Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm
die niet alleen heel vaak wordt toegepast,
maar ook steeds populairder wordt. Cognitieve
gedragstherapie is ontstaan door het
samensmelten van verschillende theorieën
en therapieën: de cognitieve therapie en de
gedragstherapie. In de cognitieve gedragstherapie
maken we gebruik van een groot aantal
technieken en interventies die weer afkomstig
zijn van totaal andere theorieën. Hierdoor is
cognitieve gedragstherapie een heel brede
behandelvorm geworden, waarin cognitie (het
vermogen om iets te leren), gedrag en therapie
allemaal een belangrijk aandeel hebben.
De therapievorm cognitieve gedragstherapie,
waarbij voor het eerst geprobeerd werd cognitieve
processen te manipuleren en te veranderen, is in de
jaren ’70 van de vorige eeuw ontstaan. Cognitieve
gedragstherapie werd ontwikkeld door therapeuten
die ervan uitgingen dat gedrag niet alleen ontstaat
door prikkels vanuit de omgeving, maar voor een
groot deel ook vanuit de mens zelf. Deze groep therapeuten begon uit te zoeken hoe bepaalde cognities zoals gedachten, percepties, verwachtingen en
zelfbeelden samenwerken met omgevingsfactoren
om te zorgen voor bepaald gedrag
Cognitieve gedragstherapie is eerder een op het
probleem georiënteerde therapievorm dan een op
de cliënt georiënteerde therapievorm. De nadruk
ligt op het begeleiden van een cliënt tijdens het
aanpakken van bepaalde problemen en niet op het
behandelen van de hele persoon. De problemen
worden gezien als het gevolg van aangeleerde
denkpatronen en daaruit voortvloeiend, eveneens
aangeleerd, gedrag. Cognitieve gedragstherapeuten
gaan er vanuit dat alles wat ooit aangeleerd is ook
weer afgeleerd kan worden.
De cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat
je je gelukkiger en productiever voelt als je op een
goede en functionele manier denkt. De focus van
cognitieve gedragstherapie ligt dan ook op het
veranderen van irrationele cognities, zoals slecht
aangepaste en disfunctionele gedachten, overtui-

gingen en waarnemingen. Deze irrationele cognities
kunnen namelijk zorgen voor disfunctioneel gedrag
en emoties.
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