemiddelde van twintig procent is het uitval-

percentage bij traditionele psychotherapie vrij hoog en huiswerk wordt vaak niet gemaakt. 

Patiënten zijn bang zich slechter of incompetent te voelen nadat ze zich op hun problemen 

hebben gericht. Nog belangrijker is dat de vermindering of afwezigheid van depressieve 

symptomen na de therapie zich niet automatisch vertaalt in een beter welzijn. Het verbreden 

van de focus van traditionele CGT door optimisme, sterke punten en levensdoelen op te 

nemen, sluit wellicht beter aan bij de verwachtingen van patiënten.

Onderzoeker Nicole Geschwind van de Universiteit Maastricht onderzocht de effecten van 

positieve CGT op depressie in vergelijking met traditionele CGT. In dit onderzoek ondergin-

gen 49 cliënten acht sessies traditionele CGT en acht sessies positieve CGT in willekeurige 

volgorde. De resultaten toonden aan dat de effecten op depressie bij traditionele en posi-

tieve CGT in de eerste acht sessies gelijk waren. Echter, na de overgang naar traditionele óf 

positieve CGT waren de depressieve symptomen bij positieve CGT-patiënten minder gewor-

den. Verrassend genoeg werden geen significante verschillen gevonden in positief gevoel, 

optimisme en welzijn. 

Positieve interventies en depressie bij vrouwen

Gezien het feit dat psychische stoornissen en symptomen onevenredig vaak voorkomen bij 

vrouwen, wat zijn dan de effecten van positieve interventies in een vrouwelijke populatie? In 

een door Carmelo Vazquez besproken onderzoek werden traditionele CGT en een positieve 

psychologische interventie (PPI) vergeleken om depressie bij vrouwen te behandelen. 96 vol-

wassen vrouwen met een DSM-IV diagnose van zware depressie werden willekeurig 

toegewezen aan traditionele CGT of tien sessies PPI. Beide interventies waren effectief in het 

verminderen van klinische symptomen (40,8% symptoomvermindering bij traditionele CGT 

en 34% bij PPI; 57% voldeed niet langer aan de diagnosecriteria bij CGT en 51,1% bij PPI) en 

er waren in de belangrijkste uitkomsten geen significante verschillen tussen de groepen. In 

een recenter onderzoek echter, reageerden zowel vrouwelijke als mannelijke patiënten beter 

op PPI dan op traditionele CGT als zij meer comorbiditeiten hadden. Vazquez en collega’s 

benadrukken de noodzaak van grotere replicatiestudies omdat PPI’s bij soortgelijke resulta-

ten opgenomen kunnen worden als empirisch gevalideerde behandeling voor depressie. 
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Oudere leeftijd 

Oudere patiënten met een depressie is een andere groep die baat kan hebben bij positieve 

psychologie en welzijnsinterventies. Naarmate mensen ouder worden kan de overgang naar 

een andere levensfase, zoals pensionering, verlies, verdriet en eenzaamheid het risico op het 

ontwikkelen van een depressie vergroten. Bovendien zoeken depressieve ouderen door-

gaans geen psychologische hulp vanwege het stigma, waardoor de depressie onopgemerkt 

of onbehandeld blijft. Bij ouderen is welzijn in de latere levensfase van bijzonder belang. 

Hedonisch welzijn (het streven naar geluk) lijkt stabiel te blijven. Eudaimonisch welzijn (het 

streven naar zin en doel) neemt over het algemeen af met de leeftijd, met name doelbewust 

leven en persoonlijke groei. Deze afname van eudaimonisch welzijn is een belangrijke kwets-

baarheidsfactor voor depressie. 

Onderzoekster Chiara Ruini van de Universiteit van Bologna onderzocht de effecten van een 

acht weken durend programma ter bevordering van het welzijn van 103 patiënten van 60 jaar 

en ouder. De resultaten van de eerste pilotstudie toonden een verminderde depressie en een 

toegenomen eudaimonisch welzijn aan het eind van de acht weken aan. Uit een vervolgstu-

die bleek dat de toename in welzijn zes maanden na afloop van het acht weken durende pro-

gramma gehandhaafd bleef. Ruini benadrukt de noodzaak van RCT’s en internationale repli-

caties van positieve interventies voor ouderen.

Welzijn in schizofrenie

Niet alleen mensen met een depressie, maar ook mensen met schizofrenie kunnen baat heb-

ben bij een beter welzijn. Met name welzijn is een belangrijke voorspeller van remissie bij 

schizofrenie, het is gerelateerd aan een betere therapeutische respons en een betere thera-

pietrouw. Slechts zeer weinig RCT’s onderzochten echter welzijn. 

Gebaseerd op de Broaden-and-Build theorie (positieve emoties leiden tot een verbreding 

van ervaring en het opbouwen van handvatten om met negatieve emoties om te gaan), ont-

wikkelden onderzoeker Carmen Valiente en haar collega’s een positief psychologisch proto-

col gebaseerd op eerdere positieve psychologie, Mindfulness en Acceptance and 

Commitment interventies. Een vergelijking tussen de protocolbehandeling en treatment as 

usual liet zien dat zelfacceptatie en ervaren omgevingscontrole als onderdeel van welzijn, 

verbeterden in de protocolbehandeling. Andere maten van welzijn waren in beide groepen 

gelijk. Er waren geen effecten van de protocolbehandeling op ervaren symptomen, wat aan-

geeft dat positieve interventies in deze patiëntengroep complementair zijn aan conventio-

nele interventies. 

Deze afname in eudaimonisch 

welzijn is een belangrijke 

kwetsbaarheidsfactor voor depressie
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COVID-19: lijden veroorzaken of 
veerkracht bevorderen?

COVID-19 heeft de afgelopen twee jaar op de een of andere manier impact gehad op ons 

allemaal. Tijdens het symposium ‘COVID-19, geestelijke gezondheid en psychosociale 

factoren’ werden de laatste inzichten over de psychologische impact van COVID-19 

besproken. Zijn de resultaten allemaal kommer en kwel, of zijn er misschien bijkomende 

psychologische voordelen die gepaard gaan met een wereldwijde pandemie? Wat zijn 

individuele ervaringen gedurende de afgelopen twee jaar van aan- en afwezigheid? Hoe 

zit het met de toenemende pandemische paranoia? 

Tsunami van geestelijke gezondheidsproblemen

Aan het begin van de pandemie voorspelden persberichten in het Verenigd Koninkrijk een 

‘tsunami’ van geestelijke gezondheidsproblemen. Onderzoeker Richard Bentall van de Uni-

versiteit van Sheffield wist uit eerder onderzoek dat de impact van grote rampen (oorlogen, 

aardbevingen, eerdere pandemieën) in het verleden niet groot is geweest. Uit sommige 

onderzoeken blijkt dat het gevoel ‘dat we er allemaal samen voor staan’ zelfs de veerkracht 

kan bevorderen. Geldt dit ook voor de COVID-19 pandemie?

Bentall en collega’s onderzochten het effect van de pandemie op de geestelijke gezondheid 

in het Verenigd Koninkrijk. 2025 Britse volwassenen van 18 jaar en ouder werden geworven 

voor een onderzoek in maart 2020 (golf 1). De deelnemers vulden gestandaardiseerde metin-

gen in van depressie, algemene angst en traumasymptomen in verband met de pandemie. 

Uit de resultaten bleek slechts een bescheiden toename van de prevalentie van geestelijke 

gezondheidsproblemen tijdens de eerste fasen van de pandemie. Angst of depressie en trau-

masymptomen werden voorspeld door de jonge leeftijd en de aanwezigheid van kinderen in 

huis. Angst en depressie werden ook beïnvloed door een laag inkomen, inkomensverlies en 

reeds bestaande gezondheidstoestanden. Uit de resultaten van een onderzoek dat later in de 

pandemie (golf 6) werd uitgevoerd, bleek echter dat aanzienlijk hogere percentages angst, 

depressie en zoeken naar geestelijke gezondheidszorg voorkwamen bij personen met 

schuldproblemen als gevolg van de pandemie. Volgens Bentall en andere onderzoekers 

onderstreept dit het belang van schulden als een sociaaleconomische factor die een aan-

zienlijke bedreiging kan vormen voor het geestelijk welzijn, vooral tijdens een pandemie. 

Ervaringen van ouderen

Hoe worden ouderen beïnvloed door de pandemie? Kate Bennett en collega’s van de Univer-

siteit van Sheffield voerden een kwalitatieve studie uit om hun gevoel van saamhorigheid 

tijdens de pandemie en de impact van COVID-19 op veerkracht te onderzoeken. Zij interview-

den 33 ouderen aan het begin van de pandemie en 29 ouderen later. Hoewel socialeafstands-

maatregelen onzekerheid in hun leven veroorzaakten, vonden de meeste deelnemers aan 

het begin van de pandemie creatieve manieren om aansluiting te vinden bij familie en vrien-

den. Naarmate de pandemie en de socialeafstandsregels voortduurden, werd hun gevoel van 

verbondenheid echter op de proef gesteld, aangezien de alternatieve manieren om met 



45

anderen in contact te komen, zoals bijvoorbeeld Zoom-calls, de gewenste nabijheid tot 

anderen niet vervingen. Andere ouderen ervoeren hiaten in het gevoel erbij te horen toen ze 

gedwongen werden te stoppen met (sociale) activiteiten of geliefden verloren. 

De voortdurende verstoring en gaten in dit saamhorigheidsgevoel tijdens de pandemie, de 

aanhoudende onzekerheid over de ernst van het virus, de onbekende individuele gevolgen 

en het verlies van dierbaren hadden gevolgen voor het welzijn van mensen. Veel deelnemers 

meldden toegenomen angst, isolatie, frustratie, eenzaamheid, een gevoel van depressie en 

een slechter humeur. Dit had weer gevolgen voor de veerkracht van de oudere volwassene. 

Bennett concludeert echter dat de impact van COVID-19 op ouderen nogal heterogeen is en 

dat beleid en praktijk hiermee rekening moeten houden. 

Donkere en zonnige kanten in Spanje

Van het Verenigd Koninkrijk tot Zuid-Europa was Spanje een van de landen met het hoogste 

aantal COVID-19 infecties en het hoogste sterftecijfer. Carmen Valiente en haar collega’s wil-

den de gevolgen van de pandemie voor de geestelijke gezondheid van de Spaanse bevolking 

onderzoeken en voorspellers van mentaal leed identificeren. Naast de negatieve uitkomsten 

van depressie, angst en PTSS mat Valiente ook welzijn als positief resultaat. Een representa-

tieve steekproef van 2122 burgers nam deel aan een onderzoek tijdens het hoogtepunt van 

de pandemie in Spanje. Wat de negatieve uitkomsten betreft, waren depressie en angst aan-

wezig bij respectievelijk 22% en 20% van de steekproef. Dit is iets hoger dan in de jaren vóór 

de pandemie. Interessant is dat de gemiddelde welzijnsscores in deze steekproef ook vrij 

hoog waren in vergelijking met de bevolking in het algemeen in een studie uitgevoerd vóór 

de pandemie. Enigszins vergelijkbaar met de Britse studie van Bentall en collega’s, was het 

bruto jaarinkomen de sterkste indicator van welzijn. Wat de factoren van mentaal leed tij-

dens de pandemie betreft, was angst voor COVID-19 de sterkste, gevolgd door toename van 

middelengebruik, eenzaamheid, geestelijke gezondheidsproblemen, directe blootstelling 

aan COVID-19 en leeftijd ( jongeren werden harder getroffen) en geslacht (vrouwen vertoon-

den meer depressie en angst tijdens de lockdown dan mannen). 

Maatregelen voor pandemische paranoia 

De pandemie creëerde ook een verhoogde mate van algemene angst of de handelingen en 

bedoelingen van anderen wel te vertrouwen zijn. Deze pandemische paranoia wordt gedefi-

nieerd door paranoïde cognities die specifiek gericht zijn op de bedreiging die anderen voor 

jezelf vormen als gevolg van de pandemie. Lyn Ellett van de Universiteit van Londen testte de 

psychometrische eigenschappen van een schaal om pandemische paranoia te meten: de 

Pandemic Paranoia Scale (PPS). Er werd een reeks van 28 items ontwikkeld waarin de over-

tuigingen dat andere mensen het virus opzettelijk verspreiden, dat anderen over elkaar

praten in het kader van COVID-19 en wantrouwen in de overheid of samenzwerings -

overtuigingen centraal stonden. De items werden getest in internationale steekproeven (n = 

2510) uit Australië, Duitsland, Hongkong, het VK en de VS. De items werden gecorreleerd met 

reeds bestaande vragenlijstitems over samenzwering, paranoïde gedachten en COVID-19. 

De resultaten wezen op drie valide onderliggende factoren voor 25 items van de schaal: ver-

volgingsdreiging (15 items), paranoïde samenzwering (6 items) en interpersoonlijk wantrou-

wen (4 items). Op basis van de enquêteresultaten ervoer 37% van de proefpersonen 

interpersoonlijk wantrouwen (anderen zijn niet te vertrouwen wat betreft leiding en het vei-

lig houden van hun gemeenschap), 29% ervoer paranoïde samenzwering (machtige mensen 
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gebruiken COVID-19 om de bevolking te controleren) en 11% vervolgingsdreiging (anderen 

zullen opzettelijk fysieke of psychologische schade toebrengen gerelateerd aan de pande-

mie). Interessant genoeg waren er aanzienlijke verschillen in pandemische paranoia tussen 

landen, met de hoogste scores in Australië en de laagste scores in Duitsland. In toekomstige 

studies wil Ellett deze verschillen in pandemische paranoia tussen landen verder onderzoe-

ken.

Impact in Italië

In Italië werd het Britse onderzoek naar het effect van COVID-19 op de geestelijke gezondheid 

herhaald door Anna Panzeri en collega’s van de universiteit van Padua. Een representatieve 

steekproef van 1048 Italiaanse volwassenen van 18 jaar en ouder werd geworven om vragen-

lijsten in te vullen over depressie, gegeneraliseerde angst en trauma. Enigszins vergelijkbaar 

met de Britse studie, gaven de bevindingen aan dat een hogere prevalentie van deze maatre-

gelen samenhing met vrouw zijn, jongere leeftijd, het hebben van minderjarigen in het huis-

houden, reeds bestaande gezondheidsproblemen, het hebben van somatische symptomen 

en het wonen in de centraal-zuidelijke regio’s van Italië waar het virus zich begon te versprei-

den. 

Om de andere kant van de medaille te onderzoeken, richtten de onderzoekers zich ook op 

veerkracht tijdens de pandemie en welke factoren daarop van invloed waren. Voor deze stu-

die vulde een representatieve steekproef van 1038 volwassenen online vragenlijsten in over 

depressie, angst, gezondheid, eigenwaarde, eenzaamheid en PTSS. Veerkracht werd gedefi-

nieerd als lage niveaus van depressie en lage niveaus van angst. Uit de resultaten bleek dat 

zeventig procent van de steekproef veerkrachtige resultaten ontwikkelde. Dertig procent van 

de steekproef was niet veerkrachtig en had matige tot ernstige angst en depressie door de 

pandemie. Risicofactoren die veerkracht in de weg staan waren vooral intolerantie voor 

onzekerheid, eenzaamheid, leven met kinderen en COVID-19 gerelateerde angst- en PTSS-

symptomen. Panzeri en collega’s benadrukken de noodzaak van psychologische interventies 

gericht op deze constructen om het weerstandsvermogen te ondersteunen en te bevorderen. 
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Cognitieve gedragstherapie bij insomnia

• Is kortdurend: zes sessies van 60 tot 90 minuten zijn meestal voldoende

• Is gestructureerd, doelgericht en kent een vastomlijnde aanpak

• Is op de korte termijn even effectief als medicatie, maar op de lange termijn effectiever

•  Bestaat uit een combinatie van verschillende technieken die alle bewezen effectief zijn voor 

slapeloosheid (adviezen over slaaphygiëne, bedtijdrestrictie, stimuluscontrole, ontspannings-

oefeningen en cognitieve therapie)

Insomnia, ook wel slapeloosheid genoemd, is een chronische slaapstoornis. 

De patiënt heeft problemen met in- of doorslapen terwijl er wel genoeg gelegenheid 

is om te slapen. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze wel geslapen hebben, 

maar voelen zich ’s ochtends niet uitgerust. Moeheid, slaperigheid, moeite met  

concentreren en emotionele problemen, zoals snel geïrriteerd zijn en depressieve 

gevoelens, zijn veelvoorkomende klachten bij mensen die lijden aan insomnia.

Heeft klachten over in- of doorslapen

Heeft klachten over de kwaliteit van de 

slaap

Is door de slaapproblemen belemmerd 

in het dagelijks functioneren

55% tot 90% van 

de cliënten slaapt 

na behandeling 

significant beter

?

Hoe herken je insomnia?

De patiënt:

Ervaart slapeloosheid ondanks vol-

doende gelegenheid om te slapen

Heeft geen andere psychische of 

somatische stoornissen (psychose, 

pijn, jeuk) of middelengebruik (medi-

catie, drugs) die slaapproblemen 

veroorzaken

Cognitieve gedragstherapie bij insomnia (CGTi)

Feiten

•  Cognitieve gedragstherapie (CGT) is al meer dan 

twintig jaar de eerste keuze voor behandeling 

van insomnia bij volwassenen

•  Recentelijk is in Nederland ook de effectiviteit 

van CGT bij insomnia voor adolescenten vastge-

steld via zowel groeps- als internettherapie

•  Bij de invoering van de DSM-5 is de classificatie 

van insomnia als primair of secundair los-

gelaten. Insomnia kan altijd worden behandeld 

ongeacht eventuele (behandelingen voor) 

andere stoornissen.

Factsheet
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Hoe motiveer je een cliënt voor CGT? 

De keuze voor CGTi betekent dat mensen leren 

hoe zij door verandering van hun gedrag hun sla-

peloosheid kunnen verminderen of zelfs opheffen. 

Veel mensen met slapeloosheid kiezen voor het 

gemak van medicatie: een pilletje om te slapen. 

Zij realiseren zich echter niet dat medicatie ook 

negatieve effecten heeft. De belangrijkste zijn suf-

heid overdag, concentratieproblemen en afname 

van de werking waardoor telkens een hogere 

dosis nodig is. Bij langdurig gebruik treedt boven-

dien verslaving op. Bij abrupt stoppen komen de 

slaapproblemen in verhevigde mate terug. In eer-

ste instantie vereist CGTi dus meer inzet dan het 

slikken van een pilletje. CGTi duurt meestal echter 

niet langer dan drie maanden en al in het begin 

van de behandeling merken mensen effect. Nog 

belangrijker is dat CGTi op de lange termijn betere 

resultaten geeft dan medicatie.

Comorbiditeit

Insomnia komt veel voor en heeft een chronisch 

karakter indien onbehandeld. Spontaan herstel 

treedt nauwelijks op. Een klinische insomnia-

stoornis komt voor bij vijf tot tien procent van de 

adolescenten en volwassenen, met een hogere 

prevalentie bij meisjes en vrouwen. Insomnia kan 

gepaard gaan met veel andere problemen. Er zijn 

sterke aanwijzingen van wederkerige relaties met 

depressie, angst en ADHD. Adolescenten hebben 

vaker last van inslaapproblemen, terwijl door-

slaapproblemen meer voorkomen bij volwassenen. 

Wie behandelt insomnia?

Verwijs je patiënt bij voorkeur door naar een 

behandelaar met ervaring in diagnostiek en 

behandeling van insomnia dan wel naar een cen-

trum dat hierin is gespecialiseerd. Verder is het 

belangrijk dat de behandelaar gespecialiseerde 

kennis heeft over CGT en slaap bij verschillende 

doelgroepen zoals kinderen, jongeren of ouderen. 

Therapeuten met een registratie bij de VGCt heb-

ben een opleiding gevolgd in cognitieve gedrags-

therapie en hebben vaak ook een BIG-registratie. 

Op de VGCt-website kun je zoeken in het register*. 

Op de website van de Nederlandse vereniging voor 

slaap- en waakonderzoek staat een overzicht van 

Nederlandse slaapklinieken: nswo.nl. 

Meer informatie

Andere informatieve websites: kindenslaap.com

en slaapgeneeskundevereniging.nl.

Ingrijpende 

gebeurtenissen en / of 

chronische stress
Insomnia

Vicieuze cirkel van insomnia: 

veroorzakende, verergerende 

en in stand houdende factoren.

Slaapgewoonten

(o.a. slaaphygiëne)

Biologische factoren

(o.a. circadiaan ritme)

Arousal

(emotionele en fysieke  

prikkeling)

Zorgen en 

piekeren

Oorzaken 

Slapeloosheid kan worden veroorzaakt door 

psychofysiologische hyperarousal (mentale 

overprikkeling), slechte slaapgewoontes, hor-

monale veranderingen (zoals tijdens de puber-

teit, zwangerschap en de overgang), piekeren 

vanwege ingrijpende levensgebeurtenissen en 

chronische stress (denk aan relatieproblemen, 

gepest worden, scheiding, overlijden van naas-

ten, school-, werk- of financiële problemen 

etc.) en combinaties hiervan.

Na het ontstaan worden de klachten door-

gaans in stand gehouden doordat mensen 

gewoonten ontwikkelen die een gezond dag- 

en nachtritme juist verstoren.

*In het VGCt-register vind je alle cognitief gedrags- 

therapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers 

met een afgeronde opleiding die hun contactgegevens 

openbaar hebben gemaakt.

Factsheet
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Cognitieve gedragstherapie bij depressie 

• Is relatief kortdurend. Varieert van 10 tot 20 sessies van 45 tot 60 minuten 

• Is gestructureerd, doelgericht en kent een vastomlijnde aanpak 

•  Is de best onderzochte interventie voor depressie en blijkt effectief: de helft tot twee derde 

van de cliënten knapt ervan op

• Heeft ook op de lange termijn goede effecten

• Is even effectief als medicatie, ook bij een ernstige depressie! 

•  Geeft in combinatie met medicatie een iets groter effect bij ernstige en chronische depressie. 

Bedenk wel dat medicatie ook nadelen heeft zoals bijwerkingen en afhankelijkheid

Van een depressieve stoornis is sprake wanneer iemand niet meer goed 

kan functioneren door een sombere stemming of verlies van interesse en 

plezier in activiteiten.

Langdurig somber, verdrietig 

of lusteloos

Niet meer kunnen genieten van 

dagelijkse gebeurtenissen 

Afgevlakt gevoel of juist toegenomen 

emotionaliteit 

Onverklaarbare verandering in eetlust 

of gewicht

Slaapproblemen: te veel of 

te weinig slapen

CGT bij depressie 

is even effectief 

als medicatie

?
Hoe herken je een depressieve stoornis?

De cliënten zoeken hulp vanwege:

Vermoeidheid of verlies 

van energie

Opvallend gejaagd of juist vertraagd 

bewegen

Verminderd vermogen tot nadenken 

en concentreren

Sterke gevoelens van waardeloos-

heid of schuld 

Terugkerende gedachten aan de 

dood of zelfdoding

Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij depressie

Feiten

•  Komt veel voor: bijna 20% van de volwassenen in 

Nederland krijgt er ooit in het leven mee te maken

•  Wordt niet altijd herkend. Mensen met een depressie 

melden zich vaak bij de huisarts met slaapproblemen  

of vermoeidheid

•  Komt vaker voor bij mensen met een lager opleidings-

niveau, alleenstaanden, werklozen, arbeids- 

ongeschikten en mensen met een lager inkomen

•  Heeft niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaat door 

een combinatie van biologische,  

psychische en sociale factoren

•  Kan effectief behandeld worden met  

medicatie 1) en/of psychotherapie, zoals 

cognitieve gedragstherapie, gedragstherapie 

in de vorm van gedragsactivatie, 

interpersoonlijke psychotherapie 

en kortdurende psychodynamische 

psychotherapie

•  Bij lichte en matige depressie verdient 

psychologische behandeling de voorkeur

Factsheet
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Hoe motiveer je een cliënt voor CGT? 

Als motivatie voor cognitieve gedragstherapie is 

het belangrijk om psycho-educatie te geven over 

de factoren die de depressie in stand houden. 

Zo hebben mensen die somber zijn de neiging 

om minder activiteiten te ondernemen. Hierdoor 

ervaren ze minder voldoening en neemt somber-

heid toe. Het doorbreken van dit patroon is de 

eerste stap richting herstel. Cgt leert patiënten 

tevens om hun vaak negatieve interpretaties van 

situaties te herkennen, te onderzoeken en bij te 

stellen. 

Comorbiditeit

Depressie gaat vaak samen met andere klachten, 

zoals gevoelens van angst. Rouw vertoont veel 

overeenkomsten met depressie. De sombere 

stemming bij een depressieve periode houdt 

echter langer aan en is over het algemeen niet 

gebonden aan specifieke gedachten over verlies. 

Depressie komt vaak samen voor met onder ande-

re angst- en dwangstoornissen, verslaving, burn-

out en persoonlijkheidsstoornissen. 

Wie behandelt de depressie?

Bij lichte depressieve klachten kan de huisarts 

voorlichting geven over depressie en de patiënt 

stimuleren om weer activiteiten te ondernemen. 

Wanneer dit onvoldoende is, kan (begeleide) zelf-

Terugvalpreventie 

Na het doormaken van een depressie is het 

risico op een terugval groot (50-85%). Er zijn 

effectieve interventies ontwikkeld die dit 

terugvalpercentage kunnen terugbrengen: 

preventieve cognitieve therapie (PCT) en op 

mindfulness gebaseerde cognitieve therapie 

(MBCT). Beide zijn werkzaam na herstel met 

antidepressiva. PCT is ook effectief na herstel 

met andere vormen van behandeling, zoals 

cgt. Wanneer cliënten antidepressiva na her-

stel doorslikken, geeft het starten van PCT 

na herstel extra bescherming tegen terugval. 

Wanneer patiënten de medicatie na herstel 

willen afbouwen, blijkt PCT effectief en 

mogelijk ook MBCT.

hulp door de praktijkondersteuner worden inge-

zet. Verwijs je patiënt bij voorkeur door naar een 

behandelaar met ervaring in de behandeling van 

depressie, dan wel naar een centrum dat hierin 

gespecialiseerd is. Therapeuten met een registra-

tie bij de VGCt hebben een opleiding gevolgd in 

cognitieve gedragstherapie en hebben vaak ook 

een BIG-registratie. Op de VGCt-website kun je 

zoeken in het register.*

*In het VGCt-register vind je alle cognitief gedrags- 

therapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers 

met een afgeronde opleiding die hun contactgegevens 

openbaar hebben gemaakt.

1) Voor meer informatie over het gebruik van 

antidepressiva, zie de factsheet van het Nederlands 

Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD)

De helft tot twee derde van de cliënten knapt op van CGT

Factsheet




