
Cursus - en therapie-aanbod in Vlaanderen

Wil je leren om:

 •	 moeilijke gedachten los te laten 

•	 met	lastige	situaties	om	te	gaan

•	 je	leven	terug	zelf	in	handen	te	nemen	

	 i.p.v.	emoties	(zoals	angst,	boosheid,	

verdriet),	pijn	of	de	verwachtingen	van	

anderen	je	leven	te	laten	leiden

Praktische info: 

•   8-weken, 2 uur per week. 
 Daarnaast krijg je nog opdrachten voor thuis 

mee om het goed onder de knie te krijgen in 
je eigen leven. Je krijgt hiervoor een syllabus 
en geluidsfragmenten waar je thuis mee aan 
de slag kan. 

 En je ontvangt gedurende 2 jaar maandelijks 
een e-mailondersteuning om de geleerde 
vaardigheden te blijven gebruiken.

•   Individuele begeleiding
 Aanvullend kan men een individuele be-

geleiding volgen bij één van onze ACT- 
therapeuten in Vlaanderen. 

 Kijk voor het aanbod op de website 
 (www.ACT-Academie.be) of mail naar 
 info@act-academie.be

ACT now

Genoeg van strijden met jezelf? Wil je weten wat 
je écht met je leven aan wil en daar ook voor gaan?
Pak het aan met een 8-weken cursus ACT!

Je vindt ons op diverse locaties in heel Vlaanderen! 
Meer info over de cursussen, locaties en data vind 
je op: 
www.act-academie.be

Je vindt ons ook op Facebook en Twitter.

ACT voor jongeren

Er worden tevens cursussen georganiseerd 
speciaal op maat van jongeren.

“Als je iemand een vis te eten geeft, 
voed je hem slechts één keer.
Als je hem leert vissen, 
kan hij voortaan zichzelf voeden.”
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Wat is ACT?

ACT is een afkorting voor Acceptance and 
Commitment Therapy en is een nieuwe the-
rapievorm binnen de gedragstherapie.
Het is een wetenschappelijk onderbouwd 
behandelingsmodel voor een brede waaier 
aan psychische klachten, zoals allerlei 
angsten en fobieën, stress, burn-out, 
 depressieve klachten, CVS, pijn, verslaving, 
eetstoornissen, minderwaardigheids- en 
schuldgevoelens enz.

De United States Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration (SAMHSA) heeft 
ACT onlangs benoemd tot evidence based 
behandeling.

ACT wordt steeds meer toegepast binnen 
de geestelijke gezondheidszorg... omdat 
het écht werkt!

Wat leer je

In een ACT-cursus krijg je technieken en 
ervaringsgerichte oefeningen aangereikt om 
te kunnen omgaan met problemen of tegen- 
slagen waar je mee geconfronteerd wordt.

Je leert gaandeweg:
•   minder te piekeren
•   minder verstrik te raken in je denken, in het  

verleden of in de toekomst
•   minder te vechten met en te lijden onder emoties 

zoals angst, verdriet, teleurstelling, kwaad heid, 
onzekerheid, schuldgevoelens en pijn

•   in contact te komen met jezelf en met wat je 
écht met je leven wil doen (i.p.v. bv. te leven 
volgens de verwachtingen van anderen)

•   zachter te worden naar jezelf en anderen
•   meer rust te vinden

Wanneer je deze vaardigheden hebt aangeleerd 
kan je ze ook in de toekomst gebruiken voor 
andere moeilijke situaties.

Ervaringen van cursisten

Cursisten vertellen dat ze ontdekken wat ze zelf 
met hun leven willen doen en daarin belang-
rijke stappen zetten. Ze ervaren meer daad-
kracht en nemen situaties sneller in handen.

Mensen voelen zich sterker staan in hun 
leven. Ze laten zich minder bepalen door hun 
angst en geschiedenis.

Ze vertellen dat hun productiviteit en ener-
gieniveau stijgt. Dat ze minder tijd verliezen 
aan zinloos  gepieker.

Vanaf de 4de sessie merken deelnemers al 
de invloed op het vlak van mentale rust en 
energie. 

“Binnenin mij heb ik de sereniteit om te 
aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
de kracht om te veranderen wat kan ver-
anderd worden, 
en de wijsheid om het verschil tussen 
beiden te zien.”

“What would you do 
if you weren’t afraid?”

“The fears for tomorrow
Regrets of yesterday
Two thieves that rob us, girl
From the joy of this moment.”
(admiral freebee)


