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Informatie over Cognitieve Gedragstherapie 
 
 
 
Wat is cognitieve gedragstherapie? 
Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om het 
veranderen van de manier van denken en/of 
het gedrag. De wijze waarop je iets 
interpreteert, bepaalt hoe je je voelt en hoe je 
je gedraagt. Soms leidt de manier van denken 
of het gedrag tot psychische klachten. Dan kan 
cognitieve gedragstherapie zinvol zijn. 
 
Wat is cognitieve therapie?  
Cognitieve therapie neemt de invloed van het 
denken als uitgangspunt. 
In cognitieve therapie onderzoeken therapeut 
en cliënt of die wijze van denken wel klopt. 
Dat gebeurt in nauwe samenwerking met 
elkaar. Depressieve mensen onderzoeken 
bijvoorbeeld of zij inderdaad 'mislukt zijn in het 
leven'. 
 
Door het ombuigen van irreële gedachten in 
meer reële gedachten verminderen of 
verdwijnen veel klachten. 
Bij het uitwerken van meer realistische 
standpunten en gedachten maakt de therapeut 
gebruik van specifieke cognitieve oefeningen 
en huiswerk afspraken. 
 
Wat is gedragstherapie? 
In gedragstherapie staat het gedrag van de 
cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt 
namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich 
voelt. Wie bijvoorbeeld geneigd is om uit angst 
bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn 
angst vaak eerder versterken dan 
verminderen.  
 
Binnen gedragstherapie brengen therapeut en 
cliënt eerst het problematische gedrag en de 
omstandigheden waarin het voorkomt in kaart. 
Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om 
met beter passende gedragspatronen te 
reageren op die omstandigheden. Hiervoor 
worden diverse oefeningen en huiswerk 
gedaan. Zowel het inventariseren van 

problematisch gedrag als het bedenken 
en oefenen van nieuw, beter passend 
gedrag doen cliënt en therapeut samen.  
 
Een goede combinatie! 
Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de 
manier van denken beïnvloeden, als de manier 
van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer 
op denken, soms meer op doen en laten. In 
andere gevallen werkt men gelijktijdig met 
beide aspecten.  
 
Van alle psychotherapieën is de effectiviteit 
van cognitieve gedragstherapie het meest 
wetenschappelijk onderzocht. De resultaten 
van cognitieve gedragstherapie blijken over 
het algemeen positief te zijn. Ongeveer 70 tot 
80% van de cliënten die de behandeling 
afmaakt heeft baat bij cognitieve 
gedragstherapie. De mate van succes hangt 
daarbij enigszins af van de problematiek 
waarvoor men wordt behandeld. 
 
Daarnaast zijn de behandelingen klacht- of 
probleemgericht en duren over het algemeen 
kort. Het gaat daarbij vooral over problemen 
die nu spelen en veel minder over problemen 
die in het verleden hebben bestaan.  
Belangrijke redenen waarom cognitieve 
gedragstherapie voor veel psychische klachten 
de 'evidence based' therapie is. 
 
Wil je meer weten? 
Neem gerust vrijblijvend contact op met: 
 
Psycholoog-Eelde 
drs. Marjan de Jong 
Registerpsycholoog NIP: Arbeid en Organisatie 
en Cognitief gedragstherapeut/EMDR 
T 06-27316586 
E info@psycholoog-eelde.nl 
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