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Juffrouw Kakelkip



Inhoud workshop

• Wat is ACT

• Hoe werkt het

• Oefenen en ervaren

Belangrijk om te weten:

• ACT is in het begin raar
• Uit comfort zone
• Ervaar!
• Deel wat je wilt delen
• Vertrouwelijk
• Straks nodig: mobiel



ACT Acceptance and Commitment Therapy

• Derde generatie gedragstherapie
• Amerika eind 20e eeuw
• Grondlegger: Steven Hayes, Kelly Wilson en 

Kirk Strosahl
• Russ Harris
• Nederland: o.a. Gijs Jansen en Tim Batink
• Bewezen effectief!
• Onderdeel nieuwe stroming positieve 

psychologie



ACT en positieve gezondheid

ACT en Positieve gezondheid (Machteld Huber):

• ACT: psychologische flexibiliteit en waardevol leven gedachtengoed

• Positieve gezondheid: de mate van veerkracht van mensen en kwaliteit 
van leven zijn belangrijke factoren voor ervaren gezondheid. 



Kernwaarden ACT

“Je mag denken wat je denkt, voelen wat je voelt 

en zijn wie je bent”

• Normaliserend 

• Psychische klachten zijn normaal

• Klacht gericht-niet stoornis gericht

• Trans diagnostisch

• Leed onlosmakelijk verbonden met leven 

• Vechten en vermijden geeft klachten 

• Acceptatie geeft ruimte voor ander perspectief

Doel: 

“Leven met je last, terwijl je op weg bent om te 

doen wat je eigenlijk wilt doen!”



ACT hexaflex (Steven Hayes)



Pathologische Hexaflex



Pijn ≠ Lijden

Pijn versus lijden

• Tegenslagen horen bij het leven

• Hoe we met tegenslag omgaan bepaalt 
onze mate van lijden

• Pijn: overlijden, echtscheiding, ziekte, 
ruzie, angst, depressie, pijn etc

• Lijden: ramp-scenario’s aan pijn 
verbinden 

• Maak pijn versus lijden inzichtelijk

• Erkennen van deze pijn is erg 
belangrijk!



Bewegen richting flexibiliteit

Hoekstenen:
• Controle > 

Acceptatie

• Mindfulness

• Fusie > Defusie

• Het Zelf

• Regels > Waarden

• Vermijding > 
Toegewijde actieOranje - Problemen die mensen ervaren

Groen - Oefeningen 

Geel   - Doel: Psychologische flexibiliteit

Bron: Time to ACT, Gijs Jansen en Tim Batink



Toepasbaarheid

• Angst

• Trauma

• Depressie

• Psychose

• Verslaving

• Eetstoornissen

• Chronische pijn

• Stress – burn-out

• Persoonlijkheidsproblematiek

• Pubers / adolescenten

• Relaties



De ongenode gast



• Het feest staat symbool voor ons leven 

• Controle, vermijden en vechten

• We houden de ongenode gast krampachtig buiten de deur

• kunnen zelf niet meer genieten

• Acceptatie, ervaren, toegewijde actie 

• Acceptatie van de ongenode gast, ondanks angst voor het 

gevolg

• Ervaren dat het minder vervelend is dan je dacht

• Genieten, ondanks aanwezigheid ongenode gast

Vragen?

De ongenode gast



Controle en vermijden

• Worstellingen en Leed

Reactie:
• controle, vechten, vermijden

Vermijdingsstrategieën:

Direct in gedrag: 
• Voorkomen (vermijden)
• Afleiding zoeken
• Verdoven



Controle en vermijden

Subtiel:  in ons denken
• Conflict vermijden, 
• geen “nee” durven zeggen
• weg redeneren “tel je 

zegeningen”,
• Jezelf op peppen “stel je iet

aan”
• Jezelf goed praten.
• Strenge regels voor jezelf “je 

mag je met kwetsbaar tonen”
• Overmatig piekeren

Wat is jouw favoriete vermijdingsstrategie? 





Inzicht in controle en vermijding

• Van alles geprobeerd

• Vechten geeft klachten

• Vermijden geeft klachten

• Niet meer genieten 

Vermijden of Acceptatie: keuzepunt

Bereidheid

• Onvoorwaardelijk toelaten

Metafoor: 

• ongenode gast

• drijfzand

Acceptatie

• als alternatief voor controle



• Verbale richtlijnen
• Strenge regels: Moeten 
• Als we onze strenge regels 

volgen, gaat het goed
• Spanning

• “ik mag geen fouten maken”
• “ik moet aardig zijn”
• “ik moet altijd eerlijk zijn”
• “Ik moet het goed doen”

Strenge regels als vorm van controle

Oefening strenge regels: zelfstandig (5 min)

• Heb jij strenge regels, normen of oordelen 
waaraan je moet voldoen?

• Noteer nu jouw eigen strenge regel.

• Van welke regel heb je het meeste last?



Fusie en Defusie

Fusie: lijden wordt bepaald door gedachten
Defusie: afstand nemen van de inhoud van het denken



Oefening: Regelboekje

Stap 1: 
• Pak je strenge regels er weer bij
• Noteer je eerste gedachten en gevoelens die je 

krijgt je deze regel

Stap 2: 
• Spreek gedurende 1,5 minuut de regel in op je 

spraakrecorder met verschillende gekke 
stemmetjes 

• Luister je recorder 1,5 minuut af 
• Noteer nu weer je eerste gedachten en gevoelens 

die je nu krijgt bij deze regel

Praktisch: 
• Gebruik je mobiel: dictafoon, S Voice, camera
• Andere optie: stemvervormer app met effecten



Defusie technieken 

• Gedachten beschrijven als gedachte “ik merk op dat ik de gedachte heb..”’

• Spelen met de gedachte (zien, voelen, bewegen, zingen, rare stemmetjes)

• Gedachten weergeven (gedachten wolk, computer)

• Gedachten observeren en omzetten in: bladeren, auto’s, wolken..

• Je innerlijke criticus (gedachten) een naam geven



Mindfulness en ACT

Mindfulness: 
• Niet BETER voelen, maar beter VOELEN
• Bereidheid tot ervaren
• Ervaren binnen de context ipv vermijden 

• Interne pijn
• Lichamelijke sensaties
• Hier en Nu

Klassieke definitie 
• Aandacht naar het Hier en NU
• Zonder oordeel

RFT en mindfulness:
• Kanttekening “zonder oordeel”
• Staat van zijn 
• Op een actieve manier alles 

denken, voelen en ervaren
• Bereidheid “alles te laten zijn 

zoals het is” inclusief oordelen



Mindfulness oefeningen

VGZ mindfulness app

Pas oefeningen toe op ervaringen die de patiënt wil vermijden 

Oefeningen gericht op Interne beleving: 

• Contact maken met gedachten, gevoel, lichamelijke sensaties 

• Bodyscan

• Hoofdpijn oefening: ga actief opzoek naar de hoofdpijn, visualiseer waar 
deze zit, en geef de pijn de ruimte

Oefeningen gericht op de Externe beleving: 

• zintuiglijke waarneming: tast, geur, smaak, gehoor, zien 

• Stilte ervaren (wandeling)

• Koken, lunchen: bewust er de tijd voor nemen en ervaren



Het Zelf

Doel: patiënt losweken van strenge, rigide overtuigingen

• Onderzoek van eigen identiteit en overtuigingen 
• Van perspectief leren veranderen
• Leren jezelf wat minder serieus te nemen
• Zelfcompassie



Van perspectief veranderen

Van perspectief leren veranderen: 
• Schaakbord (strijd in ons hoofd is een schaakspel)
• Metafoor van de hemel en het weer (opmerkzame zelf is de hemel, gedachten 

en gevoelens het weer)
• Toneelvoorstelling
• De rugzak



• Compassie voor anderen voelen 
• Compassie voor jezelf
• Uit onderzoek blijkt dat 78% van de mensen aardiger is 

voor de ander dan voor zichzelf 

3 elementen van zelfcompassie:
• Vriendelijkheid naar jezelf: 

• Van hardheid en zelfkritiek naar zachtheid, warmte 
en begrip 

• Gedeelde menselijkheid:
• Fouten en pijnlijke ervaringen horen erbij in het 

leven
• Mindfulness:

• Het observerende zelf op een accepterende, 
gebalanceerde manier ipv je ermee te identificeren

“ reageer naar jezelf toe op een begripvolle en 
ondersteunende manier zoals je bij een vriend 
zou doen die het moeilijk heeft”

Zelf-compassie



Waarden



Waarden
3 componenten

• Dat wat je doet

• Hoe je iets doet (liefdevol, respectvol,
authentiek…)

• Doen wat je wilt doen (intrinsieke
motivatie)

Waarden
• Hier & Nu
• Persoonlijk
• Nooit af/ nooit klaar
• Hoeven niet te veranderen
• Leven volgens waarden terwijl

je je doel bereikt

Doelen
• In de toekomst
• Onpersoonlijk
• Klaar
• Veranderen
• Leven van doel naar doel



Waardeonderzoek: Metaforen en oefeningen

• Moeten-mogen-willen

• In je pijn zitten je waarden (pijn 
onderzoeken)

• Beschrijf je eigen grafsteen (leven 
en dood)

• Top 3 grote dromen / bucket list

• Levenskompas

• Een fijn moment

Wat zou je doen met 50 miljoen? 



Ervaren en toegewijd handelen

Durf je te leven met je angst, 
terwijl je op weg bent 

om te doen 
wat je eigenlijk wilt doen!



Toegewijd handelen

Toegewijd handelen

• Doen wat nodig is

• Geleid en gemotiveerd door waarden

• Zichtbaar gedrag

• Verborgen gedrag (psychologische acties)

• Flexibele aandacht



In de praktijk

• Geïnteresseerde huisarts/ POH GGZ kan samen met de 
patient de hoekstenen van ACT doorlopen (geschoold) 

• Elementen van ACT toepassen in psycho-sociale consult 
voering

• Begeleide zelfhulp, EMH

• Aan de slag met ACT geeft blije dokters en blije patiënten



Begeleide zelfhulp



“Life is not about waiting for the storm to pass, it’s
about learning how to dance in the rain”

Dans in de regen: Leef ACT
“ Uit onderzoek blijkt dat 
iedereen die geboren wordt 
sterft. De precieze relatie 

tussen geboorte en sterfte is 
nog niet bekent, maar dat er 
een verband is wordt intussen 

algemeen aangenomen.” 

“Zolang er nog geen medicijn 
gevonden is, wordt aangeraden 

om te dansen, huilen, 
liefhebben, boos te worden, je 
te vervelen, vrijen en lachen. 

Stap met je blote voeten in de 
modder, twijfel zoveel mogelijk 

en zing in de regen. Leven 
wordt hierdoor niet minder 

dodelijk maar wel een stuk meer 
levend”

Joris Vincken



Dank voor uw aandacht
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