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Concept Competentieprofiel cognitief gedragstherapeut VGCt® 

 
Dit is een concept competentieprofiel, ontwikkeld op basis van discussies  in   de werkgroep Visie 

Opleiding, een werkgroep van de opleidingscommissie en  de werkgroep ‘Doen’ , een werkgroep 

ingesteld door het Bestuur. Graag ontvang ik feedback van u op deze lijst. Om het verwerken van 

feedback gemakkelijk te maken, kunt  u het formulier aan het eind dit document te gebruiken (zie 

pag. 29 en verder). U kunt dit formulier ook downloaden via vgct.nl.   U kunt dit sturen aan Loek 

Peute, opleidingsfunctionaris VGCt, l.peute@vgct.nl  

 
Inleiding 

Deze notitie  beschrijft in het kort de context en achtergronden van dit profiel, het begrip 

competenties  en een overzicht van kerncompetenties,leermiddelen en leerroutes leidend tot deze 

competenties. Deze notitie heeft de bedoeling om ondersteuning en richting te bieden bij de 

activiteiten van de Vereniging: de ontwikkeling en kwaliteitstoetsing van de Basis- en 

Vervolgcursussen en ontwikkeling en verbetering van supervisie en leertherapie in het kader van 

de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt 

 

BIG en Niet-BIG 

Cognitief gedragstherapeuten VGCt kunnen tevens geregistreerd zijn als 

gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, arts 

of psychiater. Daarnaast zijn er cognitief gedragstherapeuten VGCt die niet geregistreerd zijn in 

een BIG register. De Wet op de  individuele beroepen in de gezondheidszorg heeft als doel om de 

kwaliteit van de uitvoering van de zorg te waarborgen. De beroepsgroepen spelen een rol in het 

vaststellen van ‘redelijke’ of ‘voldoende’ zorg.   

 

Doel  VGCt 

Een belangrijk doel van de Vereniging is het bevorderen van de uitoefening van cognitieve 

gedragstherapie op verantwoorde wijze. Cognitieve Gedragstherapie blijkt in wetenschappelijk 

onderzoek bij veel probleemgebieden werkzaam te zijn. Tegelijkertijd wordt  een spanningsveld 

tussen wetenschap en klinische praktijk gesignaleerd en neigen klinisch werkzame therapeuten om 

hun beslissingen te nemen op grond van individuele ervaringen en niet op basis van getalsmatige 

uitkomsten van onderzoek.  Wetenschappers nemen in de klinische praktijk waar dat het cognitief 

gedragstherapeutische gehalte van het klinisch werk tegenvalt.  Cognitieve Gedragstherapie 

vernieuwt en  dat hoort bij nodige verbetering. Vernieuwingen horen een plek te krijgen in 

onderwijs, daar waar deze vernieuwing bewezen effectief zijn en passen bij de kerndoelen van het 

onderwijs. Goed onderwijs dient immers haalbaar en uitvoerbaar te zijn en te blijven. De 

maatschappelijke vraag is dat opleidingen in de GGZ zo kort en efficiënt als mogelijk ingericht 

worden. Bij de inrichting van het onderwijs dienen degenen die het programma ontwikkelen dus 

keuzes te maken. De eisen van de klinische praktijk zijn complex en het vak ontwikkelt zich sterk. 

Het onderwijs dient dus ook bij te dragen aan het versterken van competenties van aanstaande 

cognitief gedragstherapeuten om zelfstandig bij te blijven en zich te verbeteren.  

 

GZ psycholoog 

De opleiding tot het BIG basisberoep Gezondheidszorgpsycholoog voorziet in zo’n korte en 

efficiënte beroepsopleiding. Vanwege de uiteenlopende programma’s en gehanteerde eindtermen 

van de diverse GZ-opleidingen hebben een aantal  hoofdopleiders in een werkgroep een 

competentiegericht visie ontwikkeld en de eindtermen geformuleerd. In 2010 verschijnt het 

competentieprofiel GZ-psycholoog (Competentieprofiel en indicatoren GZ-psycholoog/Versie 3.0 

door Anneke Bakker, Theo Bouman, Valerie Hoogendoorn, Lonneke Luycks, Willy Millenaar, Cas 
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Schaap, Marc Verbraak en Sako Visser, vast te stellen door de Kamer 

Gezondheidszorgpsychologen).  De hoofdopleiders introduceren hiermee een competentiegerichte 

onderwijsvisie. Later zal in deze notitie een vergelijking gemaakt worden tussen het 

competentieprofiel cognitief gedragstherapeutVGCt en dat van de GZ-psycholoog.  

 
Andere BIG beroepen 

Voor de opleiding tot psychiater is ook een competentieprofiel opgesteld met het CanMEDS 2000 

model. In deze notitie zal geen vergelijking gemaakt worden met de eindtermen van de opleiding 

tot psychiater en de meer gespecialiseerde overige beroepen. Het is wel zinvol om deze 

vergelijking te maken. In verband met de beschikbare tijd is gekozen voor de beperking tot het 

opstellen van dit profiel en enkele vergelijkingen met de GZ-opleiding.  

 

Korte schets opleidingsroute cognitief gedragstherapeut VGCt 

De vooropleidingseis voor de registratie cognitief-gedragstherapeut VGCt is een  master sociale 

wetenschappen of geneeskunde , mits voldaan aan de vereiste opleiding in de onderdelen 

leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden. De 

beroepspraktijken van  cognitief gedragstherapeuten zijn divers maar dienen curatieve activiteiten 

te omvatten bij mensen die lijden aan psychische problematiek of lijden veroorzaken bij anderen. 

Een meerderheid van de reeds geregistreerde cognitief gedragstherapeuten volgden een deel van 

hun opleiding tot cognitief gedragstherapeut in een BIG traject tot GZ-psycholoog, 

psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog. Een minderheid volgde geen BIG-opleiding. 

Minimaal bevat de opleiding een Basis- en Vervolgcursus zoals omschreven in het 

opleidingsreglement, overeenkomend met 200 uur cursorisch onderwijs. Daarnaast minimaal 75 tot 

100 uur supervisie en 25 tot 50 uur leertherapie bij een supervisor VGCt. De GZ-opleidingen 

bevatten meestal een volledige ‘Basiscursus’. Verspreid over de twee jarige opleiding biedt deze 

een Inleiding van 30 uur in het begin van de opleiding met cognitief gedragstherapeutische 

diagnostiek en indicatiestelling en in het tweede jaar een verdieping van 70 uur cognitief 

gedragstherapeutische behandeling bij veelvoorkomende stoornissen. Afhankelijk van de 

beschikbaarheid en interesse kan binnen de GZ-opleiding de supervisie plaatsvinden bij een 

supervisor VGCt. Supervisoren bij de GZ-opleiding zijn meestal geen supervisor bij een 

Specialistische Psychotherapie Vereniging. De Vervolgcursus van de VGCt is geen onderdeel van de 

GZ-opleiding. Een deel van de GZ-psychologen volgden deze voorafgaand  aan hun GZ-opleiding 

en een deel daarna.  

 

Samenvatting opleiding cognitief gedragstherapie  VGCt route en GZ-psycholoog 
 

Opleiding  Vooropleiding  Cursus cgt Supervisie cgt Leertherapie 

cgt 

Praktijk cgt 

GZ Master 

psychologie, 

orthopedagogiek, 

geestelijke 

gezondheidkunde 

100 uur BC Soms wel, 

soms niet 

Niet  divers, cgt 

gehalte 

wisselt sterk 

CGt 

VGCt 

Master sociale 

wetenschappen, 

Geneeskunde 

100 uur BC+ 

100 uur VC 

75-100 uur  25-50 divers, 

minimaal 4 

uur cgt  per  

week 
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De GZ-opleiding voorziet dus minimaal in de Basiscursus CGT en -afhankelijk van de 

opleidingsplek-  in een deel van de supervisie en klinische ervaring.  De hoofdopleiders van de GZ 

formuleren de norm dat de beroepsuitoefening zo veel als mogelijk gebaseerd wordt op de actuele 

stand van zaken en op de empirische evaluatie van het eigen beroepsmatige handelen. Deze norm 

is ook leidend bij de opleiding tot Cognitief gedragstherapeut VGCt. Cognitieve gedragstherapie is 

uitgebreid onderzocht en werkzaam gebleken. Onderwijs in de cognitieve gedragstherapie kan dus 

voorzien in de maatschappelijke vraag naar therapeuten opgeleid in het uitvoeren van efficiënte en 

effectieve behandelingen.  

 

Achtergrond  

In Groot Brittannië werd de geestelijke gezondheidszorg sterk gereorganiseerd.  Roth en Pilling 

hebben een uitgebreid overzicht van de gewenste competenties van de cognitief gedragstherapeut 

opgesteld.   

Zie: http://www.ucl.ac.uk/clinical-psychology/CORE/CBT_Framework.htm  

 

Het overzicht beschrijft de ontwikkeling van de kerncompetenties en op de website bevindt zich 

ook een assessment tool voor zelfonderzoek van de competenties. Het model hanteert een andere 

indeling dan het CanMeds model maar de beschreven competenties zijn wel te ordenen volgens het 

CanMeds model. De doelstelling van dit profiel is om een bijdrage te leveren aan het waarborgen 

dat cliënten toegang krijgen tot werkzaam gebleken behandelingen en dat therapeuten deze ook 

daadwerkelijk aanbieden. Dit profiel is mede inspiratie geweest voor het opstellen van het 

competentieprofiel cognitief gedragstherapeut VGCt. 

 

In Nederland zijn de  MultiDisciplinaire Richtlijnen voor Angst- en Stemmingsstoornissen ontwikkeld 

als leidraad voor klinische beslissingen.  Zie bijvoorbeeld: www.ggzrichtlijnen.nl 

 

Passend bij de doelstelling van de VGCt is dat onderwijs in de cognitieve gedragstherapie 

waarborgt dat hulpverleners die na het volgen van de opleiding cognitieve gedragstherapie 

aanbieden daadwerkelijk behandelingen uit voeren zoals aangegeven in richtlijnen ontwikkeld op 

basis van wetenschappelijk onderzoek voor zover mogelijk en passend binnen de klinische context 

waar zij werkzaam zijn.  

 

Competentie 

Competenties beschrijven bekwaamheden of vermogens. Vermogens zijn als zodanig moeilijk te 

meten tot ze getoond worden door daadwerkelijk gedrag in een specifieke situatie waarin een taak 

verwacht wordt van de hulpverlener. Het getoonde gedrag kan worden geobserveerd door de 

uitvoerder van dit gedrag of door derden. Onderwijskundigen (bijvoorbeeld in het  handboek: 

‘Leren (en) doceren in het hoger onderwijs’ door Kallenberg, van der Grijspaard, ter Braak en van 

Horzen) raden aan om de volgende elementen te concretiseren per leerdoel: 

1. Gedrag: welk gedrag dient de cursist te tonen, geef aan wat de cursist met de leerstof 

moet doen. Omschrijf de verwachte activiteit. 

2. Inhoud: welke inhoud moet de cursist bij het omschreven gedrag toepassen. 

3. Voorwaarde: onder welke conditie dient de cursist het omschreven gedrag toe te passen. 

4. Prestatie: omschrijving van de minimumprestatie die dient te worden behaald. 

 

Competentie gericht opleiden 

Competentie gericht opleiden is een visie op onderwijs. Deze visie kan helpen om de 

beroepsopleiding in  te richten en te verbeteren. Competentieprofielen houden rekening met de 

maatschappelijke contexten waarin de beroepsbeoefenaren werkzaam zijn en de eisen die deze 

http://www.ucl.ac.uk/clinical-psychology/CORE/CBT_Framework.htm
http://www.ggzrichtlijnen.nl/
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beroepspraktijk stelt. Zoals al gezegd dienen uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek vertaald 

te worden naar heldere competenties. Daarmee wordt het profiel dus een dynamisch kompas  voor 

de opleiding.  Het  profiel omvat de beschrijving van  leerdoelen in termen van bekwaamheden 

voor de opleiding die leidt tot de registratie als cognitief gedragstherapeut VGCt.  De competenties 

worden verworven door de afwisseling van cursorisch onderwijs in de vorm van de Basis- en 

Vervolgcursus, praktijk ervaring en reflectieprocessen in supervisie en leertherapie.  Het accent ligt 

in cursorisch onderwijs op het verwerven van theoretische en procedurele kennis  en vaardigheden 

en het ontwikkelen van een attitude passend bij cognitieve gedragstherapie, in de praktijk op het 

ervaren en doen, afgewisseld met observeren en reflecteren in supervisie.  Cursorisch onderwijs 

legt een belangrijke basis  voor het verwerven van competenties op het gebied van ‘weten en 

inzien’, maar ook op het gebied van ‘toepassen en doen’. Het uitproberen van diagnostische en 

behandelprocedures draagt bij tot het  ‘weten en inzien’ en tot ervaren hoe ze werken in een 

gestandaardiseerde of gesimuleerde praktijksituatie. Ervaren in een klinische context, 

gestructureerde reflectie op het doen en ervaren dragen weer bij uitbreiding van het ‘weten en 

inzien’ en ook tot verdieping en uitbreiding van ‘toepassen en doen’. Supervisie speelt een 

belangrijke rol bij enerzijds het reflecteren op deze klinische praktijktoepassingen en anderzijds bij 

het verder inoefenen van een veelheid van competenties door gerichte acties.  

 

Het CGT profiel stimuleert de curriculumbouwer om de leerdoelen zo te formuleren dat ze richting 

geven aan zowel de onderwijs activiteit  als de toetsing daarvan. Het gaat het er om dat niet alleen 

de leerinhoud helder gemaakt wordt maar vooral ook de leeractiviteiten die de cursisten dienen 

door te maken. Immers de cursisten leren niet zo zeer door de presentaties van de docent maar 

meer door hun eigen leeractiviteiten. De docent heeft hier meer een begeleidende rol. Deze  heeft 

echter ook een rol als klinisch expert die het vak demonstreert en de uitoefening daarvan door de 

cursist bijschaaft.  De docent stimuleert en toetst de competentieontwikkeling van de cursist.  De 

supervisor wisselt de rollen af van begeleider, coach, docent, model, toetser die feedback geeft en 

beoordeelt .  Daarbij past de supervisor ook cognitief gedragstherapeutische methoden  toe die 

competenties van de supervisant vergroten voor zover relevant  voor het optimaal beroepsmatig 

functioneren.  

 

Doel van deze notitie 

Regelmatig komt de vraag van opleiders, docenten en supervisoren naar ‘richting’ en ‘formats’ 

vanuit de ‘Vereniging’.  Deze notitie probeert  deze richting te geven. Idealiter vormt een 

competentieprofiel een verzameling van concrete doelen om aan te werken gedurende het traject 

tot cognitief gedragstherapeut en daarna. Het profiel voorziet nog niet aparte doelen voor de Basis-

, Vervolgcursus, supervisie en leertherapie. Het vormt een geheel. De status van dit profiel is dat 

van concept dat ter discussie staat. Het moet zijn nut nog bewijzen in de praktijk van het 

onderwijs.  Op basis van dit profiel kunnen programma’s van Basis- en Vervolgcursus worden 

bijgesteld, toetsen in cursorisch onderwijs ontwikkeld worden, portfolio’s ontworpen, toetsen voor 

gebruik bij de supervisie en praktijkopleidingen verder ontwikkeld worden.  Dit kunnen zowel 

formatieve als summatieve toetsen zijn. Het resultaat van deze ontwikkeling zal zijn dat zowel de 

cognitief gedragstherapeut in opleiding als de opleiders meer houvast hebben en dat duidelijker is 

wat men van een cognitief gedragstherapeut mag verwachten. In deze notitie is gekozen voor het 

accent  van cgt bij volwassenen met angst- en/of stemmingstoornissen. In nieuwe notities kunnen  

specifieke competenties ten aanzien van leeftijdgroepen, partner-relatietherapie, gezinstherapie en 

groepstherapie omschreven worden. Evenals  voor CGT bij specifieke doelgroepen of 

probleemgebieden. Wel zullen de omschreven competenties nodig zijn om hier vervolgens op voort 

te bouwen in onderwijs gericht op bepaalde methoden of doelgroepen. Een voorbeeld voor de 

formulering  competenties ten aanzien van het specifieke probleemgebied: ‘psychotische 
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stoornissen’ is opgenomen aan het eind van deze notitie. Deze competenties maken geen 

onderdeel van de minimum vereisten en kunnen verworven worden door de combinatie van het 

werken met cliënten met psychotische stoornissen,  gedifferentieerd cursorisch onderwijs en 

supervisie. 
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Tabel: overzicht competentieprofiel cognitief gedragstherapeut VGCt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I. Algemene psychologische hulpverleningscompetenties (CanMedsprofiel 

2.  Communicatie,  3. Samenwerking, 5. Maatschappelijk handelen, 7. 

Professioneel handelen)  

Opbouwen, onderhouden, afronden( werk)relaties met mensen, conflicten 

hanteren en oplossen; actief luisteren, empathie tonen, uitleggen, feedback 

oproepen, geven en samenwerken. 

II. Basiscompetenties  COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT(CanMedsprofiel 

1. Psychologisch handelen) 

Nodig bij iedere toepassing van Cognitieve Gedragstherapie. Het vermogen om 

sessies te structureren, agenda te gebruiken, tijd goed te hanteren, technieken 

en  procedures  toe te passen in samenwerking met de cliënt, 

huiswerkopdrachten te bepalen en te (laten) gebruiken 

 
III. Specifieke Cognitief  

Gedragstherapeut competenties 

(CanMeds 1. Psychologisch 

handelen)  

Toegepast in veel Cognitieve 

Gedragstherapie 

Socratische dialoog, exposure, 

gedachtenrapporten gebruiken, 

uitdaagprocedures, 

gedragsexperimenten, sociale 

vaardigheidstraining, 

zelfcontroleprocedures 

Hanteren therapeutische relatie 

IV. Probleemspecifieke 

Gedragstherapeutische en 

Cognitieve therapie 

competenties (CanMeds 1. 

Psychologisch handelen en 4. 

Kennis en Wetenschap)  

Competenties nodig bij de 

behandeling van stoornissen: 

Angst- en stemmingsstoornissen 

Andere klachten en psychologische 

problemen 

 

V. Metacompetenties (CanMeds 3. Samenwerken 4. Kennis en 

wetenschap 7. Professioneel handelen)  

Competenties om alle overige bekwaamheden flexibel en taakgericht toe te 

passen op maat aangepast aan de eigenschappen en behoeften van de cliënt. 

Bewustzijn van het wat, hoe en waarom van de gebruikte competenties. Het 

vermogen om theorie te ontwikkelen, eigen handelen en van collega’s  te 

observeren, daarover te reflecteren, bereid en in staat tot feedback  geven en 

ontvangen. Opstellen opleidingsplan. Gebruik maken van wetenschappelijke 

database.  
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I. Algemene hulpverleningscompetenties 
 
Inleiding 

Deze competenties overstijgen de competenties van de Cognitief gedragstherapeut VGCt en zijn 

nodig voor het effectief functioneren als cognitief gedragstherapeut. Deze competenties dienen 

deels al verworven te zijn voordat de hulpverlener start met de opleiding tot cognitief 

gedragstherapeutmiddels de vooropleiding. Als de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt 

ingebed (of gedeeltelijk) is in een BIG traject dan zal de cognitief gedragstherapeut in opleiding 

door deze BIG opleiding deze algemene hulpverleningscompetenties verwerven.   

 

De algemene competenties zijn in te delen in de volgende onderwerpen: 

 Gebruikmaken van gespreksvaardigheden in gesprekken met cliënten en hun sociale 

omgeving, collega’s 

 Theorieën onderscheiden om psychopathologie  begrijpen en uit leggen 

 Beschrijvende diagnostiek toepassen in de klinische praktijk 

 Gebruikmaken van supervisie,  werkbegeleiding en intervisie 

 Handelen conform de wettelijke bepalingen voor de beroepsuitoefening:Wet op de 

Geneeskundige Behandelovereenkomst, Wet BIG, Wet Bescherming Persoonsgegevens, 

Wet Klachtrecht Cliënten in Zorgsector, Kwaliteitswet en relevante beroepscodes 

 

 

I. De cognitief gedragstherapeut VGCt 

I.1 Hanteert in gesprekken met de cliënt gespreksvaardigheden als actief luisteren, 

doorvragen, samenvatten, empathie, informatie verstrekken, uitleggen, feedback 

vragen en geven. Is zich bewust van de invloed van lichaamstaal. Toont gepast 

charisma en flair. Maakt gepast gebruik van humor. Kan de hulpverleningsrelatie 

professioneel hanteren.  

I.2 Kan gebruik maken van relevante theorieën om psychologische problemen en 

processen te benoemen, te ordenen, in te delen, te begrijpen en uit te leggen 

!.3 Maakt gebruik van (semigestructureerde) interviews en onderzoek van de cliënt 

beschrijvende diagnoses te stellen volgens actuele systematiek (DSMx) 

I.4 Maakt gebruik van supervisie, werkbegeleiding en intervisie door voorbereiding, 

verslaglegging, duidelijke presentatie van de relevante cliëntgegevens, tonen van de 

ingezette competenties, is zich bewust van de grenzen in de eigen competenties en 

zoekt met de supervisor, werkbegeleider, collega’s naar wegen om de eigen 

competenties te versterken 

I.5 Maakt gebruik van de relevante wetgeving door duidelijke informatieverstrekking aan 

de cliënt over rechten en plichten, geeft informatie over de beschrijvende diagnose en 

de gedragstherapeutische diagnose, legt het behandelplan uit, stelt zich ontvankelijk 

op voor vragen, wensen en verwachtingen van de cliënt en laat ruimte voor het zelf 

beschikken van de cliënt over de behandeling. Biedt de cliënt actief waar mogelijk en 

wenselijk verwijzing naar passende behandelingsmogelijkheden. Informeert de cliënt 

over behandelingsalternatieven conform actuele wetenschappelijke inzichten.  
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II. Basiscompetenties Cognitief gedragstherapeut VGCt 
 
Inleiding 

Deze bekwaamheden vormen de basis van het dagelijkse werk van de cognitief gedragstherapeut 

met cliënten. Het opbouwen en onderhouden van een samenwerkingsrelatie met de cliënt waarbij 

de cognitief gedragstherapeut een balans vindt tussen sturen en volgen staat centraal. De cognitief 

gedragstherapeut structureert de sessies door middel van agenda bepaling waarbij de cliënt actief 

betrokken wordt. De cognitief gedragstherapeut  wisselt uitleg op maat af met terugkoppeling van 

de cliënt. En maakt cliënt activiteit. De cognitief gedragstherapeut  stimuleert zelfwerkzaamheid en 

verantwoordelijkheid voor het zoeken van oplossingen van de eigen problemen. De cognitief 

gedragstherapeut  betrekt de cliënt bij het bepalen en afspreken van huiswerk en toont zich 

geïnteresseerd over het vervolg daarvan en hanteert de ervaringen van de cliënt  weer door verder 

analyseren, exploreren, uitdagen, gedragsoefeningen, experimenten, opdrachten. Het  overtuigen 

van de cliënt door logische pleidooien is niet effectief en daarom onwenselijk als stijl van cognitieve 

gedragstherapie uitvoeren.  Dit overzicht geeft ook bekwaamheden weer die nodig zijn om het 

cognitief gedragstherapeut-model en werkwijze goed te begrijpen.
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II Basiscompetenties. De cognitief gedragstherapeut VGCt 

 De competenties II.1-II.6 beschrijven bekwaamheden waarbij de cognitief 

gedragstherapeut actief theoretische concepten  toepast bij verklarende diagnostische 

activiteiten.  

II.0 Legt  de stappen van het cognitief gedragstherapeutische proces volgens de empirische 

cyclus logisch uit en hanteert argumenten uit wetenschappelijk onderzoek bij de 

overgangen  

II.1 Legt klassieke  en operante conditionering adequaat uit  met behulp van het 

beschrijven  van de procedures, leerresultaten en verklaringen 

II.2 Beredeneert hoe mensen psychische klachten ontwikkelen aan de hand van de 

leertheorie en cognitieve theorie: hoe ontstaan ze en hoe blijven ze bestaan 

II.3 Onderscheidt de elementen van het cognitief gedragstherapeutische model en legt uit 

hoe gevoelens, gedachten, gedragingen, fysiologische reacties en omgevingsvariabelen 

onderling samenhangen 

II.4 Typeert  veelvoorkomende cognitieve denkstijlen: dichotoom denken, catastropheren, 

emotioneel redeneren, overdrijven, selectieve abstractie, selectieve geheugenwerking, 

selectieve waarneming, overgeneralisatie, personalisatie, tunnelvisie, gedachtelezen,  

absoluut denken. Denkstijlen passend bij uiteenlopende persoonlijkheidsstijlen, 

verschillen tussen internaliserende en externaliserende denkstijlen 

II.5 Onderscheidt  en herkent  veiligheids-,  vermijdings- en compensatiegedragingen. 

II.6 Beargumenteert  hoe de omgeving betrokken kan worden bij  de behandeling  

 De competenties II.7-II.13 beschrijven bekwaamheden bij het betrekken van de cliënt 

bij verklarende diagnostische activiteiten en het voorbereiden op de cognitief 

gedragstherapeutische behandeling 

II.7 Legt  het cognitief gedragstherapeutische model en werkwijze uit aan de cliënt 

II.8 Inventariseert de problemen in samenwerking met de cliënt  

II.9 Past de uitkomsten  vragenlijsten toe bij de beschrijvende diagnostiek (symptomen 

inventariseren van as I stoornissen) en verklarende diagnostiek  

II.10 Stelt een probleemsamenhang tussen de geïnventariseerde probleemgebieden 

II.11 Stelt een logische hypothese(s)  op  over het ontstaan en blijven bestaan van de 

psychische problematiek gebruik maken van leertheorie of cognitieve modellen 

II.12 Betrekt de cliënt bij de probleemkeuze, uitleg van en opstellen van de verklaring voor 

de ingebrachte problematiek 

II.13 Herkent en benoemt de motivaties van de cliënt 
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 De competenties II.14-32 gaan over de overgang van beschrijvende,  verklarende 

diagnostiek en voorbereiden op een cognitief gedragstherapeutische behandeling naar 

interventies 

II.14 Stelt met de cliënt doelen op gebruik makend van  

S(pecifiek)M(eetabaar)A(ctiverend)R(ealistisch)T(ijdgebonden) I(nspirerend): smarti 

II.15 Structureert samen met de cliënt de sessies door het opstellen van agenda en gebruikt 

de beschikbare tijd goed 

II.16 Beargumenteert doelen van registratieopdrachten , ontwerpt  registratie-opdrachten  

met de cliënt   toegesneden op de problematiek 

Legt uit en instrueert de cliënt met betrekking tot de cognitief gedragstherapeutische 

werkwijze tijdens de sessie en tussen de sessies. Volgt   het uitgevoerde huiswerk en 

stelt huiswerkopdrachten bij 

II.17 Gebruikt samenvattingen in cognitief gedragstherapeutische termen 

II.18 Geeft feedback aan  cliënten en roep feedback van de cliënt op 

II.19 Stelt concretiseer- en doorvragen om relevante stimuli te inventariseren 

II.20 Ontwerpt zinvolle metingen en procedures om antecedente stimuli, operanten en 

consequenten te inventariseren 

II.21 Herkent samen met de cliënt patronen  en benoemt deze in cognitief 

gedragstherapeutische termen op basis van de verkregen informatie   

II.22 Koppelt  met de cliënt de verkregen informatie  aan de leerprincipes door middel van 

functieanalyses 

II.23 Stelt  met de cliënt met behulp van de verkregen informatie hypotheses op over het 

ontstaan van de problematische emotionele reacties met behulp van de klassieke 

component van de functieanalyses of betekenisanalyses 

II.29 Verbindt concrete doelen  aan de functieanalyses en betekenisanalyses, samen met de 

cliënt 

II.30 Stelt  met de cliënt een behandelplan op gebruik makend van  de functie- en 

betekenisanalyse met behandeldoelen en de beschrijving van de te volgen procedures 

en uitvoering daarvan 

II.31 Helpt de cliënt bij het herkennen van sterke kanten in het eigen functioneren en maakt 

hiervan gebruik  bij de probleemanalyses en het behandelplan 

II.32 Evalueert de behandeldoelen met de cliënt en beslist om de behandeling af te ronden, 

bij te stellen of door te gaan 
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III. Specifieke competenties van de Cognitief 

Gedragstherapeut VGCt 
 
Inleiding 

In dit deel worden bekwaamheden omschreven bij het toepassen van typische CGT procedures die 

werkzaam zijn gebleken bij angst- en/of stemmingstoornissen. Van een cognitief gedragstherapeut 

VGCt kan men verwachten dat hij/zij minimaal  over deze therapeutische bekwaamheden beschikt. 

De opleiding tot cognitief gedragstherapeut omvat evenals de opleiding tot het basisberoep GZ-

psycholoog een beperkt aantal uren in een beperkte tijd. Angst- en stemmingstoornissen bij 

volwassenen  komen veel voor en worden veel behandeld door cognitief gedragstherapeuten. De 

verwachting is dat cognitief gedragstherapeuten deze competenties ook kunnen inzetten bij de 

behandeling van andere probleemgebieden en dat zij met deze competenties de nodige 

competenties kunnen verwerven bij het behandelen van andere probleemgebieden.  Apart bij deze 

rubriek wordt het belang van de zogenaamde ‘scientist practioner’ competenties benadrukt. De 

cognitief gedragstherapeut VGCt maakt gebruik van wetenschappelijke bronnen om klinische 

beslissingen te onderbouwen en te evalueren. De cognitief gedragstherapeut is zich bewust van 

beïnvloedingen waardoor de klinische besluitvorming niet optimaal verloopt. De cognitief 

gedragstherapeut is zich bewust van het gegeven dat  getalsmatige uitkomsten van onderzoek 

meer relevantie hebben voor klinische besluitvorming dan individuele klinische ervaringen. De 

cognitief gedragstherapeut hanteert bronnen van wetenschappelijke data effectief en efficiënt 

tijdens het klinische werk.  

 

III.1 Exposure 

III.2 Casusconceptualisatie of probleemformulering, Geleide ontdekking & Socratische 

dialoog, gedachterapport 

III.3 Gedragsactivering bij inactief gedrag  

III.4 Sociaal vaardigheidstherapie 

III.5 Ontspanningstechnieken 

III.6 Verbeeldingstechnieken 

III.7 Voorwaardelijke gedachten, leefregels en kerngedachten  

III.8  Zelfcontroletechnieken 

III.9 Taakconcentratietraining 
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III.1 Exposure 
 
Inleiding 

De werkzaamheid van exposure bij angststoornissen is onomstotelijk vastgesteld. Omdat exposure 

minder vaak of minder goed wordt toegepast in de klinische praktijk dan men zou verwachten op 

basis  van het effectonderzoek is het belangrijk dat het verwerven van competenties bij het 

indiceren en gebruiken van exposure ruime aandacht krijgen bij het onderwijs.  

 

III De cognitief gedragstherapeut VGCt 

III.1.1 Typeert en definieert exposure, onderscheidt exposureprocedures: exposure in de sessie, 

tussen de sessies door de cliënt, gradueel versus intens, frequentie en duur, met 

aandacht en met /zonder afleiding, volhouden versus afgesproken ontsnapping, helper-

ondersteunde exposure, situatief (in vivo) versus imaginair versus  interoceptieve, 

responspreventie 

III.1.2 Beredeneert de  werking van exposure en verklaart deze  met behulp van relevante 

psychologische theorieën 

III.1.3 Organiseert  de nodige randvoorwaarden en hulpmiddelen voor de toepassing van 

exposureprocedures 

III.1.4 Stelt een adequate rationale  en bespreekt met de cliënt de toepassing en uitvoering van 

exposure 

III.1.5 Helpt de cliënt bij de voorbereiding van exposure door toepassen competenties  het 

flexibel en adequaat inzetten van competenties uit de gebieden I en II 

III.1.6 Bespreekt met de cliënt hoe anderen helpen bij de uitvoering van de exposure-

oefeningen 

III.1.7 Voert met de cliënt exposure-oefeningen uit wanneer nodig, bespreekt deze na en 

ontwerpt  met de cliënt  van vervolgoefeningen die de cliënt zelf uitvoert 

III.1.8 Zorgt met de cliënt  voor exposure die voorspelbaar, gepland en systematisch uitgevoerd 

wordt, zolang duurt dat door de cliënt ‘overwinning van de angst’ gevoeld wordt, 

frequent en herhaald plaatsvindt, evalueert de relevante angstoproepende stimuli helder, 

maakt gebruik van angstverminderende informatie, verhoogt tolerantie voor angst en 

vermindert  veiligheidsgedrag, vermijding en controlegedrag 

III.1.9 Helpt de cliënt en motiveert in het omgaan met angstgevoelens, gedachten, gedragingen 

en fysiologische verschijnselen voor, tijdens en na het oefenen 

III.1.10 Herkent en hanteert adequaat eigen gevoelens, gedachten en gedragingen met 

betrekking tot exposureprocedures  

III.1.11 Is zich bewust van de negatieve gevolgen van niet goed geïnstrueerde exposure 
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III.2 Casusconceptualisatie of Probleemformulering 
 
Geleide ontdekking en Socratische dialoog, Gedachterapport 

 

Inleiding 

Na de beschrijvende diagnostiek waarbij de cognitief gedragstherapeut gebruik maakt van een 

(semigestructureerde) interview en vragenlijsten om de aard en intensiteit van de ervaren 

symptomen te inventariseren start de meer specifieke cognitief gedragstherapeutische diagnostiek 

om de behandeling inhoud en richting te geven. De cognitief gedragstherapeut past de 

uitgebreidheid en soort conceptualisatie aan aan de fase van de behandeling, de doelen en 

verwachtingen, motivaties van de cliënt. De cgt maakt bewust gebruik van cgt modellen die 

ontwikkeld  zijn in wetenschappelijk onderzoek.  De cgt is zich bewust  van  negatieve gevolgen als 

niet optimaal gebruik gemaakt wordt van de casusconceptualisatie of probleemformulering. 

 

Kenmerkend voor cognitieve gedragstherapie zijn geleide ontdekking en socratische dialoog. De cgt 

gebruikt de socratische dialoog in het samenwerking met de cliënt zodanig dat de cliënt actief 

betrokken raakt bij de therapie en impliciete belevingen expliciteert door vragen, samenvattingen 

en empathie van de therapeut. De therapeut ‘gidst’ de cliënt op zijn/haar  ‘reis’.  De cgt varieert 

soepel  vragen,  met empathische reflecties, samenvattingen in cgt-bewoordingen en activeert het 

leggen van verbanden en psychologische inzichten bij de cliënt door synthetiserende vragen.  

 

Het gedachterapport is een vorm registratie door de cliënt die veel wordt gebruikt in cognitieve 

gedragstherapie en helpt de cliënt om bewust te worden gevoelens, belevingen , beelden, 

gedachten en gedragingen in samenhang met omgevingsinvloeden. Dit helpt niet alleen om deze te 

inventariseren maar de cliënt leert zichzelf beter te begrijpen en krijgt meer grip op de eigen 

emoties en gedragingen. Vaak zet de therapeut een variëteit aan technieken in zoals bijvoorbeeld 

het gedragsexperiment om de invloed van gedachten te ervaren en te veranderen. Om deze 

werkwijze effectief te maken zijn therapeutbekwaamheden belangrijk. Systematisch en 

gestructureerd, didactisch werken afgewisseld met geleide ontdekking en socratische dialoog, 

herkenning van mogelijke probleemgedragingen, humor, acceptatie, flair en charisma afgewisseld 

met feedback geven en oproepen horen bij de specifieke cgt-competenties.  Behandelingen  waarin 

vastgehouden wordt aan agenda, structuur, zelfmonitoring door de cliënt, huiswerk met 

bijvoorbeeld gedachterapporten en actieve uitdaging van gedachtepatronen blijken werkzamer dan 

behandelingen die minder gestructureerd zijn, meer gebruik maken indirecte of onduidelijke 

uitdaagprocessen. Daarom is het essentieel dat cgt de nodige bekwaamheden goed verwerven.  
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III. De cognitief gedragstherapeut VGCt 

III.2.1 Brengt samen met de cliënt het ontstaan en voortbestaan van de ingebrachte 

problemen in kaart  met een casusconceptualisatie of probleemformulering gebruik 

makend van het cognitief gedragstherapeutische model 

III.2.2 Omschrijft en definieert  Geleide ontdekking en Socratische dialoog,  onderscheidt 

manieren om geleide ontdekking uit te voeren  en de 4 stadia van de Socratische 

dialoog   

III.2.3 Beredeneert en verklaart de  werking van Geleide ontdekking en Socratische dialoog  

met behulp van relevante psychologische theorieën  

III.2.4 Stelt in observaties en audiovisuele opnamen van therapiesessies  de kwaliteit van de 

Geleide ontdekking en Socratische dialoog vast met behulp van observatieschalen 

III.2.5 Stelt  vast  in hoeverre de cliënt het cognitief-gedragstherapeutische model begrepen 

heeft en de verklaring voor het ontstaan en voortbestaan van de ingebrachte problemen 

geaccepteerd heeft 

III.2.6 Stelt vast  in hoeverre de cliënt toegang heeft tot en in staat is om gevoelens, 

gedachten en gedrag te onderscheiden tijdens de sessie 

III.2.7 Bespreekt  met de cliënt een centrale automatische gedachte  en daagt deze uit tijdens 

de sessie voordat de cliëntstart met het toepassen van het gedachterapport  

III.2.8 Legt uit  waarom en hoe het oefenen met gedachterapporten kan helpen om de 

ingebrachte problemen aan te pakken 

III.2.9 Bespreekt met de cliënt oplossingen  van problemen bij de toepassing van het 

gedachterapport 

III.2.10 Helpt de cliënt  door vragen, samenvattingen, feedback en uitleg om automatische 

gedachten en beelden te herkennen en samenhangen te ontdekken met gevoelens en 

gedragingen 

III.2.11 Helpt de cliënt  om uitgeschreven gedachterapporten te gebruiken om problemen op te 

lossen, emotionele reacties en probleemgedragingen te veranderen 

III.2.12 Maakt  met de cliënt keuzes maken uit cognitieve procedures: selecteren centrale en 

belangrijke automatische gedachte, onderscheid tussen gedachten en feiten, kosten-

batenanalyse, bewijzen voor- en tegen, rollenspelprocedures, neerwaartse pijltechniek, 

kansberekening, taartdiagram, het ergste van het ergste, meerdimensioneel evalueren 

en voert de procedure correct uit 

 

 



 

Oktober 2010, Loek Peute, opleidingsfunctionaris VGCt Pagina 15 

 

III.3 Gedragsactivering  bij inactief gedrag 
 

Inleiding 

Gedragsactivering, ook  aangeduid als behavioral activation , omvat procedures die bewezen 

effectief zijn bij de behandeling van depressie met name wanneer deze samengaat met het 

verminderd (vertrouwen in) organiseren van plezierige en/of nuttige activiteiten. Deze procedure 

wordt desondanks minder vaak of minder consistent toegepast in de klinische praktijk dan men zou 

verwachten op basis van uitgebreid effectonderzoek. Gedragsactivering is goed uitvoerbaar, leidt 

tot minder drop out dan bijv. cognitieve therapie en medicatiegebruik en minder terugval wordt 

gerapporteerd na het  beëindigen van de behandeling. Het adequaat indiceren en uitvoeren van 

deze interventie is een belangrijke competentie van cognitief gedragstherapeuten en dient daarom 

ook in het onderwijs aandacht te krijgen. Gedragsactivering is ook nuttig  bij inactief gedrag 

optredend bij andere vorm van psychopathologie.  

 

III.3 De cognitief gedragstherapeut VGCt 

III.3.1 Omschrijft gedragsactivering omschrijven en onderscheidt gedragsactiveringsprocedures  

III.3.2 Beredeneert de werking van gedragsactivering  en verklaart deze met behulp van 

relevante psychologische theorieën en wetenschappelijk onderzoek naar het wanneer,  

hoe en wat en de resultaten van gedragsactivering 

III.3.3 Organiseert de nodige randvoorwaarden en hulpmiddelen voor de toepassing van 

gedragsactivering  

III.3.4 Stelt een adequate rationale op met de cliënt voor de toepassing en uitvoering van 

gedragsactivering 

III.3.5 Helpt de cliënt om antecedenten, operanten en consequenten te leren herkennen 

relevant voor de in standhouding van de sombere stemming en inactiviteit 

III.3.6 Helpt de cliënt om nuttige en plezierige activiteiten te organiseren, uit te voeren en te 

evalueren in cognitief gedragstherapeutische bewoordingen 
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III.4 Sociale vaardigheidstraining 

Inleiding 

Sociaal vaardigheidstherapie en problem solving houden procedures in die vaak gemengd met 

andere interventies worden toegepast in uiteenlopende programma’s. Ze worden beschreven bij 

mediatie behandeling voor ouders die problemen ervaren in het omgaan met hun kind, bij ernstige 

psychiatrische beelden als schizofrenie en autisme, bij de behandeling van verslavingen en 

persoonlijkheidsproblemen. Ook bij partnerrelatieproblemen worden vaak sociale 

vaardigheidsprocedures toegepast. Sociale vaardigheidstraining is werkzaam gebleken bij de 

behandeling van sociale angst, met of zonder vaardigheidstekorten. Hierbij worden vaak als 

procedures gebruikt: modelling, gedragsherhaling, rollenspelen, feedback en sociale bekrachtiging. 

Rollenspel wordt ook vaak gebruikt bij cognitieve therapie om gevoelens, gedachten en 

gedragingen te exploreren. Omdat ontbrekend of onhandig interpersoonlijk gedrag een rol kan 

spelen bij uiteenlopende probleemgebieden is het belangrijk dat de cognitief gedragstherapeut in 

staat is om deze gedragspatronen  te exploreren en waar nodig modelling, feedback, 

gedragsoefening te gebruiken in zowel individuele gesprekken als gesprekken met meerdere 

personen in de spreekkamer.  

 

III.4 De cognitief gedragstherapeut 

III.4.1 Onderscheidt en definieert sociale vaardigheidstherapie procedures en legt de 

werkzaamheid uit gebruik maken van de leertheorie 

III.4.2 Bespreekt de rationale voor sociale vaardigheidsprocedures kort en helder met de 

cliënt  

III.4.3 Instrueert de cliënt voor het gebruik maken van zelfmonitoring  van sterke en minder 

sterke sociale vaardigheden 

III.4.4 Activeert, motiveert de cliënt tot sociale vaardheidsprocedures tijdens de sessie  

III.4.5  Geeft de cliënt relevante feedback en roept feedback op van de cliënt 

III.4.6  Bespreekt met de cliënt oefeningen en gedragsexperimenten als huiswerk  
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III.5 Ontspanningstechnieken 

 

Inleiding 

Ook al zijn de indicaties  voor ontspanningstechnieken beperkter dan in de begintijd van de 

gedragstherapie, nog immer komen ze van pas als de patiënt een hoog angstniveau rapporteert en 

dit moeilijk kan verdragen. Ook als  de patient exposure weigert vanwege een te hoge  

angstintensiteit met veel lichamelijke verschijnselen kan het aanleren van ontspanning een 

bijdrage leveren bij de voorbereiding op andere procedures. De toepassing op basis van onderzoek 

blijft nog bij gegeneraliseerde angst bestaan.  Het kunnen aanleren van ontspanningsvaardigheden 

hoort vanwege de bewezen werkzaamheid bij gegeneraliseerde angst bij  de competenties van de 

cognitief gedragstherapeut. 

 

III.5 De cognitief gedragstherapeut VGCt 

III.5.1 Omschrijft en onderscheidt ontspanningsvaardigheden en procedures om te 

leren ontspannen 

III.5.2 Beredeneert en verklaart de  werking van ontspanningsprocedures  met behulp 

van relevante psychologische theorieën  

III.5.3 Organiseert de nodige randvoorwaarden en hulpmiddelen voor de toepassing 

van ontspanningsprocedures 

III.5.4 Stelt een adequate rationale op en instrueert de cliënt met de 

ontspanningsinstructies, huiswerkopdrachten en evalueert de resultaten 

daarvan met de cliënt 
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III.6 Voorwaardelijke gedachten, leefregels en kerngedachten 
 
Inleiding  

Als onderdeel van het werken met een casusconceptualisatie is het belangrijk dat de cgt in staat is 

om met de cliënt een goed beeld te krijgen van de ‘brillen’ die de cliënt hanteert om de wereld, 

zichzelf en anderen en de relaties te bekijken. Het gaat hierbij om het vermogen om de 

theoretische modellen van de cognitieve en de gedragstherapie in samenhang toe te passen in de 

klinische praktijk op een niveau en diepte aangepast aan de aard en fase van de behandeling en 

cliënt-eigenschappen. Hoe beter de cgt opgeleid is in het werken met de casusconceptualisatie hoe 

betrouwbaarder en meer valide de opgestelde conceptualisaties worden. Daarom verdient deze 

competentie ruime aandacht in het onderwijs. De volgende deelcompetenties zijn te 

onderscheiden.  

 

III.6 De cognitief gedragstherapeut VGCt 

III.6.1 Stelt samen met de cliënt voorwaardelijke gedachten, leefregels en kerngedachten 

vast daar waar dat functioneel is, maakt gebruik van geleide ontdekking en formuleert 

deze goed aansluitend bij de bewoordingen van de cliënt 

III.6.2 Ontwerpt in overleg met de cliënt  zinvolle gedragsexperimenten op basis van de 

geïnventariseerde voorwaardelijke gedachten 

III.6.3 Varieert in techniektoepassing om cliënt te helpen bij het veranderen van leefregels en 

kerngedachten 
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III.7 Verbeeldingstechnieken 
 
Inleiding 

Verbeeldingstechnieken zijn belangrijk bij de behandeling van angst- en stemmingstoornissen en 

ook bij andere vormen van psychopathologie als somatoforme stoornissen, psychotische 

stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Ze zijn opgenomen in procedures als onderdeel van 

uitgebreid onderzochte en werkzaam gebleken cognitieve behandelingen en in experimentele 

behandelingen zoals ‘competetive memory training’ (COMET).  Het kunnen werken met interne 

stimuli en gedragingen is  een essentiële competentie van de cognitief gedragstherapeut. Daarom 

verdient het ontwikkelen van deze bekwaamheden ook een plek in het onderwijs.  

 

III.7 De cognitief gedragstherapeut VGCt 

III.7.1 Helpt de  cliënt  om het concept beelden en intrusies te begrijpen voor zo ver als nodig 

voor de behandeling 

III.7.2 Helpt bij het herkennen en benoemt beelden  

III.7.3 Helpt de cliënt bij het leren omgaan met beelden: bijstellen, herschrijven van beelden, 

variëren copingstijlen in het omgaan met de beelden, tegenbeelden leren ontwikkelen, 

oefeningen aanbieden zodat de cliëntsterke kanten gebruikt bij het omgaan met 

negatieve beelden 
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III.8 Zelfcontroletechnieken 
 
Inleiding 

Met zelfcontroleprocedures vergroot de cliënt het probleemoplossend vermogen en leert zelf 

gedragingen te veranderen en bij te stellen. Voordeel is dat de kans op generalisering en het 

opnieuw gebruiken van de gevonden oplossingen toeneemt.  Zelfcontroleprocedures zijn vooral 

handig wanneer de cliënt hinderlijke gewoontegedragingen waaronder destructief gedrag, agressief 

gedrag, verslavingsgedrag en impulsief gedrag wil veranderen. Bij  het competentie gebied 

‘maatschappelijk handelen’ wordt het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de cliënt vaak 

genoemd. Het verbeteren van de leefstijl kan  psychische problematiek voorkomen en bevordert  

algehele gezondheid. Het kunnen hanteren van motiverende gespreksvoering en 

zelfcontroleprocedures zijn belangrijk therapeutische bekwaamheden van de cognitief 

gedragstherapeut hierbij.  

 
III.8 De cognitief gedragstherapeut VGCt 

III.8.1 Onderscheidt en omschrijft zelfcontroletechnieken  

III.8.2 Beredeneert en verklaart de werking met relevante psychologische theorieën 

III.8.3 Organiseert de nodige randvoorwaarden en hulpmiddelen voor de toepassing van 

zelfcontroletechnieken  

III.8.4 Stelt een adequate rationale op met de cliënt  voor de toepassing en uitvoering van 

zelfcontroletechnieken 

III.8.5 Helpt de  cliënt de antecedenten, operanten en consquenten te leren herkennen relevant 

voor de in stand houding van de ingebrachte problemen  

III.8.6 Past  geleide ontdekking en  de socratische dialoog toe bij het inventariseren en 

afspreken van stimuluscontrole, stimulus-repsonspreventie en responsconsequenties 
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III.9 Het hanteren van de therapeutische relatie  
 
Inleiding 

Bovengenoemde competenties omvatten bekwaamheden  op de (CanMeds) gebieden 

‘communicatie’ en ‘samenwerking met de cliënt’. Het opbouwen, onderhouden en hanteren van een 

kwalitatief goede professionele relatie met de cliënt is een voorwaarde voor het effectief cognitief 

gedragstherapeutisch werken en de relatie zal ook verbeteren wanneer de therapeut cognitief 

gedragstherapeutische procedures effectief toepast. Belangrijke basis vormen de bekwaamheden 

I.1. gespreksvaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat cgt therapeutische kracht durft en kan 

oproepen, ervaringen en belevingen bij de cliënt kan oproepen die nodig zijn voor het 

therapeutische proces, conflicten kan herstellen, humor gebruikt, gebruik maakt van lichaamstaal. 

Het herkennen van hindernissen bij de uitvoering van de behandeling en de bereidheid om flexibel 

behandelplannen te evalueren en bij te stellen zijn in de praktijk van de hulpverlening essentieel. 

Ook het herkennen van eigen emoties en belevingen bij het omgaan met cliënten is nodig om 

effectief te (blijven) functioneren. Het begrijpen van de eigen emoties en gebruik maken daarvan  

in de behandeling zijn niet alleen interessant  maar ook nodig om effectief te blijven. Het gebruiken 

van cognitief gedragstherapeutische technieken om het eigen functioneren als therapeut te 

begrijpen en te verbeteren verdient dus aandacht in het onderwijs.  

 

III.9 De cognitief gedragstherapeut VGCt 

III.9.1 Onderscheidt en benoemt de variabelen die therapeutische kracht geven 

III.9.2 Wisselt aandacht voor het proces en de kwaliteit van de werkrelatie adequaat af met 

aandacht voor het toepassen van procedures en technieken 

III.9.3  Herkent stagneringen in het proces, onderkent variabelen bij zichzelf, bij de cliënt en de 

werkrelatie 

III.9.4 Maakt gebruik van cognitieve gedragstherapeutische procedures om hinderlijke 

emoties, gedachten en dsyfunctionele gedragingen om te buigen naar functionele 

patronen 

III.9.5 Is interpersoonlijk zodanig effectief dat hij/zij de optimale interactiestrategie hanteert 

ter voorkoming en bijsturing van stagnerende processen (bijvoorbeeld: boven-tegen---

onder-tegen interacties volgens de roos van Leary ombuigen naar boven-samen---

onder-samen.  

III.9.6 Gebruikt de leertheorie bij het begrijpen van dysfunctionele interacties met de cliënt en 

kan door het variëren van het eigen therapeutgedrag minder functionele interacties 

bijstellen 
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IV. Probleemspecifieke competenties 

 

Inleiding 

Het inzetten van basis-, specifieke cognitief gedragstherapeutische competenties en 

probleemspecifieke competenties maken behandelingen van angststoornissen en 

stemmingsstoornissen effectief. Therapie-effectonderzoek heeft  programma’s opgeleverd die 

werkzaam zijn gebleken bij de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen. De 

CanMedscompetenties  ‘kennis en wetenschap’  zijn nodig voor het op peil houden van de klinische 

competenties. De toegenomen digitalisering en verspreiding van wetenschappelijke gegevens 

vragen nieuwe competenties van de clinicus. Van cognitief gedragstherapeuten  wordt verwacht 

dat deze in staat en bereid is om de klinische besluitvorming te onderbouwen met actuele 

inzichten. Digitale databases met overzichten van reviews en meta-analyses van RCT’s  zijn hiertoe 

te gebruiken.  Deze databases bevatten vaak recentere onderzoeksgegevens dan gebruikt bij de 

opstelling van de Multidisciplinaire Richtlijnen. De cognitief gedragstherapeut gebruikt ook de 

Multidisciplinaire Richtlijnen. Hij/zij bespreekt met de cliënt de mogelijkheden voor de behandeling. 

De Richtlijnen geven richtlijnen voor psychofarmacologische behandelingen De cognitief 

gedragstherapeut bespreekt deze mogelijkheden met de cliënt, overlegt, informeert en ondersteunt 

de cliënt door bijvoorbeeld verwijzing naar een arts/psychiater. Het bieden van goede informatie 

over medicatiegebruik hoort bij de bekwaamheden van de cognitief gedragstherapeut.  

 

V. Metacompetenties 
 
Inleiding 

De metacompetenties beschrijven bekwaamheden die het CanMeds model indeelt bij de gebieden: 

‘professionaliteit’, ‘kennis en wetenschap’, ‘maatschappelijk handelen’ en ‘psychologisch handelen’. 

Deze bekwaamheden worden op een abstracter niveau geformuleerd en lopen als het ware door 

alle voorgaande competenties heen en vormen soms herhalingen van al wat al eerder omschreven 

is. Het gaat vooral om het combineren van competentiegebieden: gebruik maken van 

wetenschappelijke databases, samenwerken met de cliënt en hanteren van het cliëntperspectief en 

psychologische theorieën en concepten gebruiken relevant het begrijpen en beïnvloeden van 

psychopathologie. De cgt werkwijze, samenwerken met de cliënt en gebruik maken van uitkomsten 

van onderzoek vormen met elkaar een krachtige effectieve behandelcombinatie. Het flexibel 

toepassen en tegelijkertijd vasthouden aan protocollen rekening houdend en gebruik makend van 

cliënteigenschappen: houding, verwachting, motivaties, sterke kanten vragen mentale lenigheid en 

bekwaamheid van de therapeut.  
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V De cognitief gedragstherapeut VGCt 

V.1 Past behandelprotocollen (voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek, 

behandelprocedures die bewezen effectief zijn) op een flexibele en coherente wijze toe. 

Hanteert de stappen van het cognitief gedragstherapeutische proces volgens de 

empirische cyclus 

V.2 Reageert op onderwerpen die de cliënt aandraagt en zorgt tegelijkertijd dat de 

relevante elementen uit het protocol gebruikt worden 

V.3 Houdt vast  aan het protocol zonder onnodig aanpassing van de behandeling aan kleine 

problemen (moeilijkheden waarvoor het protocol niet aangepast hoeft te worden) 

V.4 Past interventies aan in samenwerking met de cliënt 

V.5 Roept expliciet feedback op bij de cliënten aanzien van de voorgestelde behandeling 

V.6 Observeert impliciete feedback met betrekking tot de voorgestelde behandeling (letten 

op lichaamstaal, verbale uitingen die kunnen wijzen op weerstand) 

V.7 Reageert  en gaat adequaat om met stemmings- en gevoelsverschuivingen tijdens de 

sessie met het doel om een optimaal niveau van emotionele arousal (zodat de cliëntniet 

te weinig emotionele intensiteit beleeft maar ook niet wordt overspoeld door heftige 

emoties) 

V.8 Gebruikt en reageert op humor, beredeneert hoe humor kan bijdragen maar ook de 

risico’s heeft 

V.9 Maakt mogelijke obstakels voor de uitvoering van de behandeling bij de cliënt 

bespreekbaar en pakt deze aan zoals bijvoorbeeld nog niet begrijpen van het cognitief 

gedragstherapeutische model, negatieve gevoelens naar de therapie of therapeut, 

moeite om te praten, of te veel praten, weinig aandacht, allerlei vormen van ‘niet 

meewerken aan de behandeling’. 

V.10 Herkent eigen emoties en dysfunctionele gedachten en gedragingen en schakelt flexibel 

over op functionele gedachten en gedragingen zodanig dat deze de voortgang van de 

cognitief gedragstherapeutische behandeling niet in de weg staan 



 

Oktober 2010, Loek Peute, opleidingsfunctionaris VGCt Pagina 24 

 

VI. Competenties diagnostiek en behandeling psychotische 

stoornissen 

 

Inleiding 

Veel GGZ instellingen werken met zorgprogramma’s voor specifieke stoornissen. Cognitief 

gedragstherapeuten specialiseren zich al tijdens hun opleiding in de behandeling van specifieke 

probleemgebieden of doelgroepen. De onderwijsprogramma’s dragen enerzijds bij tot het 

verwerven van de basis- en specifieke cgt competenties en anderzijds tot het verwerven van 

competenties behandeling van specifieke probleemgebieden. Deze twee competentiegebieden 

versterken elkaar.  Vanwege de praktijk en de beperking in tijd is het nodig dat cognitief 

gedragstherapeuten in opleiding keuzemogelijkheden hebben om hun opleidingsroute in te richten 

naar gelang hun interesse en werksetting. De onderstaande competenties kunnen verworven 

worden door de combinatie van een gespecialiseerde vervolgcursus, gerichte supervisie en 

praktijkervaring in het werken met cliënten lijdend aan psychoses. De cgt behandeling van mensen 

met achterdochtige wanen en  bizarre denkstijlen stelt specifieke eisen aan de cognitief 

gedragstherapeut zoals:  goede contactuele vaardigheden zodat achterdochtige mensen 

vertrouwen in de therapeut stellen, empathische vaardigheden zodat mensen zich erkend voelen 

en ervaren dat hun therapeut begrijpt wat zij meemaken en professioneel en betrokken omgaan 

met bizarre denkbeelden.  

 
VI De cognitief gedragstherapeut werkend met cliënten met psychotische stoornissen 

VI.1 Past diagnostische procedures bij de beschrijvende diagnostiek van psychotische 

stoornissen toe volgens actuele richtlijnen voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek 

VI.2 Gebruikt het cognitief gedragstherapeutische model om problemen in het omgaan wanen, 

hallucinaties, betrekkingsideeën en negatieve symptomen begrijpbaar te maken  

VI.3 Stelt een adequate casusconceptualisatie op en maakt met de cliënt op basis van 

hulpvraag, casusconceptualisatie waarin comorbiditeit opgenomen is en data uit 

effectonderzoek  logische keuzes voor het opstellen en uitvoeren van het behandelplan 

VI.4 Hanteert de competenties I, II, III, IV en V flexibel en adequaat bij het omgaan met 

paranoia, auditieve en imperatieve hallucinaties, betrekkingsideeën en negatieve 

symptomen en gebruikt daarbij de actuele protocollen met werkzaam gebleken 

behandelprocedures 
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Wilt u reageren op dit competentieprofiel? 
 
Reacties op dit profiel zijn van harte welkom. Voor het verwerken van reacties gelden de volgende 

spelregels: 

 Let op dat uw suggesties/oplossingen goed aansluiten bij het huidige opleidingstraject tot 

cognitief gedragstherapeut  VGCt. Onderdelen die u aanraadt dienen goed te passen of 

redelijkerwijs inpasbaar te zijn in de huidige Basiscursus of een van de Vervolgcursussen. 

Om een voorbeeld te noemen. Ik las onlangs een mooie studie waarbij een 

psychodynamische therapie volgens een specifieke methode werkzaam bleek bij chronische 

depressieve cliënten. Dan zou men kunnen denken dat het opnemen van de therapeutische 

maatregelen zoals omschreven in dit onderzoek worden opgenomen in dit profiel. Op zich 

een interessant dilemma maar we moeten ons beperken in de 200 uur cursusorisch 

onderwijs die onze opleiding biedt! Werkzaam gebleken interventies die geen CGT zijn 

worden dus vooralsnog niet opgenomen in het profiel. Nog niet werkzaam gebleken 

interventies (nog niet opgenomen in MDR) maken minder kans om opgenomen te worden 

en zullen dat alleen worden vanwege goede argumenten.  De behandeling dient in een 

methodologisch goed uitgevoerd onderzoek werkzaam te zijn (efficacy) en daarnaast ook 

aangetoond werkzaam bij klinische populaties (effective).  

 Dit profiel gaat primair over CGT bij volwassenen lijdend aan een angst- en/of 

stemmingsstoornis. Als u suggesties heeft  om competenties voor cgt diagnostiek en 

behandeling van bepaalde doelgroepen en/of stoornissen op te nemen dan zijn deze 

uiteraard welkom indien u deze kunt/wilt aanleveren in onderstaande tabel gebruik makend 

van de invulinstructies.  

 Indien u bepaalde onderwerpen mist in dit profiel dan is dit gemakkelijk te verwerken 

indien u dit  beschrijft in termen van competenties. U kunt dat doen middels onderstaand 

formulier.  

 Indien u bepaalde competenties slecht omschreven vindt, niet specifiek of concreet genoeg 

dan kunt u dit formulier ook gebruiken om uw verbetering door te geven.  

 Indien u bepaalde competenties niet functioneel vindt in dit profiel, wilt u dan uw mening 

onderbouwen met heldere argumenten. Het liefst gebruik makend van wetenschappelijke 

argumenten. Onderwijskundige argumenten zijn ook van harte welkom.  
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Feedback formulier  Competentieprofiel CGT VCGT 

Thema/onderwerp. Toelichting voor de 

keuze van uw onderwerp. 

 

 

 

 

 

Formulering competentie 

Benoem de competentie in concrete 

bewoordingen, welk therapeutgedrag 

verwacht u van de cognitief 

gedragstherapeut VGCt? Gebruik 

actiewerkwoorden om dit te beschrijven. 

Voorbeelden vind u in het beschreven 

profiel. Gebruik geen vage taal, als u 

vaktaal gebruikt, wilt u dan beschrijven wat 

u bedoelt. Om de formulering te toetsen 

kunt u zich afvragen of het genoemde 

gedrag door observeerbaar zou zijn door 

een onafhankelijke persoon. Het gaat niet 

slechts om vaardigheden, maar om 

activiteiten.  

.  

 

 

 

Maak de inhoud van het gedrag concreet.  

In de omschrijving dient duidelijk te worden 

welke inhoud de cgt moet kunnen 

toepassen.  

 

Benoem de voorwaarden waaronder de cgt 

het gedrag moet kunnen vertonen.  
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Indien u het lastig vindt om deze onderdelen in te vullen dan helpt het al indien u de competentie 

als concreet gewenst therapeutgedrag  in een specifieke context omschrijft. Het blijkt lastig te zijn 

om vage kreten om te zetten naar een helder competentieprofiel. Als het lastig is voor de 

feedbackgever om te omschrijven dan zal het zeker moeilijk worden voor de ontvanger om dit in 

het profiel te verwerken. Concrete observeerbare doelgedragingen vormen een gerichter kompas 

voor de onderwijsactiviteit.  

 

Uw input is van harte welkom en u kunt deze sturen aan l.peute@vgct.nl  

 

 

Tot slot over de status en verdere procedures 

De status van dit document is nog niet vastgesteld. Bestuur en Opleidingscommissie zijn van 

mening dat een competentieprofiel handig en nuttig is als uitgangspunt voor het ijken van de 

kwaliteit van het cgt-onderwijs. Draagvlak en hanteerbaarheid van een dergelijk profiel zijn 

uiteraard belangrijk. De werkgroep ‘Doen’ ingesteld door het bestuur en de werkgroep ‘Visie 

opleiding’ vanuit de opleidingscommissie buigen zich over het profiel. Feedback van de leden van 

de VGCt, docenten, supervisoren, leergedragstherapeuten, cursisten, supervisanten etc is welkom. 

De besluitvorming met betrekking tot de definitieve status van dit profiel zal mede afhangen van 

de herstructurering van de Vereniging.  
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