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Visie Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) staat de aanname centraal dat het 

gedrag van mensen beïnvloed wordt door wat zij denken. Jongeren met 

gedragsproblemen hebben vaak diep gewortelde opvattingen - ‘ik ben 

waardeloos’ of ‘ze moeten altijd mij hebben’ - waardoor ze sociale 

informatie vaak verkeerd interpreteren, wat hun reactie vervolgens 

beïnvloedt. Cognitieve gedragstherapie gaat dus vooral uit van de 

invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Als je  

belangrijke zaken en gebeurtenissen in je leven gewoonlijk vanuit een 

negatief standpunt beziet, wordt je makkelijker angstig, somber of 

geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.  

 

Klachten Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandeling voor 

jongeren die klachten ervaren op een of meerdere levensgebieden. 

Cognitieve gedragstherapie wordt dan ook bij veel psychische klachten 

ingezet. Vooral bij angstklachten blijkt cognitieve gedragstherapie 

uiterst effectief te werken. Ook andere problemen kunnen effectief 

behandeld worden met cognitieve gedragstherapie.  

Kenmerken van de klachten:  

 Angst  

 Dwang 

 Wantrouwen 

 Somberheid 

 Piekeren 

 Aandacht- en concentratieproblemen  

 Slaapproblemen 

 Agressie- en impulsregulatieproblemen 

 Verslavingsproblematiek  

 Zelfbeschadigend gedrag 

 

Methodiek 

 

Binnen cognitieve gedragstherapie wordt aandacht besteed aan het 

opsporen en ter discussie stellen van disfunctionele gedachten/ 

opvattingen om er alternatieve helpende gedachten tegenover te 

zetten. Deze alternatieve gedachten leren jongeren vanuit een ander 

perspectief naar dezelfde situatie te kijken en op een andere wijze te 

reageren. De jongeren leren hoe je helpende gedachten kunt toepassen 

en vergroten hierdoor hun sociale en probleemoplossende 

vaardigheden. Als er alternatieve, meer helpende, gedachten zijn 

geformuleerd is veel oefening nodig. Dit gebeurt in de laatste fase van 

de therapie door gedragsexperimenten waarbij de jongere wordt 

uitgedaagd om gedrag te laten zien dat ingaat tegen de storende 

gedachte. 

 

Omdat de meeste jongeren in de residentiële jeugdzorg het lastig 

vinden om zich kwetsbaar op te stellen en moeite hebben met het 

vertrouwen van de ander zal de nadruk, met name in de eerste 

periode, liggen op het ontwikkelen van een veilig en effectief 

therapeutisch contact. 

  

Frequentie en 

intensiteit 

De duur van de therapie hangt af van de hulpvraag en de 

mogelijkheden van de jongere en varieert van 20 tot 45 wekelijkse 

sessies.  

 

 

 


