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Gedragsactivatie staat de laatste tijd in de hernieuwde 

belangstelling als therapeutische aanpak, in het bijzonder bij 

stemmingsklachten. Aanleiding voor deze belangstelling is onder 

andere de opzienbarende ontmantelingstudie van Jacobson et al. 

(1996), waaruit naar voren kwam dat de gedragsactiverende 

component het therapeutische succes van cognitieve gedragstherapie 

bij depressie toereikend zou kunnen verklaren. De onderzoeks-

conditie waarbij alleen gedragsactivatie werd toegepast, deed het even 

goed als die waarin naast gedragsactivatie ook de klassieke cognitieve 

technieken werden toegepast. Deze technieken leken dus geen 

meerwaarde te hebben. 

Deze constatering deed nogal wat stof opwaaien in de cognitief-

gedragstherapeutische wereld (Hollon 2000, 2001), te meer omdat het 

onderzoek was uitgevoerd door gerenommeerde onderzoekers uit de 

wereld van de CGT, gebruik was gemaakt van het depressieprotocol 

van Beck et al. (1979), lage uitval kende, en de behandelingen waren 

uitgevoerd onder leiding van ervaren CGT-therapeuten. Hollon (2000) 

noemde de uitkomsten zelfs “an unexpected and provocative 

finding”(blz 1). Uit vervolgonderzoek kwam ook een gunstige 

preventie van recidive naar voren (Gortner et al. 1998; Jacobson & 

Gortner, 2000). Gedragsactivatie lijkt dus een voorname, zo niet de 

voornaamste component van de CGT-behandeling bij depressie te 

zijn. Diverse auteurs vragen zich zelfs af of de ‘cognitieve’ 
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component niet alleen overbodig is, maar de CGT zelfs onnodig 

compliceert (Jacobson et al. 1996, Gortner et al. 1998, Jacobson & 

Gortner, 2003). Ook de vermeende kosten-ineffectiviteit wordt daarbij 

als argument genoemd.  

 Opmerkelijk is dat deze bevindingen in Nederland niet of 

nauwelijks zijn doorgedrongen tot het cognitief-gedragstherapeutische 

beroepsveld..In de VS daarentegen waren de bevindingen aanleiding 

om de gedragsactiverende component uit het protocol van Beck uit te 

werken tot een zelfstandige behandelvorm: Behavior Activation 

(Jacobson et al, 2000, Jacobson et al. 2001, Hopko et al. 2003). 

Onlangs kwam uit een grote, vergelijkende effectstudie van Dimidjian 

et al. (2006) naar voren dat gedragsactivatie volgens het nieuwe, 

zelfstandige protocol bij zware depressie zelfs effectiever lijkt te zijn 

dan cognitieve gedragstherapie inclusief de gedragsactiverende 

component daarin. Een reden te meer om gedragsactivatie als 

zelfstandige behandelstrategie serieus te nemen. Voor zover wij 

hebben kunnen nagaan, wordt tot nu toe echter nergens in 

behandelrichtlijnen aan de Behavior Activation specifieke aandacht 

besteed (Richtlijn-ontwikkeling in de GGZ, 2005).  

Het aantrekkelijke van deze benadering is dat deze in beginsel 

minder ingewikkeld is en minder specialisatie vraagt dan een gewone 

CGT. Ook biedt de Behavioral Activation goede aanknopingspunten 

voor zelfhulp. Bij de ontwikkeling maakten de onderzoekers gebruik 

van inzichten uit de gedragsanalyse, de body of knowlegde die is 

opgebouwd binnen de behavioristische onderzoekstraditie. 

Gedragsactivatie kan daarom naar onze mening worden gezien als een 

3
e
 generatie gedragstherapie, een herwaardering van de inzichten uit 

de experimentele gedragsanalyse in combinatie met een contextuele 

en functionele benadering. 

Hoewel de gedragsanalyse door de ‘cognitieve revolutie’ in de 

gedragstherapie uit zicht is geraakt, is de gedragsanalyse de afgelopen 

decennia niet stil blijven staan. De gedragsanalytische kennis is –

weliswaar op wat kleinere schaal- verder doorontwikkeld, waarbij 

vooral het bezwaar van ‘simplisme’ van eerdere inzichten (naar onze 

mening overigens een misverstand) op subtiele wijze is weggenomen. 

Wij hopen u in dit symposium ervan te overtuigen dat de 

gedragsanalyse geen mechanische, kille en simplistische benadering 
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biedt, maar juist een grote rijkdom aan genuanceerde en subtiele 

inzichten in menselijk functioneren. 

Opvallend in de benadering is de belangstelling voor de match en 

interactie tussen de persoon en zijn omgeving. Er wordt afstand 

genomen van de visie dat de oorzaak van depressieve ontregeling in 

‘tekorten’ of ‘defecten’ in de persoon (hun cognities of biochemie) 

moet worden gezocht, een opvatting die expliciet of impliciet wél 

besloten ligt in zowel de cognitieve en als de biologische visie op 

depressie (Jacobson & Gortner, 2003). Deze omgevingsgerichtheid is 

een belangrijk kenmerk van de gedragsanalyse, de basiswetenschap 

waarop de gedragsactivatie is gebaseerd.  

Kenmerkend voor de gedragsactivatie is de focus op voor de cliënt 

betekenisvol gedrag. De rationale van deze ‘focused activation 

strategies’ is dat de cliënt weer in contact wordt gebracht met de 

‘contingencies of reinforcement’, positief bekrachtigende ervaringen. 

De veronderstelling daarachter is dat depressie wordt veroorzaakt door 

een afname van plezierige gebeurtenissen en een toename van 

onplezierige (Lewinsohn & Libet, 1972; Lewinsohn & Graf, 1973). In 

de behandeling wordt deze ontwikkeling omgedraaid. Hoewel de 

identificatie van plezierige gebeurtenissen  in de loop van de tijd wat 

meer is afgestemd op de persoon in kwestie (vergelijk de 

nomothetische positie van Lewinsohn & Graf, 1973 met de 

ideografische van Jacobson et al., 2001), houdt de benadering naar 

onze mening nog te weinig rekening met de specifieke functionerings-

kenmerken van het individu en de kansen en belemmeringen in diens 

context. Ook wordt geen rekening gehouden met functionele 

verschillen in de verschillende soorten natuurlijke bekrachtiging. 

 . Maar ook de meest bekende 3
e
 generatie gedragstherapie, de 

Acceptance & Commitment therapie (Hayes et al. 1999), die onder de 

naam ACT momenteel in opmars is, kan als een gedragsactiverende 

behandeling worden aangemerkt, ook al is de daar gebruikte 

terminologie wel anders. In het onderdeel ‘commitment’ wordt de 

cliënt immers in contact gebracht met de ‘waarden’ die voor hem echt 

van belang zijn en gestimuleerd om ondanks de klachten (acceptance) 

zich te committeren aan het realiseren daarvan (commitment). In 

tegenstelling tot de acceptance component, is de commitment 

component naar onze mening weinig uitgewerkt. Het blijft bij 

inventariseren van ‘values, goals, actions and barriers’ in belangrijke 
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levensgebieden zoals relaties, opleiding, werk, hobby, recreatie, e.d. 

en vervolgens met de cliënt afspraken maken over de realisering 

daarvan (zie hoofdstukken 8 & 9).  

  Kortom, beide benaderingen van gedragsactivatie vinden wij nog 

tamelijk globaal, dat wil zeggen, te weinig afgestemd op de specifieke 

functioneringskenmerken van de cliënt én de gedragsmogelijkheden 

en -beperkingen in diens context. Deze specificiteit vinden wij wel 

terug in de functioneringsgerichte, gedragsactiverende aanpak van de 

constructionele gedragstherapie zoals deze in de jaren tachtig en 

negentig ontwikkeld is door de Nederlandse gedragstherapeut Beata J. 

Bakker – de Pree (1984, 1987). Omdat deze behandelvorm gebaseerd 

is op de ‘body of knowledge’ van de experimentele gedragsanalyse, 

een functionele en contextuele insteek heeft en tevens het vermeende 

simplisme van het behaviorisme heeft ontkracht door subtiele analyse 

van het klachtenvrij adaptief functioneren, kan de constructionele 

gedragstherapie worden gezien als een ‘derde generatie gedrags-

therapie avant la lettre’. 

  Ook in de functioneringsgerichte aanpak van de constructionele  

gedragstherapie wordt de cliënt weer in contact gebracht met de 

belangen waar het bij hem in het bestaan om gaat. De behandeling 

richt zich op activering en verbetering van functioneren door middel 

van herstel van natuurlijke reinforcement. De gedragsactiverende 

aanpak is cliëntspecifiek, dus afgestemd op de unieke 

functioneringskenmerken van de cliënt. Maar daarnaast worden ook 

de specifieke kenmerken van de situationele context van de cliënt –

kansen en beperkingen- in de behandelaanpak betrokken. Deze 

specificiteit wordt gerealiseerd door een consequent focus op 

persoonspecifieke stimuli, zowel in de analyse als bij de 

therapeutische aanpak. In het symposium willen wij zowel de theorie 

als de praktijk van de functioneringsgerichte aanpak belichten. . 
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