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van de toegepaste methode, van de dis-

cipline of van de technieken van de hulp-

verlener. Het effect, zo blijkt uit vijftig jaar 

effectonderzoeken is afhankelijk van de 

zogenaamde common factors.1

Common factors zijn die factoren die werk-

zaam zijn in álle hulpverleningssituaties, 

met andere woorden: dat wat de diverse 

methoden gemeenschappelijk hebben. 

Er zijn cliëntfactoren, zoals verwachtingen, 

doelen, krachten, hulpbronnen, cultuur 

en sociale status. Er is de werkrelatie, zoals 

overeenstemming over doelen en manier 

van werken en placebo-effecten als hoop 

en verwachting. Daarnaast heb je de per-

soon van de hulpverlener, zijn betrokkenheid, 

vertrouwen in het resultaat en als laatste, 

minst invloedrijke factor: de methode. Hij 

citeert uitgebreid B. Wampold2 die op 

basis van meta-analyses aantoont dat er 

bijvoorbeeld bij depressie geen methode 

is die beter werkt dan een andere. De 

methodische technieken van bijvoor-

beeld de cognitieve gedragstherapie 

zijn bij depressies niet verantwoordelijk 

voor het effect en het model diagnose-

behandelingsplantechnieken als zodanig 

werkt in therapie niet. Het blijkt dat de 

cliënt zelf voor 87% verantwoordelijk is 

voor het resultaat. Hij waarschuwt voor 

onbegrensd protocolleren en evidence-

based werken omdat de hulpvraag van de 

cliënt daarmee verloren dreigt te gaan, 

en daarmee zijn actieve deelname. Heel 

interessant vind ik ook de aandacht die 

De Vries besteedt aan het placebo-effect 

en de heilzame uitwerking daarvan op het 

therapeutisch proces.

In het hoofdstuk Praktische Implicaties 

geeft de auteur een aantal duidelijke en 

leerzame aanwijzingen voor de praktijk, 

met name hoe de hulpverlener kan aan-

sluiten bij de leefwereld en doelen van 

de patiënt waardoor het voor die laatste 

makkelijker is om zelf de gewenste veran-

deringen aan te brengen.

In zijn jarenlange intensieve betrokken-

heid – als adviseur en trainer – met het 

maatschappelijk werk is De Vries onder 

de indruk geraakt van de effectiviteit van 

het maatschappelijk werk. Aan de hand 

van twintig jaar onderzoek toont hij aan 

dat het maatschappelijk werk in de ogen 

van de cliënten een zeer effectieve hulp-

verlening is, gelijkwaardig aan die van 

de GGZ. Dit boek is, zoals de ondertitel 

aangeeft, in eerste instantie gericht op 

het maatschappelijk werk, maar de impli-

caties beperken zich niet tot dat vakge-

bied. Ook de huisarts zal veel herkennen 

in wat de schrijver als werkzaam benoemt 

in zijn psychosociale hulp: het belang van 

de actieve deelname van de patiënt, van 

de persoon van de arts, de betrokkenheid 

bij de patiënt en een goede werkrelatie. 

Daarnaast kan ook hij profiteren van de 

genoemde praktische aanwijzingen. En 

ten slotte heeft de huisarts baat bij het 

geboden inzicht in maatschappelijk werk 

als hij patiënten verwijst voor psycho-

sociale hulpverlening. Dit is een goed 

onderbouwd en inspirerend boek met 

opmerkelijke onderzoekresultaten dat 

aanzet tot grondige reflectie op het eigen 

handelen.

Jack Courant
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De laatste jaren verschijnen veel boeken 

over eetstoornissen. Hoe onderscheidt 

deze gids zich van al die andere boe-

ken? Ten eerste is de schrijfster deskun-

dige: ze doet al jaren onderzoek naar de 

preventie en herstelmogelijkheden van 

eetstoornissen. Zij is bovendien univer-

sitair docent Klinische Psychologie aan 

de Universiteit van Leiden en is betrok-

ken geweest bij het ontwikkelen van de 

richtlijn voor diagnostiek en behandeling 

van eetstoornissen (2006). Ten tweede 

is dit boek makkelijk leesbaar door een 

logisch opbouw en een samenvatting aan 

het eind van elk hoofdstuk. In elf hoofd-

stukken geeft de schrijfster duidelijk weer 

hoe een eetstoornis ontstaat, wat de 

gevolgen zijn, en welke factoren het her-

stelproces beïnvloeden. Er komen ook 

ex-patiënten aan het woord om inzicht te 

geven in hun ervaringen. Ten derde is het 

boek geschikt voor zowel patiënten, als 

familieleden, als vrienden en hulpverle-

ners. Het taalgebruik sluit aan bij al deze 

doelgroepen.

Na het lezen van dit boek besef ik dat we 

als huisarts anorexia nervosa, boulimia 

nervosa en eetbuistoornissen vaak pas in 

een relatief laat stadium herkennen. Mis-

schien kan dit boek de geïnteresseerde 

huisarts helpen om de diagnose beter te 

stellen.

In schema’s worden verschillen aangege-

ven tussen normaal lijngedrag en extreem 

lijngedrag dat resulteert in een eetstoor-

nis. Deze schema’s zijn nuttig om een 

eetstoornis vroegtijdig te herkennen, en 

dat kan belangrijk zijn in deze tijd. Steeds 

meer mensen lijnen en steeds jongere 

kinderen (vooral meisjes) ontwikkelen 

eetstoornissen. Ook de vragenlijsten om 

de motivatie voor herstel te peilen zijn 

bruikbaar in de huisartsenpraktijk.

Het is voor mij duidelijk geworden dat 

alleen het herstellen van gezond eetge-

drag en een gezond gewicht geen eind-

doel mag zijn. Meer zelfvertrouwen en 

een positievere lichaamsbeleving zijn 

onmisbaar voor een definitief herstel.

Het is een interessant boek, maar dan 

vooral voor huisartsen en andere hulp-

verleners die zich willen verdiepen in de 

problematiek rondom anorexia en bou-

limia. Je kan het boek zeker aanraden 

aan patiënten en hun familieleden en/of 

vrienden.

Françoise Langens
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