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Ter introductie

Meerdere malen heb ik het genoegen gehad in Nederland te kunnen werken, door
het geven van workshops over Rational Emotive Behavior Therapy1 aan Nederlandse therapeuten. Mijn ervaringen waren buitengewoon positief. Ik maakte kennis met hartelijke, gastvrije mensen die zich heel open en ontvankelijk toonden
voor de ideeën die ik wilde overbrengen. Ik werd in Nederland geïntroduceerd
door Theo IJzermans, voor een gastdocentschap in het Nederlandse gezondheidszorgonderwijs. Later nodigde Gidia Jacobs mij uit om aan het Instituut voor
Rationeel-Emotieve Training workshops te verzorgen voor therapeuten die kinderen, adolescenten en hun ouders behandelen. Het werken in Nederland gaf mij
meer inzicht in verschillen en overeenkomsten tussen mijn land en andere landen,
in allerlei kwesties. Ik raakte onder de indruk van de bewonderenswaardige
manier waarop de Nederlandse therapeuten omgingen met de kinderen die zij
behandelden en hoezeer zij bereid waren om te leren en samen te werken. Ik
genoot in alle opzichten van het beroepsmatig bij hen betrokken zijn.
Ik zie het als een grote eer dat mijn goede vriendin en collega drs. Gidia Jacobs
mij heeft gevraagd de inleiding voor dit boek te schrijven. Zowel in Nederland als
in de Verenigde Staten is waardevolle literatuur over Rationeel-Emotieve Therapie en andere cognitieve therapieën speciaal voor kinderen en adolescenten
schaars. Dit boek belooft een schat aan wetenswaardigheden te bieden aan ieder
die kinderen en adolescenten behandelt.
Wie het leest zal constateren dat het een bijzonder veelomvattend boek is. Deel 1
biedt een uitgebreide uitleg van de verschillende cognitieve modellen en een
nauwkeurige beschrijving van cognitief-gedragsmatige methoden. Er wordt ook
veel aandacht aan besteed hoe belangrijk het is om een goede therapeutische relatie te ontwikkelen met de jongere; diverse praktische suggesties hoe dit te bereiken zijn niet vergeten.
Deel 2 handelt over assessment van problemen en geeft uitleg in het bijzonder van
emoties, gedragingen en irrationele overtuigingen. De uitvoerige, gedetailleerde
gevalsbeschrijvingen, verspreid over de hoofdstukken, vormen een sprekende
illustratie van het proces en zullen de therapeut in de praktijk zeker een helpende
hand bieden.
Alle behandelaars zijn benieuwd naar interventiemogelijkheden. Deze staan centraal in de rest van het boek. In deel 3 komen cognitieve, emotieve en gedragsmatige interventies aan bod die zijn afgestemd op het stadium van ontwikkeling
waarin de jongere zich bevindt. De nadruk ligt op cognitieve interventies.
Immers, veel behandelaars hebben wel een gedegen training in de gedragsmatige
aspecten van het werken met jongeren en hun gezinnen achter de rug, maar hebben zich nog weinig beziggehouden met de cognitieve kanten.

1 In de Verenigde Staten is het gebruikelijk te spreken over Rational-Emotive Behavior Therapy,
afgekort tot REBT. In Nederland is besloten om niet van REGT maar van RET te blijven spreken.
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Deel 4 geeft een beschrijving van de systeembenadering, met diverse dialogen die
de toepassing van de daarbij genoemde begrippen laten zien. Er worden ook uiteenlopende protocollen beschreven: voor de behandeling van kinderen met angstproblemen, met ADHD, en ook voor een groepsbehandeling van depressieve kinderen en jongeren die leren hun woede te beheersen. Een bijna letterlijk weergegeven gevalsbeschrijving waarin de principes van het werken met jongeren tot
uiting komen is hieraan toegevoegd.
Dit boek omvat de basis en veel meer dan dat van de Rationeel-Emotieve Therapie en andere cognitieve therapieën voor kinderen en adolescenten. De waardevolle informatie in ieder hoofdstuk biedt de lezer specifieke toepassingen en
interventiemogelijkheden die een enorme uitbreiding van hun kennis en vaardigheid in het behandelen van jongeren zullen betekenen. Het lijdt geen twijfel: dit
boek levert een onschatbare bijdrage aan de tot nu bestaande literatuur.
Ann Vernon, PhD
Professor and Coordinator of Counseling,
Department of Educational Administration and Counseling,
University of Northern Iowa, USA,
Director of the Midwest Center for REBT
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Woord vooraf

Dit boek is een praktische gids voor kindertherapeuten, psychologen, pedagogen,
psychiaters en andere hulpverleners die in de GGZ werken met kinderen in de
leeftijd van 7 tot en met 18 jaar.
Hoewel er de laatste jaren steeds meer boeken zijn verschenen over de cognitieve
gedragsbenaderingen, is de literatuur wat kinderen betreft toch vooral beperkt
gebleven tot het Engelstalige gebied. We hebben daarom een Nederlandstalig
boek willen presenteren, dat tevens een surplus vormt bij reeds bestaand werk.
Dit boek geeft vooral veel praktijkvoorbeelden, waarin de gespreksvoering zoals
die met kinderen en adolescenten verloopt werkelijkheidsgetrouw voor het voetlicht gebracht worden. Het gevolg is dat de theorie voornamelijk aan de hand van
voorbeelden getoond wordt.
We hebben getwijfeld of we er bij het schrijven van het boek van uit moesten
gaan dat het boek voor beginnende kindertherapeuten bedoeld was of voor therapeuten die al jaren ervaring hadden in het werken met kinderen. We zijn er uiteindelijk in geslaagd om aan beide groepen tegemoet te komen. Het is mogelijk om
dit boek te lezen zonder dat er sprake is van voorkennis van de rationeel-emotieve
therapie (RET), maar we denken dat degenen die goed op de hoogte zijn van de
basisprincipes meer profijt zullen hebben van dit boek. In het boek worden geregeld principes uit de RET gebruikt zoals ‘tweede-niveauproblematiek’ of ‘egoangst en LFT’ die voor therapie met volwassenen elders uitgebreid beschreven
staan (Jacobs, 1998). Het is dan ook aan te bevelen om naar de genoemde verwijzing terug te grijpen wanneer bepaalde principes onvoldoende bekend voorkomen.
Het boek is tot stand gekomen naar aanleiding van een samenwerkingsverband
tussen de auteurs. Toen we enkele jaren geleden voor het post-academisch onderwijs (PAO) een cursus Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen
gingen verzorgen, vonden we voldoende inspirerende artikelen om een reader
voor de cursus samen te stellen, maar het materiaal was eenvoudigweg niet
beschikbaar in de vorm die we het liefst zagen. De combinatie van onze drie
werkvelden maakte dat er voldoende variatie kon ontstaan: Esther ten Brink
werkt voornamelijk met jongere kinderen bij de RIAGG en is gespecialiseerd in
ADHD; Nicole Muller heeft binnen de klinische jeugdpsychiatrie met jongeren
en hun ouders gewerkt en is speciaal voor het tot stand komen van dit boek ook
met jonge kinderen aan de slag gegaan; Gidia Jacobs werkt voornamelijk met de
populatie pubers en ouders die men zoal in een eigen praktijk tegenkomt. Deze
waaier aan ervaringen ontvouwt zich in de zeer diverse voorbeelden.
De RET vormt de basis voor het boek. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de omvang van
het hoofdstuk over cognitieve interventies. Cognities worden (of werden?) wel
eens gelijk gesteld met bewuste, rationele en vooral verbale processen. De mythe
dat daarin geen plaats is voor het ervaren van emoties omdat er vooral gesproken
zou worden over emoties, is inmiddels wel ontzenuwd (zie ook Korrelboom,
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2000). Dit boek toont hoe emoties, gedrag en cognities als drie kanten van dezelfde medaille aangesproken worden in de therapie.
In dit boek gebruiken we de woorden therapeut en therapeute door elkaar. Er zijn
meer vrouwelijke dan mannelijke therapeuten in de kinder-GGZ en daar de voorbeelden die we beschrijven allemaal uit onze eigen dagelijkse praktijk stammen,
was het prettig om ook in de vrouwelijke vorm te kunnen schrijven.
De namen van de cliënten die in het boek gebruikt worden zijn uiteraard gefingeerd en waar we dachten dat het nodig was om meer zorg te besteden aan de privacy van de cliënt hebben we relevante persoonsgegevens veranderd.
Wanneer eenmaal een naam is gebruikt, blijft dezelfde cliënt deze naam houden
in het boek. Dus Lieke of Mees komen op verschillende plaatsen in het boek op
het toneel. Het kan dan om verschillende delen uit één sessie gaan of om verschillende sessies. Vaak verwijzen we daarbij naar de paragrafen waarin de bewuste
cliënt eerder ter sprake is gekomen.
Tot slot willen we een woord van dank uitspreken. Aan alle opleiders en collega’s
die bijgedragen hebben aan onze vorming tot RET/CGT-therapeut. Aan alle
ouders en kinderen met wie we de afgelopen jaren hebben mogen werken en van
wie we veel hebben geleerd. We zijn speciale dank verschuldigd aan degenen die
hun toestemming hebben gegeven om hun materiaal in audio-, beeld- of geschreven vorm te gebruiken voor nascholingstrajecten of voor dit boek.
Ten slotte noemen we in het bijzonder collega Hilda van der Steen, die de aanzienlijke moeite heeft genomen om alle laatste versies van de hoofdstukken te
becommentariëren. De zorgvuldigheid waarmee ze dat gedaan heeft, getuigt van
een grote betrokkenheid bij het vakgebied.

Gidia Jacobs
Nicole Muller
Esther ten Brink
Voorschoten, zomer 2001
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