
Informatiebrochure 

Miraah Cognitieve 
Gedragstherapie 

 

 
 
Wat is het? 
Miraah Cognitieve Gedragstherapie (MCGT) is een 
vorm van cognitieve gedragstherapie die aansluit 
bij de identiteit en geloofsbeleving van moslims.  
 
Religie bepaalt voor een groot deel aannames en 
cognities, en gelovigen zijn gemotiveerd om 
denkbeelden vanuit hun religie eigen te maken.  
 
MCGT incorporeert de Islamitische 
geloofsovertuiging in haar aanpak, waardoor de 
Islam een centrale rol inneemt in de cognitieve 
gedragstherapie. 
 
Miraah is de organisatie die deze aanpassing in de 
cognitieve gedragstherapie heeft uitgewerkt, en er 
een handleiding (voor de hulpverlener) en 
werkboek (voor de cliënt) voor heeft opgesteld. 
 

Voor wie is het? 
Gezien het Islamitische karakter van MCGT is het 

vanzelfsprekend dat de doelgroep bestaat uit 

degenen die in de Islam geloven.  

De taalgebruik in het werkboek is zodanig dat 

MCGT geschikt is om aan moslimjongeren 

aangeboden te worden als therapiemogelijkheid.  

Denk hierbij aan gewenste gedragsveranderingen, 

maar ook het overkomen van angsten. Overal waar 

reguliere cognitieve gedragstherapie voor gebruikt 

kan worden, kan bij moslims MCGT ingezet 

worden.  

Hoe werkt het? 
Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat 

denkbeelden, aannames en gedachten aan de basis 

staan van emoties en handelingen.  Hoe je 

reageert, komt voort uit hoe je erover denkt.  

Echter is niet iedere reactie van jezelf gewenst, 

omdat deze je in de weg staat – denk aan faalangst 

bijvoorbeeld. Ook kunnen je denkbeelden in de 

weg staan bij het vormen van een gezonde sociale 

relatie, vanwege wantrouwen of een 

pessimistische houding. 

Cognitieve gedragstherapie helpt bij het 

identificeren van de denkbeelden en gedachtes die 

negatief uitpakken voor je, en stimuleert tot het 

veranderen van deze gedachten naar positieve 

alternatieven. 

MCGT werkt op dezelfde manier, maar vanuit een 

Islamitisch perspectief. Centraal staat hierin het 

gedrag en advies van de Profeet Mohammed 

(vrede en zegeningen zij met hem) en hoe wij onze 

Heer, Allah (geprezen en verheven is Hij), zouden 

willen ontmoeten. 

Vanwege het religieuze aspect is het van belang 

dat de hulpverlener zelf ook moslim is en de 

geloofsleer van de Islam voor waarheid aanneemt. 

Hoe lang duurt het? 
Na de intake duurt het MCGT-Traject 4 weken, 

waarvan de laatste week een afsluitsessie is. 

Er wordt altijd een rapportage opgesteld waarin de 

voortgang wordt genoteerd.  

Kan ik me aanmelden? 
Ja, iedereen kan zichzelf aanmelden. Er zijn echter 

wel enkele voorwaarden waar aan voldaan moet 

worden. 

 Je moet moslim zijn. 

 Je moet een emailadres hebben of bereid 

zijn je thuisadres op te geven voor het 

ontvangen van het werkboek en na afloop 

de rapportage. 

 Je moet SKYPE hebben (voor de sessies) 

 Je moet je maximaal inzetten om jezelf te 

willen verbeteren. 

Ook instanties in de zorg kunnen cliënten 

aanmelden, zolang aan bovenstaande 

voorwaarden wordt voldaan. De verwijzende 

instantie ontvangt ook een kopie van de 

oproepbrief, afsluitbrief en rapportage. 


