
THERAPIE- EN OPLEIDINGSCENTRUM

AANBOD EN WERKWIJZE

Individuele begeleiding
Groepspraktijk te Ranst en Edegem.
Tijdens een intakegesprek gaan we samen met 
jou op zoek naar de aanpak die het beste past bij 
je hulpvraag. Het kan hierbij gaan om één of een 
 combinatie van de volgende methodes:
• ACT
• gedragstherapie
• mindfulness
• compassie
• voedingspsychologie
 Je kunt je aanmelden door telefonisch contact 

op te nemen of een e-mail te sturen.

Groepscursussen
Verspreid over heel Vlaanderen.
In onze cursussen ligt de nadruk op het trainen van 
vaardigheden. Het zijn geen praatgroepen. Echter, 
de sfeer van medemenselijkheid tussen de groeps-
leden en de trainer draagt in belangrijke mate bij 
aan het positieve e� ect van de cursus. 
Wij bieden de volgende groepscursussen aan:
• ACT-cursus (8 sessies)
• Voedingspsychologie & ACT
• Mindfulnesscursus
• Compassie workshops
• Terugkomsessies voor wie reeds ACT, mindful-

ness of compassie heeft gevolgd

 Voor de cursussen kan je jezelf aanmelden   
 op de website.

WIE ZIJN WIJ?

De ACT Academie is een therapie- en opleidings-
centrum. Wij zijn gespecialiseerd in  Acceptance 
and Commitment Therapy (ACT), gedragstherapie, 
 mindfulness, compassie en voedingspsychologie.

Ons team bestaat uit erkende klinisch psychologen, 
psychotherapeuten, pedagogen en ervaren trainers, 
allen met een specialisatie in ACT en/of in voedings-
psychologie.

Acceptance & Commitment Therapy
•

Mindfulness
•

Compassie
•

Gedragstherapie
•

Voedingspsychologie

INDIVIDUELE
 BEGELEIDING en 

GROEPSCURSUSSEN

ACT voor particulieren

Massenhovensesteenweg 37B 
(let op! het is niet 37bis)

2520 Ranst

0468/34.54.92
www.act-academie.be
info@act-academie.be

facebook.com/actacademie



De nieuwe vorm van gedragstherapie - creëer je eigen leven: bewust & vriendelijk voor jezelf

WAT LEER JE CONCREET?

Onze individuele begeleiding en cursussen geven 
je concrete handvatten om deze vaardigheden te 
 leren:
1. Bewuster leven, meer in contact te komen met 

 jezelf én je omgeving, wat zorgt voor meer 
 genieten.

2. Minder verstrikt raken in onwerkbare gedachten 
en piekeren.

3. Omgaan met, en minder te lijden onder  emoties zoals 
angst, verdriet, kwaadheid en schuld gevoelens.

4. Ervaren dat jijzelf je leven in handen hebt i.p.v. dat 
moeilijke gevoelens, storende gedachten en ver-
wachtingen van anderen je leven leiden.

 Ons gehele aanbod steunt op wetenschappelijk 
 onderbouwde technieken uit de gedragstherapie.

WELKE METHODES GEBRUIKEN WE?

ACT
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is één 
van de nieuwe therapievormen binnen de gedrags-
therapie. Het doel van ACT is je te helpen zowel een 
bewust als een waardevol leven te leiden. Je leert 
omgaan met het onvermijdelijke ongemak dat daar-
bij  opkomt, zoals moeilijke gevoelens, storende ge-
dachten en pijnlijke lichaamssensaties. Daarbij is er 
ook ruimte om aan bijkomende, externe problemen 
te werken.

MINDFULNESS
Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde 
aandachtstraining, waarbij je leert zonder te oor-
delen bewust aandacht te geven aan wat hier en 
 nu is. 

VOEDINGSPSYCHOLOGIE & ACT
Voedingspsychologie is een wetenschappelijk 
domein dat gaat over het e� ect van voeding op 
je psychisch welbevinden. Via voeding werken we 
aan psychisch welbevinden, angsten, sombere 
stemming, concentratieproblemen, vermoeid-
heid, pijn enz. 

COMPASSIE
Veel mensen zijn erg streng en hard voor zichzelf 
uit schrik lui te worden of niet vooruit te komen. 
Uit onderzoek blijkt echter dat harde zelfkritiek 
juist leidt tot meer vermijdingsgedrag. Compas-
sie, waarbij je vriendelijk voor jezelf leert zijn, leidt 
daarentegen tot meer daadkracht en  emotioneel 
welbevinden.
Via verschillende soorten oefeningen trainen we 
het voornemen om vriendelijker met jezelf om te 
gaan. Waarom? Omdat het beter werkt!

Door de actieve en 
‘down-to-earth’ aanpak, 

merken cliënten en  cursisten 
vaak op korte tijd betekenis-

volle  veranderingen op in 
hun leven

VOOR WIE?

Onze individuele begeleidingen en cursussen 
kunnen je helpen wanneer je:
• bewuster wilt leren leven
• een doel in je leven mist en dit wilt uitzoeken 

(los van sociale druk en verwachtingen van 
 anderen)

• last hebt van psychische en/of lichamelijke 
klachten, zoals: 
• depressie, angst, fobieën, paniek, piekeren
• schuldgevoelens, een laag zelfbeeld, weinig 

zelfvertrouwen
• ADHD, geheugen- of concentratieproble-

men
• burnout, vermoeidheid, CVS, pijnklachten
• ongezonde relatie met eten, lichte verslaving
• fysieke klachten zoals pijn, lichamelijk on-

verklaarde klachten, chronische ziekten, 
 darmklachten, vaak ziek of verkouden 

De tragedie van het leven is niet dat het te vlug eindigt, wel dat we te lang wachten om ermee te beginnen.


