Patiënteninformatie

Acceptance and Commitment Therapy ACT
Inleiding
Uw behandelaar heeft u geadviseerd om deel te nemen aan de deeltijd behandeling ACT (spreek uit als
‘ekt’). ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en wordt gegeven in een groep. In deze
folder leest u kort wat u hiervan kunt verwachten. Tijdens de behandeling krijgt u nog meer informatie.
Wat is ACT?
ACT is vorm van therapie waarbij u door ervaring leert anders te denken en te doen. Doel is het
vergroten van de ‘psychologische flexibiliteit’. Dit houdt in dat u leert op een andere manier om te gaan
met uw problemen, zodat u hier niet steeds in vastloopt. Daardoor kunt u zich bezig houden met de
meer waardevolle dingen in uw leven.
ACT bestaat uit twee belangrijke onderdelen: Acceptance & Commitment.
Bij het Acceptance-onderdeel leert u om te gaan met uw persoonlijke obstakels. U leert:
ruimte te maken voor vervelende gevoelens;
afstand te nemen van moeilijke gedachten;
op een andere manier naar uzelf te kijken;
en tenslotte uw aandacht te richten op het hier en nu.
Het Commitment-onderdeel richt zich op het weer opnieuw investeren in uzelf. U begint met stilstaan bij
wat u echt belangrijk vindt in het leven. Vervolgens kiest u ervoor om weer te investeren in deze dingen
die er echt toe doen.
Voor wie is ACT?
De behandeling is bedoeld voor mensen die last hebben van psychische klachten. Bijvoorbeeld angst
en depressie, mogelijk in combinatie met een lichamelijke ziekte of aandoening. Deelnemers willen zich
niet meer belemmerd voelen door deze klachten en een waardevoller en bevredigender leven leiden.
Inhoud behandeling
De behandeling bestaat uit een aantal dagdelen per week verspreid en duurt ongeveer drie maanden.
Er zijn maximaal 8 deelnemers per groep. We werken met verschillende vormen van behandeling zoals
gesprekstherapie, dramatherapie, mindfulness en psychomotorische therapie. U brengt het geleerde
thuis in de praktijk met huiswerkopdrachten behulp van de E-health module Voluit Leven.
Praktische informatie
Meld u zich de eerste keer bij de balie van de polikliniek Psychiatrie.

Alle groepstherapeuten hebben geheimhoudingsplicht. Zij bespreken alleen uw therapieproces met
collega’s van het behandelteam (multidisciplinair overleg). De groepsleden hebben ook een
geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat u buiten de groep niet met naam en toenaam over andere
groepsleden mag praten.
Kom alle sessies op tijd en probeer zo min mogelijk afwezig te zijn. Moet u afzeggen, doe dit dan ruim
van tevoren en geef door waarom u niet kunt komen.
Bereikbaarheid
Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, dan kunt u contact opnemen met de Zorgkern
Ziekenhuispsychiatrie, van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren op telefoonnummer: (076)
595 1016
Meer lezen over psychiatrie bij Amphia?
Ga naar afdeling Psychiatrie

(https://www.amphia.nl/afdelingen/psychiatrie)

Acceptance and Commitment Therapy ACT

