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De eerste nieuwsbrief van 2010. Wij op het bureau van de VGCt gaan opgewekt verder met al het goede werk waarmee we 
bezig zijn ondanks bezuinigingen in de GGZ (laat ons weten wat u daarvan merkt!), de Olympische Winterspelen en de win-
ter (hopelijk gloort het voorjaar al). Enkele hoogtepunten uit deze nieuwsbrief: Doet u ook mee aan de Voorjaarsworkshops 
op 23 april in Zwolle? Inschrijven kan tot 6 april, maar u weet het: vol is vol. De workshops staan in het teken van het thema 
CGt-vaardigheden in ‘evidence based’ behandelingen. 
Op 18 maart en op 28 april houden we Invitational Conferences over het beter besturen van de VGCt. Ik hoop dat u zich hier-
voor bij mij al heeft aangemeld, want het beloven boeiende en voor de VGCt belangrijke bijeenkomsten te worden. Tot 19 
april a.s. kunt u via de website uw voorstel voor een lezing, symposium of workshop indienen voor het grote VGCt-najaars-
congres op 25 en 26 november 2010 in Veldhoven. 
Een goed voorjaar toegewenst!

Hubert van der Kleij, directeur

Meld u aan voor de voorjaarsworkshops

VGCt nieuwsbrief

 lees verder op pag 2

De VGCt houdt voor de zesde keer 
haar voorjaarsbijeenkomt, nu op 23 
april 2010. Er worden er zestien 
inspirerende workshops gegeven. 
Laat u overtuigen door de 
workshopgevers en schrijf u in via de 
website van de VGCt.

Pedoseksuele cliënten
Jan Bernhard en Bernard ten Hag over 
hun workshop: ‘Waarom iemand naar 
onze workshop moet komen? Om te  
merken dat het werken met pedoseksu-
ele cliënten niet alleen een maatschap-
pelijke nuttige bezigheid is, maar ook 
technische therapeutische hoogstand-
jes kan opleveren. Er worden van de 
groepstherapeut andere, onvermoede 

vaardigheden geëist dan bij groeps-
therapeuten die werken met groepen 
die meer gericht zijn op bijvoorbeeld 
angststoornissen.
Tijdens deze workshop komen de nut-
tige principes van het Risk/Need/Res-
ponsitivity Model aan bod. En geloof 
het of niet, er wordt ook nog gelachen. 
Een must voor de gedragstherapeut 
dus.’
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Problematisch middelengebruik
Ellen Vedel: ‘Gezien de hoge prevalentie 
zou ieder VGCt-lid op de hoogte moeten 
zijn van hoe problematisch middelenge-
bruik te behandelen. De workshop is 
bedoeld voor iedereen die hier nog niet 
vertrouwd mee is. Tijdens de workshop 
oefenen we met het vergroten van de 
motivatie, het toepassen van zelf-
controlemaatregelen en het betrekken 
van de directe omgeving bij de behande-
ling. We behandelen een casus met een 
rollenspel, zowel plenair als in subgroe-
pen. We gebruiken videomateriaal ter 
demonstratie. De behandelaar is na het 
volgen van onze workshop in staat om 
bij problematisch middelengebruik kort-
durende gedragtherapeutische interven-
ties toe te passen binnen een regulier 
GGZ-behandeltraject.’

Somatoforme stoornissen
‘In november 2008 is de sectie Somatiek 
en Somatoforme Stoornissen binnen de 
VGCt opgericht. Afgelopen jaar hebben 
de leden zich onder meer gebogen over 
de multidisciplinaire richtlijn SOLK. 
Deze is nog echter niet geautoriseerd 
door de beroepsverenigingen. Behande-
laren die zich bezig houden met patiën-
ten met onverklaarde lichamelijke 
klachten hebben momenteel geen richt-
lijn om op terug te vallen. In onze work-
shop gaat het daarom over geïntegreerde 
cogni tieve gedragstherapie en potentiële 
interventiemethodieken voor deze 
patiëntengroep’, aldus Saskia van Es. 

Leren van Delict
’Een belangrijke en basale interventie 
voor jongeren die een delict hebben 
begaan is ‘Leren van Delict. Het is van 
groot belang om met deze doelgroep in 
gesprek te gaan hierover en om het 
delict als vehikel van gedragsverandering 
te nemen. Dit is ook tegelijkertijd de 
moeilijkheid. Deze jongeren zijn vaak 
niet gemotiveerd voor behandeling. De 
wijze waarop je met deze doelgroep het 
gesprek aangaat, hoe je hen kunt binden 
en boeien is in feite hét onderwerp van 
deze workshop. In deze interventie 
maken wij gebruik van bekende cognitief 

gedragstherapeutische technieken. Tech-
nieken in combinatie met de juiste toon 
en de juiste houding worden tijdens de 
workshop middels rollenspel geoefend’, 
laat Krijnie Schotel weten.

Gedragsexperimenten bij sociale 
angststoornis
Tot slot Marisol Voncken: ‘Bij sociale 
angststoornis weten we uit gedegen 
onderzoek dat gedragsexperimenten van-
uit een cognitief kader effectiever zijn 
dan pure exposure. Dat klinkt mooi, 
maar hoe voer je dat nu uit in de prak-
tijk? Ook al ben je cognitief gedragsthe-
rapeut VGCt, dan wil dat nog niet 
zeggen dat je dit soort experimenten zo 
uit je mouw kunt schudden. Want hoe 
zoek je nu uit of mensen denken dat 
jouw cliënt er raar uitziet als hij/zij over 
straat loopt? Of wat doe je met een cli-
ent die geen vragenlijsten aan familie of 
vrienden durft uit te delen om erachter 
te komen of anderen blozen ook als een 
zwakheid zien? Maar ook: hoe ga je om 
met je eigen sociale angst wanneer jullie 
bij een gedragsexperiment voor een rol-
lenspel kiezen? In deze workshop leer je 
hoe je een gedegen gedragsexperiment 
bij sociale angststoornis opzet. Je krijgt 
veel ideeën voor gedragsexperimenten 
en de rol van je eigen sociale angst komt 

Een kleinschalige en inspirerende dag met  verdieping

aan bod. De zwaarte van de workshop 
ligt in het rollenspelen met elkaar oefe-
nen en met het opstellen en (eventueel) 
uitvoeren van gedragsexperimenten. Aan 
het eind van de workshop heb je zin om 
een cliënt met sociale angststoornis te 
zien om een mooi gedragsexperiment 
mee uit te voeren.’ (KM)

(uit evaluatie VJW 2009)

vervolg van pag 1

‘Wij oefenen met een 
rollenspel technieken in 

combinatie met de juiste 
toon en houding’



 

Sectie Angststoornissen
De sectie Angststoornissen is aan haar eerste 
lustrumjaar begonnen! Zij hoopt dit in het 
najaar te kunnen vieren met een boeiende stu-
diedag voorzien van een feestelijk tintje.
Nu eerst het voorjaar: het onderwerp ‘angst’ 
zal zeker aan bod komen tijdens de voorjaars-
workshops op 23 april. Er is een workshop 
over exposure met responsepreventie bij 
dwangstoornissen en een over gedrags-
experimenten bij sociale angststoornissen. 
Zeker een actieve en enthousiaste start, met 
dank aan de workshopgevers!

Sectie Gedragsveranderende Gezinstherapie
Onze studiemiddag op 29 januari 2010 ‘Ont-
staan en behandeling van angststoornissen bij 
kinderen’ omvatte een indringende, interactie-
ve presentatie van hoogleraar Susan Bögels. 
Daarnaast gaf Merijn Merbis een uitleg van 
Attachment Based Family Therapy, een gezins-
therapievorm waarin een innige uitwisseling 
tussen ouder en kind helend moet zijn (enact-
ment van Minuchin). Op vlotte wijze nam 
Bögels de luisteraars mee door de stappen 
van twee behandelprogramma’s die qua effect 
werden vergeleken. In tegenstelling tot haar 
verwachting scoorde de individuele CGt in 
twaalf zittingen beter dan de even lange 
‘gezins behandeling’ waarin de ouders eigen 
angstproblemen oplosten en hun kinderen in 
CGt coachten door een 10-trapsangst-
hiërarchie af te werken. Met dr. Lange ont-
stond tijdens het rollenspel een interessante 
discussie over hoe ‘gezinstherapie’ wordt 
gedefinieerd. We kunnen terugkijken op een 
geslaagde studie middag.

nieuw
s uit de secties • nieuw

s uit de secties • nieuw
s uit de secties
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Een hoogleraar is vanzelfsprekend veel 
bezig met onderzoek. Muris: ‘Dat is toch 
waarom ik hoogleraar ben geworden en 
waar ik het meeste voldoening uit haal: 
onderzoek doen en het schrijven van 
artikelen voor cognitief gedragstherapeu-
tische tijdschriften. Op dit moment doe 
ik op basisscholen onderzoek naar angst 
bij kinderen. Door middel van proefjes 
proberen we te weten te komen waar 
angst bij kinderen vandaan komt. We 
concentreren ons dan met name op de 
leertheoretische achtergrond van angst. 
Om mijn cognitief gedragstherapeuti-
sche vaardigheden te onderhouden werk 
ik ongeveer anderhalve dag als therapeut 
in een polikliniek van de universiteit. 
Hier behandel ik onder andere kinderen 
die hoog gescoord hebben op een angst-
vragenlijst en werk ik samen met een 
aantal studenten’, vervolgt Muris. Naast 
het onderzoek en de therapie geeft Peter 
Muris les aan masterstudenten. ‘Tijdens 
hun master komen de studenten regel-
matig in aanraking met cognitieve 
gedragstherapie. Studenten krijgen een 
training cognitieve gedragstherapie, 
vooral omdat deze methode toch het 
meest evidence-based is voor veel ver-

schillende klachten. Tijdens de training 
zijn de studenten aan de hand van 
casusmateriaal bezig. Eigenlijk is deze 
training een soort voorloper van de 
basiscursus cognitieve gedragstherapie.’  

Onder professoren

Inschrijven Voorjaarsworkshops 
tot 6 april via www.vgct.nl. Hier 
vindt u ook volledige programma.
Deelname aan deze dag kost u 
slechts € 230,–. 

Hebt u altijd al willen weten wat een hoogleraar doet? In deze rubriek maken we 
de komende tijd kennis met hoogleraren die zich onder andere bezighouden met 
cognitieve gedragstherapie. Deze keer in gesprek met Peter Muris, hoogleraar 
Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 

Sectie CGt voor mensen met 
Verstandelijke Beperkingen
Het is al weer een tijdje geleden, 
maar afgelopen september 2009 
organiseerde de sectie Verstan-
delijke Beperking haar eerste jaar-
congres met als thema Cognitieve 
en Gedragstherapie toegepast bij 
Verstandelijk Beperkte cliënten. De 
resultaten van de enquête laten zien 
dat de aanwezigen kunnen terug-
kijken op een geslaagde dag. Door 
verschillende aanwezigen werd de 
wens uitgesproken het congres in 
2010 te herhalen. Een uitgebreid 
verslag van deze dag vindt u terug 
op onze website.

Muris met dochters

Naast het werken aan de universiteit is 
Muris hoofdopleider van de GZ-oplei-
ding in Rotterdam. ‘Als hoofdopleider 
geef ik les, maar ben ik ook coördinator 
van het onderwijs. Wij zijn voortdurend 
bezig met het bijstellen van het onder-
wijsprogramma,’ aldus Muris. (KM)



Sectie Forensische Gedragstherapie en Cognitieve 
Therapie
Vorig jaar is het plan opgevat om een aantal werkbe-
zoeken voor de sectie te organiseren. Het idee is op 
bezoek te gaan bij elkaar, bij de leden van de sectie, 
om onderling contact te versterken en elkaar op de 
hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen 
instellingen en de sector. Enkele instellingen hebben 
al aangeboden een werkbezoek te willen organiseren. 
Er is met hen contact gelegd om deze in te plannen. 
Voor meer informatie: u.koster@harreveld.com

Sectie Oplossingsgericht CGt
De sectie Oplossingsgerichte CGt groeit snel en heeft 
inmiddels meer dan 200 leden. Op 28 mei zal Chris 
Iveson, mede-oprichter van BRIEF in Londen en 
systeemtherapeut, de jaarlijkse workshop voor de sec-
tie verzorgen. Hij staat bekend als een oplossings-
gerichte minimalist: ‘doing less achieves more’. 
Bovendien is hij een humoristische spreker die altijd 
zorgt voor een zeer leerzame en interactieve trainings-
dag. Aanmelden kan via www.vgct.nl 

Sectie Bedrijfsgerichte Gedragstherapie
De discussie binnen de sectie gaat ondermeer over 
het continuüm Gedragstraining en Gedragstherapie. 
Er zijn geen duidelijke grenslijnen. In meerdere geval-
len is gedragstherapie net zo goed of zelfs beter 
gedragstraining te noemen en gedragstraining soms 
ook gedragstherapie. Bij opleidingen voor gedrags-
therapie is mogelijk te weinig aandacht besteed aan 
gedragstraining. Het voordeel van gedragstraining is 
de cleane toepassing van verworvenheden uit de 
wetenschappelijke psychologie zonder interferentie 
met psychopathologie.
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Van der Put werkt al jarenlang met spor-
ters, maar voornamelijk met het thema 
presteren. Van der Put: ‘Sporters zijn net 
als andere mensen. Maar hoe hoger naar 
de top, hoe meer druk er komt te liggen 
op het snel verleggen van de grenzen. 
Dat geeft meer kans op lichamelijke 
klachten zoals chronische vermoeidheid, 
depressiviteit, angst, obsessie en versla-
ving en moet je meer tijd gaan besteden 
aan de psychologie. Kernvraag bij alle 
presteren is: ‘hoe ga ik om met pijn?’.  
Met lichamelijke pijn, maar ook met 
negatieve emoties, somberheid, ver-
moeidheid, negatief denken en focussen. 
De grootste en een logische valkuil hier-
bij is dat je een eenzijdige focus hebt op 
het behalen van tastbare resultaten. 
Teveel met de finish bezig zijn en te wei-
nig met hetgeen wat je aan het doen 
bent. Om dat te voorkomen moet je echt 
je psychische functies trainen. Dan denk 

ik aan functies als motiveren, plannen en 
evalueren, positief denken en emotiecon-
trole. CGt biedt dus niet alleen behandel-
mogelijkheden, maar ook preventie en 
peak performance.’

Toegevoegde waarde CGt
Een gestructureerde werkwijze en een 
expliciet trainingskarakter kenmerkt cog-
nitieve gedragstherapie. Van der Put: 
‘Samen zoeken naar een doel, daar een 
methode bij bedenken, dit herhalen en 
evalueren. Dat spreekt sporters aan. Dat 
motiveert hen en helpt met het vestigen 
van een goede werkrelatie. Daarmee heb 
je 40% van de effectiviteit al binnen, zo 

blijkt uit onderzoek. Tel daar de bewezen 
effectieve richtlijnen en protocollen voor 
de meest voorkomende problemen bij 
op en je hebt de toegevoegde waarde 
van CGt voor sporters.’ 

Tips voor (top)sporters en 
gedragstherapeuten
Er zijn een aantal punten waar een spor-
ter van te voren aan moet denken.
‘Wat erg belangrijk is, niet alleen voor 
sporters, is dat je vaste momenten moet 
hebben waarop je je afvraagt: ‘wil ik dit 
allemaal wel?’. Dat moet je niet doen op 
het moment dat je een prestatie levert 
en de pijngrens bereikt, anders ga je twij-

Met de Olympische Winterspelen in Vancouver 
achter de rug en het WK Voetbal in het vooruitzicht: 
een interview met Erik van der Put. Hij is klinisch 
psycholoog, psychotherapeut en cognitief 
gedragstherapeut. 

Psychische functies trainen

Sporters in therapie

nieuw
s uit de secties • nieuw
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Bijlage met belang-
rijk OC-nieuws

Samen met deze nieuwsbrief ont-
vangt u een losse bewaarbijlage 
van de opleidingscommissie.
Deze bevat belangrijke informatie 
over het verlengen van het aspirant 
lidmaatschap, de (her)registratie 
voor supervisoren, nieuwe regels 
voor supervisie en leergedrags-
therapie en voor de erkenning van 
nascholing. Alle informatie vindt u 
ook op het ledennet in de rubriek 
lidmaatschap & registratie.

felen als je over een dun koordje loopt. 
Wat hiermee samenhangt is de vraag 
‘hoeveel pijn wil ik verdragen en heb ik 
dat er voor over?’. Deze vraag moet je 
op moeilijke momenten met ‘ja’ kunnen 
beantwoorden.’

Een andere tip volgens Van der Put: 
‘Maak een neutrale, beschrijvende, doel-
gerelateerde wedstrijdanalyse: Als je iets 
wilt leren moet je er nuchter naar kijken. 
Je hebt het altijd goed gedaan wat betreft 
inzet en taak, maar het kan altijd beter. 
De gedragstherapie heeft geleerd om 
vier keer positief (goed zo) en een keer 
negatief (kan beter) te kritiseren.’

Rol van de supporter
Het is bekend dat mensen beter preste-
ren in een positieve omgeving. Van der 
Put over de rol van de supporter: ‘De 
supporter kan een heel invloedrijke rol 
spelen. Het nadeel is dat supporters erg 
emotioneel zijn, ook op een negatieve 
manier. Terwijl voor de sporter geldt dat 
hij zijn taak zo goed mogelijk moet uit-
voeren. Supporters kunnen je daarvan 
afleiden. Belangrijk voor de sporter is dat 
hij hiermee moet leren omgaan.’ (KM)

In 2010 organiseert de VGCt voor de zes-
de keer haar jaarlijkse voorjaarswork-
shops. Tijdens deze dag worden er 
zestien workshops gegeven en gevolgd. 

De voorjaarsworkshops blijken een suc-
cesformule omdat ruim 20 leden/super-
visoren een workshopvoorstel aan de 
commissie opsturen en de dag steeds 
goed wordt bezocht door ongeveer 200 
deelnemers.  
Om het programma samen te stellen is 
een commissie van VGCt-leden uit de 
veertien verschillende secties actief. 
Mark van der Gaag is zes jaar lang een 
inspirerend voorzitter geweest, maar 
heeft besloten om zijn positie als com-
missielid aan te bieden aan een opvol-
ger. Het bestuur van de VGCt zoekt 
daarom naar een nieuw lid voor deze 
commissie en roept u op om op deze 
vacature te reageren. 
Dit nieuwe lid is waarschijnlijk een 
supervisor, weet met kracht van argu-
menten uit de ontwikkelingen in de cog-
nitieve gedragstherapie die aspecten te 

kiezen waarover VGCt-leden beslist een 
workshop moeten volgen, heeft expertise 
over wat in onderwijs (workshops) goed 
werkt, heeft een goed netwerk van poten-
tiële workshopgevers, vult de expertise 
van de andere commissieleden aan en is 
bereid, tegen een kleine vrijwilligersver-
goeding, twee keer per jaar drie uur te 
vergaderen. De organisatie van de voor-
jaarsworkshops gebeurt voor een belang-
rijk deel door het bureau.
Uw reactie voor deze belangrijke en inte-
ressante vacature graag voor 1 mei 
opsturen naar h.vanderkleij@vgct.nl. 

De commissie Voorjaarsworkshops 
bestaat uit: Erik Jongman (sectie forensi-
sche CGt), Truus Kersten (sectie versla-
ving), Esther ten Brink (sectie kinder- en 
jeugdgedragstherapie), Annemiek de Kock 
(sectie angststoornissen), Anne-Marie 
Meijer (sectie gedragsveranderende gezins-
therapie), Adriana Kelling (namens het 
bestuur) en Hubert van der Kleij (direc-
teur VGCt).

Vacature Commissie 
Voorjaarsworkshops

De grootste valkuil is dat je een eenzijdige focus
hebt op het behalen van tastbare resultaten
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Elke maand verwelkomt de 
VGCt een aantal nieuwe leden. 
In deze rubriek maken we 
kennis met een van deze 
Cognitief gedragstherapeuten in 
opleiding. Deze keer met Leon 
van Heertum, GZ-psycholoog 
en sinds maart 2009 in 
opleiding tot klinisch 
psycholoog.

Van Heertum is sinds mei 2009 werk-
zaam op de afdeling psychiatrie en de 
afdeling medische psychologie van het 
Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. ‘Ik 
werk onder andere met cliënten met psy-
chiatrische klachten, psychosomatische 
klachten, verwerkingsproblematiek, aan-
passingsproblemen bij lichamelijke 
beperkingen en neurologische  
stoornissen.’

En nu in opleiding bij de VGCt…
‘Ik ben benieuwd naar de bijscholingsac-
tiviteiten die er zijn en zou graag naar 
het Najaarscongres gaan om op de 
hoogte te blijven van de actuele stand 
van zaken. Tijdens mijn opleiding tot 
GZ-psycholoog ben ik enthousiast 
geworden over cognitieve gedragsthera-
pie.  Vervolgens ben ik het op verschil-
lende gebieden gaan gebruiken. Ik heb 
bijvoorbeeld vijf jaar in een revalidatie-

De diagnostiek en classificatie gebeurt 
op grond van symptomen die waarneem-
baar zijn en/of informatie van de patiënt. 
Deze werkwijze beschermt de patiënt 
tegen al te particuliere opvattingen van 
een psycholoog. Voor de meeste DSM-IV 
behandelingen is bekend wat de voor-
keursbehandeling is. Wanneer dit een 
psychologische interventie betreft, is dat 
meestal CGt met soms een andere inter-
ventie. Wanneer algemene psychothera-
pie (ik weet werkelijk niet wat een 
dergelijke therapie inhoudt) of psychiatri-
sche psychotherapie vergeleken worden 
met CGt in randomised controlled trials, 
durf ik de uitspraak aan dat CGt steeds 
een grotere kans heeft de cliënt te 
helpen. 

Opleving discussie 
In de jaren tachtig viel de discussie over 
de betekenis van psychotherapie met 
een hoofdletter, die mensen in het diep-
ste van hun zijn verandert en zich niet 
bezig houdt met zo iets oppervlakkigs 
als klachtenvermindering, stil. Interes-
sant is dat we nu weer een opleving zien. 
Met name verschijnen er pleidooien voor 
meer aandacht voor deze psychotherapie 
op de universiteiten. Het feit dat de uni-
versiteiten allang gekozen hebben voor 

centrum gewerkt waar ik mensen behan-
delde met neurologische klachten en 
chronische pijnklachten, waaronder her-
nia, RSI of whiplash. Daarnaast heb ik 
drie jaar op een eerstelijnspraktijk 
gewerkt en met cliënten met klachten als 
oorsuizen. Op al deze gebieden kwam ik 
in aanraking met cognitieve gedragsthe-
rapie. Het is een effectieve methode die 
ik veel heb toegepast in mijn werk.’ 

En de toekomst?
‘Naast mijn werk ben ik nu vrij intensief 
met mijn opleiding bezig, maar ik wil wel 
actief gaan worden binnen de VGCt en 
uiteindelijk wil ik graag supervisor wor-
den’, aldus van Heertum. (KM)

Psychotherapie met een hoofdletter

aangetoond effectieve behandelingen 
zoals CGt en biologische behandelingen 
is de voorstanders van deze traditionele 
benaderingen een doorn in het oog. 
Zou het niet zo kunnen zijn dat de 
wetenschappelijke basis voor CGt wel 
bijzonder solide is vergeleken met die 
van psychotherapie in algemene zin? 
Zou het misschien ook zo kunnen zijn 
dat de toegevoegde waarde van deze 

In de DSM-IV is de etiologie als ordeningsprincipe verlaten. Alleen voor klachten, 
die veroorzaakt worden door een lichamelijke ziekte of ontstaan na blootstelling 
aan stress of psychotrauma is deze relatie nog gehandhaafd. 

psychotherapie bij een lege artis uitge-
voerde CGt zo bescheiden is dat de keu-
ze van de universiteiten om, behoudens 
in de colleges over de geschiedenis van 
de psychologie, niet langer veel tijd aan 
die psychotherapievormen te besteden?
Kees Hoogduin, voorzitter bestuur VGCt

‘ Ik durf de 
uitspraak aan dat 
CGt steeds een 
grotere kans heeft 
de cliënt te 
helpen’

Leon van Heertum



Competentiegericht opleiden
In onze huidige opleiding weten we niet zeker of het 
ons lukt de opleidelingen te leren wat ze nodig heb-
ben voor de goede uitoefening van ons vak. Com-
petentiegericht opleiden is gericht op het concreti-
seren en meetbaar maken van de opleiding, waarbij 
de opleideling en diens lerend vermogen centraal 
staat. Competenties worden van te voren vastgelegd 
en tijdens en na de opleiding getoetst. Uiteindelijk 
moet de opleideling een aantal competenties in huis 
hebben om een goed gedragstherapeut te kunnen 
zijn.  

Daarvoor is het nodig dat helder omschreven is wat 
cognitief gedragstherapeuten VGCt moeten kennen 
en kunnen. In dat kader zijn we bezig met het ont-
wikkelen van een competentieprofiel cognitief 
gedragstherapeut, uiteraard onder andere geba-
seerd op de richtlijnen, het evidence en practice 
based onderzoek en onze basisboeken in de oplei-
ding (bijv. Hermans e.a., Korrelboom e.a.). 
Daarnaast onderzoekt de OC met ondersteuning 
van onderwijskundigen welke principes en werkwij-
zen vanuit het competentiemodel bruikbaar voor 
ons zijn:  assessment, toetsing, didactische hulp-
middelen, onderlinge toetsing, etc. In een aantal 
concrete activiteiten zoals de pilot onderlinge toet-
sing supervisoren, workshops voor docenten en 
leertherapeuten en bij nieuwe vormen van accredi-
tatie, worden al nieuwe werkwijzen uitgeprobeerd, 
zodat we de bevindingen van ervaren opleiders bij 
het formuleren van vernieuwingen in de opleiding 
kunnen betrekken. 
Dit traject moet uiteindelijk leiden tot een vernieuw-
de - en meer competentiegerichte- opleiding. Hier-
mee sluiten we aan bij de ontwikkelingen in de 
BIG-trajecten. 
We willen u hierbij betrekken. U hoort van ons.
José van Reijen, voorzitter OC.

nieuw
s uit de oc • nieuw

s uit de oc • nieuw
s uit de oc • nieuw

s uit de 

7

Kent u iemand die zich bijzonder inzet 
of heeft ingezet voor de ontwikkeling van 
de VGCt als vereniging? Iemand die dat 
langdurig en op buitengewoon verdien-
stelijke wijze doet of heeft gedaan? U 
vindt dat hij/zij publiekelijk erkend moet 
worden voor zijn of haar belangrijke bij-
drage? Is deze inbreng vergelijkbaar met 

die van Else de Haan, Kees Korrelboom, 
Pim Wippoo, Jan van den Bout of Theo 
Bouman? Zij zijn de afgelopen jaren 
benoemd als Lid van Verdienste en u 
kunt iemand voordragen die goed past 
naast deze mensen. Een onafhankelijke 
jury zal uw nominatie beoordelen en ver-
volgens het bestuur adviseren. Dit lid-

Voordracht Lid van Verdienste

Verandermechanismen en CGt

Change! 
Op het najaarscongres eind 
november van dit jaar onder-
zoeken we de mogelijkheden 
CGt effectiever te maken. Dit 
door aandacht te besteden 
aan de mechanismen die een 
rol spelen in het ontstaan, 
voortduren en verbeteren van 
psychopathologie. 
Wat weten we over de rol 
van bijvoorbeeld verande-
ring in aandacht, interpreta-
tie, geheugen en pscyhobiologie bij de 
verbetering van psychopathologie? En hoe kunnen we 
deze kennis vertalen naar effectieve therapeutische procedures, die bruik-
baar zijn in de behandelpraktijk? Doet u wetenschappelijk onderzoek op 
dit gebied? Tot 19 april 2010 kunt u uw bijdrage voor het congres via de 
website indienen. Daar vindt u ook alle informatie en criteria.

Wegens succes verlengd

Boekenbon voor u!
De nieuwe website is nu bijna vier maan-
den in gebruik. Wij hebben van u veel 
goede en bruikbare informatie gekregen 
om het gebruik van de website en het 
ledennet te optimaliseren. Achter de 
schermen werken wij samen met de 
webbouwer hard aan de verbeteringen. 
Deze betreffen in eerste instantie de ver-
schillende zoekfuncties. Medio maart 
zijn supervisoren goed en gemakkelijk 
voor iedereen te vinden, krijgen poten-
tiële cliënten te zien of u cognitief 
gedragstherapeut in opleiding of erkend 
bij de VGCt bent, en zijn er meer experti-
ses, doelgroepen en therapievormen toe-
gevoegd. Blijft u dus vooral regelmatig 
de site bezoeken en zorg ervoor dat uw 
gegevens up to date blijven. Heeft u nog 
geen aanpassingen gedaan in uw profiel? 
Wanneer u dat voor eind juni doet,  
ontvangt u van ons een boekenbon van 
10 euro.

maatschap zal worden uitgereikt op de 
algemene ledenvergadering van 25 
november 2010.

Uw voordracht (met enige argumenten 
en een ‘verenigings-cv’) graag voor 1 juni 
2010 sturen naar de directeur van de 
VGCt; h.vanderkleij@vgct.nl. 
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Colofon
Vereniging voor Gedragstherapie  
en Cognitieve Therapie
Postbus 14081 3508 SC Utrecht
Tel: 030-2543054 Fax: 030-2543037
E-mail: info@vgct.nl
www.vgct.nl
Bereikbaarheid bureau:
Maandag t/m donderdag
09.00 – 16.30 uur

Agenda 2010
Invitational conference 
Interne organisatie VGCt
Donderdagavond 18 maart
en woensdagmiddag 29 april

Call for Papers en Posters 
Najaarscongres
18 januari – 19 april

Voorjaarsworkshops 
Vrijdag 23 april in Zwolle

VGCt Ledendag met voorjaars-
ledenvergadering
Donderdag 10 juni in Utrecht

Najaarscongres 
24, 25 en 26 november

Deadlines Nieuwsbrief
Nummer 2: 12 april
Nummer 3: 20 september

Deadlines Diginieuws
Nummer 3: 22 maart
Nummer 4: 19 april
Nummer 5: 17 mei

Aan dit nummer werkten mee:
Frieda Aelen, Fredrike Bannink, 
Jan Bernhard, Saskia van Es, 
Jeanette de Geus, Bernard ten 
Hag, Leon van Heertum, Kees 
Hoogduin, Hubert van der Kleij, 
Ernestine de Koff,  Jacomien van 
der Linden, Karin Messelink, 
Peter Muris, Dinie Naezer-
Heerschop, Esther Oomen, Loek 
Peute, Erik van der Put, José van 
Reijen, Krijnie Schotel, Ellen 
Vedel, Cor Visser en Marisol 
Voncken.

   Wist u dat CGt 
effectief is om de 
eetbuifrequentie 
van cliënten met 

een eetbuistoornis 
te reduceren

‘
’

Ruim de helft van de congresdeel-
nemers heeft deelgenomen aan de 
evaluatie van het najaarscongres. Dit 
hoge percentage geeft een betrouw-
baar beeld van de congreservaringen. 
Nog nooit heeft ons congres zo goed 
gescoord. U geeft de inhoud een dikke 
acht en de organisatie een negen. Daar 
is de commissie trots op.

De precongresworkshops op woensdag 
raken goed ingeburgerd. Vooral de 
Engelstalige workshop van David Bern-
stein over schema focused therapy for 
aggressive, impulsive and antisocial 
patients heeft u zeer positief gewaar-
deerd. De nieuwe onderdelen ‘meet the 
expert’ en ‘clinical master classes’ zijn 
goed bevallen. Zij zullen daarom dit jaar 
zeker weer onderdeel uitmaken van het 
congres. 

Zeer geslaagd
Ook de posterpresentaties zijn inmid-
dels een vast en goed gewaardeerd 
onderdeel geworden. Zij krijgen in 2010 
meer aandacht en ruimte. Het debat in 
zijn huidige vorm komt met aanpassin-
gen nog een keer terug. 
Het abstractmagazine in een nieuwe jas 
gestoken en tegelijk met uw deelname-
bevestiging thuis in de bus is een veran-
dering die u zeer goed is bevallen. We 
handhaven deze vorm en gaan de over-
zichtelijkheid van programma en 

abstracts voor u verbeteren.
De congrescommissie en –organisatie 
kijkt terug op een qua inhoud en sfeer 
zeer geslaagd congres en doet er alles 
aan om in 2010 het behaalde resultaat te 
evenaren. (EdK)

Terugblik Najaarscongres 2009

‘Doel van de sectie is om het 
cognitief gedragstherapeutisch 
gehalte in eetstoornissenland te 
vergroten. Eetstoornissen en 
obesitas blijken niet gemakkelijk 
te behandelen. Met het hoogste 
mortaliteitsgehalte en herstelper-
centages die schrikbarend laag 
zijn, valt er wat te verbeteren. 
Toch wordt CGt maar mondjes-
maat gebruikt in de behandeling. 
Dat kan beter.’, vertelt Jacomien 
van der Linden, voorzitter van de 
sectie en supervisor bij de VGCt.
Zij vervolgt: ‘We zullen ons rich-
ten op vier stoornissen: anorexia 
nervosa, boulimia nervosa, eet-
buistoornis (binge eating disor-
der) en obesitas. Bovendien 
willen we aandacht besteden aan 

zowel volwassenen als jeugdi-
gen. Wat we willen doen is ken-
nis delen door onder meer 
artikelen en behandelmethodes 
uit te wisselen, en lezingen op 
congressen. Ook willen we scho-
ling organiseren en onderzoek 
vergemakkelijken via alle VGCt-
leden, die steeds enthousiaster 
raken – en die zich dagelijks 
stukbijten - op deze taaie proble-
matiek.’

Bestuur
Naast Jacomien zitten Sandra 
Mulkens (supervisor VGCt en 
universitair docent), Anita Jan-
sen (buitengewoon VGCt-lid en 
hoogleraar psychologie), Marije 
van Yperen (cognitief gedrags-

therapeut VGCt) en Alida van 
Doorn (cognitief gedragsthera-
peut VGCt i.o.) in het bestuur.

De sectie telt al bijna 50 leden. 
Heeft u ook belangstelling? Meld 
u aan als lid van de sectie.
Vink in uw persoonlijk profiel op 
het ledennet onze sectie aan. 
Geheel gratis kunt u dan gebruik 
maken van de mailingservice 
over aanstaande activiteiten van 
de sectie.
Om direct de daad bij het woord 
te voegen geven bestuursleden 
Sandra Mulkens en Anita Jansen 
tijdens de VGCt Voorjaarswork-
shop in Zwolle op 23 april de 
workshop Cognitieve therapie bij 
eetstoornissen.

14e VGCt-sectie opgericht
De sectie Eetstoornissen en Obesitas is per 1 januari 2010 een feit. Het idee om een 
aparte sectie voor deze stoornissen op te richten bestond al langer. In de zomer van 
vorig jaar is een serieuze start gemaakt. De netwerklunch tijdens het najaarscongres 
heeft inhoudelijke doelen en een bestuur opgeleverd. 


