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Groepstraining ACT
(Acceptance and Commitment Therapy)

Hoge werkdruk, spanningen op het werk, 
problemen aan het thuisfront en dat ook nog in 
coronatijd.  We leven in een tijd waarin we de 
nodige tegenslagen te verwerken krijgen. Hoe gaan 
wij hiermee om en hoe zorgen we ervoor dat je met 
dit alles om je heen toch een waardevol leven kunt 
leiden? Hoe kun je je leven meer inrichten met dat 
wat je echt belangrijk vindt binnen alle beperkingen 
die er nu zijn?

Voor mensen die willen werken aan hun 
persoonlijke ontwikkeling, die hun leven willen 
inrichten met zaken die echt belangrijk voor ze zijn, 
die minder moeten en meer toekomen aan wat ze 
echt willen, kortom voor iedereen die flexibeler in 
het leven wil staan, geven wij een ACT training.‑

ACT is een relatief nieuwe therapievorm die 
ontwikkeld is door de Amerikanen Steven C. Hayes, 
Kelly G. Wilson en Kirk D. Strosahl. De ACT komt 
voort uit de gedragsanalyse en is gebaseerd op de 
Relational Frame Theory. 
ACT is gebaseerd op zes zuilen, waarbij het in de 
kern gaat om de filosofie dat het vechten tegen 
onvermijdelijke – soms nare – gebeurtenissen en 
omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van 
waardevol leven.

Binnen 6 sessies van 2 uur gaan we aan de slag met 
alle zes peilers van ACT met als doel “meer 
flexibiliteit m.b.t. jezelf en hoe je in het leven staat”.

We bieden de training aan middels het Hoofd, Lijf 
en Hart model van Gijs Jansen en maken hiervoor 
gebruik van de ACT-Guide.

Hoofd:
Hierbij onderzoeken we hoe je verstand vermijdt en 
controleert, hoe gedachten je kunnen raken en hoe 
je afstand kunt nemen van je verstand.
Lijf:
Hierbij gaan we actief lastige en rare dingen 
opzoeken en de focus versterken op wat er in het 
hier en nu gebeurt, zowel in je lijf als in je omgeving 
waar je deel van uitmaakt.
Hart: 
Hierbij ga je onderzoek doen naar, en handelen 
vanuit je waarden in een zachtaardige relatie tot 
jezelf.

• Aanmelden: vóór 20 december 2021

• Telefonische intake: 10 januari 2022

• Sessies via Skype: van 19:30 tot 21:30 uur op
17, 24 en 31 januari, 7, 14 en 21 februari 2022

• Kosten: € 275,- (vergoeding via aanvullende 
zorgverzekering is mogelijk)

Wij zijn Marloes van de Kreeke eigenaar van 
PMT Praktijk Joehoe! en Caroline Rietveld 
eigenaar van Mindstuff Training & Coaching.

Aanmelden of meer informatie via: 
info@pmtpraktijkjoehoe.nl of 
caroline@mindstuff.training
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