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Voorwoord
Positieve zelfwaardering heeft lange tijd een betrekkelijk slechte naam gehad binnen
de ‘officiële’ psychiatrie. Lilienfeld noemt het zelfs een mythe dat lage zelfwaardering
een belangrijke oorzaak zou zijn van psychische problemen (Lilienfeld, Lynn, Ruscio, &
Beyerstein, 2010). Ook Ellis meent dat het belang van zelfwaardering een mythe is die
mensen er slechts toe aanzet om voortdurend de goedkeuring van anderen te zoeken.
Het zou veel waardevoller zijn zelfacceptatie na te streven (Ellis, 2005).
Deze negatieve houding tegenover zelfwaardering is deels ingegeven door de claims
van een ware ‘zelfbeeldmaffia’. Een grote groep al dan niet officieel gediplomeerde hulpverleners heeft jarenlang allerlei ongefundeerde uitspraken kunnen doen over de weldaad van positieve zelfwaardering. Allerlei aspecten van het sociaal, maatschappelijk
en persoonlijk functioneren zouden baat hebben bij een hoge positieve zelfwaardering.
De staat Californië stelde aan het einde van de vorige eeuw zelfs een commissie in die
oorzaken van en remedies tegen lage zelfwaardering moest onderzoeken om zo niet alleen de bevolking gelukkiger te maken, maar ook om door middel van zichzelf waarderende burgers een aantal financiële problemen van de staat op te lossen (Lilienfeld
e.a., 2010; Zeigler-Hill, 2011). In een grote overzichtsstudie werden veel van de claims
van de ‘zelfbeeldmaffia’ echter sterk genuanceerd en zelfs zonder meer onderuitgehaald
(Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003).
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is de belangstelling voor de betekenis van
zelfwaardering voor psychopathologie weer toegenomen. Ook de tegenbeweging bleek
enigszins te zijn doorgeschoten in haar ‘debunking’ van de ‘zelfwaarderingsbeweging’.
Hoewel minder omvangrijk en minder absoluut dan de ‘zelfbeeldmaffia’ beweerde, is
zelfwaardering wel degelijk van belang. Lage zelfwaardering is niet alleen een symptoom van een aantal stoornissen, zij is ook een risicofactor voor het ontwikkelen van
bepaalde stoornissen, zij verhoogt de kans op terugval, en zij medieert de ernst van
PTSS en depressieve symptomen na geweld (Sowislo & Orth, 2013; Waite, McManus, &
Shafran, 2012; Mancini, Prati, & Black, 2011). Hoewel de zelfwaardering in de meeste
gevallen minder laag wordt wanneer de primaire stoornis adequaat is behandeld, is dit
niet altijd het geval (Fennell & Jenkins, 2004).
In die situaties en in situaties waar (nog) geen sprake is van een formele ‘DSM-stoornis’,
maar waar lage zelfwaardering wel een risico vormt voor het later ontwikkelen van zo’n
stoornis, bestaat behoefte aan een specifieke, transdiagnostische op het verbeteren van
de zelfwaardering gerichte interventie. Inmiddels zijn verschillende van die interventies
ontwikkeld (Korrelboom, in voorbereiding). Een van die interventies is Competitive
Memory Training, oftewel COMET. Op dit moment geldt COMET voor lage zelfwaardering als de empirisch best ondersteunde specifieke interventie voor het versterken
van zelfwaardering bij volwassen patiënten (Korrelboom, 2011). COMET mag zich verheugen in een brede belangstelling bij clinici en ook onderzoekers. De indruk bestaat
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dat het protocol betrekkelijk eenvoudig is te leren en toe te passen, en dat de interventie
bij een brede groep patiënten binnen de zorg toepasbaar is.
Een populatie die tot nu een beetje buiten de COMET-boot leek te vallen was die van
de kinderen en jongeren, terwijl zelfwaardering ook daar een belangrijk issue is (Van
Tuijl, De Jong, Sportel, De Hullu,& Nauta, 2014). Al snel was duidelijk dat het COMETprotocol ook bij deze doelgroep beloftes inhield, zij het dat wel een aantal aanpassingen
in het volwassenenprotocol noodzakelijk was. Vanaf dit punt ging iedereen met meer
of minder succes zijn eigen weg en bedacht zo zijn eigen aanpassingen. Het is dan ook
mooi dat er nu dit boek ligt van Marije Kuin en Paulien Peters. Beiden hebben veel ervaring met het behandelen van kinderen en jongeren met zelfbeeldproblemen. Ze zijn
erin geslaagd het COMET-protocol op zo’n manier aan te passen en aan te vullen dat
het goed toepasbaar is bij deze groep. Zo wordt er aandacht besteed aan de rol en betrokkenheid van ouders. Alle voorbeelden in de handleiding zijn toegesneden op een
jeugdig publiek. Op grond van positieve praktijkervaringen met (voorlopers van) het
COMET-protocol bij kinderen en jongeren zijn elementen als aandachttraining, positief dagboek/nieuws en optionele meditatieoefeningen aan het protocol toegevoegd. Er
worden instructies en suggesties gegeven hoe bepaalde aspecten van het COMET-protocol bij jongeren anders en beter kunnen worden geïntroduceerd en toegelicht dan bij
volwassenen het geval is.
Met dit boek en in aansluiting daarop het onderzoek naar de effectiviteit ervan, dat inmiddels ook is gestart (Kuin, 2013), is in mijn ogen een belangrijke stap gezet om nu
ook binnen de jeugdzorg COMET op een verantwoorde wijze te kunnen gaan toepassen. Behandelaars hoeven niet meer allemaal hun eigen aanpassingen en aanvullingen
aan en op het volwassenen-COMET-protocol te verzinnen. Ze kunnen er voortaan gewoon Kuin en Peters op naslaan. Kortom, dit boek lijkt mij een aanwinst voor iedere
behandelaar in de jeugdsector die te maken krijgt met kinderen en jongeren die gebukt
gaan onder negatieve zelfwaardering.
Kees Korrelboom
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