
Quan vaig començar a cercar informació per presentar al professor Emmelkamp vaig pensar que 
seria complicat perquè quan el cerques al Google surten més de 30000 resultats. Però si segueixes el 
primer enllaç de la llista arribes a la seva pàgina personal on s’hi troba una autobiografia, la qual es 
va publicar el 2005 a l’enciclopèdia de modificació de conducta i de teràpia cognitivo-conductual. 
Òbviament, quan tens fonts de primera mà no has d’anar a cercar res més. Així que les quatre coses 
que diré de Paul Emmelkamp, i no en diré més de quatre perquè no han vengut aquí a escoltar-me a 
jo, es poden llegir a la seva pàgina web.

El professor Emmelkamp, va néixer, l’any que ve farà 60 anys, a Baar, un poble del nord de la 
província d’Utrecht, als Països Baixos, i havia de ser capellà. Gràcies a Déu, devers els 16 anys va 
veure que el celibat seria un requisit que li costaria molt complir. Gràcies a Déu també, va pensar 
que fer de psicòleg era semblant a fer de capellà, i va decidir estudiar psicologia. Dic gràcies a Déu, 
perquè des de llavors ha tengut temps d’escriure, aproximadament, una desena de llibres, un 
centenar de capítols de llibre i dos centenars d’articles científics a revistes d’impacte.

La seva preocupació per l’eficàcia dels tractaments psicològics, el tema del que ens parlarà avui, ha 
estat una constant a la seva vida acadèmica. Com a estudiant a la Universitat d’Utrecht va donar 
“mala vida” als seus professors d’orientació psicodinàmica. A la Universitat de Groningen, ja com a 
professor del Departament de Psicologia Clínica, va haver de discutir alguna vegada amb els seus 
companys de Departament per mor de la seva orientació conductual. A la Universitat d’Amsterdam, 
on treballa actualment, s’ha dedicat a la recerca sobre els efectes dels diferents components dels 
tractaments psicològics i sobre l’etiologia i desenvolupament de diferents trastorns psicopatològics

Paul Emmelkamp ha estat pioner en l’aplicació de la realitat virtual a la teràpia de conducta i ha 
treballat en el trastorn obsessiu-compulsiu, l’estrès posttraumàtic, el burnout, la depressió major, la 
fòbia social i el trastorn de personalitat per evitació, els problemes de parella, l’abús de substàncies 
i els trastorns infantils, tant els internalitzants com els externalitzants.

A més a més, ha estat president de l’Associació Europea de Teràpia Cognitivo-Contuctual,  és co-
editor en cap de la revista “Clinical Psychology & Psychotherapy” i membre dels consells editorial 
de multitud de revistes, i recentment ha estat distingit per la Reial Acadèmia de les Arts i les 
Ciències dels Països Baixos, de la qual n’és membre, pel seu “influent treball sobre la psicoteràpia 
basada en l’evidència i pels seus estudis clínics controlats sobre els efectes de la teràpia de 
conducta”.

Mentre feia tot això, juntament amb Ellen Vedel, la seva dona, criava a cinc filles. Crec que no es 
pot afegir res més.

Ha estat un honor per mi poder presentar a aquest referent de la teràpia de conducta i li vull agrair 
molt la seva presència entre nosaltres.


