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 Hoogleraar relatie- en gezinstherapie, programmagroep klinische psychologie, UvA. 
 Specialisatie: de integratie van cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie en directieve 

therapie. 
 Hoofdredacteur van twee Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften 

 Directieve therapie, Dth 
 Gezinstherapie Wereldwijd, GTWW 

 Co-editor: Engelse tijdschrift ‘Journal of Family Therapy’  
 Voorzitter / bestuurslid verschillende secties van diverse therapieverenigingen: Sectie 

Gezinstherapie van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie; 
Wetenschappelijke Commissie van de Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie. 

 Auteur van > 300 nationale en internationale wetenschappelijke publicaties. Op de volgende 
gebieden: 
 Gezinstherapie 
 Cognitieve gedragstherapie en directieve therapie 
 Online (web-based) psychologische behandelingen 
 Posttraumatische stress en gecompliceerde rouw 
 Seksueel misbruik  
 Depressie 
 Angststoornissen 
 Werkgerelateerde stress 
 Gedragsstoornissen bij kinderen, opvoedingsproblematiek 
 Eetstoornissen 
 Experimenteel onderzoek op gebied van agressie, gevolgen van labeling, 

behandelingstechnieken en outcome studies. 
 Auteur / editor van 17 boeken op het vakgebied (zie persoonlijke website). Hieronder het 

standaardwerk: Directive Family Therapy (Brunner Mazel, 1983); Gedragsverandering in 
gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie (Wolters-Noordhoff, Groningen, 2006). 
Strategieën in Directieve Therapie (Bohn Stafleu van Loghum, Houten 1987). De Autoritaire 
Persoonlijkheid in zijn Godsdienstige Wereld. (Dissertatie Uva) (Van Gorcum, Assen, 1971).  

 Auteur van diverse gevalideerde, genormeerde tests ten dele ook Engelstalig, op gebied van: 
psychopathologie, kwaliteit van partnerrelatie, ouder-kind interactie, agressie, seksueel 
misbruik, emotionele klimaat in gezin van herkomst, risico van psychoses. 

 Zie voor details persoonlijke website: www.alfredlange.nl 
 
Activiteiten in het veld: 
 Workshops, seminars in de hele wereld: Engelstalig, Duitstalig, Nederlands. 
 Oprichter Interapy (www.interapy.nl), geprotocolleerde behandeling via het internet 
 Gewoon lid, Erelid en supervisor van de Ver. Voor Gedragstherapie & Cognitieve therapie. 

VGCT.   
 Lid van verdienste en supervisor van de Ned.Ver. voor Relatie- en gezinstherapie (NVRG). 
 Lid van de International Society of Research in Internet Interventions (ISRII) (Special Award 

October 2009). 
 Lid van bestuur van de Netherland Society of Research in Internet Interventions (NSRII) 
 Geregistreerd Intervisiebegeleider voor Ver. Van Familierecht Advocaten (vFAS).  


