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Het hexaflex van ACT versimpeld: Het 

Hoofd, Lijf en Hart model 

 

Gijs Jansen 

 

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe therapievorm, die de laatste 

jaren steeds meer terrein wint binnen de psychologische hulpverlening. Opvallend daarbij is 

dat ACT voor alle soorten doelgroepen en problemen blijkt te werken. Dus of je nu een 

werknemer bent met een loopbaanvraagstuk, of iemand bent die lijdt aan psychoses: Het 

model van ACT past vrijwel altijd. 

Dit komt omdat we binnen ACT niet primair naar klachten kijken, maar naar de manier 

waarop iemand met die klachten omgaat. Daarin zien we bij alle soorten problemen en 

doelgroepen steeds dezelfde processen terug komen. Het meest basale proces is, dat we 

altijd geneigd zullen zijn om te vluchten voor, en te vechten tegen dingen die niet goed 

voelen. We zijn als mensen dus erg goed geworden in het vermijden en controleren van 

vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden. De eerste, en misschien wel gelijk 

belangrijkste vraag binnen ACT is, of vermijding en controle je uiteindelijk ook brengen waar 

je zijn wilt. 

Want de meeste psychische problemen die we als mensen ervaren zijn legitiem, invoelbaar, 

en bovendien bijzonder moeilijk te beheersen. Als je heel fanatiek probeert om ergens niet 

aan te denken, dan zit die gedachte waarschijnlijk de hele dag in je hoofd. Als je vurig strijdt 

tegen een opkomende paniekaanval, dan zorgt dat verzet er meestal júist voor dat de paniek 

toeneemt. En dus focust ACT zich primair niet op de klachten die iemand ervaart, maar op de 

zinloze strijd die iemand tegen zijn klachten voert. 

Acceptatie klinkt als een zwaktebod, maar is in de praktijk juist een heel actief proces, 

waarbij je alles wat je liever niet wilt ervaren doelbewust naar je toe trekt. Hierdoor kun je 

alles wat lastig is in je leven met je meedragen, terwijl je op weg gaat om je doelen en 

dromen te verwezenlijken. 
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Het model van ACT ziet er zo uit:  

 

Het idee is dat we verschillende technieken gebruiken, met 1 gezamenlijk doel: 

Psychologische Flexibiliteit. Vrij vertaald betekent dit dat je handiger leert om te gaan met 

moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden.  

De verschillende elementen van ACT kun je als volgt definiëren: 

- Creatieve Hulpeloosheid gaat over de vraag of vermijding en controle van moeilijke 
gedachten, gevoelens en omstandigheden eigenlijk wel zin heeft. Het besef dat dit 
vaak niet, of zelfs averechts werkt, maakt de weg vrij voor… 
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- Acceptatie en Bereidheid: Het actief toelaten van moeilijke, maar ook gekke en rare 

dingen in je leven. 
 

- Defusie: De explosiviteit van gedachten ontmantelen, niet door ze inhoudelijk te 
veranderen, maar door ze uit hun verband te trekken. Daarnaast afstand nemen van 
het verstand als geheel, bijvoorbeeld door het een koosnaampje te geven. 
 

- Mindfulness: Het versterken van de focus op het hier en nu, waarbij je probeert om 
het zo simpel mogelijk te houden. 
 

- Het Zelf: Verbeter de relatie met jezelf, niet door positief te denken, maar door 
compassievol te handelen. Neem afstand van je zelfbeeld en vind jezelf terug in… 
 

- Je Waarden: Gebieden die voor jou persoonlijk belangrijk zijn, en waarbinnen je 
(anders) kunt gaan bewegen. Wat als alles mogelijk is? Waarden gaan over de 
erkenning van je diepste dromen. 
 

- Toegewijd Handelen: Op weg gaan om je waarden, doelen en dromen te 
verwezenlijken, waarbij je bereid bent om moeilijke gedachten, gevoelens, 
tegenslagen en andere obstakels op de koop toe te nemen. 

 

 

Pijn, Lijden en Waarden 

Daar waar veel therapievormen uitgaan van het idee dat je klachtenvrij moet zijn om 

gelukkig te kunnen zijn, stelt ACT dat het hebben van klachten (Pijn) hoort bij het leven. Het 

is dus veel normaler dan we denken dat je je soms angstig, somber of radeloos voelt. Veel 

van de problemen die we als mensen ervaren zijn echt, en daarmee komen de bijbehorende 

gevoelens ons logischerwijs toe. De vraag is dus of je moeilijke dingen ook echt lastig mag 

vinden. 

Bovenop wat we meemaken, gaat ons hoofd vaak ook nog eens aan de haal met allerlei 

woorden, die de pijn van het leven onnodig versterken. Dit noemen we lijden. En daar waar 

we toenadering zoeken tot de pijn, nemen we bewust afstand van het lijden. En dus leer je 

binnen ACT om te voelen wat je voelt, terwijl je je verstand kunt horen ratelen. 

Daarnaast kijken we naar de persoonlijke waarden van onze cliënten. We willen weten wat 

jou diep van binnen drijft, en welke dingen jij echt belangrijk vindt. Ook hier draait het dus 

niet om klachten, maar om wat jij graag zou willen bereiken in je leven. Deze positieve focus 

doet een beroep op de intrinsieke motivatie van de cliënt, waardoor iemand vaak 

makkelijker uit zichzelf in beweging komt. 
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Als je kijkt naar wat we in holistische zin binnen ACT doen, dan zie je continu deze drie 

processen door elkaar heen lopen: Pijn, Lijden en Waarden. Dit is een mooie, maar tevens 

onvolledige versimpeling van het hexaflex, bijvoorbeeld omdat thema’s als ‘defusie’ , ‘het 

zelf’ en ‘toegewijd handelen’ inhoudelijk niet aan bod komen. En dus blijf je in de praktijk 

afhankelijk van al die verschillende termen en begrippen. 

 

Het Hoofd, Lijf en Hart model 

Toen ik 22 jaar geleden met dit werk begon, was er nog bijna niets. We hadden een model 

en vooral veel ideeën, maar het aantal concrete oefeningen was nog op twee handen te 

tellen. 

Inmiddels barst het hexaflex haast uit zijn voegen, met duizenden oefeningen en honderden 

toepassingsvormen. Het is zó groot geworden dat we moeten oppassen dat we het 

wetenschappelijke kader teveel verlaten, en/of dat het model haar praktische 

toepasbaarheid verliest.  

Voor veel professionals is het hexaflex een behoorlijk log ding, dat je niet zomaar even in de 

groep kunt gooien. Over deze praktische vertaalslag naar je cliënten toe heb ik mij de 

afgelopen jaren gebogen, met dit nieuwe model als resultaat. 

Het lastige daarbij was dat ik het hexaflex wilde versimpelen, maar dat ik wel volledig en 

wetenschappelijk juist wilde blijven in de formulering. Nieuwsgierig geworden? Goed, daar 

komt’ie dan: 

Het idee van dit model is dat ik het hexaflex heb teruggebracht tot drie hele praktische 

categorieën: Hoofd, lijf en hart. Hier zie je dit model, met de onderverdeling van de 

elementen uit het hexaflex erbij1: 

 

                                                           
1
 Dit model is nieuw en door mij ontwikkeld. Als je zelf materiaal ontwikkelt of zelf een opleiding wilt geven 

voor professionals, en je wilt dit model gebruiken of bijvoorbeeld plaatsen op je website, mail mij dan even voor 

toestemming. Met je cliënten mag je al mijn materiaal vrij delen, zolang je de app en/of de originele pdf’s 

gebruikt. Op www.act-guide.com vind je nog veel meer gratis materiaal, en daar kun je ook de algemene 

voorwaarden raadplegen voor het gebruik ervan. Doe er vooral je voordeel mee, ik leef om te delen . 

http://www.act-guide.com/
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Je ziet hier dat Creatieve Hulpeloosheid en Defusie onder Hoofd vallen. Dit is logisch omdat 

zowel de processen Controle en Vermijding, als woorden en zinnen die je kunnen raken 

(Fusie), worden aangestuurd door ons verstand: Een verstand dat bedacht heeft dat het 

geen angst of pijn wil ervaren, en dat met behulp van taal op alle mogelijke manieren 

controle wil uitoefenen op de situatie. 

Bij het Lijf zie je Acceptatie en Bereidheid, en Mindfulness staan. Ook dit is logisch omdat 

beide thema’s gaan over het voelen wat er op dat moment is. Dit hoeft dus niet per se in je 

lijf te worden ervaren, maar vooral met je lijf. Je kunt dus de bereidheid hebben om letterlijk 

te gaan ervaren waar je bang voor bent, door in een lift te stappen, of door (in mijn geval) 

een voordracht te houden voor een groep mensen. Het is dus meer dat je je lijf gebruikt om 

tot nieuwe ervaringen te komen, in plaats van dat de ervaring in dat lijf centraal staat. Dit 

kan natuurlijk wel degelijk, als je een bodyscan doet, of als je naar de directe pijn in je lijf toe 
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gaat. Maar het gaat dus verder dan de beleving van het lijf alleen, het gaat ook om het 

daadwerkelijk doen van rare en spannende dingen. 

Het Hart staat vaak symbool voor wat we werkelijk willen, dus Waarden en Toegewijd 

Handelen zijn hier logische keuzes. Ik heb hier ook het Zelf toegevoegd, omdat ik vind dat dit 

thema vooral draait om hoe jij met jezelf om wilt gaan, en hoe je dus (meer) vanuit je hart 

kunt handelen, met een beetje extra compassie naar jezelf toe. 

Heel concreet zijn dit dan de processen: 

 



Copyright © 2021, Gijs Jansen, ACT Guide. 

 

Het model in de praktijk 

Als je een zo’n groot model als het hexaflex terug brengt tot drie elementen, dan bestaat dus 

het gevaar dat je in de toepassing onvolledig wordt, of dat dingen door elkaar heen gaan 

lopen. Een versimpeling kan alleen als je de complexiteit van het ACT model goed kent. Want 

in feite ga je nu meerdere ingrediënten tegelijk gebruiken, in plaats van dat je ze los 

toevoegt. Dit vergt een goede basiskennis en veel training. 

Dat gezegd hebbende, zou het ook zomaar kunnen dat je met dit model juist heel makkelijk 

uit de voeten kunt, ook als je nog maar een pasgeboren, piepjonge en amper zindelijke ACT 

puppy bent. Dus laat ik vooral eerst uitleggen hoe ik het zelf toepas, in de stille hoop dat jij 

er dan als een vrolijke idioot mee aan de haal zult gaan. 

Het model geeft mij in de eerste plaats een overzichtelijke manier van denken. Als ik een 

cliënt hoor praten, dan probeer ik te voelen of ik met een strijdend hoofd te maken heb, met 

echte dingen die je met je lijf echt kunt voelen, of dat er een verlangen is naar meer (eigen) 

liefde en handelingen vanuit het hart. Het model geeft je dus een idee in welke hoek je de 

juiste interventie kunt vinden, op basis van deze drie vragen: 

 

 
 

1. Is er vooral sprake van een onnodig waarschuwend, controlerend en vermijdend 
hoofd? 

2. Is er vooral sprake van directe omstandigheden (pijn), waar je op een directe manier 
met je lijf contact mee kunt maken? 

3. Is er vooral sprake van een verlangen uit het hart, naar meer (eigen)liefde en 
voldoening op basis van persoonlijke waarden? 

 
 

 

Bijvoorbeeld: Een vrouw vertelt dat ze een half jaar geleden plotseling ontslagen werd op 

haar werk, waarna ze er ook nog eens achter kwam dat haar man een affaire had met haar 

beste vriendin. Hij liet haar en hun zoontje van 8 vervolgens achter met een hoop schulden, 

en vertrok met de noorderzon. Ze zit er verslagen bij tijdens het eerste gesprek. 

Wat voel je hier bij? 

De meeste mensen zullen beamen dat we hier vooral te maken hebben met directe 

omstandigheden (2), die het logisch en invoelbaar maken dat iemand het even niet meer ziet 

zitten. Doordat je dit weet, krijg je gelijk ook al een duidelijk idee van waar je je interventie 

kunt zoeken: Binnen Acceptatie en Bereidheid, en Mindfulness. Het gaat er dan om dat je 

samen met de cliënt stil mag staan bij wat er allemaal is gebeurd, dat je samen de pijn mag 

voelen van het ontslag, het bedrog, en alle ellende daar omheen. 
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Je kunt je natuurlijk afvragen waarom dit niet valt onder nummer 1. Want natuurlijk zal deze 

cliënt ook een actief hoofd hebben dat zegt dat het oneerlijk is, onrechtvaardig, en dat het 

nooit meer goed komt. De vraag binnen ACT is altijd: Welk proces voert de boventoon? Is 

dat de strijd van het hoofd, of de pijn van het leven? 

Let op de laatste zin van het voorbeeld: ‘Ze zit er verslagen bij’. Hieruit kun je afleiden dat 

het niet de strijd is die de boventoon voert, maar de omstandigheden zelf. 

Als je het stukje leest, vind je het dan invoelbaar dat iemand zich rot voelt, op basis van die 

omstandigheden? Als je direct snapt waarom iemand het in die specifieke situatie niet meer 

ziet zitten, en als je denkt dat jij als mens zelf, in die situatie, waarschijnlijk net zo boos en 

verdrietig zou zijn, dan heb je meestal te maken met pijn. 

Nog een voorbeeld: 

Een man komt binnen en zegt dat hij al maanden depressief is. Hij mist de voldoening in zijn 

leven, en vindt dat het niets voorstelt wat hij doet. Hij heeft alles: Een leuke vrouw, een kind, 

een goede baan. Hij begrijpt dan ook zelf niet waarom hij zo ongelukkig is. 

Enig idee? Wat voel je hier bij? 

Je kan in dit voorbeeld twee kanten op. Je merkt duidelijk dat de directe pijn ontbreekt, 

toch? Er zijn dus geen directe omstandigheden die zijn gemoedstoestand veroorzaken. Mee 

eens? En dus valt het lijf (2) af. 

De vraag is dan of zijn depressieve gevoelens vooral worden veroorzaakt door een hoofd dat 

roept dat hij niets waard is en dat het allemaal niets voorstelt wat hij doet (1), óf: Dat hij 

daadwerkelijk niet doet wat hij eigenlijk zou willen met zijn leven (3). En nogmaals: In de 

praktijk zul je merken dat het hoofd, het lijf en het hart alle drie een rol spelen. De vraag is nu 

vooral wat het belangrijkste proces is. In feite probeer je dus therapeutisch gezien de krent 

uit de pap te plukken. 

In dit geval kun je letterlijk vragen: ‘Merk je vooral dat je hoofd een loopje met je neemt, 

doordat het je steeds maar zegt dat je niks waard bent, of merk je dat er echt iets concreets 

ontbreekt aan je leven? Met andere woorden: Heb je vooral last van een zeurend hoofd, of 

is het grootste probleem dat je niet doet wat je eigenlijk zou willen doen?’ 

Ik gok dat er op beide vlakken misschien wel evenveel te halen valt. Op deze manier kom je 

binnen een minuut tot de kern bij iemand, voel je dat?  

Je had ook alle klachten uit kunnen vragen, je had het label ‘depressie’ kunnen plakken, of 

iemand met positieve gedachten tijdelijk wijs kunnen maken dat het allemaal wel meevalt, 

en dat er zo veel is om voor te leven. ACT draait om het aanraken van de plek waar het ’t 

meeste schuurt, daar waar iemand het ’t lastigst heeft. Dat gewoon even samen mogen 
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voelen is dus een doel op zich. We willen mensen laten ervaren dat ze in staat zijn om bij 

hun pijn te zijn. 

Ik hoop dat je voelt hoe vrij je bent om dit model op je eigen manier te hanteren. Sommige 

professionals zitten vanuit hun eigen stijl standaard meer op waarden (hart), en wat minder 

op de pijn (lijf). En dat is ook helemaal prima! 

Er zijn dus meerdere wegen die naar Rome leiden, en je kunt wel degelijk je eigen stijl 

integreren binnen dit model. In de ACT community zie je dit heel mooi terug bij grondleggers 

Steven Hayes en Kelly Wilson. Daar waar Hayes eerder geneigd zal zijn om op de worsteling 

te gaan zitten, daar zal Wilson geen kans onbenut laten om het over waarden te hebben met 

zijn cliënten. Probeer dus te voelen wat iemand met je doet, vanuit het besef dat je vrij bent 

om het vervolgens op je eigen, unieke manier aan te pakken. 
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Dit artikel is een voorpublicatie van het nieuwe boek ‘ACT in Groepen’, dat begin mei 
verschijnt: 
 

 
 
 

Na de bestellers 'Time to ACT!', 'How to ACT' en 'Uit liefde voor jezelf', komt Gijs 
Jansen nu met een ultiem boek voor het werken met ACT in groepen. Met behulp 

van een hagelnieuw en baanbrekend model, en een glashelder protocol van 6 
sessies, dat voor iedere doelgroep 1 op 1 gebruikt kan worden, zul je stap voor stap 

leren hoe je dit vrolijke gedachtegoed binnen je waardevolle werk kunt gaan 
toepassen. 

 
Je krijgt tijdens het lezen aan de lopende band tips, trucs en nieuwe oefeningen 

aangereikt. Cliënten krijgen een uitgebreide handleiding, die je als pdf gratis kunt 
downloaden, en die je helemaal vrij mag gebruiken, zo vaak je maar wilt. Daarnaast 
kunnen jij en je cliënten gebruik maken van allerlei extra online leermodules in de 
ACT Guide App. Met dit boek krijg je werkelijk alle tools in handen om ACT op een 

speelse manier toe te gaan passen, bij alle soorten problemen en doelgroepen die je 
maar kunt bedenken. 

 

  

Reserveer nu. Let op! Als je dit boek bestelt via  

www.act-guide.com/boeken  

gaan de royalty’s naar het Rode Kruis 

http://www.act-guide.com/boeken
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