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Voorwoord
Binnen de psychologische begeleiding van mensen is
ondersteuning door eHealth de laatste jaren steeds
belangrijker geworden. Je kunt hier natuurlijk van alles
van vinden. Met name de hulpverleners zelf zijn nog
weleens bezorgd dat het belang van het directe,
persoonlijk contact tussen therapeut en cliënt op den duur
wordt ondermijnd, door alle zelfhulpboeken en online
programma’s die mensen tegenwoordig tot hun
beschikking hebben.
De heilige illusie binnen deze argwaan is nog steeds, dat
we zijn gaan geloven dat de therapeutische relatie binnen
iedere therapievorm hét belangrijkste, werkzame
bestanddeel vormt voor de effectiviteit van je programma.
Deze hardnekkige misvatting stamt nog uit de jaren
tachtig van de vorige eeuw, waarin de persoonsgerichte,
humanistische therapieën van met name Carl Rogers en
Abraham Maslow de scepter zwaaiden.
En hoewel je het qua gevoel natuurlijk helemaal eens kunt
zijn met de cruciale rol die persoonlijk contact in therapie
dient te spelen, is het daarnaast ook verstandig om naar
de harde, wetenschappelijke feiten te kijken. Daaruit blijkt
namelijk dat online programma’s (zeker in combinatie met
het lezen van een zelfhulpboek) net zo effectief, en soms
zelfs effectiever zijn dan old school therapie, en dat terwijl
er geen enkele therapeut aan te pas komt! Het is daarom
erg belangrijk dat zowel cliënten als professionals open
staan voor de positieve invloed die eHealth kan hebben op
de mentale gezondheid van mensen.
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Dat neemt niet weg dat de therapeutische relatie
weliswaar geen cruciale, maar natuurlijk wel degelijk een
hele belangrijke rol kan spelen bij het stimuleren van
gedragsverandering. Binnen ACT Guide denken we dan
ook dat júist een combinatie van persoonlijk contact,
eHealth, én ondersteuning door literatuur, zal zorgen voor
een cumulatief effect (1+1+1=5) in het welbevinden van
cliënten, zowel op de korte, maar vooral ook op de lange
termijn. De grote achilleshiel van de meeste
therapievormen, is dat ze op de lange termijn vaak niet zo
goed werken. Dit kun je verklaren vanuit een contextuele
analyse: Therapie is altijd tijdelijk, dus als de therapie
verdwijnt, dan ebt meestal ook het therapeutisch effect
weg. Tot je de therapie bewust gebruikt om in te grijpen in
het leven (de context) van de cliënt zelf, waardoor de
therapie een eigen leven gaat leiden.
Zowel voor jou als professional, als voor je cliënten, zal
onze eHealth veel eerder een verlichting vormen, dan dat
het zal aanvoelen als een bedreiging. We nemen jou
namelijk feitelijk al het zware werk uit handen, waardoor
je júist tijd overhoudt om je volledig te kunnen focussen
op het directe contact met je cliënt. Deze zal op zijn beurt
geen bandje hoeven af te draaien, en veel vragen al
beantwoord zien in de online modules en literatuur.
De kern blijft dus de therapie zelf, waarin jij samen met je
cliënt onderzoekt waar hij of zij naartoe wil in het leven.
De tools van dit programma zorgen er vervolgens voor dat
alles makkelijker, sneller en vrolijker zal verlopen dan je
ooit had durven dromen.
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Inleiding
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) richt zich niet
op het behandelen van klachten, maar op het veranderen
van gedragsprocessen, zoals vermijding, controle, en
toegewijde actie. Daar waar een klachtenbeeld per cliënt
nogal kan verschillen, daar zijn deze processen vaak bij
iedereen hetzelfde.
De gemene deler is dat we allemaal op onze eigen manier
worstelen met de lastige dingen van het leven, en de
steeds ingewikkelder wordende eisen die de maatschappij
ons oplegt. Het is om die reden dat ACT bij uitstek
geschikt is voor de eerstelijns psychologische zorg. Want
in plaats van dat de specifieke klacht centraal staat, ligt
binnen ACT de primaire focus op deze universele
worsteling, waarbij lastige gedachten, gevoelens en
omstandigheden vaak onvoldoende bestaansrecht krijgen.
Mensen leren binnen dit programma een aantal cruciale
psychologische vaardigheden:


Onderzoek naar controle en vermijding, met de
vraag of dit op de lange termijn functionele coping
strategieën zijn.



Het actief toelaten van lastige gedachten, gevoelens
en omstandigheden, als alternatief voor deze
controle en vermijding.
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Afstand nemen (en zelfs de-identificeren) van het
denken, met behulp van mindfulness en defusie.



Het stimuleren van meer zelfcompassie.



Het onderzoeken van wat iemand echt belangrijk
vindt in zijn leven (waarden).



Op weg gaat om je doelen en dromen te
verwezenlijken, terwijl je alle lastige gedachten,
gevoelens en omstandigheden op de weg daar
naartoe actief op de koop toe neemt (toegewijde
actie).

Je merkt het al: Dit is nogal wat. ACT is veel meer een
manier van leven dan een therapievorm voor een
specifieke klacht. Het traject met jou als begeleider is
hopelijk een eerste, onuitwisbare positieve aanzet in dit
proces. Daarna zal het leven de leraar zijn, en kan je cliënt
al deze vaardigheden naar hartenlust gaan toepassen, bij
alles dat hij op zijn weg tegenkomt.
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De opzet en onze visie
In dit protocol maak ik gebruik van mijn nieuwe model,
dat gebaseerd is op Acceptance and Commitment Therapy
(ACT). Het model heeft drie componenten: Hoofd, Lijf en
Hart. Dit protocol heeft daarom ook drie gelijknamige
delen. Het idee is dat je
-

leert om afstand te nemen van de (strenge)
programmering van je hoofd. Hierdoor word je je
bewust van wat je van huis uit allemaal aan regels
en opvattingen hebt meegekregen.

-

Vervolgens kun je met je lijf bewust gaan voelen
wat jij zelf vindt van deze programmering, en of
deze eigenlijk wel past bij wie jij zelf zou willen zijn.
Als je met je lijf contact maakt met alles wat je
denkt, voelt en ervaart, dan wordt het makkelijker
om bewustere keuzes te gaan maken.

-

Die keuzes maak je vanuit je hart, door te
onderzoeken wat je diep van binnen eigenlijk zou
willen doen met je leven. Hierdoor komt je gedrag
veel meer in lijn met je persoonlijke waarden, en
wordt je leven dus echter, en helemaal van jou.

De cliënt krijgt per thema telkens een aantal oefeningen,
die hem of haar hopelijk al een behoorlijk eind op weg
zullen helpen. Uiteraard worden de thema’s tijdens de
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sessies toegespitst op de hulpvraag en de persoonlijke
doelstellingen van de cliënt.
De inhoud van het programma bestaat dus uit:


Een protocol van 5 sessies van 30-45 minuten,
flexibel hanteerbaar, met natuurlijk ook de
mogelijkheid om als professional eigen oefeningen
te introduceren, en een eigen stijl.



De cliënt krijgt, naast de fysieke sessies, toegang
tot de ACT Guide App, en daarmee tot 10 mapjes
met oefeningen, die daags voor en direct na iedere
sessie worden doorgestuurd. De inhoud hiervan sluit
naadloos aan op de thema’s van de bijeenkomsten
zelf.



De cliënt krijgt, of schaft zelf het boek ‘Uit liefde
voor jezelf’ (en eventueel ‘Vrij zijn kun je leren’)
aan, als fysiek naslagwerk, en als extra stimulans
om alles uit het programma te kunnen halen.

Onze visie en ons doel is dat onze eHealth voor alle
cliënten gratis beschikbaar moet zijn. Als je de app
download, dan krijg je dus in de eerste plaats toegang tot
deze gratis cliëntenversie. Als je vervolgens klikt op de
banner ‘Ben jij een professional? Klik hier’, dan krijg je
toegang tot onze complete database, en kun je onbeperkt
cliënten toevoegen, die je dan ook weer onbeperkt van
gratis eHealth kunt voorzien.
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Voor cliënten is de app dus altijd gratis en onbeperkt
toegankelijk. Voor professionals is de app de eerste maand
gratis, en daarna kun je ervoor kiezen om
-

Niets te doen. Je account vervalt dan automatisch.

-

Te kiezen voor een Pro account. Je kunt dan geen
cliënten toevoegen, maar de database wel
gebruiken als leertool voor je eigen professionele
educatie op basis van ACT. Zo hebben we meer dan
125 uur aan video-demonstraties voor je klaar
staan, kun je deelnemen aan live Webinars,
artikelen lezen, enzovoort, enzovoort.

-

Te kiezen voor een Master account. Je krijgt dan
toegang tot alles, en je kunt onbeperkt cliënten
toevoegen.

Iedereen die zich weleens heeft verdiept in het maken van
apps, weet hoe kostbaar het is om zo’n ding te maken,
laat staan om hem dan ook nog eens continu verder door
te ontwikkelen. We ontkwamen in ons plan dus niet aan
een minimaal verdienmodel. Met het geld dat we ophalen,
maken we nieuwe content en ontwikkelen we nieuwe
functionaliteiten, waar vervolgens alle gebruikers weer
profijt van hebben. Op het moment dat ik dit schrijf,
hebben we 1500 professionals op onze app, en, misschien
nog wel belangrijker: Meer dan 20.000 cliënten (!).
Mocht je overwegen om een basis- of vervolgopleiding bij
ons te gaan doen, weet dan dat je hier standaard een pro
jaarlicentie gratis bij krijgt. En bedenk dan ook dat je de
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eHealth die je aan je cliënten geeft via de app, zelf ook
mag doorberekenen. Dus: Stel dat je voor ieder gesprek 5
euro extra vraagt voor online ondersteuning met de app,
dan heb je een jaarlicentie in 70 gesprekken volledig terug
verdiend.
Ik zeg dit even omdat mensen de toegevoegde waarde
van de app vaak wel zien, maar niet durven door te
vertalen in hun tarieven.
Doe dit vooral wel, zou dus mijn advies zijn.
Als je werk vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan is
de kans groot dat er een potje is voor eHealth, en dat de
app je per jaar meer oplevert dan hij kost. Dit is misschien
ook een optie om in je achterhoofd te houden.
Een leuk laatste weetje is dat alle content die je doorstuurt
na je cliënten voor hen altijd beschikbaar blijft, ook als jij
besluit om na een maand geen licentie aan te schaffen.
Alle cliënten die via jou dan de app hebben gekregen,
houden dan gewoon de app, mét alles wat jij ze gestuurd
hebt. Zij kunnen dus ook maanden, en zelfs jaren na jouw
afmelding nog steeds open, vrij en volledig gratis toegang
krijgen tot alle meditaties, games, artikelen en animaties
die jij ze gestuurd hebt.
Dit maakt dat de app in de basis echt helemaal gratis en
toegankelijk is voor iedereen. Dit betekent ook dat je
alleen een betaalde account hoeft aan te schaffen als je
langdurig educatie voor jezelf wilt, en/of structureel met
cliënten wilt werken binnen de app. Als je gewoon een
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maand lang alles wilt delen met iedereen, dan kan dit
helemaal gratis, en zonder voorwaarden.
Ik hoop dat je nu voelt dat er een hoop verborgen
idealisme schuilt in wat we doen. ACT Guide is in de eerste
plaats een open kennisplatform, waarin we hopen dat
mensen zoveel mogelijk leuke en lieve dingen met elkaar
gaan delen. Voel je dus vooral helemaal vrij om dit naar
hartenlust te doen!
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Download nu de app uit de store.
Je kunt hiervoor deze QR-codes gebruiken:

Voor Android

En voor Apple:
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Uitleg van de EHealth in
onze ACT Guide App
Als je wilt dat je gesprekken effectief zijn op de lange
termijn, dan is het cruciaal dat iemand op basis van die
gesprekken zelf gaat oefenen met de technieken die je
aanreikt, in zijn eigen context. Als je het alleen bij praten
houdt, dan zullen je cliënten vroeg of laat weer terugvallen
in oude patronen. Dit is ook logisch, aangezien de
gesprekken met jou tijdelijk zijn. Als je duurzame
veranderingen wilt doorvoeren in iemand zijn leven, dan
zal dit dus vooral in het leven van de persoon zelf moeten
gaan gebeuren.
Een zelfhulpboek kan daarin een belangrijk anker vormen,
als een soort fysieke vertegenwoordiger van de
gesprekken met jou, en een reminder in het ‘echte’ leven
van de cliënt. Een boek kan mee op vakantie, waar een
techniek als ‘mindfulness’ live kan worden toegepast bij
het kijken naar een palmboom, of het voelen van de zon
op je gezicht.
Met onze app maken we dit anker nóg laagdrempeliger,
interactiever, leuker en directer. Met kleine maar krachtige
filmpjes van ongeveer anderhalve minuut lengte, met
games, animaties, geleide meditaties, korte opdrachten en
inspirerende teksten, krijgt de cliënt het ACT
gedachtegoed in hapklare brokken opgediend. De hoop is
dus dat de content uit onze app niet alleen tijdens, maar
ook na het traject met jou een blijvende positieve invloed
zal hebben binnen het leven van je cliënten, en dat ze
door de app ook sneller, vaker en met meer direct gevoel
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zullen terugdenken aan de gesprekken die ze met jou
hebben gehad.
Als ACT-professional is een licentie op de ACT Guide App
dus een absolute aanrader, en dat zeg ik echt niet als
verkooppraatje. We hebben deze app in de basis eigenlijk
voor onszelf gemaakt, omdat we in de eerste plaats onze
eigen cliënten graag wilden voorzien van state of the art
e-learning. Met 1 licentie kun je, zoals gezegd, onbeperkt
cliënten toevoegen, die de app vervolgens allemaal gratis
kunnen downloaden. Zij krijgen dan de content die jij ze
toestuurt.
Ik zal je laten zien hoe het werkt:
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Dit is het startscherm van onze app. Je ziet dat we
Trainingen hebben, een Speelplaats, en E-learning.
Onder ‘Training’ vind je een keur aan specialistische
programma’s, zoals het protocol uit dit boek, ‘ACT in
revalidatie’, ‘ACT in groepen’, en nog veel meer.
In de ‘Speelplaats’ kun je met behulp van een handige
zoekfunctie losse oefeningen zoeken, bijvoorbeeld een
waardenlijst, een artikel over acceptatie, of een
inspirerende TED-talk.
Onder ‘E-learning’ vind je allerlei modules die onze
opleidingen ondersteunen, een bibliotheek met artikelen,
en een videotheek met ongeveer 100 uur (!) aan
opgenomen Webinars en demonstratie-video’s voor jou als
professional. We kunnen dus gerust en zonder schaamte
zeggen dat je echt in een schat aan materiaal terecht
komt.
Het 5 sessie protocol staat dus onder ‘Training’. Als je daar
op klikt, dan zie je de lijst met trainingen, en klik je op ‘5sessie ACT protocol POH-GGZ’. Ook als je niet in de POHGGZ werkt, mag je dit programma uiteraard gebruiken. Je
ziet dan dat de training bestaat uit 11 mapjes of sessies:
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De sessies staan op volgorde, met allereerst een mapje
speciaal voor jou, met een welkomstwoord van mij, uitleg
van het programma, instructiefilmpjes en dit boek.
Daaronder staat het mapje ‘Ter voorbereiding van je
eerste gesprek’.
Dit mapje kun je als geheel doorsturen naar je nieuwe
cliënt, bij voorkeur 1 tot 2 weken voor het eerste gesprek.
Je doet dit door op het papieren vliegtuigje te klikken (in
het oranje vierkantje), door dan een cliënt te selecteren,
en vervolgens op ‘Verstuur’ te klikken. Zo simpel is het.
Als je nu wilt weten hoe je een cliënt moet koppelen,
download dan vooral de app, en je zult onder het poppetje
(links van het midden onderin het scherm) een tutorial
vinden die je uitlegt hoe je dat moet doen.
De cliënt krijgt dit mapje dan in zijn eigen, gratis versie
van de app te zien, en kan zich dus gaan voorbereiden op
het eerste gesprek, met het kijken naar inspirerende
filmpjes, het invullen van de Fit test, en het stellen van
doelen.
Vervolgens doe je het eerste gesprek, en stuur je het
mapje ‘Na je eerste gesprek’ door. Een paar dagen voor
sessie 2 stuur je het mapje ‘Ter voorbereiding van je
tweede gesprek’, enzovoort, enzovoort.
Dit klinkt misschien in eerste instantie als een hoop gedoe
en veel werk, maar geloof mij, het tegendeel is waar. Als
je eenmaal door hebt hoe het werkt, dan zul je merken
dat je veel minder tijd kwijt bent, en dat je sessies veel
soepeler zullen verlopen.
Het enige dat je moet doen, is in je agenda (bijvoorbeeld)
de afspraak voor gesprek 2 plannen, waarbij je dan een
dag of 4 daarvoor noteert dat je even het mapje met
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oefeningen naar je cliënt doorstuurt. Dat doorsturen is met
2x klikken gebeurd. Op deze manier kun je systematisch
werken met cliënten.
Dus: in je agenda staat dan bijvoorbeeld:
7 juni: mapje ‘Voorbereiding gesprek 2’ doorsturen aan
Jan …
11 juni 11:00: 2e gesprek Jan … (en dan direct na het
gesprek het mapje ‘Na je tweede gesprek’ doorsturen)
That’s it!
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het helemaal op
je eigen manier te doen, door je eigen sessies samen te
stellen in je favorieten, en zelfs door complete, eigen
trainingen te bouwen als jij dat wilt. Voor nu ga ik er even
vanuit dat je vooral een makkelijk en behapbaar
basisprogramma wilt, zonder al teveel gedoe.
De omschakeling die we hier misschien van je vragen, is
dat je regelmatig een minuut of 5 inruimt om mensen
content toe te sturen via de app, zoals je mensen ook
mailtjes met informatie stuurt. In het begin kan dit wat
onwennig voelen en zul je het misschien snel vergeten.
Zet het daarom vooral ook in je agenda, en geef jezelf de
tijd om deze nieuwe gewoonte te adopteren. Of je nu deze
app zal blijven gebruiken, of overstapt op iets anders: Het
gebruik van EHealth zal hoe dan ook een belangrijk
onderdeel gaan worden van je werk, en dus is het
belangrijk om er bewust mee te gaan oefenen. En weet
dus ook dat dit je uiteindelijk alleen maar tijd en energie
zal opleveren.
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Andere toepassingen binnen
de app
Professionals die kortdurende behandelingen doen, hebben
meestal zelf in de praktijk erg weinig tijd tussen, en buiten
de gesprekken die ze voeren. De werkdruk binnen de
ziekenhuizen en de GGZ is volslagen idioot te noemen,
zeker als je dit vergelijkt met andere sectoren.
Met dit programma hopen we dus in de eerste plaats een
panklare oplossing te kunnen bieden voor al die
hardwerkende hulpverleners die, ondanks de enorme
werkdruk, toch telkens weer hun best doen om hun
cliënten de hoogste kwaliteit van zorg te bieden. Weet dus
dat we bij het maken van dit geheel juist ook het welzijn
van jou als menselijke professional zwaar hebben
meegewogen.
We hopen dat we op deze manier niet alleen je cliënten
indirect beter kunnen helpen, maar ook dat we jouw
werkdruk kunnen verlagen, door je een aantal praktische
dingen uit handen te nemen met behulp van onze app.
Mocht je ideeën hebben over hoe dit nóg beter kan, laat
het ons dan alsjeblieft weten. We willen dit platform
samen met onze gebruikers verder door ontwikkelen.
Het instapmodel is daarbij dat je het 5-sessie protocol
volgt, zoals in dit boek staat beschreven. Maar wie meer
wil, kan bij ons alle kanten op. Want zoals je misschien al
gezien hebt, is dit niet de enige training die we in de app
hebben staan:

24

25
Of je nu in de revalidatie werkt, of een groepstraining wilt
starten: We hebben alles in huis om ACT toe te kunnen
passen binnen jouw specialisme, en voor jouw specifieke
doelgroep.
De vraag is dan wel of je bereid bent om een beetje te
gaan klooien met de app. Kijk gewoon eens onder de
verschillende trainingen, naar wat daar allemaal staat.
Alles is kort en krachtig, van animaties tot meditaties, en
van metaforen tot invuloefeningen. Ontdek spelenderwijs
onze wereld en je zult merken hoe makkelijk en snel je
direct content kunt delen met alle cliënten die je hebt
toegevoegd.
Binnen de trainingen kun je zowel complete mapjes met
oefeningen, als losse oefeningen direct doorsturen naar je
cliënt. Dus, stel dat je binnen de training ‘ACT in
Revalidatie’ een oefening tegenkomt waarvan je denkt:
‘Goh, die zou voor meneer de Vries weleens heel goed
kunnen werken!’ Dan is het een kwestie van op het
vliegtuigje klikken, cliënt selecteren, en verzenden.
Wat ik zelf vaak doe, is een standaardprogramma geven
(zoals het 5-sessie protocol), en daar omheen zoek ik dan
extra oefeningen voor die specifieke cliënt. Kijk
bijvoorbeeld bij die trainingen ook eens onder ‘ACT bij
specifieke problemen’. Daar zie je een lijst met mapjes
oefeningen bij angst, pijn, depressie, piekeren, enzovoort.
De tijdsinvestering die ik dus nu van je vraag, is dat je
gewoon even gaat scrollen, zoals je dat misschien ook op
social media doet. Als je eenmaal hebt ontdekt wat we
allemaal te bieden hebben, dan wil je waarschijnlijk nooit
meer anders.
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Je kunt dus volledige trainingen doorsturen, of losse
oefeningen. Als je een wachtlijst hebt (of werkt binnen een
instelling met een wachtlijst), dan kun je al die cliënten
ook nu al toevoegen op de app. In aanloop naar hun
behandeltraject zou je ze dan bijvoorbeeld de ‘ACT
Basistraining’ door kunnen sturen. Met jouw account kun
je onbeperkt en gratis cliënten toevoegen, die vervolgens
de app dan ook gratis en onbeperkt mogen gebruiken. De
potentiële meerwaarde die hier in zit als je dat idee gaat
uitbuiten, wordt in onze ogen nog steeds zwaar
onderschat. Want met 1 licentie zou je (bijvoorbeeld)
1.000 mensen op een wachtlijst een gratis online training
kunnen geven!
Schroom dus vooral niet om alles uit de app te halen. Je
mag cliënten toevoegen, maar ook vrienden, familie of
oud-cliënten. In die zin is ACT Guide echt een open
platform, waarbij we alles met iedereen die het wil hebben
delen, en zoveel mogelijk gratis.
Naast de trainingen hebben we ook een speelplaats.
Daarin kun je losse oefeningen zoeken:
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Je kunt scrollen door de lijst met alle oefeningen, je kunt
een oefening op naam zoeken in de zoekbalk (bijvoorbeeld
‘Touwtrek metafoor’), of je kunt zoeken op thema of zuil:
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En als je vervolgens een oefening aanklikt, kun je hem
bekijken door op het oogje te klikken, doorsturen door op
het vliegtuigje te klikken, en toevoegen aan je favorieten
door op het sterretje te klikken:
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Aan de kleur en het icoontje van de oefening kun je
aflezen of het (bijvoorbeeld) een animatie is, een stukje
tekst, of een invuloefening. Als je dus (bijvoorbeeld) zoekt
op het thema ‘Defusie’, dan krijg je een lijst met alle
soorten defusie-oefeningen.
Maar dat is nog niet alles! Onder E-learning hebben we
een hele sectie ingericht voor jou als professional, met een
gedeelte ter ondersteuning van onze opleidingen, een
bibliotheek, en een videotheek. En met name die laatste
zou je nog weleens positief kunnen verrassen. Je ziet daar
namelijk dat we al onze Webinars hebben opgenomen, die
je daar dus kunt terugkijken. En we hebben voor meer dan
100 uur aan demonstratievideo’s. Dus als je je
bijvoorbeeld afvraagt hoe je ACT toepast bij iemand die
depressief is, angstig of boos, dan garandeer ik je dat je
een video gaat vinden die je verder op weg zal helpen.
Ook binnen die afdeling ‘Demonstratie-video’s’ hebben we
weer een zoekfunctie ingebouwd, waardoor het heel
makkelijk is om bijvoorbeeld een video te zoeken die past
bij jouw specifieke vraag van dat moment.
Als je lid bent bij ons krijg je regelmatig uitnodigingen
voor live Webinars, met vaak beroemde gasten uit ons
werkveld zoals Jan Geurtz, Steven Hayes en Richard
Bennett. Daarnaast blijven we telkens weer nieuw
materiaal maken, en oud materiaal verbeteren.
Ook hier is het vooral de vraag of je eens wilt gaan
scrollen, en als je iets tegenkomt dat je interessant lijkt:
Gooi aan die video, pak er een emmer popcorn bij, en wie
weet leer je er dan nog wat van ook!
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Stappenplan voor de
professional
In dit boek ga ik je stap voor stap uitleggen wat je moet
doen om het 5-sessie protocol toe te kunnen passen. Ik
zal daarbij soms bewust in herhaling vallen, omdat je op
die manier beter onthoudt hoe je dit systematisch kunt
aanpakken. En zodra dat eenmaal een nieuwe gewoonte
is, zul je merken dat alles vanzelf gaat en je fluitend je
werkdag door komt.
Je krijgt daarmee dus om te beginnen een simpel
instapmodel, waarmee je direct kunt beginnen, en
waarmee je gegarandeerd positieve resultaten zult
boeken. Naast jouw bezielende begeleiding, zal je cliënt
dus verder ondersteund worden door de content in de ACT
Guide App en 1 of meerdere zelfhulpboeken. Zie mij (Gijs)
dus vooral als een soort co-therapeut, die het voor zowel
jou als je cliënt een stuk makkelijker probeert te maken,
zonder dat hij zich vervolgens bemoeit met de inhoud van
de gesprekken die je voert. Je bent dus nog steeds
volledig autonoom, maar niet alleen .
Deze manier van werken leent zich overigens ook erg goed
voor het verzamelen van wetenschappelijke data naar de
effectiviteit van wat je doet. Op die manier kun je
daadwerkelijk aan je cliënt, aan jezelf en aan je collega’s
laten zien dat je niet zomaar wat uit je nek zit te kletsen,
en dat wat je doet ook echt een bewijsbaar positief effect
heeft op de psychologische flexibiliteit van je cliënten.
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Dit meten doe je in de basis door de FIT-60 voormeting te
vergelijken met de nameting, die je na sessie 5 stuurt, ook
weer in een voorgeprogrammeerd mapje. Ga maar eens
kijken wat er allemaal in de training staat. Ik denk dat je
het heel leuk en compleet zult vinden. Voor nu wil ik je
graag laten zien hoe ik het doe, en hoe jij het dus 1 op 1
over kunt nemen:
1. 1 tot 2 weken van tevoren stuurt de professional of
de organisatie een mail naar alle cliënt, met
informatie over de locatie, aanvangstijd en
praktische dingen zoals parkeergelegenheid. In die
mail staat ook dat de cliënt wordt toegevoegd op de
ACT Guide App, via een persoonlijke koppelcode.
Vraag daarbij uitdrukkelijk of cliënten de app alvast
willen downloaden, aangezien daarna het eerste
mapje met online content zal worden doorgestuurd.
In de voorbeeldmailtjes verderop staat hoe je dit
kunt doen.
2. De professional bereidt zich goed voor op de eerste
sessie, op basis van de boeken ‘Time to ACT’, ‘How
2 ACT’, en hopelijk ook minimaal met behulp van
een gedegen basisopleiding ACT. Ook bestaat de
mogelijkheid om het boek ‘Uit liefde voor jezelf’ in
te kopen voor cliënten. Via de webshop van
www.act-guide.com kan de professional exclusief
een flinke korting krijgen bij aanschaf van meerdere
boeken ‘Uit liefde voor jezelf’, 10% vanaf 10
boeken, 15% vanaf 15 boeken, en 20% vanaf 20
boeken. Deze korting wordt bij het bestellen
automatisch verrekend.
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3. Zodra je de cliënt hebt toegevoegd op de app, kun
je als professional direct content gaan doorsturen.
Op de app staan onder
‘E-learning/Videotheek/Tutorials voor gebruik app’
verschillende instructievideo’s, die je vertellen hoe
je dit moet doen. Vervolgens stuur je de cliënt het
mapje ‘Ter voorbereiding van je eerste gesprek’
door, dat staat onder Training/5-sessie protocol
POH-GGZ.
4. Dan volgt de eerste bijeenkomst. De professional
mag afwijken van het programma indien nodig,
zolang de onderwerpen op hoofdlijnen wel worden
behandeld. Het prettige is dat de app eventuele
ontbrekende delen tijdens de bijeenkomst
ondervangt.
5. Want, direct na het eerste gesprek, stuur je als
professional het mapje ‘Na je eerste gesprek’ door,
met huiswerk en prikkelende animaties en filmpjes
over de behandelde onderwerpen.
6. Als de sessies wekelijks zijn, dan wacht de
professional 3 tot 4 dagen, waarna hij het mapje
‘Voorbereiding voor gesprek 2’ kan worden
doorgestuurd. Als er twee weken tussen twee
sessies zitten, dan wacht de professional een week
voordat dit mapje wordt verzonden. Het huiswerk
na de sessie, en de voorbereiding op de volgende
sessie dienen dus gelijkmatig uitgesmeerd te
worden.
7. Dan volgt dus het behandelprogramma van 5
sessies, waarbij cliënten iedere keer voor- en na
een sessie een mapje met content krijgen
toegestuurd. Aangeraden wordt op daarnaast het
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boek ‘Uit liefde voor jezelf’ te gaan lezen, in eigen
tempo. Hopelijk zal dit boek vooral voor de lange
termijn een extra reinforcer vormen voor de cliënt,
om dit bevrijdende gedachtegoed naar hartenlust te
blijven implementeren, tot ver na de laatste sessie.
8. Op het einde van de laatste sessie inventariseert de
professional hoe de cliënt het programma heeft
ervaren. Eventueel kan de cliënt na de sessie de
FIT-60 nogmaals invullen, en kijken of zijn scores
zijn toegenomen ten opzichte van het begin van het
traject.
9. Doe je wetenschappelijk onderzoek, sluit de laatste
sessie af met het uitdrukkelijke verzoek aan de
cliënt om binnen dan en 3 dagen de FIT-60
nogmaals in te vullen. Deze krijgen cliënten
toegestuurd in het mapje ‘Na je vijfde gesprek’.
Heel belangrijk is dat ze daarbij niet vergeten om
dezelfde bijnaam en cliënt ID te gebruiken als bij de
voormeting (!). Vraag ook of cliënten de app nog
niet willen verwijderen van hun telefoon. Op die
manier kun je ook na het traject nog content door
blijven sturen, mocht je dit als professional leuk
vinden.
Hoewel dit eigenlijk maar 9 stappen zijn, is het wel
belangrijk om als professional een goede planning te
maken. Het doorsturen van mapjes content duurt zo’n 5
seconden, maar kan in de praktijk snel vergeten worden.
In jouw agenda zou dit er dus als volgt uit kunnen zien:
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1 feb: Mail sturen aan de cliënt (met koppelcode en
eventueel cliënt ID voor onderzoek) en info over het
traject, locatie, routeplanner, parkeermogelijkheden
etc.
5 feb: Cliënt mapje doorsturen ter voorbereiding van
het eerste gesprek
10 feb: Eerste sessie cliënt ….
Direct daarna: Mapje ‘Na je eerste gesprek’
doorsturen
14 feb: Mapje ‘Ter voorbereiding van je tweede
gesprek’ doorsturen aan ….
17 feb: Tweede sessie ….
Direct daarna: Mapje ‘Na je tweede gesprek’
doorsturen
Enzovoort.

Zorg dus vooral voor een duidelijke, gestructureerde
agenda. Als je dat doet, ga je vervolgens juist heel veel
tijd uitsparen in de communicatie met je cliënten.
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Samengevat:
Als je met dit programma wilt werken, dan kun je dus heel
simpel de volgende stappen afvinken:
V

Download de ACT Guide App uit de store en maak
een professional account aan (eerste maand gratis,
en een jaar gratis bij het volgen van een basis- of
vervolgopleiding).

V

Stuur een mail ter voorbereiding van het eerste
gesprek, vraag of de cliënt de app wil downloaden,
en maak een connectie via mail of je eigen unieke
koppelcode (zie tutorial in de app).

V

Stuur het mapje ‘Ter voorbereiding van je eerste
gesprek’ door naar de cliënt.

V

Dan volgt de eerste fysieke sessie (kan ook via
Zoom!)

V

Direct na de sessie stuur je het mapje ‘Na je eerste
gesprek’ door.

V

Een week tot 4 dagen voor het tweede gesprek
stuur je het mapje ‘Ter voorbereiding van je tweede
gesprek’ door naar de cliënt.

V

Dan volgt de tweede fysieke sessie (enzovoort,
enzovoort)
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Meetinstrument voor
onderzoek
De Flexibiliteits Index Test (FIT-60) meet wat wij als ACTprofessionals willen weten. Met behulp van 60 vragen kom
je erachter hoe flexibel iemand in het leven staat, en waar
er mogelijkheden liggen tot verbetering.
Binnen de ACT Guide App hebben we deze test nu
gedigitaliseerd. Je kunt hem als professional dus heel
gemakkelijk doorsturen naar je cliënten. Dit gebeurt
automatisch als je binnen het programma het mapje ‘Ter
voorbereiding van je eerste gesprek’ doorstuurt. De FIT-60
voormeting zit in dat mapje, samen met andere
voorbereidende oefeningen.
Cliënten kunnen de test online en volledig anoniem
invullen, waarna ze de uitslag (met uitleg van wat de
resultaten in de praktijk betekenen) direct via de mail
toegestuurd krijgen. Daarnaast krijgen ze tijdens het
invullen de vrije keuze om deze data ook direct te delen
met jou als professional.

Voorbeeldmail voor aanvang van het traject
Aan te passen naar eigen stijl en wensen (copy-pasten
mag ook ), moet de mail de volgende informatie
bevatten:
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Beste …,
Binnenkort begint je behandeling, ik hoop dat je er naar
uit kijkt! Ik ontmoet je graag op (datum) om (tijd) op
(locatie).
Ter ondersteuning van de training krijg je niet alleen de
beschikking over het boek ‘Uit liefde voor jezelf’, maar ook
een uitgebreid online pakket via de ACT Guide App.
Je koppelcode is …. (gebruik hier de koppelcode die jij als
professional hebt gekregen)
De vraag is dus of je de ACT Guide App wilt downloaden
vanuit de appstore op je telefoon, en of je alvast wilt
inloggen, en of je met behulp van de koppelcode een
connectie met mij wilt maken. Over enkele dagen stuur ik
je dan een mapje met oefeningen ter voorbereiding van
ons eerste gesprek. Je krijgt hierover automatisch bericht
via de mail.
In dat mapje staat ook een test, genaamd de FIT-60. Door
deze test voor en na je traject in te vullen, kun je zien of
je vooruit gegaan bent. Vergeet ook niet om mijn emailadres in te vullen als daar om wordt gevraagd, dan
krijg ik de uitslag van de test zelf ook binnen via de mail.
Als je dit liever niet wilt, dan kan dat natuurlijk ook, voel
je daarin vooral vrij.
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Bij deelname aan onderzoek:
Door deel te nemen aan dit programma,
neem je tevens (volledig anoniem) deel aan
wetenschappelijk onderzoek naar de
effectiviteit van wat we doen. Het is dus
super belangrijk dat je deze test zo eerlijk
mogelijk invult. Bij het invullen wordt je
gevraagd om een anonieme bijnaam te
bedenken. Op die manier kunnen de
onderzoekers zien welke testen bij elkaar
horen, aangezien je de test later nog twee
keer moet invullen, om te kijken of je vooruit
gegaan bent. Als de onderzoekers dan
bijvoorbeeld 3 testen zien van Beertje65, dan
weten ze dat deze van dezelfde persoon
afkomstig zijn, zonder dat ze weten dat jij dat
bent.
Daarnaast wordt je bij het invullen van de
test om een (Groeps) ID gevraagd. Hier moet
je (…..) invullen. Ook dit is heel belangrijk,
dus vergeet dit alsjeblieft niet te doen!

Ik zie er naar uit om je tijdens de eerste bijeenkomst te
ontmoeten!
Implementatie van de uitslagen
Misschien is het leuk om de FIT-60 zelf ook een keer in te
vullen, dan zie je hoe het werkt. Je vindt hem dus in het
mapje ‘Ter voorbereiding van je eerste gesprek’ onder de
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training ‘5-sessie protocol POH-GGZ’, of in de speelplaats
als je zoekt onder ‘Fit’, of bij de categorieën ‘Intake’ of
‘Onderzoek’ aanklikt.
Als je hem hebt ingevuld, dan krijg je binnen enkele
minuten de uitslag via de mail (kan in je spam terecht
komen), bijvoorbeeld:
Bedankt voor het invullen van de FIT-60! Je
totaalscore is 179
Acceptatie: 30
Defusie: 30
Zelf als context: 30
Hier en Nu: 30
Waarden: 29
Toegewijde Actie: 30
In de bijlage vind je je hexagram en een
toelichting.
Je krijgt er ook een diagram bij:
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En een pdf met uitleg:
Wat betekent deze score nu voor jou?
Het idee is dat, hoe hoger je scoort, hoe meer je in
staat bent om flexibel om te gaan met gedachten,
gevoelens en omstandigheden, terwijl je op weg gaat
om je doelen en dromen te verwezenlijken.
Je hoeft jouw score niet te vergelijken met iemand
anders, of met een normgroep. Het gaat er vooral
om dat je kijkt of je ten opzichte van jezelf
verbetering ziet. Als je de test bijvoorbeeld voor en
na je behandelprogramma hebt ingevuld, dan kun je
kijken of je scores de tweede keer hoger of lager
uitvallen dan de eerste keer.
De hoop is daarbij uiteraard dat het programma dat
je hebt gevolgd je verder op weg heeft geholpen.
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De eerste keer dat je de test invult, is dus een soort
startpunt, met scores die op zichzelf nog niet zo heel
veel zeggen. Het wordt eigenlijk pas echt interessant
als je de test vaker invult, en je deze scores
vervolgens met elkaar gaat vergelijken.
Per sub schaal zou je die verbetering zo kunnen
samenvatten:
Bij een score die hoger is dan de vorige keer dat je
de test invulde:
Acceptatie+
Je bent steeds beter in staat om het gevecht met
moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden
te staken, door minder in de controle en vermijding
te schieten, en doordat je vaker doelbewust bereid
bent om te ervaren wat er op dat moment gebeurt.
Defusie+
Er is steeds meer afstand tussen jou en je verstand.
Misschien heb je al een koosnaampje bedacht, of heb
je zware woorden en zinnen lichter gekleurd, door ze
doelbewust een beetje belachelijk te maken. Smaakt
dit naar meer? Blijf dan vooral oefenen!
Mindfulness+
Je hebt steeds meer momenten waarin je voelt dat je
er echt bent, en dat je contact maakt met je lijf, en
de wereld om je heen. Ook hier geldt: Oefening baart
kunst!
Het zelf+
Het lukt je steeds vaker om op een zachtaardige
manier met jezelf om te gaan. Je bent in staat om
met compassie naar jezelf te kijken, en om afstand te
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nemen van je (negatieve) zelfbeeld.
Waarden+
Je ontdekt langzaam maar zeker wat je echt
belangrijk vindt in je leven, en wat je daarbinnen
meer, of anders zou kunnen gaan doen. Je leert om
hardop te dromen, ook als je verstand bij voorbaat
roept dat je iets (toch) niet kunt.
Toegewijde actie+
Je voegt steeds vaker daden aan je woorden toe. Je
besluit om, mét alle tegenstrijdige gedachten en
gevoelens van je hoofd, tóch op weg te gaan,
wetende dat uitstel zorgt voor afstel, en dat het heel
belangrijk is om vandaag nog in beweging te komen.
Wat nu als je juist lager scoort dan de vorige keer
dat je de test invulde? Misschien kun je dan iets met
deze uitleg:
Als een score juist lager is uitgevallen dan de vorige
keer, schrik dan niet! Het kan zomaar een toevallige
momentopname zijn. Bij deze wat tips als een score
lager uitvalt, hopelijk heb je er wat aan!
AcceptatieMisschien zijn er nieuwe omstandigheden die het
moeilijker voor je maken om bereid te zijn. Misschien
moet je nog wennen aan het idee, en ben je nog niet
uitgevochten. Hoe dan ook ligt hier een kans om
alsnog de handschoen op te pakken, en om je open
te gaan stellen voor alles dat je liever niet wilt
denken, voelen en ervaren. Of je herkent dit totaal
niet en je ervaart het zelf juist als heel positief. In
dat geval heb jij gelijk, en heeft de test ongelijk en
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mag je de score negeren. Dit geldt overigens ook
voor alle andere sub scores.
DefusieMisschien komt je verstand in opstand, omdat het
merkt dat het zijn kracht dreigt te verliezen. En
misschien zijn er ook hier nieuwe omstandigheden
die het verstand tijdelijk versterken. En misschien
gebruik je deze techniek als een manier om de strijd
met je verstand te kunnen winnen. Een lageren score
zegt dat het alsnog tijd wordt voor een
verstandshuwelijk met je verstand, dus laat je vooral
niet kisten, en vraag je professional om hulp als je er
niet uit komt.
MindfulnessSoms neemt ons hoofd de boel een beetje over. Dit
kan door een crisissituatie zijn, of doordat we het
gewoon heel erg druk hebben. Kijk of je kunt zorgen
voor meer momenten van rust, stilte en bezinning.
Oefen met de kleinste, simpele dingen, zoals het
aaien van een hond, of het eten van een aardbei.
Geef jezelf vooral de ruimte om überhaupt mindful te
kúnnen zijn.
Het zelfMisschien ben je je bewust geworden van vervelende
aspecten van jezelf, en gebruik je dit nu als een stok
om jezelf mee te slaan. Misschien heb je 'gefaald',
zoals ons verstand dat lekker negatief kan zeggen.
En misschien voel je gewoon dat je op bent, en toe
aan vakantie. Wat het ook is: Geef jezelf
toestemming om te mogen zijn wie je op dit moment
bent, of je dit nu leuk vindt of niet. Help jezelf zoals
je een ander zou helpen.
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WaardenMisschien ben je in de war omdat je ontdekt hebt dat
je veel dingen belangrijk MOET vinden, die je
eigenlijk, als je heel eerlijk bent, helemaal niet zo
belangrijk vindt. Misschien wordt je tijdelijk opgeslokt
door de belangen van anderen, of zit je vast in een
baan met een vast contract. Probeer ook dan om vrij
te denken en hardop te dromen. Begin met een
onmogelijke droom en geef die zoveel mogelijk
bestaansrecht. Wie weet kom je er dan alsnog achter
dat je vrijer bent dan je ooit had gedacht.
Toegewijde actieVaak klinkt het volgen van je waarden heel mooi,
maar loop je in de praktijk tegen allerlei obstakels
aan. Deze kunnen verlammend werken, en je het
gevoel geven dat iets je tóch nooit gaat lukken. Kijk
ook hier of je alsnog bereid bent om stappen te gaan
zetten, met vallen en opstaan
Als laatste is het belangrijk om te zeggen dat een
tetst nooit de absolute waarheid spreekt. Kijk dus
vooral of je je persoonlijk aangesproken voelt door
deze beschrijvingen, en bedenk vandaag nog wat je
kunt doen om jouw leven nóg lichter te gaan kleuren.
Succes!

Samengevat gaat het er dus om dat je cliënt zijn score bij
aanvang van het traject vergelijkt met de score na
beëindiging van het traject. Deze nameting staat
overigens ook gewoon weer voor je klaar in het mapje ‘Na
je vijfde gesprek’, dus je hoeft in de praktijk alleen maar
dat mapje door te sturen. Vervolgens kunnen jij en je
cliënt zien of er volgens de test vooruitgang is geboekt.
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Een belangrijke voetnoot hierbij is dat de uitslag van een
test veel minder zegt over het verloop van het traject, dan
de eigen, persoonlijke beleving van de cliënt. Dus: Als de
nameting negatieve resultaten geeft, maar de cliënt
oprecht en niet sociaal wenselijk zegt dat hij juist heel erg
veel aan de gesprekken met jou heeft gehad, dan heeft de
cliënt in mijn optiek altijd gelijk.
Daarnaast valt de positieve toon je misschien op. Binnen
ACT zijn we er niet op uit om mensen een stoornis toe te
dichten, of om ze op wat voor manier dan ook te vertellen
dat er iets mis met ze is. Psychische problemen zijn voor
ons in de eerste plaats menselijke problemen, die
erkenning en bestaansrecht verdienen. We kijken dus
consequent hoe het leuker en lichter kan. Alles is al goed,
wat ons betreft. En daar waar we potentiële verbeteringen
zien, willen we mensen helpen, zodat ze nóg meer uit het
leven kunnen halen.
Je ziet ook dat we de scores van de cliënt niet gaan
vergelijken met normgroepen. Als we dat zouden doen,
zouden we geen haar beter zijn dan de dogmatische,
normatieve DSM-V, die mensen met een totaal
verschillende context en leergeschiedenis in hetzelfde,
oppervlakkige hokje probeert te plaatsen.
Cliënten hoeven zichzelf alleen maar met zichzelf te
vergelijken. Het gaat er dus om of je jouw eigen
psychologische flexibiliteit ziet toenemen, en niet of je
flexibeler bent dan andere mensen die toevallig ook last
hebben van depressieve gevoelens.
Dat gezegd hebbende, gebruiken we de groepsdata
natuurlijk wel degelijk voor wetenschappelijk onderzoek.
De cliënt zelf willen we echter weghouden uit deze
normatieve benadering.
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Onder ‘Training’ staat de training ‘ACT in Groepen’, die een
vergelijkbare opzet kent als de POH training. En ook hier
kun je de uitslagen van de FIT-60 gebruiken als
onafhankelijk meetinstrument, waarmee je de effectiviteit
van wat je doet kunt bewijzen en waarborgen.
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ACT in een notendop
Als dit het eerste ACT-boek is dat je leest, dan heet ik je
bij deze van harte welkom in de wondere wereld van
Acceptance and Commitment Therapy. ACT zal je
verrassen door haar eerlijkheid, haar echtheid en haar
zachtheid. Wie daar eenmaal van heeft geproefd, wil vaak
niets anders meer.
Het fundament van ACT
De belangrijkste aanname binnen ACT is dat pijn hoort bij
het leven. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat je vroeg
of laat tegen grote én ook kleine lastige dingen aan zult
lopen, of dit nu het overlijden is van een vriend, ouder of
kind, een chronische ziekte, baanverlies of (in mijn geval)
haarverlies. De traditionele psychologie stelt met haar
(DSM-V) diagnoses psychische stoornissen vast op basis
van clusters van klachten. Het radicale verschil tussen dat
stoornis-denken en ACT, is dat wij ervan uitgaan dat deze
klachten vaak invoelbaar en legitiem zijn. Het hebben van
angst, depressieve gedachten en verwarrende gevoelens is
dus volgens ACT veel normaler dan we vaak denken.
Hiermee vergoelijken we psychologische problemen
uitdrukkelijk niet. Als iemand worstelt, pijn heeft of het
niet meer ziet zitten, dan willen we dit graag, en met heel
veel zachtheid samen benoemen. Waar wij wars van zijn,
is dat we mensen vervolgens een psychische ‘stoornis’
toedichten, waarmee we impliceren dat er dus kennelijk
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iets mis met je is, en dat je klachtenvrij moet zijn om
‘normaal’ en gelukkig te kunnen zijn.
Binnen ACT hoef je iemand geen stoornis toe te kennen
om een probleem te kunnen erkennen.
Deze aanname impliceert dat we mensen willen leren hoe
ze handiger met klachten om kunnen gaan, in plaats van
dat we in de illusie blijven geloven dat je klachtenvrij kunt
zijn als je daar maar hard genoeg je best voor doet. Dit
klinkt simpel, maar in de praktijk is het een hele venijnige
gewoonte, van zowel professionals als cliënten, om samen
op zoek te gaan naar een (korte termijn) verlichting van
de klachten. Dit gebeurt in de praktijk door het doen van
ontspanningsoefeningen, door verwoed te proberen
positief te denken, of door simpelweg als professional aan
je cliënt te beloven dat de angst op den duur weer zal
verdwijnen.
Wie ACT gaat beoefenen, krijgt de pijn van het leven er
gratis bij. Niet omdat het leuk is, maar omdat we nu
eenmaal weten dat pijn binnen ons leven in het
basispakket zit.
De (vaak vervelende) rol van gedachten
En hoewel pijnlijke dingen dus bij het leven horen, maakt
ons hoofd hier vervolgens vaak ook nog eens een hele
toestand van, bóvenop wat we werkelijk meemaken. Je
kunt in een scheiding liggen (pijn), terwijl je hoofd met
een soort megafoon roept dat het nooit meer goed zal
komen met jou. Dit laatste noemen we lijden. Het is de
verbale versterking van wat je meemaakt, waardoor
woorden en zinnen een hele vervelende, net echt lijkende
lading krijgen.
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Kort gezegd is pijn wat je direct meemaakt, en lijden wat
je hoofd daar van maakt. Dit onderscheid is natuurlijk niet
zwart-wit. Iemand die bijvoorbeeld zijn eigen kind verloren
heeft (pijn), zal daar jaren later nog steeds last van
hebben. Je kunt dit lijden noemen, maar je kunt ook
zeggen dat het logisch is dat iemand die pijn jaren later
nog steeds met zich meedraagt.
Andersom kan veel taal je ook laten geloven dat je heel
veel pijn hebt, terwijl dit feitelijk misschien best wel
meevalt. Tijdens de coronapandemie (dit is overigens de
eerste en de laatste keer dat ik in dit boek over dat
kutvirus ga beginnen), had ik het vaak met mensen over
hoe zwaar en pijnlijk het allemaal was. En dat terwijl er
feitelijk voor mij persoonlijk helemaal niet zo heel veel aan
de hand was. Okay, ik kon mijn vrienden niet zien en
vastpakken, ik kon niet uit eten, en ik kon niet op
vakantie. That’s it. Dat waren de echte, harde en pijnlijke
feiten. Veel van de pijn die ik destijds ervoer, werd
veroorzaakt door de dagelijkse besmettingscijfers, en door
alle verhalen om mij heen, waardoor je kunt zeggen dat er
misschien vooral sprake was van lijden.
Met andere woorden: soms is er veel en langdurig
invoelbare pijn, maar soms heb je vooral last van de
verhalen van je hoofd en de context om je heen.
Nu gaat het er niet om dat je precies weet of iets 100%
pijn of lijden is. Het gaat er vooral om of je kunt voelen
waar het zwaartepunt ligt. Met andere woorden: Heeft
iemand vooral last van wat hij direct in het hier en nu
meemaakt, of heeft iemand vooral last van negatieve
gedachten, strenge regels, of oeverloos gepieker?
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Iemand die zijn kind verloren heeft, kan daar jaren later
nog veel pijn van ondervinden. Begrijp je dat? Ja toch? En
snap je ook dat mijn gevoelens over corona misschien wel
erg gestuurd werden door al die verhalen die ik elke dag
op het journaal hoorde?
Zelf kijk ik altijd of ik echt kan voelen wat iemand me
vertelt. Vaak is een verhaal indringend, en snap je als
professional (maar vooral ook als mens) dondersgoed
waarom iemand zich angstig of somber voelt. Als ik een
probleem tijdens het luisteren in mijn buik kan voelen, dan
is het meestal pijn. Als ik voel dat er misschien wel een
probleem is, maar dat dit probleem toch vooral heel erg
wordt opgeklopt en versterkt door allerlei gedachten, dan
voel ik dat de cliënt vooral in zijn eigen lijden verstrikt zit.
Het onderscheid tussen pijn en lijden is binnen ACT zo
belangrijk, omdat het mede bepaalt in welke hoek je je
interventie moet zoeken. We willen namelijk contact
maken met de pijn, en juist afstand nemen van het lijden.
Als iemand een verhaal vertelt over hoe hij van de ene op
de andere dag alles verloor door een hersenbloeding, dan
wil ik bij dat verlies (pijn) stilstaan. Dan wil ik dat iemand
voelt dat hij daar verdrietig over mag zijn, boos en
radeloos. Als professional laat ik dan vaak mijn zachtste
kant zien. Erkenning en samen stilstaan bij wat de cliënt
allemaal is overkomen, kan in dat geval een geweldige
beweging teweegbrengen.
Als ik merk dat iemand zijn leven eigenlijk redelijk goed op
orde heeft, maar dat hij vindt dat hij beter moet
presteren, dat hij zich niet moet aanstellen, dat hij niet
mag zeuren en dat hij zich schaamt voor wie hij is, dan
merk je al dat het hoofd van deze cliënt hem van alles aan
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het wijs maken is. In dat geval benoem ik dit meestal al
vrij snel (‘Merk je hoe streng jouw hoofd is?’). Door samen
te onderzoeken hoe het hoofd de cliënt gevangen houdt,
ontstaat er vaak al wat afstand tot dat verstand.
De rol van waarden
Naast pijn en lijden spelen ook de persoonlijke waarden
van de cliënt een cruciale rol bij wat we doen binnen ACT.
Ook hier is er een groot verschil met het stoornisgerichte
denken van de traditionele psychologie. Een professional
die een DSM-diagnose wil stellen, vraagt zijn cliënt over
het algemeen uitgebreid naar de aard en frequentie van
zijn klachten, en op basis daarvan concludeert hij dan of
er sprake is van een psychische stoornis, en zo ja: welke
dit dan moge zijn.
Persoonlijk vind ik dit een zeer dogmatische manier van
werken (buiten het feit dat de DSM-V wetenschappelijk
gezien op drijfzand gebaseerd is, zoals al eerder verklaard
door de schrijvers zelf, die hiermee in mijn ogen een
heldendaad hebben verricht, door zo open en eerlijk te zijn
over de tekortkomingen van hun eigen werk1).
In plaats van dat ik vanuit mijn eigen perspectief wil
vertellen wat de cliënt allemaal mankeert, vraag ik veel
liever wat de cliënt zelf graag zou willen bereiken in zijn
leven. De basis van ons werk binnen ACT ligt daarom bij
de dingen die iemand zelf echt belangrijk vindt. Dus in
plaats van dat de focus ligt op klachtenreductie, kijken wij
naar wat iemand in positieve zin wil doen, zijn en
bereiken. In die zin is ACT echt een vorm van positieve

1

Dit gebeurde tijdens het Wereld ACT Congres in Dublin in 2019.
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psychologie, waarbij de focus primair ligt op wat er beter
en leuker kan.
Als ik zelf vandaag, als cliënt, een op de DSM gebaseerde
intake zou doen met een psycholoog, dan zou daar
waarschijnlijk uit komen dat ik een paniekstoornis heb, en
een sociale fobie. Daarnaast vermoed ik dat ik dyscalculie
heb (dat is als je rekenen heel shit vindt), dat ik
chronisch-pijnpatiënt ben, en dat ik waarschijnlijk een
somatisatiestoornis heb.
But that’s not all folks! Ook op As II van de DSM
(persoonlijkheidsproblemen) kun je bij mij je lol op. Ik
verwacht daarin op zijn minst narcistische en antisociale
trekken, een licht autistische persoonlijkheid, en sowieso
iets met onveilige hechting, en op as III hebben we dan
nog KOPP (Kind van Ouders met Psychiatrische
Problematiek) en een berg jeugdtrauma’s.
En dat stuk aangespoeld wrakhout schrijft dus nu dit Ebook voor professionals? Juist, gek hè…
Je kunt verdwalen in de klachten en problemen die je
ervaart, maar je kunt ook kijken naar wat jouw leven
belangrijk, mooi en dus waardevol maakt. In mijn geval
merk ik dat ik veel angst heb (veel te veel volgens de
DSM), maar dat ik door ACT ook geleerd heb om hier
slimmer mee om te gaan. Ik ben hierdoor in staat om,
samen mét die angst, opleidingen en lezingen voor grote
groepen mensen te geven (twee hele belangrijke
waarden).
Ik probeer compassie te hebben met mijn menselijke
neigingen, mijn boosheid en alle rare dingen die nu
eenmaal onderdeel zijn van wie ik ben. Ik wil grote
uitdagingen niet uit de weg gaan. Ik wil graag meer liefde
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kunnen geven en nemen, veel meer dan mij van huis uit is
aangeleerd. Ik wil een voornamelijk positieve schakel zijn
in het leven van mijn vrouw en de lieve mensen om mij
heen, en ik wil me via dit boek op een positieve manier
verbinden met jou.
Je ziet hier een inkijkje in mijn kernwaarden, en misschien
herken je er wel een paar bij jezelf. Het fijne aan ACT vind
ik dat de focus dus niet ligt op wat je qua klachten
allemaal mankeert, maar dat er vooral wordt gekeken
naar wat je waarden zijn. Vervolgens kun je leren om je
klachten, je leergeschiedenis en alles dat raar of anders is
aan jou op de koop toe te nemen, terwijl je op weg gaat
om je doelen en dromen te verwezenlijken.
Wetenschappelijk gezien is er nog een reden waarom we
het zo aanpakken. Uit alle onderzoeken blijkt dat mensen
alleen langdurig in beweging komen als ze handelen op
basis van intrinsieke motivatie (dus op basis van dingen
die ze zelf echt belangrijk vinden). Elke druk die van
buitenaf opgelegd wordt, werkt óf niet, óf tijdelijk. En dus
is de intrinsieke motivatie van de cliënt de enige echte
motor voor verandering.
Maar de belangrijkste reden is gewoon oprecht en
persoonlijk. Wij willen eigenlijk maar één ding: dat jij als
mens het leven krijgt dat je diep vanbinnen stiekem zou
willen hebben. In mijn geval is het antwoord simpel: ik wil
meer liefde. Dus in plaats van dat ik ga proberen om mijn
verleden recht te breien, kan ik ook proberen om in het
hier en nu liefde te worden, simpelweg door vaker bewust
lief te zijn, voor anderen, maar zeker ook voor mezelf.
Handelen vanuit je waarden vormt binnen ACT dus de
belangrijkste basis voor een gelukkig leven.
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Zeker binnen de eerste lijnszorg zul je merken dat de
primaire focus op waarden een hele fijne, lichte basis is
van waaruit je je programma verder kunt uitbouwen.
Het hexaflex
De verschillende technieken van ACT staan beschreven in
het model van ACT:
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Het idee is dat we verschillende technieken gebruiken, met
één gezamenlijk doel: Psychologische Flexibiliteit. Vrij
vertaald betekent dit dat je handiger leert om te gaan met
moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden.
Creatieve Hulpeloosheid
Je ziet dat ik deze term heb toegevoegd aan het model.
Dit komt omdat dit proces in de loop der jaren een
prominent onderdeel is geworden van de zuil Acceptatie en
Bereidheid. Want, voordat je kunt accepteren, is het
handig als je onderzoekt of je, en hoe je strijdt tegen
moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden. Vaak
willen we maar wat graag vrij zijn van angst, pijn en
gepieker. Met behulp van controle en vermijding proberen
we dan om deze gedachten, gevoelens en omstandigheden
naar onze hand te zetten. Met vaak als gevolg dat we
verstrikt raken in een oeverloze strijd tegen alles wat we
liever niet willen ervaren.
De technieken binnen dit thema confronteren de cliënt met
deze strijd, en vooral ook: met de nutteloosheid hiervan.
Want hoe hard je ook weg probeert te rennen: je angst
komt je altijd achterna. Hoe driftig je ook probeert om
anders te denken: je oude, lastige gedachten zullen nooit
verdwijnen. En hoe streng je ook probeert om jezelf te
dwingen om perfect te zijn: vroeg of laat loop je weer
tegen je eigen imperfecties aan.
Vaak ontdekken mensen binnen een ACT-programma dus
als eerste dat ze waarschijnlijk (ook mét ACT) niet van
hun klachten af zullen komen. Dit geeft vaak een (terecht)
hulpeloos gevoel. Want als het je ultieme doel is om je
angst voor eens en altijd te overwinnen, en je voelt dat dit
waarschijnlijk niet gaat gebeuren, wat moet je dan?!
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Het grappige is dat de professional die met de cliënt werkt,
dit proces vaak lastiger vindt dan de cliënt zelf. We willen
als hulpverleners zijnde natuurlijk niets liever dan dat
cliënten zich snel beter gaan voelen. Door de directe,
bewuste confrontatie met deze harde waarheid (pijn hoort
bij het leven) zal de cliënt in eerste instantie vaak
tegensputteren, teleurgesteld zijn, of op zijn minst
bedenkelijk naar je kijken. Dit is echter juist een teken dat
er op dat moment iets heel bijzonders gebeurt.
Het creatieve binnen deze term is namelijk dat, als
cliënten zien dat de strijd die ze voeren een zinloze is, ze
open zullen staan voor alternatieve strategieën om met
moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden om te
gaan. Het opgeven van de strijd opent dus tegelijkertijd
nieuwe deuren. Vaak zijn cliënten in eerste instantie
teleurgesteld, maar volgt daarna al snel een gevoel van
opluchting, omdat ze de strijd die ze voeren, nu definitief
kunnen staken. Het grootste cadeau dat ACT mij
persoonlijk heeft gegeven, is dat ik niet meer hoefde te
vluchten voor mijn angst, en dat ik niet meer hoefde te
vechten tegen mijn gedachten. Vanaf dat moment voelde
het alsof de weg vrij was om te kunnen doen wat ik
eigenlijk zou willen doen met mijn leven.
Acceptatie en Bereidheid
Als je die strijd durft op te geven, dan ben je in feite al
bezig met het toelaten van alles wat je liever niet wilt
ervaren. De extra stap die je dan kunt nemen, is dat je
een bewuste beweging maakt in de richting van pijnlijke,
maar ook rare ervaringen (kom ik zo op terug).
Het woord ‘acceptatie’ heeft in de volksmond een nogal
passieve lading, ‘alsof je alles maar over je heen moet
laten komen’. Het is om die reden dat ik bereidheid een
veel mooiere term vind. Het is de actieve stap in de
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richting van alles wat je liever niet wilt denken, voelen en
ervaren, die deze techniek zo krachtig maakt.
Binnen ACT laten we mensen bewust contact maken met
angst, pijn en verdriet: alles wat op dat moment in de
directe ervaring van de cliënt voorhanden is. Dit bedoelde
ik in het voorwoord met ‘bij je angst zijn’. Dit is dus juist
een heel actief proces, waarbij je niet alleen stopt met
vermijden en controleren, maar waarbij je ook nog eens
een bewuste beweging maakt naar de pijn toe.
Concreet betekent dit dat we mensen vragen om te
oefenen met het voelen van angst, met het toelaten van
fysieke pijn, of gevoelens van verdriet of verlies.
Daarnaast is bereidheid ook een vaardigheid die je kunt
trainen met minder heftige, alledaagse rare dingen. Zo
laten we mensen in onze opleidingen douchen met
yoghurt, en bedenken we samen de gekste dingen, zoals
een keer eten met je handen, twee verschillende soorten
sokken dragen, of dansen in de regen met een
ongeopende paraplu.
Je ziet hier dat speelsheid en lichtheid belangrijke doelen
zijn binnen ACT. Als je leert dat niet alles volgens de
regeltjes hoeft te gaan, en dat je in staat bent om out of
the box te handelen, dan zul je merken dat je je vrijer
gaat voelen. Mensen die dit soort gekke dingen doen,
ervaren daarna vaak dat ze hun angsten en onzekerheden
óók gemakkelijker toe kunnen laten. Je kunt je voorstellen
dat dit soort oefeningen kunnen zorgen voor hilarische,
verlichtende situaties.
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Defusie
Daar waar we met bereidheid de pijn actief bestaansrecht
willen geven, daar willen we met defusie juist bewust
afstand nemen van ons denken (het lijden). Dit doen we
niet met positieve of alternatieve rationele gedachten, of
met affirmaties en geruststellende woorden. We doen dit
door de draak te steken met ons verstand.
De kortste uitleg is dat we binnen defusie serieuze taal uit
zijn verband willen trekken. Iemand kan bijvoorbeeld
(zoals ik) bang zijn om kanker te krijgen. Dat woord krijgt
daardoor een hele serieuze lading. Of je nu daadwerkelijk
kanker hebt of niet, het woord alleen kan al heel veel met
ons doen.
De technieken die we hierin hanteren, zijn gedurfd en
controversieel. Dit maakt ons niet uit, omdat de
wetenschappelijke data (en nog belangrijker: onze eigen
ervaringen en die van onze cliënten) ons teruggeven dat
het werkt, en hoe! Door met gekke stemmetjes, accenten
en flauwe grappen het woord ‘kanker’ volledig belachelijk
te maken, ga je in de ervaring terug naar wat het woord
ooit was: een woord. Niet iets waar je angstig van wordt,
niet iets waar je een rotgevoel van krijgt, nee: gewoon
een woord. Met het doen van dit soort oefeningen haal je
als het ware de lont (in het Engels: defuse) uit de taal,
waardoor de explosieve en verwoestende kracht als
sneeuw voor de zon zal verdwijnen.
Daarnaast trainen we mensen ook om zich te deidentificeren van het denken, met name door je verstand
een koosnaampje te geven. De geweldige creatieve berg
aan technieken die we inmiddels verzameld hebben binnen
dit thema, maakt defusie naar mijn mening tot het unieke
paradepaardje van ACT.
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Mindfulness
ACT is in feite een soort smeltkroes van technieken, die je
afzonderlijk vaak ook in andere therapievormen aantreft.
Het is de combinatie van al deze technieken, die
uiteindelijk zorgt voor het cumulatieve effect dat wij
Psychologische Flexibiliteit zijn gaan noemen.
Binnen ACT is het dus belangrijk dat je ook mindfulness
ziet als een klein, maar fijn onderdeel van dit geheel. We
proberen met deze techniek de focus op het hier en nu te
versterken, vaak simpelweg door te vertragen, door
bewust te kijken naar wat je ziet, of door met volledige
aandacht een appel te eten.
Mindfulness heeft alles te maken met bewust voelen wat
er op dat moment is. Dit lijkt simpel, maar in de praktijk
zie je vaak dat veel toepassingsvormen van mindfulness
nog steeds sterk worden aangedreven door de taal van
ons hoofd, en niet door directe observaties in het hier en
nu.
Bijvoorbeeld: Binnen de klassieke mindfulness wordt vaak
gevraagd of je een bepaalde emotie (verdriet, boosheid)
kunt voelen in je lijf. Dit lijkt op een echte, directe
ervaring, maar vergis je niet: emoties zijn bijzonder
verbaal. Want wat zou verdriet zijn als je dit woord niet
meer zou kunnen gebruiken? Wat is boosheid voor een
dier dat niet kan denken dat het boos is?
De valkuil is dus dat je ook binnen mindfulness juist veel
te veel met het hoofd gaat werken, door allerlei woorden
niet alleen heel serieus te nemen, maar door ze ook nog
eens actief te verbinden met de ervaring van dat moment.
Natuurlijk kun je de gedachte observeren die zegt dat je
boos of verdrietig bent. De stap die dan vaak volgt (waar
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voel je dat in je lijf) maakt echter dat je het woord veel te
belangrijk maakt, en dat je daarmee juist voorbijgaat aan
de vaak simpele conclusie: ik haal adem, ik ervaar dat ik
in een lijf zit, en ik hoor, zie, ruik en voel mijn omgeving.
Punt.
Hou het simpel, is daarom de belangrijkste tip binnen deze
zuil van ACT. Vergelijk het dus eens met een dier, en met
hoe dat beest de wereld beleeft. Kijk of je heel concreet in
het hier en nu kunt kijken, horen, ruiken, voelen en
proeven. Ga zo veel mogelijk uit van wat je direct
observeert, ook in je lijf. Als je pijn voelt, raak die pijn dan
letterlijk aan, bijvoorbeeld door je hand op die bewuste
plek van je lijf te leggen. Versterk de focus op wat je op
dat moment doet en ervaart, en zie hoe de oordelen van
je verstand komen en gaan.
In de praktijk heeft mindfulness mij geleerd dat het
bewust focussen op de simpele, alledaagse handelingen
(koken, wandelen, douchen) mij op een bijzonder
eenvoudige manier gelukkig kan maken. Daarnaast heeft
deze techniek mij mede van het roken afgeholpen. Ik ging
ineens heel bewust en aandachtig sigaretten roken. Ik
volgde daarbij de rook mijn longen in, en haalde diep
adem, alsof ik pure zuurstof aan het inademen was. Door
deze directe observatie kwam ik erachter dat ik roken
eigenlijk helemaal niet lekker vond.
Mindfulness maakt je bewust, en brengt je beleving van de
realiteit tegelijkertijd terug tot iets heel simpels: Zijn. Dus
als je mindfulness wilt begrijpen, stop dan met proberen
het te snappen, en neem vooral vandaag nog de tijd om
uitgebreid een hond, een boom of je partner te aaien.
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Het Zelf
Binnen deze zuil staat de relatie die je met jezelf hebt
centraal. Hoe ga je in het dagelijks leven met jezelf om?
Als je de relatie met jezelf vergelijkt met de relatie met je
beste vriend, zit daar dan verschil tussen?
Vaak zijn we een stuk aardiger voor anderen dan we voor
onszelf zijn. Verschillende oefeningen zullen jou en je
cliënten laten ervaren wat er in relatie tot jezelf beter en
leuker kan. Dit doen we wederom en uitdrukkelijk niet met
behulp van positieve affirmaties, of andere vormen van
cognitieve herprogrammering. We doen dit door middel
van daden van zelfcompassie, waarbij je heel concreet
kijkt wat je vandaag, morgen en overmorgen voor jezelf
kunt betekenen.
Vaak zijn dit open deuren (een bad nemen, iets leuks voor
jezelf kopen of om hulp vragen) die we maar niet
intrappen. Dit komt omdat het beoefenen van
zelfcompassie voor veel mensen onwennig, en zelfs
onprettig kan aanvoelen. Vaak gebruiken we daarom
bereidheid bij dit thema, met de vraag of je met frisse
tegenzin tóch die dingen voor jezelf wilt gaan doen.
Naast zelfcompassie hebben we ook een dieper doel: we
willen je losweken van je zelfbeeld. Boeddhisten noemen
dit het loslaten van het ego. Je zult merken dat ACT veel
overeenkomsten vertoont met oosterse, spirituele
stromingen. Kort gezegd komt het erop neer dat we hopen
dat je jezelf wat minder serieus gaat nemen. We zijn er
dus niet op uit om een negatief zelfbeeld te vervangen
door een positievere versie. We willen eigenlijk dat je het
zelfbeeld als geheel durft los te laten.
Want ook positieve overtuigingen kunnen in de praktijk
voor veel problemen zorgen. Toen ik opleider in ACT werd,

63
kreeg ik automatisch de gedachte: ‘Ik ben nu opleider.’ Ik
zette dit op mijn profiel op LinkedIn, en voelde direct de
druk. Want opleider zijn klinkt dan wel heel positief, maar
impliceert ook dat je het antwoord moet weten op alle
vragen die mensen je stellen. Ik besprak dit met een
professor, die beaamde dat ook hij veel last had van zijn
titel. En dus is het belangrijk om ook de positieve
overtuigingen over jezelf niet al te serieus te nemen.
Want als je heel sterk vindt dat je een ‘goede moeder’
bent, waag het dan maar eens om het eten aan te laten
branden, of om een keer te laat te zijn bij de crèche.
Bottom line: Als we gedachten over onszelf heel serieus
nemen, dan zetten ze ons in een keurslijf, waardoor we
veel minder bewegingsvrijheid hebben.
Als je je zelfbeeld durft los te laten, dan mag je in feite
alles zijn. Je zit dan niet vast aan een definitie van jezelf,
waardoor je de ruimte krijgt om een keer niet sociaal te
zijn. Als je het label autisme minder serieus neemt, dan
wordt het misschien makkelijker om te (h)erkennen dat je
soms misschien wel degelijk behoefte hebt aan sociaal
contact.
Ik heb de DSM denk ik inmiddels voldoende afgezeken,
maar ook hier geldt dat we bewust afstand nemen van
veel labels die mensen opgeplakt krijgen, omdat ook deze
labels vaak zorgen voor een onnodig keurslijf, waarin we
vaak amper onszelf kunnen zijn.
De wetenschappelijke achtergrond van dit verhaal is dat
we weten dat je niet gelukkiger wordt van een sterk
positief zelfbeeld, en dat het psychologisch gezien veel
gezonder is om in plaats daarvan beter voor jezelf te
zorgen, op basis van concrete daden van zelfcompassie.
Daarnaast weten we dat mensen het meest gelukkig zijn
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als ze even niet met hun eigen ‘ik’ bezig zijn. De ironie van
dit verhaal is dus dat je je geluk kunt vinden, door jezelf
te verliezen in wat je het liefst doet.
Heel concreet: denk zelf even terug aan de momenten in
je leven waarin je echt gelukkig was. Waren dit momenten
waarin je besefte hoe geweldig, knap of leuk je was? Of
waren het momenten waarin je opging in wat je op dat
moment deed, zoals samen met je partner op het strand
naar een zonsondergang kijken, het lopen van een
marathon, of het vieren van een feest? Wat geeft jou het
gevoel dat je echt bestaat? Het zou me niets verbazen als
het hebben van een positief zelfbeeld hier geen moer mee
te maken heeft.
Waarden
Je merkt waarschijnlijk nu al hoe breed ACT is, en op
hoeveel aspecten van onze belevingswereld het van
toepassing is. In het volgende hoofdstuk zal ik komen met
een versimpeling van dit model. Voor nu is het denk ik wel
goed om eerst gedetailleerd te begrijpen welke processen
we binnen ACT gebruiken, en hoe groot en veelzijdig de
gereedschapskist dus is die je krijgt aangereikt.
Want na dit enorme Acceptance-gedeelte, komen we nu
aan bij het stuk Commitment. Binnen Waarden is het
daarbij heel belangrijk dat we op een open manier
onderzoeken wat jij werkelijk belangrijk vindt in je leven.
En ook hier willen we niet te veel verdwalen in woorden,
en de directe link leggen met concrete daden.
Bijvoorbeeld: Eerlijkheid kan voor veel mensen voelen als
een waarde, maar wat is eerlijkheid precies? Vaak ligt er
een regel op de loer (ik moet eerlijk zijn), en/of blijft het
een beetje een vaag statement. Want wat doet iemand die
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zegt dat hij eerlijkheid heel belangrijk vindt in de praktijk
nu precies? Voel je de valkuil?
Binnen ACT definieer ik waarden daarom het liefst als
gedragsdomeinen, oftewel: gebieden die voor jou
belangrijk zijn, en waarbinnen je bewuste bewegingen
kunt maken. Voorbeelden van dit soort domeinen zijn:
ouderschap, vriendschap, werk, hobby’s, je
relatie/huwelijk, zelfzorg, enzovoort.
Door op een open, vrije manier te bedenken wat jij
werkelijk belangrijk vindt in je leven, en welke bewegingen
je binnen die waardengebieden zou willen maken, zal het
gaan voelen alsof het leven weer meer van jou is. We
laten mensen in deze fase hardop dromen. Wat als alles
mogelijk is? Wat als je de loterij zou winnen, of geen
chronische pijn zou hebben? Wat zou je dan (anders)
doen?
Vaak zitten we al vrij snel met een soort
haalbaarheidsprincipe in ons hoofd. Iemand zegt dan dat
hij wil parasailen in de Sierra Nevada, terwijl hij verlamd is
en in een verzorgingstehuis ligt. Het is belangrijk dat dit
voor ons geen bal uitmaakt. Wat je ook mankeert en hoe
groot en onhaalbaar je droom of doel ook is, het samen
aanraken van die droom is voor ons een doel op zich.
Waarden gaan over de erkenning van wat er diep in jouw
hart aan heimelijke dromen en wensen verborgen ligt. We
willen dat aanraken, met je delen, los van wat je
vervolgens wel of niet kunt of wilt gaan doen. Iemand
erkennen in wat hij diep vanbinnen eigenlijk zou willen
doen met zijn leven, is op zichzelf al een geweldig cadeau.
Door dat te doen plant je een zaadje dat op den duur kan
uitgroeien tot iets geweldig moois.
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Toegewijd Handelen
Daar waar het bij waarden gaat om erkenning en
inventarisatie, daar gaat het bij toegewijd handelen om
bereidheid en implementatie. Want, als eenmaal echt
duidelijk is wat iemand eigenlijk wil met zijn leven, dan
rijst de vraag: waarom komt iemand niet in beweging?
Mijn ervaring is dat de meeste mensen dondersgoed weten
wat ze diep vanbinnen (anders) zouden willen met hun
leven. Interessanter is dus de vraag waarom zovelen van
ons vervolgens niet van de bank af komen. Het antwoord
hierop ligt bij bereidheid, waarmee de cirkel van dit model
rond is. Het volgen van je waarden, doelen en dromen
heeft namelijk meestal een prijs. Dit boek schrijven is een
droom, maar kost in de praktijk veel tijd, en vooral veel
onzekerheid. Iedereen die voor grote uitdagingen heeft
gestaan in zijn leven, zal hebben ervaren dat dit niet
alleen maar leuk en lekker voelt.
De belangrijkste sleutel binnen dit thema is dat mensen
doelbewust onderweg gaan, dat ze proberen te genieten
van de reis, en dat ze tegelijkertijd alle hobbels en
valkuilen op weg naar het doel toe actief op de koop toe
nemen.
Een belangrijke motiverende techniek hierbinnen is dat we
de dood als ijkpunt nemen, niet het leven. Hoe wil je
straks bij de hemelpoort staan? Zou je ergens spijt van
hebben op het einde van je leven, als alles blijft zoals het
nu is? Op die manier kun je je cliënt (en hopelijk ook
jezelf) leren om verder te kijken dan je neus lang is. Op de
korte termijn is het verleidelijk om te blijven zitten waar je
zit. Maar alles wat je vermijdt, zal uiteindelijk worden
opgeslokt door de vergankelijkheid. En dus is het niet
zozeer de vraag: ‘Hoe wil je leven?’, maar eerder: ‘Hoe wil
je geleefd hébben?’
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Dus, samengevat:
-

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…

-

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.
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-

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.
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Het hoofd-lijf-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 op twee handen
te tellen.
Inmiddels barst het hexaflex bijna uit zijn voegen, met
duizenden oefeningen en honderden toepassingsvormen.
Het is zó groot geworden dat we moeten oppassen dat we
het wetenschappelijke kader (RFT) 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:
Een versimpeling van het hexaflex
Als je kijkt naar wat we binnen ACT doen, dan zie je
continu drie processen door elkaar heen lopen: Pijn, Lijden
en Waarden. Met andere woorden: wat ervaar je met je
lijf, wat zegt je hoofd, en hoe handel je vanuit je hart?
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Een ezelsbruggetje is dus:
Pijn = Lijf
Lijden = Hoofd
Waarden = Hart
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 erbij:
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Wetenschappelijk model van hoofd, lijf en hart met
hexaflex-elementen:2
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.
Een combinatie van beide technieken kan er in een
interventie als volgt uitzien:
‘Ons verstand wil graag controle over moeilijke situaties
en gevoelens. Het heeft vaak regels die zeggen dat we ons
altijd goed moeten voelen, dat we niet bang of kwetsbaar
mogen zijn, en dat we niet zo moeten zeuren. Herkent
iemand dit? Hoe is jouw verstand in het dagelijks leven
bezig met vermijding en controle?
Je benoemt dus de worsteling, maar nu gelijk al vanuit de
context van het verstand. Door dit al zo vroeg in het
proces te benoemen, gaan mensen al vanaf de eerste
sessie afstand nemen van hun verstand, terwijl ze
daarnaast ook gewoon de worsteling met gedachten,
gevoelens en omstandigheden onderzoeken.
2

Dit model is nieuw en is 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 het materiaal uit dit boek 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 .
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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. Het 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 naar directe pijn
in je lijf gaat. Maar het gaat dus verder dan de beleving
van het lijf alleen, het gaat ook om het 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.
Je hebt nu dus drie categorieën:
1. Hoofd: Creatieve Hulpeloosheid, Defusie
2. Lijf: Acceptatie en Bereidheid, Mindfulness
3. Hart: Zelf, Waarden en Toegewijd Handelen
Samengevat zijn dit dan de processen:
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Ik hoop dat dit model voor jou logisch voelt, en dat het je
zal helpen om al die prachtige ideeën van ACT op een
simpele, hapklare manier over te brengen aan je cliënten.
In de bijlage van dit boek vind je een uitgebreid en
praktisch artikel op basis van dit model, dat hopelijk veel
van je nu nog openstaande vragen zal beantwoorden.
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Het protocol uitgewerkt per
sessie
Jij dacht toch niet dat ik je nu zomaar alsnog aan je lot
over zou laten, toch? Want de vraag is natuurlijk: ‘Wat
doe je dan tijdens de sessies zelf?’ Los van het feit dat je
natuurlijk ook gewoon op je eigen expertise kunt varen,
wil ik je ook hierbij graag een stuk op weg helpen.
Belangrijk daarbij is dat je voelt dat je wel degelijk heel
veel vrijheid hebt om dit op je eigen manier aan te
pakken, en/of om je programma aan te passen aan de
behoefte van de cliënt op dat moment. Het programma
zoals wij dit nu voorstellen werkt vrijwel altijd, en is dus
zowel voor professionals als voor cliënten een
laagdrempelig instapmodel. Naarmate je meer ervaring
opdoet, zul je dan gaan merken dat je je eigen kleur en
draai kunt gaan geven aan het waardevolle werk dat je
doet.
Om te beginnen wil ik je graag wijzen op het mapje
‘Instructies voor de professional’ in het 5-sessie protocol:
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Je vindt hier verschillende filmpjes met uitleg, en ook nog
eens 5 filmpjes met tips over wat je tijdens elke sessie
kunt doen:
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In dit hoofdstuk zal ik de processen beschrijven die tijdens
de sessies meestal aan bod komen. Hierdoor zul je
waarschijnlijk in 95% van de gevallen (of meer) een
duidelijk idee krijgen van wat je wel en niet moet doen.
Sessie 1
Ga vooral niet te snel, zou mijn eerste, hele directe tip
zijn. Professionals die kortdurende behandelingen
uitvoeren, hebben vaak standaard een opgejaagd gevoel,
zeker als ze ook nog de druk voelen van een protocol.
Hierdoor kan het zijn dat je met de inhoud voorbij schiet
aan het directe contact met je cliënt.
Beschouw mij en de app dan ook vooral als een
inhoudelijke back-up, die je altijd kunt inzetten als je
bepaalde dingen niet behandeld hebt tijdens de sessie.
Haal diep adem, relax, en weet dat je vrijer bent dan je
perfectionistische hoofd misschien op dit moment denkt.
Want een eerste gesprek is in de eerste plaats een
kennismaking tussen twee totale vreemden, die
vervolgens hele intieme details met elkaar gaan delen over
iemands persoonlijke leven. Neem hier de tijd voor, vraag
of je cliënt het spannend vind, ongemakkelijk, of juist niet.
Geef ruimte aan frustratie over een eventuele wachtlijst
waar iemand misschien wel veel te lang op heeft gestaan,
enzovoort.
Ik vind het zelf daarnaast ook belangrijk om als
professional kort uit te leggen wie ik ben en hoe ik werk.
Bijvoorbeeld:
‘In dit gesprek wil ik je graag beter leren kennen.
Belangrijk voor mij daarbij is dat ik ga begrijpen hoe het is
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om jou te zijn. Ik wil me dus vooral proberen te
verplaatsen in hoe jij je voelt, en wat jij nodig hebt. Ik heb
zelf een hekel aan labels plakken, dus dat ga ik niet doen.
Ik wil maar 1 ding: Dat jij alles krijgt wat je hebben wilt in
het leven. Hoe klinkt dat voor jou?’
Dit is geen verkooppraatje, maar een oprecht statement
voor hoe ik in de praktijk te werk ga. Neem dit dus niet 1
op 1 over, maar bedenk vooral wat jouw eigen statement
zou zijn. Laat mensen zien wie je werkelijk bent, en ze
zullen je echtheid belonen met openheid.
Bespreek ook vooral de opdrachten die mensen van
tevoren al gedaan hebben. ’Lukte het om de app te
downloaden? Wat vond je van die TED-talk van Hayes?
Welke doelen heb je ingevuld? Wat vond je van het Hoofdlijf-hart-model?’
Mochten mensen hier nog niet aan toe zijn gekomen,
vraag dan of ze vandaag nog de app willen downloaden en
de content willen bekijken. Benadruk dat het programma
weinig nut heeft als iemand niet zelf aan de slag gaat.
Maak contact en neem (ook voor de praktische zaken) de
tijd die je volgens je hoofd eigenlijk helemaal niet hebt.
Zowel voor als na de sessie krijgen cliënten tientallen
oefeningen mee. Jouw belangrijkste taak is dat je de
zachte basis vormt, waar cliënten even alles mogen
denken, voelen en zijn.
Dit klinkt simpel en eenduidig, maar dat is het niet. Want
tegelijkertijd willen we binnen ACT ook weer niet teveel in
de inhoud van het verhaal gaan zitten. Hiermee bedoelen
we dat mensen tijdens een eerste gesprek vaak een
bandje gaan afdraaien, over de problemen die ze hebben,
en de mogelijke oorzaken daarvan. Als je dat laat
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gebeuren, dan vliegt het halfuur voorbij, en heb je vooral
veel informatie gekregen van het hoofd van de cliënt.
Daadwerkelijk stil staan bij de pijn en de worsteling lukt
dan vaak niet. En toch is dat precies waar we binnen ACT
op mikken.
Je zou kunnen zeggen dat we binnen ACT niet zozeer
geïnteresseerd zijn in het verhaal, maar meer in hoe
iemand dat verhaal in het hier en nu beleeft.
Ik kan nu een heel voorbeeld gaan uitschrijven, maar als
je wilt weten hoe wij dit aanpakken, kijk dan in de app
onder E-learning/Videotheek/Demonstratie-video’s, en typ
in de zoekbalk ‘Uit de inhoud blijven’. Je vindt dan een
hele toffe demo die dit idee demonstreert:
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Als je daarnaast het woord ‘Intake’ invult, dan krijg je een
aantal voorbeelden van eerste gesprekken, die je hopelijk
verder zullen voeden en inspireren:
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Je zult merken dat erkenning van pijn een soort rode
draad vormt in ons werk. Dit doen we zo graag, omdat
pijn hoort bij het leven, en omdat we vinden dat mensen
vaak zelf veel te weinig erkenning geven aan hun eigen
pijn. Ze vinden dan ‘dat ze niet zo moeten zeuren’, ‘dat er
overal wel wat is’, en ‘dat de mensen in Oekraïne het veel
erger hebben’. Daar waar mensen hun pijn vaak proberen
weg te winpelen, willen wij deze juist uitvergroten. Want,
door erkenning te geven aan de pijn, ontstaat er draagvlak
om met de pijn te kunnen zijn.
En tegelijkertijd is er naast de pijn meestal ook sprake van
een worsteling, in de vorm van controle en vermijding. We
hebben dan bijvoorbeeld last van een bepaalde angst
(pijn), en vervolgens doen we er alles aan om die angst
niet te hoeven voelen (lijden). Het eerste gesprek gaat
over
-

Erkenning van de pijn,
En het onderzoeken van de worsteling met deze
pijn.

Twee hele belangrijke vragen die ik vaak stel zijn:
- Heb je het moeilijk?
En
- Mag je het moeilijk vinden?
Vaak is het antwoord JA en NEE. Door iemand alleen al het
gevoel te geven dat angst hebben mag, en dat je niet
symptoomvrij hoeft te zijn om gelukkig te kunnen zijn,
geef je mensen een geweldig, verlichtend cadeau. Ze
zullen dan na de eerste sessie bij je weglopen met het
gevoel dat ze gezien en erkend zijn. Tegelijkertijd zullen
ze hopelijk gaan ontdekken dat het gevecht (de
worsteling) dat ze voeren tegen hun problemen misschien
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wel een zinloos gevecht is. En zodra dat kwartje valt, zal
iemand in staat zijn om dit gevecht te staken, waarna de
weg open ligt voor een fantastisch leven, mét alle pijnlijke
dingen die daarbij horen.
Sessie 2
Check altijd eerst hoe iemand erbij zit, voordat je blind
overgaat tot de inhoud van het protocol. Er kan veel
gebeuren in een week: Iemand kan ziek zijn geweest, of
jarig. Er kunnen ruzies en verzoeningen de revue
gepasseerd zijn, geboortes en overlijdens.
Ook het materiaal en het eerste gesprek zullen
waarschijnlijk een prikkelend, en vaak zelfs ontwrichtend
effect hebben gehad op de cliënt. Vaak raken mensen in
het begin een beetje in de war van het idee dat ze veel
van hun gedachten, gevoelens en omstandigheden niet
kunnen sturen, laat staan controleren. We noemen dit ook
niet voor niets ‘Creatieve Hulpeloosheid’. De hulpeloosheid
zit hem in het besef dat er veel dingen buiten onze macht
om gebeuren. Het creatieve stuk zit hem in het idee dat
controle uitoefenen daarmee nutteloos is, en dat je dat
stuk dus los kunt laten. En zodra je dat doet, heb je je
handen vrij om nieuwe dingen uit te kunnen proberen.
Als alles volgens plan verloopt, dan zal deze tweede sessie
de overgang vormen van controle naar bereidheid. Een
hele belangrijke tool die jou en je cliënten hierbij kan
helpen is defusie: Het bewust afstand nemen tot het
verstand. Veel controlemaatregelen die mensen nemen
zijn gebaseerd op regels, die zijn bedacht door onze
programmering en ons verstand. Als je ook je eigen
verstand wat vaker kunt betrappen op de onmogelijke
eisen die het aan je stelt, of op de overdreven taal die het

84
soms gebruikt, kun je samen met je cliënt het verstand
benoemen als dat rare, strenge ding, dat steeds maar
weer zegt dat je alles goed moet doen, dat je niet zwak
mag zijn of onzeker, enzovoort.
Twee hele belangrijke punten van deze sessie zijn dus:
- Afstand nemen van het verstand
En
- Het loslaten van controle en vermijding.
Ook dit is een gradueel leerproces, waarbij ook ik na 22
jaar ACT nog dagelijks aan het oefenen ben, en nieuwe
dingen ontdek. Verwacht dus niet dat, als iemand de
theorie begrijpt en omarmt, en ook direct hele grote
veranderingen zullen plaats vinden, al kan dat met defusie
overigens wel regelmatig gebeuren. Het idee is dat de
leerprincipes van ACT gaan verkleven met de dagelijkse
praktijk van de cliënt, waardoor hij al doende meer en
meer beseft dat bijvoorbeeld ‘zijn verstand weer flink
bezig is’.
Durf humor te gebruiken, en om rare dingen te doen met
zware taal. Ook als je in de videotheek ‘defusie’ invult, zul
je verschillende instructie-video’s zien over dit thema. En
natuurlijk staat er in het protocol zelf ook een video voor
jou als professional klaar.
Sessie 3
Nadat de cliënt zijn verstand heeft voorgesteld en heeft
verteld hoe hij de periode tussen de twee sessies heeft
beleefd, wordt het tijd voor bereidheid. Ter voorbereiding
heeft de cliënt als het goed is al filmpjes bekeken en
zelfonderzoek gedaan. Je kunt dus simpelweg beginnen
met de vraag hoe dat is gegaan.
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Wees met zachte hand kritisch als iemand geen huiswerk
gedaan blijkt te hebben, en benadruk nogmaals dat het
programma alleen nut heeft als je cliënt zelf ook
daadwerkelijk in beweging komt.
Want als je vooruit wilt in het leven, dan is de bereidheid
om actief dingen te ervaren die je eigenlijk liever niet zou
willen ervaren één van de belangrijkste sleutels die je
verder op weg kunnen helpen. Vaak willen we op papier
wel dingen maar lopen we in de praktijk tegen allerlei
obstakels aan. Dit kan angst zijn, onzekerheid, een
ingewikkeld gesprek met je partner, geldgebrek, pijn of
vermoeidheid. De vraag binnen bereidheid is of je al deze
dingen op de koop toe wilt nemen, terwijl je op weg gaat
om te doen wat je eigenlijk zou willen doen met je leven.
Dit betekent in de praktijk dat angst en waarden vaak
hand in hand gaan. Iemand die iets groots wil doen, vindt
dat vaak ook spannend. De vraag is dan of die angst actief
de ruimte mag krijgen in iemand zijn leven.
Je ziet hier een fundamenteel verschil met veel bestaande,
symptoomgerichte therapievormen opdoemen, namelijk
dat we binnen ACT klachten actief de ruimte willen geven,
zonder dat we dan stiekem hopen dat die klachten alsnog
verdwijnen. De aanname dat ‘pijn hoort bij het leven’ ligt
diep in ons werk verankerd. Want zelfs als het je zou
lukken om in een bepaalde situatie van je klachten af te
komen, dan zal het leven je vroeg of laat weer iets nieuws
toewerpen, waardoor je weer helemaal overnieuw kunt
beginnen. Door je klachten bestaansrecht te geven, zullen
ze minder centraal komen te staan in je leven. Je kunt dan
hoe dan ook doen wat je eigenlijk van plan was te doen,
ongeacht of je klachten hebt of niet.
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Maak ook hier weer gepast misbruik van onze videotheek,
en pas de technieken vooral ook zelf toe, op je eigen
worstelingen en klachten.
Binnen dit protocol is ervoor gekozen om het thema
‘Mindfulness’ helemaal als e-learning te geven, dus buiten
de sessies om. De reden hiervoor is dat het relatief
gemakkelijk uit te leggen en uit te voeren is, met behulp
van filmpjes en geleide oefeningen die in de mapjes na
sessie drie, en voor sessie vier staan. Dit neemt niet weg
dat het een belangrijk thema is, waar je uiteraard ook
binnen de sessie aandacht aan mag en kunt besteden.
Sessie 4
Naast Mindfulness heeft de cliënt ook materiaal gekregen
over het thema ‘Zelfcompassie’. Bespreek dit huiswerk na
en vraag ook naar de andere dingen die de cliënt
inmiddels aan het leren is: Hoe zit het nu met de controle,
vermijding, en bereidheid? Hoe is het met het verstand
van de cliënt? Dat soort dingen.
Zelfcompassie gaat over de relatie die iemand met zichzelf
heeft. Het gaat niet om positief denken, maar om positief
handelen naar jezelf toe. Het kan leuk zijn om te vragen
welk cijfer iemand de relatie met zichzelf zou geven.
Daarnaast zijn er verschillende perspectief-oefeningen die
je kunt uitproberen, zoals die beschreven staan in de
literatuur. Kijk vooral in de app voor mooie voorbeelden,
bijvoorbeeld door in de zoekmachine van de Speelplaats
‘Het zelf’ aan te klikken:
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Je krijgt dan een lijst met oefeningen die je eventueel in
de sessie kunt uitproberen. En bekijk uiteraard ook de
mapjes met de content die je je cliënten voor en na de
sessie stuurt.
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Sessie 5
Want in het mapje na sessie 4 en voor sessie 5 wordt de
cliënt gevraagd om, in een zachtaardige relatie tot
zichzelf, zijn waarden te gaan onderzoeken. Vaak krijg ik
tijdens mijn opleiding de vraag waarom we dit pas zo laat
in het proces doen. Het antwoord ligt hem in het idee dat
waarden in het begin vaak nogal verweven zijn met regels.
De vraag is: Vind je iets écht, diep in je hart belangrijk, of
heb je vooral geleerd dat je iets belangrijk móet vinden?
In deze fase wordt het dus steeds makkelijker om heel
eerlijk te zijn over je waarden, en over wat je werkelijk
zou willen doen met je leven. Het materiaal uit de app zal
hierin naar verwachting echt zijn werk goed doen, en dus
hoef je dit thema tijdens de sessie waarschijnlijk alleen
nog maar in te koppen.
Je kunt daarin wel olie op het vuur gooien door
(bijvoorbeeld) de dood erbij te halen. Vaak behandelen we
onze doelen en dromen als vrijblijvende dingen, die we
nog wel een keer gaan oppakken als de tijd rijp is, en de
omstandigheden ideaal. Maar alles dat je vermijdt, duw je
uiteindelijk over de rand van de tijd, zoals dit zo prachtig
is weergegeven in één van de vele schitterende
afbeeldingen van Lotte Berk:
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Ook hier verwijs ik je graag naar de instructievideo voor
sessie 5 in het protocol, naar de speelplaats en naar de
videotheek. Ik hoop dat het vele materiaal dat we ter
beschikking stellen dit thema tot leven laat komen, niet in
de laatste plaats ook voor jou als mens. Uiteindelijk gaat
het er niet om of je je langdurig fijn en vrij van angst hebt
gevoeld. Het gaat erom of je gedaan hebt wat je wilde
doen in het leven, ondanks alle hobbels en valkuilen die je
op je weg bent tegengekomen.
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Tips & Tricks
Een boek als dit kan natuurlijk nooit een gedegen
opleiding vervangen, of (nog veel belangrijker) de kennis
die je al doende samen met je cliënten vergaart. Toch
hopen we dat we je met dit boek en het bijbehorende
online pakket voldoende handvatten hebben gegeven om
op zijn minst uit de startblokken te kunnen komen. Ter
inspiratie volgen nu nog een aantal handige tips en
inzichten, die je hopelijk net dat ene extra zetje zullen
geven:
Grondhouding
In het contact gaat het er in algemene zin om dat je
mensen laat merken dat alles wat ze denken, voelen en
doen OK is. Dit vergt een grondhouding van
onvoorwaardelijke liefde en compassie. Wat mij hierin erg
helpt, is het besef dat ik de waarheid niet in pacht heb.
Wie ben ik om te oordelen over iemand die vreemd gaat,
cocaïne gebruikt en geld steelt van zijn moeder? Ik kan
hier over oordelen, maar ik kan ook proberen het te
begrijpen. Dit betekent niet dat ik blind accepteer wat
mensen doen en zeggen. Het gaat erom dat mensen het
recht hebben om hun eigen keuzes te maken, ook als ik
hier zelf een duidelijk oordeel over heb.
Als je kunt zien dat jouw perspectief anders is dan dat van
je cliënt, dan kun je vervolgens moeite doen om je te
verplaatsen in zijn perspectief. Dit raakt direct de discussie
over de DSM-V. Het hele stoornis denken is namelijk iets
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dat wij hulpverleners bedacht hebben. Voldoet iemand
vervolgens aan de criteria van een depressie of een
angststoornis, dan plakken wij dit label maar al te graag
op de cliënt. Maar dit label zegt helemaal niets over de
cliënt zelf. Het zegt vooral iets over hoe wij over de cliënt
denken.
Ik wil dat alles wat de cliënt voelt en ervaart er mag zijn.
Ik ga geen labels plakken en probeer bewust om niet mijn
eigen perspectief aan de cliënt opleggen. Als ik merk dat
mijn eigen programmering op hol slaat en mijn verstand
het ene na het andere oordeel velt, dan observeer ik dat
en probeer ik het niet meteen te projecteren op de cliënt.
En natuurlijk ben ik hierin zelf ook geen foutloze
onvoorwaardelijke objectieve knuffel-Boeddha. Iedereen
oordeelt. Het gaat hier om de grondhouding die je kiest,
als uitgangspunt voor je eigen leerproces als therapeut.
Voor mij is dat: Ik wil me minder hechten aan mijn
oordelen, en me meer verplaatsen in jou. Ik heb als doel
dit meer te cultiveren in mijn werk. Dus: Hoe raar je ook
bent of wat je ook doet, mijn streven is om je de ervaring
te geven dat je menselijk bent en mag zijn.
De praktische implicaties van pijn en lijden
Als ik met een cliënt praat, probeer ik altijd om aandachtig
te voelen of zijn problemen vooral heel echt zijn, of dat
deze vooral zijn verzonnen door zijn verstand. Zijn er veel
directe, aanwijsbare oorzaken voor wat de cliënt ervaart,
dan wil ik daar samen bij stil staan, de pijn voelen en
omhelzen. Maar merk ik dat de cliënt zich vooral rot voelt
omdat hij zijn gedachten veel te serieus neemt, dan komt
er een hele andere kant van mij boven. Want dan ga ik
juist proberen om samen wat meer afstand te creëren tot
die gedachten.
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In de praktijk lopen pijn en lijden uiteraard dwars door
elkaar heen. Iemand die in een pijnlijke situatie zit, zal
ongetwijfeld ook last hebben van moeilijke gedachten, die
de pijn als een soort megafoon kunnen versterken. En
iemand die vooral last heeft van zijn gedachten, zal
ongetwijfeld ergens ook een directe oorzaak voor dat
lijden kunnen vinden. Het gaat er hier dus niet om of er
sprake is van pijn of van lijden, maar om welke van de
twee op dat moment de overhand heeft. Als je dat kunt
aanvoelen, weet je ook al ongeveer in welke hoek je je
interventie moet zoeken.
Bijvoorbeeld: Een cliënt komt binnen en vertelt dat ze net
gehoord heeft dat haar man ernstig ziek is, en dat hij
waarschijnlijk nog een half jaar te leven heeft. Boem. Het
leven laat ineens een atoombom vallen. Als therapeut had
je net bedacht om vandaag defusie te gaan doen. Maar je
voelt al dat hier de pijn de overhand heeft. En dus is het
de vraag of die pijn zoveel mogelijk ruimte mag krijgen.
De interventies zullen dus vooral gericht zijn op Acceptatie
en Mindfulness.
Ander voorbeeld: Een cliënt komt binnen met een
donderwolk boven zijn hoofd. Hij heeft de hele week door
lopen piekeren omdat hij niet weet wat hij zijn moeder
voor haar verjaardag cadeau moet doen. Daarnaast is hij
de hele tijd bang dat haar iets overkomt. Zelf is hij ook
bang om ziek te worden en mijdt hij tv-programma’s
waarin mensen met bijvoorbeeld kanker aan het woord
komen. Verder maakt hij zich zorgen over een
reorganisatie op het werk, aangezien hij geen vast
contract heeft.
In dit laatste voorbeeld merk je waarschijnlijk dat het
lijden de overhand heeft. Natuurlijk kunnen ook hier
directe, pijnlijke componenten een rol spelen. Die
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reorganisatie op het werk is echt, en niets leuks voor je
moeder kunnen bedenken is vervelend. Maar je voelt hier
dat de cliënt vooral last heeft van het gepieker, en niet
van de situatie. Dit maakt dat hier de interventies vooral
gericht zullen zijn op defusie en het zelf.
‘En wat doe je dan precies?’, hoor ik je bijna denken. Ik
zal het je vertellen. Maar weet wel dat dé goede manier
niet bestaat. Je kunt pijn en lijden op verschillende
manieren aanvliegen. In dit voorbeeld vertel ik dus vooral
hoe ik het doe, en niet hoe iedereen het zou moeten doen.
In het eerste voorbeeld zou ik actief op zoek gaan naar de
onmacht, de boosheid en het verdriet. Je zou kunnen
zeggen dat je in zo’n situatie recht hebt op het voelen van
pijn. Want die pijn is er, onrechtvaardig overvloedig. We
gaan niet recht lullen wat krom is, dus (in mijn taal) zou ik
zeggen dat ik dit verschrikkelijk klote vind voor de cliënt.
Ik denk dat dit een gesprek wordt met veel stiltes,
waarbinnen de pijn mag spreken. Ik zal vooral geen
‘oplossingen’ aandragen en zoveel mogelijk ruimte bieden
aan wat de cliënt op dat moment ervaart. De erkenning
dat iemand recht heeft op zijn verdriet en dat mag voelen,
is voor mij het belangrijkste binnen acceptatie en
mindfulness.
Vaak gaan therapeuten op dit soort momenten naar het lijf
toe, door bijvoorbeeld een bodyscan te doen. Zelf ben ik
hier niet voor omdat dit juist een afleiding kan zijn van de
pijn die op dat moment speelt. Het gaat er op dat moment
om dat je cliënt de pijn voelt, niet zijn lijf.
Als fysieke pijn juist het centrale probleem is, dan wordt
het een ander verhaal. Het kan ook dat je cliënt niet in
staat is het verdriet te voelen, en dat je het lijf gebruikt
om daar op die manier alsnog contact mee te maken. Zie
je het verschil? Het doel is om contact te maken met de
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pijn. Als dit direct kan, heb je het lijf niet nodig en kan dit
zelfs afleidend werken.
In het tweede voorbeeld zie je dat iemand vooral last
heeft van zijn verstand, dat heel neurotisch allerlei
problemen probeert te voorkomen. ‘Het zal je hoofd maar
zijn!’, zal ik dan wellicht met een knipoog verzuchten. Een
koosnaampje geven aan het verstand is dan uiteraard een
must, en het doen van rare defusie-oefeningen mag in een
sessie als deze niet ontbreken. De primaire focus is om
wat afstand te creëren tot het verstand, dat het ene na
het andere onderwerp aangrijpt om de cliënt aan het
wankelen te brengen. En natuurlijk hou je dan de ‘echte’
onzekerheid over, die inherent is aan het leven zelf. Want
we kúnnen ook daadwerkelijk ziek of ontslagen worden, en
doodgaan zullen we allemaal. Maar de manier waarop het
verstand dit angstige gevoel probeert op te lossen, zorgt
in de praktijk alleen maar voor nóg meer angst. Als dat
duidelijk wordt, kan de cliënt leren om zijn verstand wat
meer op afstand te zetten.

Dus:
Is er vooral sprake van pijn  Interventies gericht op het
voelen van, en ruimte geven aan de pijn
Is er vooral sprake van lijden  Interventies gericht op
het afstand nemen van het denken
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Het diepere fundament van deze visie ligt hem in de
erkenning en belichaming van pijn, en de opstand tegen
het lijden.
De rol van metaforen binnen ACT
Het mooie aan metaforen is dat ze symbool staan voor
hele wezenlijke dingen in ons leven. Een goede metafoor
gaat echt ergens over. Het is niet zomaar een beeld, dat
betekenisloos onze neuronen bezet houdt. Metaforen zijn
in feite een soort vertegenwoordigers van levensechte
ervaringen.
Eigenlijk is de metafoor zelf daarmee dus ook niet het
belangrijkste, en is het veel interessanter om te
onderzoeken waar die specifieke metafoor voor staat. De
pistool metafoor draait niet om het idee dat er ooit
misschien een keer iemand een pistool tegen je hoofd aan
zet. Hij gaat eigenlijk juist over iets heel anders, namelijk
de vraag: ‘Heb je eigenlijk wel controle over je hartslag?’
Het is dus super belangrijk dat je metaforen in de basis
niet al te letterlijk neemt. Soms gaan mensen inhoudelijk
met een metafoor aan de haal, door kritische vragen te
stellen als: ‘Maar wat als je weet dat het pistool niet
geladen is? Wat als je beseft dat het een keurige professor
is die met dat pistool aan komt zetten, waardoor je zeker
weet dat hij de trekker tóch nooit echt over zal halen?’
Je ziet hier dat je een metafoor inhoudelijk heel erg
serieus kunt nemen, en daarmee heel centraal kunt
stellen, waardoor hij zijn fijne rol als richtingaanwijzer
dreigt te verliezen. Het is dus in de eerste plaats heel
belangrijk dat we samen onderzoeken hoe je metaforen
het beste kunt hanteren.
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Ik gebruik daarin zelf het volgende ezelsbruggetje: Een
metafoor gaat niet over de metafoor. Onthoud dat, en
richt je vooral op de daadwerkelijke levensles die in de
metafoor verborgen ligt. Zie een metafoor als een anker
dat je uitwerpt, als je ergens even bij stil wilt blijven
staan. Je komt met je bootje langs allerlei thema’s
(eilandjes) in je leven, zoals angst, liefde, vriendschap of
verdriet. Het anker (de metafoor) zorgt ervoor dat hier
niet de snel aan voorbij vaart, dat je kunt aanmeren en de
eilandjes verder kunt gaan verkennen.
Een goede metafoor kan je helpen om bewuster stil te
staan bij thema’s die belangrijk voor je zijn, waardoor je
uiteindelijk meer uit je leven kunt halen. Er zijn echter ook
metaforen die juist kunnen zorgen voor meer afstand en
verdeeldheid. Bij de minste of geringste verdenking kan de
metafoor ‘Waar rook is, is vuur’ er bijvoorbeeld mede voor
zorgen dat iemand al veroordeeld is, nog voordat echt
duidelijk is wat hij nu precies gedaan heeft.
Mijn vader zei altijd: ‘Een dubbeltje zal nooit een kwartje
worden’. Hiermee bedoelde hij dat ik niet moest
verwachten dat ik ooit rijk en succesvol zou kunnen
worden. ‘Wie uit een arm gezin komt, zal altijd arm
blijven’, daar kwam de boodschap feitelijk op neer. Je kunt
daardoor bij voorbaat al gaan denken dat iets je tóch nooit
zal lukken. Dat doemdenken zie je bijvoorbeeld ook terug
in de uitspraak ‘Het glas is half leeg’. Een metafoor kan je
dus helpen, maar kan je ook onnodig demotiveren, of je
op een andere manier in de weg zitten.
Ik schrijf dit omdat het zo belangrijk is om te beseffen dat
beelden niet heilig zijn. Neem dus niet alle metaforen die
je krijgt aangereikt in je leven zomaar voor zoete koek
aan. Kijk kritisch naar waar de metafoor voor staat, en
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beslis zelf welke je wel, en welke je niet meeneemt op je
weg.
Het toeval wil overigens dat ik zojuist ACT grootheid Niklas
Törneke bereid heb gevonden om voor ons een Webinar
over de rol van metaforen binnen ACT te verzorgen. Als je
lid bent bij ons krijg je aan de lopende band uitnodigingen
voor dit soort (voor leden gratis) Webinars. We nemen ze
ook op, en je kunt alle eerdere Webinars dus ook nu al
terugkijken in de app onder E-learning/Videotheek/Live
Webinars:
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All Stars oefeningen
In het begin vroegen mensen mij steevast om meer
content. Inmiddels hebben we zó veel geproduceerd, dat
mensen soms door de bomen het bos niet meer zien.
Vandaar dat we hebben gekozen voor dit zeer
gestructureerde programma, met alleen de beste
oefeningen. In dit hoofdstuk zet ik de belangrijkste parels
van ACT nog even op een rijtje:
Weegschaal-metafoor (zin in het mapje ‘Na je eerste
gesprek’)
Deze nog zeer jonge oefening is inmiddels in mijn top 3
beland. Hij is zo belangrijk en krachtig, omdat je heel
subtiel, en zonder dat je het gevecht hoeft aan te gaan
met je cliënt, de focus kunt verschuiven van het probleem,
naar de worsteling met het probleem. Zelf leg ik hem zo
uit:
‘Stel dat ik een weegschaal heb, waar ik 100% aan
gewicht moet verdelen over beide schalen. De ene schaal
staat voor de zwaarte van het probleem. De tweede schaal
staat voor de zwaarte van de worsteling met het
probleem. Dus stel dat je last hebt van angst: Hoe zwaar
weegt dan de angst zelf, en hoeveel last heb je van de
worsteling met je angst? Hoe is die verhouding? Is het
bijvoorbeeld 60% angst en 40% worsteling, of 40% angst
en 60% worsteling? Denk even na over dit idee: Hoe
zwaar weegt het probleem, en hoe zwaar weegt het
gevecht dat je voert met het probleem?’
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Je
kunt een weegschaal tekenen op een whiteboard, of het
op een andere manier visueel maken. Hierna vraag je:
‘Hoe is de verhouding tussen het probleem en het gevecht
bij jou?’
Neem ieder antwoord dat de cliënt geeft serieus. Sommige
mensen zullen zeggen dat het probleem 90% beslaat, en
dat kan natuurlijk. Je kunt dan iets zeggen als: ‘Wat heftig
dat je dus zó’n groot probleem hebt, terwijl je zó weinig
worstelt.’ Probeer niet sarcastisch over te komen als je dit
zegt, we menen dit echt. Als iemand het zo beleeft, dan is
dat zo.
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Het fantastische aan deze oefening is echter dat de
meeste mensen maximaal 40% aan het probleem
toekennen, en 60% aan de worsteling. Vaak hoor je zelfs
percentages tot 10% probleem, en 90% worsteling. En dat
besef zorgt voor deze verfrissende conclusie:
‘Eigenlijk is de worsteling met het probleem dus nog groter
dan het probleem zelf! Wat vind je daarvan?’
Neem op dit moment even de tijd om aandachtig naar de
open mond van je cliënt te kijken, puur voor je eigen lol.
Als je je daarna herpakt hebt, kun je de genadeklap
geven: ‘Als dit zo is, dan is het veel logischer dat we ons
hier vooral focussen op de worsteling met het probleem,
toch? De vraag is dus of je de komende dagen vooral het
gevecht dat je voert met je probleem verder wilt gaan
onderzoeken.’
Zelf vind ik dit dus een van de mooiste oefeningen uit het
programma, omdat mensen zo heel natuurlijk en vanzelf
open zullen gaan staan voor het idee van Bereidheid, dat
in sessie 3 voorbij zal komen.
Als iets al in de app staat, betekent dat nog niet dat jij
deze oefening niet ook gewoon live in de sessie kunt doen.
Mensen houden juist van een beetje herhaling. Dus als je
merkt dat deze oefening bij die specifieke cliënt weleens
de spijker op zijn kop zou kunnen slaan, schroom dan niet
om hem zelf te introduceren. Als cliënten hem dan
achteraf nog een keer van mij krijgen uitgelegd, dan werkt
dit meestal juist als een soort genadeklap, dan als een
onnodige herhaling van zetten.
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Geef je verstand een koosnaampje (sessie 2)
Dit is de belangrijkste oefening van het hele programma.
Je kunt dit zo inleiden: ‘Als je echt afstand wilt nemen van
je denken, dan is het superbelangrijk dat je ook
daadwerkelijk gaat voelen dat je losstaat van je verstand.
Dé manier om dat te bereiken is door je verstand een
koosnaam te geven.’
Het werkt het beste als jij hier als professional ook je
eigen verstand even voorstelt. Noem de naam, en vertel
over de eigenschappen van jouw verstand. Is het streng,
bazig, principieel, of maakt je verstand je dikwijls
onzeker? Durf dit dan te delen. Jouw eigen menselijkheid
kan een geweldige maatstaf vormen voor de mate waarin
jouw cliënten menselijk mogen zijn. Neem hier dus echt
even de tijd voor, uiteraard gevolgd door de vraag:
‘Herken je misschien iets van je eigen verstand in dat van
mij? Hoe zou je jouw verstand beschrijven?’
Je kunt ook vragen of iemand al een naam bedacht heeft.
Let daarbij op dat de associatie niet al te serieus is. De
naam van iemands vader of moeder is dus niet aan te
raden. Ook twee of meer namen is niet wenselijk. Je krijgt
dan een onnodige categorisering van segmenten van het
verstand, terwijl het doel is om juist het denken als geheel
op afstand te zetten. Wees dus duidelijk in wat de
opdracht is, en vraag of iemand één lichte, ludieke naam
wil bedenken voor zijn verstand.
Vervolgens is het de bedoeling dat de cliënt hier mee gaat
oefenen, maar daarin heb ik zoals gewoonlijk je rug, want
in het huiswerk dat mensen na sessie 2 meekrijgen, staat
deze oefening ook:
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Accepteren dat acceptatie niet altijd werkt (sessie
3)
Ook deze oefening is de afgelopen jaren steeds
belangrijker geworden in mijn werk. Want vaak gebruiken
we de technieken om onszelf nieuwe regels op te leggen:
‘Ik moet nu alles gewoon accepteren’.
Cliënten die teleurgesteld terugkomen na een week hard
oefenen, zeggen nog weleens: ‘Ik doe echt m’n best om te
accepteren dat ik pijn heb, maar het lukt me gewoon niet’.
Dan volgt mijn interventie: ‘Wat goed dat je zo je best
gedaan hebt, en wat vervelend dat het niet is gelukt.
Kennelijk hebben we ook met acceptatie geen controle
over je pijn. Klopt het dat je stiekem hoopte dat de pijn
met behulp van acceptatie minder zou worden?’ (antwoord
afwachten).
‘Kennelijk werkt acceptatie dus niet altijd. De vraag is nu
of je bereid bent om dát te accepteren. Kennelijk hoort de
pijn, hoe wrang en onrechtvaardig ook, toch bij je leven.
Je hoeft dit niet te accepteren, maar je kunt wel
accepteren dat acceptatie niet altijd lukt.’
‘Kun je jezelf wat ruimte geven waarin je menselijk mag
zijn? Dat het logisch is dat je geneigd bent om te vechten
tegen je pijn? Mag je het af en toe niet zien zitten, zonder
dat je vindt dat je hier gelijk iets mee moet?’
De ironie van dit verhaal is dat, door te accepteren dat
acceptatie niet altijd werkt, je direct weer in het proces
van acceptatie terecht komt. Het is een soort metainterventie, waarbij je boven de inhoud van de taal gaat
staan. Je vindt demonstratie-video van deze interventie
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als je in de Videotheek onder Demonstratie-video’s het
woord ‘Accepteren’ invult in de zoekbalk.
Ik wil weer zijn wie ik vroeger was (sessie 4, bij
chronische ziekte, pijn en verlies)
‘Jonge meisjes vinden mij vaak een oude viezerik. En dat
wil ik niet: ik wil gewoon een jonge viezerik blijven.’
(Theo Maassen)
Het proces waarvoor deze oefening geschikt is kan per
cliënt verschillen, maar het komt in de praktijk altijd hier
op neer: Je hebt een beeld van jezelf waar je in de praktijk
niet meer aan voldoet.
Dit kan een relatief lichte vorm aannemen, zoals het ouder
worden van Theo Maassen, maar het kan ook heel zwaar
aanvoelen, als je bijvoorbeeld beseft dat je door je
handicap nooit meer zal kunnen lopen of fietsen.
De tragiek van het leven is dat alles altijd verandert, en
dat niets blijft zoals het is. Dit is een belangrijk, pijnlijk
basis ingrediënt van het leven. Met je cliënt kun je dat
bijvoorbeeld op deze manier bespreken:
‘Ik merk aan je dat je heel erg je best doet om weer ‘de
oude’ te worden, herken je dat?’ (antwoord afwachten)
‘Het lijkt dus wel of je eigenlijk het liefste weer wil zijn wie
je toen was, met als gevolg dat je steeds weer beseft
hoeveel er ondertussen is veranderd. Klopt?’
‘Het lijkt me heel moeilijk om dat oude beeld van jezelf los
te laten, alsof je dan een deel van jezelf opgeeft…’ (wacht
op reactie)

106
‘Kun je een beetje mededogen hebben met jezelf op dit
vlak? Mag je het lastig vinden dat er zoveel is veranderd,
en dat het leven jou dus leeft, zonder dit even van tevoren
met jou te overleggen?’
Je hoeft hier niet veel meer te doen dan dit. Vaak willen
professionals gelijk doorpakken naar acceptatie van wie
iemand nu is, maar het probleem is juist dat iemand dit
helemaal niet kan en/of wil. De pijn zit hem vooral in de
relatie met vergankelijkheid. Mensen mogen best even stil
staan bij het feit dat alles voorbij gaat. Het gaat dus in de
eerste plaats om erkenning.
De keuze: Vermijden versus Ervaren (sessie 5)
We kunnen heel lang met onze cliënten
vergaderen
over wat we eigenlijk allemaal zouden willen doen met ons
leven, maar uiteindelijk is en blijft Toegewijd Handelen
een gedragskeuze. Het lijkt simpel om te besluiten dat je
vanaf nu je hart gaat volgen, maar dat is het niet.
Deze metafoor illustreert dit idee heel mooi:
‘Vaak komen we in het leven voor keuzes te staan, waarbij
je kunt gaan vermijden, of kunt gaan ervaren. Je kunt
bijvoorbeeld blijven zitten in die baan die je helemaal niet
leuk vindt, of je kunt op zoek gaan naar een nieuwe
uitdaging. Je kunt een moeilijk gesprek met je kind of
partner blijven uitstellen, of de confrontatie aangaan.
De vermijdende weg is vaak saai, maar wel voorspelbaar.
De ervarende weg is vaak interessant, maar ook vol met
hobbels en valkuilen. Het is niet erg als je vermijdt, zolang
dat maar een bewuste keuze is.
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Want er zijn hele volksstammen die blijven hangen in een
‘prima’ baan met ‘zekerheid’. Ik ken heel veel mensen die
bewust in een relatie zitten met iemand, waarvan ze
dondersgoed weten dat het geen echte liefde is. En er zijn
duizenden mensen die heel graag op wereldreis willen,
maar die uiteindelijk niet zullen gaan.
Dit klinkt zuur, maar dat is het niet. Vermijding is pas een
probleem als je jezelf achteraf voor je kop slaat, omdat je
belangrijke dingen hebt laten liggen.
Wat vind je hier van?’
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Er staan veel varianten van dit idee in mijn andere
boeken, zoals het wachten op de perfecte trein, waarbij
iemand eigenlijk alleen wil gaan ervaren als hij zeker weet
dat hij dan ook op zijn bestemming aankomt. We willen als
mensen graag van twee walletjes eten. We hopen stiekem
dat we onze dromen kunnen najagen, zónder al te veel
gedoe. En helaas, dat kan niet. Dromen kosten vaak
angst, onzekerheid, durf en moed. De vraag is of iemand
bewust bereid is om de moeilijke dingen van het leven op
de koop toe te nemen, terwijl hij zijn hart laat spreken.
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Tot slot
Nieuwe mogelijkheden leiden vaak tot nieuwe
verplichtingen. Sinds de komst van het internet en
mobiele telefoons is onze communicatie steeds sneller en
vernuftiger geworden. Het per ongeluk gebruiken van de
verkeerde emoticon, OF IETS PER ONGELUK MET
CAPSLOCK TYPEN, kan dan al heel snel als kwetsend,
agressief of beledigend worden opgevat.
Ook in ons hoofd lijkt het daardoor alsmaar gevoeliger en
ingewikkelder te worden. We bestrooien onszelf en
anderen met allerlei labels, en we zijn continu bezig om
nieuwe problemen op te lossen. De vraag is of we
daarmee niet aan beetje achter onze eigen staart aan het
aanlopen zijn, zoals een hond dat zo goed kan, rennend in
rondjes.
ACT probeert om de oplossing voor problemen niet binnen,
maar juist buiten het denken te vinden. De vragen die
worden gesteld zijn weliswaar nog steeds verbaal, maar de
antwoorden liggen hem meestal in wat iemand eigenlijk,
diep van binnen, zou willen doen met zijn leven.
Hierbij erkennen we de pijn waar mensen (soms dagelijks)
tegenaan lopen, en de ingewikkeldheid van het leven zelf.
Iemand die tegenwoordig als ‘autist’ of minimaal als
‘sociaal beperkt’ te boek staat, zou daar 25 jaar geleden
waarschijnlijk veel minder last van hebben gehad. De
steeds strengere eisen die nieuwe technologieën leggen op
ons menselijk functioneren, maken dat we de afgelopen
decennia op papier allemaal een stuk gekker geworden
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zijn. Maar is dat ook echt zo? Zijn wij nu met z’n allen
allemaal zo raar en onvermogend, of hebben we vooral
een hele rare context gecreëerd, die steeds maar weer
meer van ons eist dan onze menselijkheid toelaat?
Psychologische problemen zijn binnen ACT in de eerste
plaats volkomen normaal en invoelbaar. Het idee dat je
altijd gelukkig kunt zijn als je daar maar hard genoeg je
best voor doet, is een verleidelijke, hardnekkige illusie, die
we maar wat graag willen geloven, zeker zodra een bedrijf
ons belooft dat het kopen van een bepaald product het gat
in onze ziel wel even zal op vullen met niets anders dan
giechelende vrolijkheid, terwijl er tijdens die
wonderbaarlijke genezing de hele tijd van die net iets te
grote, verdacht tamme vlinders om je hoofd heen
fladderen.
In die zin is ACT best moeilijk te verkopen, omdat we
vooral het nuchtere, eerlijke verhaal vertellen, zonder al
teveel romantiek of luchtkastelen. De verlichting zit hem
bij ons in het besef dat je niet van je angst of pijn af hoeft
te komen, om te kunnen doen wat je eigenlijk zou willen
doen met je leven. Zodra je bereid bent om die
voorwaarde op te geven, zul je ontdekken dat er zeeën
van ruimte ontstaan, voor de negatieve, maar juist ook
voor de positieve dingen in je leven.
Als we met z’n allen een grondhouding zouden cultiveren
waarin het hebben van angst, pijn, rare gedachten en
moeilijke gevoelens mag, dan zal dat alleen al voor een
groot gedeelte van onze cliënten geweldig veel erkenning
en opluchting geven. Ik hoop dat jij het daar als
professional én als mens mee eens bent, of je nu ACT doet
of niet. Want als dat je grondhouding is, dan beschouwen
we jou hoe dan ook als een hele belangrijke bondgenoot.
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Ik hoop dat je dit boek een waardevolle aanvulling vond
op je bestaande arsenaal aan therapeutische
vaardigheden, en dat het je nieuwsgierigheid en honger
naar verdere verdieping heeft gevoed. Laat alsjeblieft wat
van je horen als je tips hebt, of ideeën over hoe we ons
platform nóg leuker en beter kunnen maken.
Als laatste wil ik heel graag mijn vrienden Barry Kicken en
Rob Hulsen uit de grond van mijn hart bedanken, voor
alles dat we de afgelopen 3 jaar samen hebben mogen
delen, doen en maken. ACT Guide is in de eerste plaats
een platform gebaseerd op de grenzeloze, toegewijde en
puberale passie van drie jongens, die ook maar gewoon
wat aanklooien in het leven. En jongens, dat aanklooien
heeft mijn leven de laatste jaren een kleur gegeven
waarvan ik nog niet wist dat hij bestond.
Bedankt, bedankt, bedankt.
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Bijlage: Artikel Psychologie
Magazine
Bevrijd jezelf van oude patronen en volg je hart
Te streng voor jezelf? Bang om nieuwe dingen te doen?
Snel boos om niks? En wil je de rest van je leven zo
verder, of is dit ongevraagde ballast van vroeger die je al
tientallen jaren met je meesleept? Je kunt dit juk van het
verleden van je afwerpen, zegt ACT-therapeut Gijs Jansen.
Hij ontwikkelde een methode die je helpt oude patronen
los te laten en meer vanuit je hart te leven.
Tekst: Gijs Jansen
Vaak zitten we behoorlijk vast aan ons verleden, zonder
dat dat zelf in de gaten te hebben. Vrijwel alles wat we
doen hebben we geleerd van onze ouders, broertjes,
zusjes, leraren en leeftijdgenoten. En daarmee zijn ook
veel gedragsregels die we hanteren (wat mag ik wel, wat
mag ik niet?) een direct gevolg van wat anderen ons ooit
verteld hebben. Daardoor kan het zijn dat je veel dingen
op een bepaalde manier doet, omdat je nu eenmaal hebt
geleerd dat het zo moet. Voelt het voor jou bijvoorbeeld
logisch om heel streng te zijn voor jezelf? Vind je het
normaal dat het belang van anderen altijd voor gaat?
Roept je hoofd regelmatig dat je niet zo moet zeuren, dat
er overal wel wat is, en dat je grote dromen tóch nooit
werkelijkheid zullen worden?
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Herkenbaar? Dan zul je in dit artikel ontdekken dat je
vrijer bent dan je ooit had gedacht. Want je kunt jezelf de
vraag stellen wat je hier zelf eigenlijk van vindt. Het kan al
een enorme eyeopener zijn om even stil te staan bij dit
idee: ben ik het eigenlijk zélf nog wel eens met wat ik
allemaal vind en doe? Of zijn er dingen waar ik, diep in
mijn hart, niet meer achter sta? Het goede nieuws is: je
kunt jezelf meer los leren zien van je verleden. Want dat
verleden bepaalt niet wie jij bent. Het is slechts de manier
waarop je brein geprogrammeerd is, zoals een computer
die vol staat met bestanden van anderen.
Programmering
We zijn allemaal op een bepaalde manier
geprogrammeerd. Je leert dat messen rechts en vorken
links van het bord moet liggen, maar je bent daarnaast
ook dagelijks geprogrammeerd met allerlei opvattingen en
overtuigingen. Als je bijvoorbeeld uit een gelovig gezin
komt, of als je vader of moeder politicus is, dan zul je
waarschijnlijk van huis uit heel duidelijke normen en
waarden ingeprent hebben gekregen.
Soms komt die programmering prima overeen met wat je
zelf wilt doen met je leven. Je ouders en afkomst vormen
dan een liefdevolle basis, van waaruit je vervolgens je
eigen, bewuste keuzes kunt gaan maken. Maar dikwijls
ontbreekt die natuurlijke connectie, en kom je er vroeg of
laat achter dat je tot dan toe vooral geleefd hebt volgens
de normen en waarden van anderen. De verwarring
ontstaat zodra je je gaat afvragen of je ergens zelf nog
wel achter staat, of dat het meer voelt als een gevangenis.
Bijvoorbeeld: ‘Vind ik het normaal om zo streng te zijn
voor mezelf en mijn partner? Of doe ik dit alleen maar
omdat het er van huis uit zo is ingeramd?’
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Dat lastige gedeelte van onze programmering bestaat
meestal uit een keurslijf van regels, overtuigingen, en een
lijst van dingen die we dagelijks moeten. We worstelen
daardoor vaak met een negatief zelfbeeld, we zijn angstig,
boos, verdrietig of depressief. En daarnaast hebben we
geleerd dat we niet mogen klagen of zeuren, terwijl we
diep van binnen stiekem dromen van een leven met meer
spanning, passie en bevlogenheid.
De term ‘programmering’ houdt in: alles wat je van huis
uit hebt meegekregen. Dat kunnen natuurlijk ook heel
fijne dingen zijn. Misschien ben je wel heel muzikaal
opgevoed, of groeide je op tussen de dieren. Of je
herinnert je vooral hoe lief je vader, moeder, opa of oma
altijd was. Bedenk zelf eens, nu je dit leest, wat je in
positieve zin aan je jeugd hebt overgehouden.
Er kunnen ook dingen bij zitten die minder leuk voor je
waren. Dat kan een strenge opvoeding zijn, een
pestverleden, of iets anders. Sta ook hier even bewust bij
stil. Zie je hoe je brein door het verleden is
geprogrammeerd met allerlei fijne én vervelende
herinneringen? Dan is er nog meer goed nieuws: alle
goede dingen uit je programmering mag je houden, en alle
vervelende dingen kun je vanaf nu bij het oud papier gaan
zetten.
Opnieuw beginnen
Wat nu als je helemaal overnieuw zou kunnen beginnen?
Wat als je zou leren hoe je jezelf los kunt zien van je
programmering, waarbij je met de kennis van nu op zoek
gaat naar wie je diep in je hart zou willen zijn, en wat je
eigenlijk zou willen doen met je leven? Misschien ontdek je
dan wel dat je veel vrijer bent dan je al die tijd dacht, en
dat je bewuste keuzes – groot én klein – kunt maken op
basis van wat je hart je op dat moment ingeeft. Misschien
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wil je stiekem wel een andere baan, meer vrije tijd en
verbinding met je gezin. Misschien droom je al jaren van
een grote reis, maar houdt je programmering je nog
steeds tegen. En misschien wil je simpelweg gewoon wat
vaker in bad, en wat minder verplichte dingen doen. Als je
bereid bent om je hart meer spreekrecht te geven, dan
zou het zomaar kunnen dat er een aantal dingen gaat
veranderen.
Je hoeft hiervoor niet gelijk in therapie. Je kunt zelf al een
heel eind komen met mijn nieuwe model, dat gebaseerd is
op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dat is een
therapievorm die je leert om op een zachtaardige manier
om te gaan met alles wat je denkt, voelt en ervaart,
terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te
verwezenlijken. Het model heeft drie componenten, te
weten Hoofd, Lijf en Hart:
- Je leert om afstand te nemen van de (strenge)
programmering van je hoofd. Daardoor word je je bewust
van wat je van huis uit allemaal aan regels en opvattingen
hebt meegekregen.
- Vervolgens ga je met je lijf bewust voelen wat je zelf
vindt van die programmering, en of die past bij wie je zelf
zou willen zijn. Als je met je lijf contact maakt met alles
wat je denkt, voelt en ervaart, dan wordt het makkelijker
om bewuste keuzes te maken.
- Die keuzes maak je vanuit je hart, door te onderzoeken
wat je diep in je hart eigenlijk zou willen doen met je
leven. Daardoor komt je gedrag veel meer in lijn met je
persoonlijke waarden, en wordt je leven dus echter, en
meer van jou.
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De volgende oefeningen zijn gebaseerd op dit model. Je
hoeft je antwoorden niet meteen op te schrijven. Neem
rustig de tijd om erover na te denken.

Hoofd: Onderzoek je
programmering
Om te beginnen ga je onderzoeken wat je zelf van huis,
school, vrienden, familie en liefdesrelaties hebt
meegekregen. En of je het daar met de kennis van nu mee
eens bent, en zo nee, wat je daarin anders zou willen.
Het kan in het begin verwarrend voelen als je kritisch gaat
kijken naar wat je allemaal hebt meegekregen. Hopelijk
zitten daar ook veel mooie dingen bij, die voor je gevoel
echt horen bij wie je daadwerkelijk wilt zijn. Maar vaak is
er ook die ongevraagde erfenis van strenge overtuigingen,
angsten of schuldgevoelens, die tot in het heden nog
steeds bepalen wat je wel en niet mag denken, voelen en
ervaren. De vraag is dus:
Welke invloed heeft mijn programmering op de dingen die
ik in het heden doe, en de keuzes die ik daarin maak?
Oefening: Wat heb je meegekregen?
Bedenk waar je jezelf in herkent:
- Doe je spannende, belangrijke dingen niet, omdat je van
huis uit hebt geleerd dat je maar beter niet te veel risico’s
moet nemen in het leven?
- Merk je dat je snel boos, verdrietig of emotioneel bent,
en dat je dat een beetje van je vader of moeder hebt
overgenomen?
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- Ben je streng voor jezelf? En zo ja: heb je dat van huis
uit meegekregen? Of vind je het gewoon superleuk om
streng voor jezelf te zijn?
- Vaak leren we van huis uit dat anderen (partner,
kinderen) belangrijker zijn dan wijzelf, waardoor we
onszelf in de praktijk nogal eens wegcijferen. Is dat
herkenbaar voor je?
- Heb je een baan die je eigenlijk zelf helemaal niet zo
leuk vindt, maar waar je door het verleden een beetje
bent ingerold?
- Rook je, drink je en/of gebruik je drugs, of worstel je
met eten of met je gewicht? En zo ja: is dat mede
beïnvloed door het gedrag van je ouders en je omgeving?
Misschien rookten je ouders bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk
geen excuus, maar wel een verklaring waarom je ooit ben
begonnen met roken.
- Heb je een negatief zelfbeeld overgehouden aan dingen
die in het verleden zijn gebeurd?
- Vind je het moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, of om
voor jezelf op te komen? En zo ja, heeft je verleden
daaraan bijgedragen?
Herken je iets in deze voorbeelden? Misschien gaat er
ergens in je hoofd een lampje branden, waardoor je wat
beter begrijpt waarom je doet wat je doet op basis van je
programmering. Zie je de invloed die je geschiedenis heeft
op hoe je je in het heden gedraagt?
Laat dit voor nu gewoon even door je hoofd heen gaan, en
neem de tijd om je bewust te worden van de dingen die je
van huis uit hebt meegekregen. Misschien ontdek je dat je
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door je programmering (bijvoorbeeld) een echte pleaser
bent geworden, of dat je snel de neiging hebt om
spannende situaties uit de weg te gaan.
Dit is een heel belangrijke, eerste stap. Vervolgens kun je
je afvragen wat je met deze kennis wilt doen. Vind je het,
als je heel eerlijk bent, wel best zo? Of voel je dat je
stiekem verlangt naar meer? Met welke dingen zou je
daadwerkelijk aan de slag willen gaan?
Oefening: Wat wil je veranderen?
Bedenk in alle rust of je jezelf herkent in een van de
volgende voorbeelden. Onderzoek vervolgens of dit iets is
wat echt bij je past, of dat het vooral ongevraagde bagage
uit het verleden is. Zo word je je bewust van de dingen die
je eigenlijk graag zou willen veranderen. Dat helpt je te
zien waar de mogelijkheden voor positieve veranderingen
in je leven liggen.
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Dingen uit je
leergeschiedenis die nog
steeds bepalen wie je
bent en wat je doet
Ik heb geleerd dat ik voor
van alles en nog wat bang
moet zijn.
Ik ben vroeger gepest en
daardoor nog steeds
onzeker.
Ik heb een laag zelfbeeld
overgehouden aan mijn
opvoeding.
Ik merk dat ik snel boos of
opvliegend ben.
Ik hanteer veel strenge
regels die er van jongs af
aan in geramd zijn.
Ik voel me snel depressief of
verdrietig door dingen uit
mijn verleden.
Ik rook, drink en/of gebruik
drugs.
Ik vermijd confrontaties en
uitdagingen.

Herkenbaar? Wil je
hier iets aan
veranderen?
Ja / Nee
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Ik ben een echte pleaser.
Ik heb geleerd dat ik bij alles
wat ik doe maximaal moet
presteren.
Ik vind het moeilijk om me
kwetsbaar op te stellen.
Ik ben echt een controlfreak.
Ik heb last van labels (ADHD,
borderline, autisme,
enzovoort) die vroeger op
me zijn geplakt.
Ik voel me heel snel
schuldig.
Ik functioneer onder mijn
niveau, omdat ik geleerd heb
dat ik dingen tóch niet kan.

Ik doe dingen niet, die ik
eigenlijk heel graag wel zou
willen doen.
Ik voel me beschadigd door
wat ik in het verleden
allemaal heb meegemaakt.
Ik worstel met eten en/of
mijn gewicht.
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Ik heb geleerd dat ik
dom/lelijk/dik of niet goed
genoeg ben.
Ik heb nog steeds last van
mijn strenggelovige
opvoeding.
Ik ben door het verleden niet
goed in staat om echte,
diepe, liefdevolle relaties aan
te gaan.
Ik vind geven heel makkelijk,
maar nemen heel moeilijk.
Als ik kijk naar hoe ik met
mijn eigen kinderen omga,
zie ik daarin negatieve
dingen terug van vroeger,
van hoe mijn ouders met mij
omgingen.
Ik heb van huis uit geleerd
dat ik niks kan en dat ik niks
waard ben.
Ik loop nog steeds rond met
veel onverwerkt verdriet
en/of opgekropte boosheid
uit het verleden.
Ik stel grote beslissingen
vaak uit, omdat ik bang ben
voor de gevolgen.
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Ik voel me altijd klein en
minderwaardig ten opzichte
van anderen.
Mensen hebben echt geen
idee van wat er werkelijk in
me omgaat.
Anders, namelijk:

Hoe meer we over onze programmering te weten komen,
hoe beter we in staat zullen zijn om te voelen wat we daar
eigenlijk zelf van vinden. Daarover gaat het volgende
thema.
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Lijf: Maak contact met alles wat je
voelt en ervaart
Soms zitten we zo vast in ons levensverhaal, dat het
moeilijk is om er van een afstandje naar te kunnen kijken.
Je bent dan vooral boos en verdrietig, en je blijft een
beetje in je hoofd hangen.
Maar als je vanuit een ander perspectief kijkt naar hoe je
bent opgegroeid en wat je daarbinnen allemaal hebt
meegemaakt, bestaat de kans dat je meer compassie
krijgt met jezelf en met de mensen om je heen. De
volgende oefening zal je hopelijk veel extra lucht en
lichtheid geven. Het idee is dat je heel bewust vanuit een
bioscoopstoel gaat kijken naar de film over je eigen leven.
(Liever luisteren dan lezen? Scan de QR-code hieronder en
laat je leiden door mijn stem.)
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Oefening: Kijken naar de film van je leven
Ga rustig zitten, sluit je ogen, en stel je voor je dat je in
de bioscoop zit en naar het scherm kijkt. Kijk hoe de film
begint, met jou in de hoofdrol. Zie jezelf terug als kind, in
de film over je geschiedenis. Dat zal misschien niet heel
leuk zijn om naar te kijken, en wellicht heb je zelfs de
neiging om weg te lopen uit de bioscoop. Dat mag. Maar
als je bereid bent om je pijn toe te laten, blijf dan nog heel
even zitten.
Probeer het beeld voor je te halen van jezelf als kind, en
kijk als toeschouwer naar de film over je verleden. Neem
de tijd om herinneringen op te halen, als scènes die
voorbijtrekken. Laat dit als vanzelf gebeuren, en probeer
het verhaal niet te veel te sturen. Wat is het eerste dat in
je opkomt als je terugdenkt aan je jeugd? Probeer die
scène dan bewust terug te kijken, maar nu als volwassen
toeschouwer.
Merk wat dit met je lijf doet als je jezelf als kind terugziet,
en benoem die gevoelens bewust. Voel je verdriet,
medelijden, compassie, iets anders? Alles mag. Neem net
wat langer de tijd voor deze oefening dan wellicht van je
hoofd mag, en kijk met aandacht en geduld naar de
verschillende fragmenten uit je verleden. Kijk vooral ook
naar het jonge mens dat je toen was, en zie hoe het
probeerde zijn eigen weg te vinden binnen fijne, maar
misschien ook moeilijke omstandigheden.
Lees dit niet alleen, maar doe de oefening daadwerkelijk.
Kijk naar je eigen film, en merk op wat je ziet en voelt.
Blijf kijken naar dat beeld, en naar wat je destijds allemaal
meemaakte. Als je pijn of ongemak voelt, of andere
gevoelens die misschien heel diep waren weggestopt, stap
er dan niet snel overheen maar probeer ze juist te voelen.
Blijf je bewust van je positie. Je zit niet in de film, je bent

125
toeschouwer. Kijk vanuit de grote, rode bioscoopstoel naar
het kind dat je was, en stel jezelf dan nogmaals de
volgende, cruciale vraag:
Wat voel ik, als ik zo naar die jongere versie van mezelf
kijk?
Meestal voelen mensen meer compassie en mededogen
met zichzelf als ze van een afstandje kijken naar het kind
dat ze vroeger waren. Als je nu pijn voelt, of verdriet,
weet dan dat je daar recht op hebt. Meestal laten we die
pijn maar mondjesmaat toe, omdat het al snel voelt alsof
we onze ouders dan zwart maken. Maar het gaat er niet
om dat we een schuldige aanwijzen in dit verhaal. Het
gaat erom dat jij, hier, nu, erkenning krijgt voor pijn uit
het verleden.
Weet ook dat die pijn je iets kan vertellen. Want in dat wat
je al die tijd zo gemist hebt, zitten meestal ook je diepste
verlangens verborgen. Bijvoorbeeld: als je als kind
liefdeloos bent opgevoed, en je daar in het hier en nu nog
steeds last van hebt, zou het dan kunnen dat je, ondanks
al je boosheid en verdriet, eigenlijk alleen maar verlangt
naar meer liefde?
Vervolgens is het de vraag wat je bereid bent te doen met
al deze nieuwe informatie. Dus: hoe overstijg je je
programmering? Het antwoord is: met behulp van nieuwe
acties, die je verder kunnen brengen dan je bestaande
programmering. Het komt erop neer dat je structureel –
elke dag – actief nieuwe dingen gaat bedenken en
uitproberen. Daardoor zul je je vast ongemakkelijk voelen,
maar dat geeft niet. Vrij zijn begint met de bereidheid om
rare dingen te doen.
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Oefening: Lichtheid creëren
Met deze oefening ga je op een lichte manier
experimenteren met nieuw gedrag. Het doel is dat de
speelsheid weer terugkomt in je leven, waardoor je wat
losser en minder streng wordt voor jezelf en anderen. Je
ontdekt dan in feite dat niet alles de hele tijd volgens de
regels van jouw programmering hoeft te gaan, en dat het
zelfs heel leuk is om gewoon, zomaar, eens een andere
afslag te nemen. Dat levert waarschijnlijk nieuwe, rare, en
ook onprettige gevoelens op. Weet dan dat je jezelf op
deze manier traint om vervelende en vreemde gevoelens
actief toe te laten, zodat ze niet meer in de weg staan van
wat je eigenlijk zou willen doen met je leven.
Het volgende lijstje met mogelijkheden is bedoeld om je
op weg te helpen. Je kunt ook zelf van alles bedenken.
Hoe meer je oefent, hoe makkelijker en leuker het wordt.
Zegt je hoofd nu dat je veel van deze dingen al doet?
Weet dan dat dit een slinkse manier van je brein is om
deze oefening te kunnen ontlopen. Maar: het gaat niet om
wat je al doet, het gaat om wat je bereid bent daar
bovenop te doen. Als jij bent opgevoed met allerlei
beperkingen, die je tot op de dag van vandaag nog steeds
gevangenhouden, weet dan dat je er altijd, in het hier en
nu, voor kunt kiezen om bestaande patronen te
doorbreken.
Misschien is het leuk om deze zomerperiode aan te grijpen
om te gaan experimenteren met nieuw en voor jou raar
gedrag. Zoals:
- strenge structuur loslaten door eens wat later te eten, of
door eens niet schoon te maken
- andere kleding aantrekken die je normaal gesproken
nooit zou dragen
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- je kinderen een dag lang helemaal vrijlaten en kijken wat
er gebeurt
- dingen doen die je spannend of eng vindt, mét je angst
- iemand knuffelen (als je programmering zegt dat dat
raar is)
- nee durven zeggen
- een dag geen koffie of alcohol drinken of roken
- zomaar iets (duurs) voor jezelf kopen
- je eetpatroon veranderen
- impulsief meegaan als iemand voorstelt om iets te gaan
doen
- je inschrijven voor een hobby of cursus
- rare dingen ruiken en proeven
- een dag lang op alles JA zeggen
- met een ongeopende paraplu door de regen lopen (en
zingen! Singing in the rain!)
- met twee vorken of met je handen eten
- initiatief nemen door zelf iemand op te bellen
- een reis gaan plannen die je al heel lang wilde maken
- je pijn delen met iemand die je vertrouwt
- bewust even met aandacht kijken naar iets op tv dat je
eigenlijk heel stom vindt

128
- irritaties bewust opzoeken, zoals zand tussen je tenen,
vieze geuren of irritante liedjes
Probeer dit eens een tijdje vol te houden. Je zult merken
dat het uitproberen van nieuwe dingen misschien wel de
belangrijkste motor voor verandering gaat zijn in je leven.

Hart: Ontdek wat je eigenlijk zou
willen doen met je leven
Omdat je nu wat afstand hebt genomen tot de
programmering van je hoofd wordt het hopelijk
gemakkelijker om direct contact te maken met de stem
van je hart, dat wil zeggen luisteren naar wat er diep
vanbinnen bij je leeft. Sta daarom eens bewust stil bij de
volgende vraag:
Wat als ik helemaal vrij was en met niemand rekening
hoefde te houden? Wat zou ik dan (anders) doen?
Wat zou dat betekenen voor je relatie, je werk, de manier
waarop je je vrije tijd indeelt, de mensen die je wel en niet
ziet, en de manier waarop je met jezelf omgaat? Wat zou
je doen als je helemaal de vrije hand zou hebben?
Neem even rustig de tijd om na te denken over deze
vraag. Bedenk hoe, en op welke manier, je leven zou
veranderen, als je vanuit volledige vrijheid zou handelen.
Doe dan de volgende oefening.
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Oefening: Bij jezelf zijn
Werkelijk contact maken met je hart helpt om dichter bij
je dromen te komen. Maar als je niet gewend bent om te
luisteren naar je hart, of het nooit eerder hebt geprobeerd,
kan het in het begin lastig zijn. De oefening ‘Bij jezelf zijn’
gaat je daarbij helpen. Probeer de oefening eerst uit,
voordat je denkt: dat is niks voor mij. Zoek een rustig
plekje op, gebruik een koptelefoon of oortjes, scan de QRcode hiernaast [en laat je leiden door mijn stem]. Neem
de tijd om te voelen wat de oefening met je doet.

Als je contact maakt met je hart, dan open je de deuren
naar je diepste, heimelijke verlangens. Vergelijk het met
een ballon die je met je handen onder water duwt. Zodra
je je handen wegtrekt, komt de ballon automatisch naar
boven drijven. Onze harten zijn gevuld met hele zuivere,
duidelijke wensen en verlangens die vroeg of laat vanzelf
naar boven komen.
Onze hoofden zijn meestal ingericht als heel
bureaucratische, op angst gerichte vergaderzalen, waarbij
ieder verlangen van ons hart wordt gewogen en
bediscussieerd. Alsof het leven zelf al niet ingewikkeld
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genoeg is, gaat ons hoofd er ook nog eens op een heel
strenge, voorzichtige manier mee aan de haal.
Spontane, vrolijke acties gaan dan al snel de prullenbak
in, omdat ze ‘onverstandig’ zijn, of ‘niet haalbaar’.
Ondertussen tikt de tijd door, en worden we ouder, dikker
en kaler, tot we op het punt aanbelanden dat we een
wachtkamer vol met dromen hebben, maar geen tijd meer
om ze ook echt ten uitvoer te brengen. Dus: als je iets wilt
veranderen aan je leven, bijvoorbeeld aan de relatie met
je ouders of partner, je werk, vrienden en de andere
dingen die je doet, dan is het erg belangrijk dat je NU in
beweging komt, voordat het te laat is.
Oefening: Wat wil je écht?
Als je in de vorige oefening meer in contact bent gekomen
met jezelf, gaat dat helpen om in de volgende oefening te
luisteren naar je dromen.
Vergeet even alles wat je over jezelf hebt geleerd. Stel dat
alle informatie over wat je wel en niet kunt, gewist zou
worden. Stel dat je vervolgens heel impulsief je hart zou
gaan volgen, zonder dat je je afvraagt of je iets wel of niet
kunt. Wat zou je dan gaan doen?
Misschien wil je alsnog een studie oppakken, of wil je met
je werk voor jezelf beginnen. Wellicht roept je hart dat het
wil reizen, of dat het verlangt naar onvoorwaardelijke
liefde. Misschien wil je je ouders juist wel of juist niet
meer zien, of wil je stiekem verhuizen.
Naast dit soort bucketlist-achtige doelen kan het ook zijn
dat je juist verlangt naar een gevoel van veiligheid,
verbinding, gelijkwaardigheid, vrijheid, liefde, of iets
anders. Zo merken veel mensen met een moeilijk verleden
dat ze gelijkwaardigheid missen in hun leven. Of het nu in
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vriendschappen is, in een relatie, of in relatie tot ouders of
collega’s: vaak zijn ze door hun verleden een beetje
doorgeschoten in het geven, waardoor ze de erkenning
van wederkerigheid missen. Herken je jezelf daarin?
Bedenk eens wat jou in de praktijk een gevoel van
gelijkwaardigheid geeft. Vaak zit het hem in kleine maar
wel belangrijke dingen, zoals om hulp durven vragen, je
eens in de watten laten leggen, of simpelweg wat meer
tijd en ruimte voor jezelf nemen.
Je hoeft dit met niemand te delen. Het belangrijkste is dat
je eerlijk bent naar jezelf toe, over wat je diep van binnen
graag zou willen veranderen. Alleen als je echt doet wat je
hart je vertelt, kun je worden wie je eigenlijk zou willen
zijn. Dus: wat zou je (anders) gaan doen, als je helemaal
vrij zou zijn?
Als alles mogelijk is, dan zou ik…
?
Verwacht niet dat het volgen van je hart zonder slag of
stoot zal gaan. Vrijheid komt niet zomaar gezellig naast je
op de bank zitten. Je zou kunnen zeggen dat angst en
onzekerheid basis ingrediënten zijn van vrijheid. Als je
écht vrij wilt zijn, dan is het vooral de vraag of je bereid
bent om deze dingen op de koop toe te nemen.
Zodra je openstaat voor het idee dat je ook mét angst en
pijn vrij kunt zijn, zul je merken dat er een verschuiving
plaatsvindt. In plaats van steeds maar weer te proberen
om je goed te voelen ga je nu steeds meer kijken naar wat
je leven zinvol en waardevol maakt.
Als je je programmering een beetje kunt loslaten; als je
bereid bent om op een open manier contact te maken met
je verdriet en je pijn; als je je hart spreekrecht durft te
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geven: wie weet ontdek je dan dat je diepste dromen wel
degelijk werkelijkheid kunnen worden.

Dit artikel is gebaseerd op mijn nieuwe boek Vrij zijn kun
je leren.
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Over de auteur

Gijs Jansen (44) is psycholoog en schreef eerder 15
verschillende zelfhulpboeken, leerboeken voor
professionals, en de roman ‘Kijken naar het feest’.
Daarnaast heeft hij samen met Barry Kicken en Rob
Hulsen een online platform voor ACT en Mindfulness, en is
hij e-coach bij Psychologie Magazine.
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Andere boeken van Gijs
Jansen
Te bestellen via www.act-guide.com.
Zelfhulpboeken:
Denk wat je wilt, doe wat je droomt
Een basis-instapboek voor iedereen die op een
ervaringsgerichte manier bekend wil raken met ACT. Kort,
praktisch en met duidelijke oefeningen, die je nog wel
even zelf moet doen.
Leef!
Een wat technischer boek met veel oefeningen op basis
van mindfulness en defusie. Ook uitermate geschikt voor
coaches en therapeuten. Onderdeel van de basisopleiding
ACT.
Laat los
Een boek voor piekeraars en dromers, voor mensen die
heel veel willen, maar vaak blijven hangen in gedachten.
Dit boek helpt je om uit je hoofd en in het leven te
stappen.
Omarm jezelf
Een boek dat je leert om milder met jezelf om te gaan,
zonder zweverig gedoe. Door het doen van de oefeningen
zul je een hernieuwde vriendschap met jezelf sluiten,
waarbinnen je alles mag denken, voelen en zijn.
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Verboden voor ouders
Een basisboek voor iedere puber die worstelt met de
normaalste zaken van de wereld, zoals je identiteit,
ingewikkelde gedachten en gevoelens, belangen van
ouders en leraren en je eigen dromen die daaronder
verborgen liggen. Onbedoeld ook goed leesvoer voor
bezorgde ouders.
De vonk van verbinding
Een persoonlijk boek over kwetsbaarheid, identiteit,
waarden en geluk. Een feest van herkenning, dat bij velen
lang zal blijven nagalmen. Het is een ontdekkingstocht
naar wie je bent, en naar wie je zou willen zijn.
Mindfulness for the road
Compacte waaier boordevol krachtige
mindfulnessoefeningen, die je overal en on the spot kunt
toepassen. Een bewijs dat mindfulness niet zweverig hoeft
te zijn. Waar je ook bent, deze waaier is een tomtom die
je direct uit je hoofd zal halen.
Uit liefde voor jezelf
Een ultiem zelfhulpboek dat alle andere boeken in dit
genre ver achter zich laat. Over het recht op pijn, en over
hoe je het lijden kunt ontstijgen. Een boek over waarden,
doelen, en hardop dromen.
Kijken naar het feest (Roman)
In een wereld die alleen maar draait om macht, geld en
uiterlijk vertoon, probeert George Lindeman zijn eigen weg
te vinden. Gekweld door een mysterieus verleden vol
onbeantwoorde vragen, stort hij zich noodgedwongen in
een onvergetelijk avontuur, waarbij hij heen en weer
wordt geslingerd door liefde, zelfhaat, verwondering en
verdriet. In zijn grenzeloze zoektocht naar geluk, probeert
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hij vrede te vinden met de gruwelijke waarheid die achter
zijn zelfdestructie schuil gaat.
‘Kijken naar het feest’ gaat over liefde, vriendschap en
onze ongeneeslijke behoefte aan erkenning.
Dit boek is exclusief verkrijgbaar via www.act-guide.com
NIEUW! Vrij zijn kun je leren
Vaak zitten we als mensen behoorlijk vastgeroest aan ons
verleden, dikwijls zonder dat we dit zelf in de gaten
hebben. We hebben dan bijvoorbeeld een hele strenge,
liefdeloze opvoeding gehad, of halen regelmatig aan dat
we vroeger zo gepest zijn op school. Onze identiteit
bestaat vervolgens voor een groot deel uit strenge regels
over hoe we ons moeten gedragen, waarbij we ons
steevast schuldig voelen, of ons schamen voor wie we zijn
geworden.
Wat als je dit juk van het verleden van je af zou kunnen
werpen? Wat als je ouders of je traumatische geschiedenis
niet langer zouden bepalen wat je wel en niet doet, en wie
je wel of niet mag zijn? Wat als je de kans krijgt om
helemaal overnieuw te beginnen?
In dit boek gaat Gijs Jansen samen met jou op zoek naar
dit ultieme gevoel van vrijheid. Op basis van zijn eigen,
persoonlijke worstelingen met het verleden, laat hij je
zien, voelen en ervaren dat je veel vrijer bent dan je nu
misschien denkt. Dit boek helpt je om het verleden te
laten rusten, en om je hart voor eens en voor altijd, en in
al haar geuren en kleuren te laten spreken.
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Leerboeken over ACT:
Time to ACT!
Hét basisboek voor psychologen, coaches en andere
professionals die met ACT willen werken. Onderdeel van
de basis- en vervolgopleiding ACT, en inmiddels door
vriend en vijand bejubeld.
How 2 ACT
Hét vervolg op Time to ACT!, waarbij je leert om in te
spelen op de voorzetjes die je cliënten je geven. Moeilijke
materie zoals RFT wordt simpel beschreven, het boek
geeft barstensveel nieuwe oefeningen, metaforen,
illustraties en modellen, en je leert bovendien hoe je je
eigen oefeningen kunt creëren.
ACT in Groepen
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.
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Meer over onze boeken,
opleidingen en app kun je
vinden via

www.act-guide.com
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Met elke pagina
Die we samen omslaan,
Begin ik steeds meer
Van dikke boeken te houden.
Nog eens teruglezen,
Samen kijken, en voelen
Waar we ook alweer
Gebleven waren.
Met ieder hoofdstuk
Dat we samen beslaan,
Wil ik naast jou schuilen
Voor het plot.
Doet u ons maar
Zo’n vervelend open einde,
Met veel prangende vragen
Over de zin van het geheel.
Samen zullen we dan
Zweren, volharden,
En stiekem hopen
Op een volgend deel.
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