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Cognitieve Gedragstherapie



transdiagnostisch:

de mens staat centraal

niet de klacht



effect boven bestaande behandeling en/of wachtlijst:

depressie verslaving

obsessief compulsieve stoornis eind stadium kanker

wanen, psychoses type 2 diabetes

werk gerelateerde stress epilepsie

angststoornis chronische pijn

trichotillomanie

evidence based:



“way of life”



ACT-visie op menselijk lijden en gezondheid









ik kan het niet

dit gaat nooit goed

dat lukt niemand

het is onmogelijk

daar ga ik aan onderdoor





we hechten veel 

waarde aan de 

inhoud

van onze gedachten 

en gevoelens: de 

kansberekeningen, 

de gutfeelings, de 

oordelen die we 

over onszelf en de 

wereld hebben



psychologische rigiditeit:

Niet meebewegen met de situatie, 

maar alle energie steken in het vechten 

tegen ongeluk of juist in een impasse 

raken. 



cliënt:

omgeving 

en/of mijzelf 

aanpassen



therapeut: 

“gedachten 

corrigeren door 

deze uit te dagen”



• ‘probleem’ oplossen met probleemgebied

• heel veel in het hoofd zitten ipv in het leven

• erg ingesleten gedachtenpatronen zijn moeilijk te 

doorbreken

• je kunt niet iets ‘ontdenken’ of ‘ontvoelen’

• veel weerstand bij cliënt/patiënt (moet iets doen wat 

tegen zichzelf ingaat)

• het komt niet altijd goed..



ACT: 

Andere houding aannemen ten 

opzichte van ons denken en voelen

Vaardigheden aanleren die helpen om 

psychologisch flexibel te worden



6 

kernprocessen 

die rol spelen 

in verandering 



Mag het moeilijk zijn?





ben je bereid?





- stimuleer bereidheid

- kleine stappen

- focus op waardevol leven

- kijken naar processen van vermijding (niet ingaan 

op inhoud van verhalen en proberen over te 

halen)

- mens zijn is soms geweldig en soms niet. Refereer 

aan eigen ervaringen om duidelijk te maken: er 

zijn nu eenmaal drempels in het leven

- empathie voor klachten, pijn, drempels..



www.act-opleiding.nl


