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Voorwoord

Acceptatie en commitmenttherapie (ACT) druist in tegen de intuïtie. Onze geest 

verzet zich ertegen. Zelfs ervaren ACT-therapeuten en succesvolle ACT-cliënten 

kunnen zich op een bepaald niveau met het werk verbinden en weken later toch 

merken dat de vitaliteit uit die verbinding is verdwenen, omdat ze er ongemerkt 

iets van hebben gemaakt wat weliswaar ‘normaler’, maar ook minder nuttig is.

Het gaat er bij ACT niet om dat je de normale werking van de geest traint. Het 

gaat erom dat je als het ware uit je hoofd stapt, en in je leven. En daar is de geest 

niet blij mee.

Dit verschijnsel verklaart deels waarom ACT voor de meeste therapeuten een 

nieuwe therapie is, ook al is ze dertig jaar geleden ontwikkeld.

Er is veel tijd besteed aan de uitwerking van de onderliggende processen en 

theorie, in de hoop dat deze als leidraad zouden dienen als we de weg zouden 

kwijtraken. We konden in precieze gedragstaal zeggen wat er met ‘geest’ werd be- 

doeld. We konden aan de hand van precieze gedragsexperimenten onderzoeken 

hoe defusie de impact van cognitie veranderde of hoe acceptatie de rol van emo-

tie wijzigde.

Deze strategie hielp inderdaad om richting te geven aan het werk, maar ze 

vertraagde ook de presentatie ervan. (Het eerste boek over ACT is pas tien jaar ge-

leden geschreven, bijna twintig jaar na het begin.) Bovendien waren vroege tek-

sten over ACT daardoor zeer complex. Het kost cliënten moeite om van een pro-

bleemoplossende modus over te stappen op een waarderende modus die mindful 

is. De onderliggende theorie verklaart waarom en wat je daaraan kunt doen, 

maar toen we eindelijk klaar waren met die gedetailleerde, stoffige wetenschap-

pelijke verklaringen, bleken ze eigenlijk onleesbaar te zijn voor mensen die geen 

kaas hadden gegeten van gedragsanalyse.

Het hart van het werk was voor een kleine groep gelukkig wel zichtbaar. Cre-

atieve therapeuten en auteurs, onder wie de auteur van dit mooie nieuwe boek, 

leerden eenvoudigere en duidelijkere manieren om anderen te helpen zich met 
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het werk te verbinden. De komst van ACT-zelfhulpboeken versnelde dat proces 

nog, omdat die auteurs op een manier schreven die mensen begrepen.

De literatuur over ACT is inmiddels uitgebreid met stapels boeken en hon-

derden artikelen. Therapeuten hebben een ingang nodig om het territorium te 

gaan onderzoeken. Ik durf te stellen dat ze die bij deze hebben gevonden.

Russ Harris is buitengewoon goed in het opsporen van nodeloze complexiteit 

en kan ingewikkelde klinische ideeën op een toegankelijke manier presenteren. 

Acceptatie en commitmenttherapie in de praktijk ís ACT. Dat lijdt geen twijfel. Dit 

boek is helder van begin tot eind. Russ heeft er jaren aan gewijd om de ACT-prak- 

tijk werkelijk te doorgronden (zelfs de stoffige wetenschappelijke relationele 

frametheorie) en deze integer te leren toepassen en uitbreiden. In dit boek heeft 

hij zijn talenten ingezet voor een heldere presentatie en formulering van het 

ACT-model, en met zijn klinische creativiteit heeft hij nieuwe methoden en  

manieren beschreven waarmee je diep kunt doordringen in de problemen van 

cliënten.

Met deze geweldige combinatie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd. 

Vooral als dit werk nieuw voor je is, zal het boek het ACT-model op meesterlijke 

wijze voor je ontsluiten. Het is precies zoals de titel zegt: Acceptatie en commitment-

therapie in de praktijk.

Steven C. Hayes, Ph.D.

Universiteit van Nevada
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Inleiding

Waar gaat het allemaal over?

Life is spelt H.A.S.S.L.E. – Albert Ellis

Het leven is lijden – Boeddha

Het leven is moeilijk – M. Scott Peck

Shit happens! – Anoniem

WAArom, WAArom, WAArom?

Waarom is het zo moeilijk om gelukkig te zijn? Waarom is het leven zo moeilijk? 

Waarom lijden mensen zo? En wat kunnen we er eigenlijk aan doen? Acceptatie 

en commitmenttherapie (ACT) biedt een aantal diepgaande en ingrijpende ant-

woorden op deze vragen. Dit boek wil iets van de complexe theorie en praktijk 

van ACT toegankelijk maken. Als je net als ik een hele boekenkast vol hebt staan 

met ongelezen wetenschappelijke boeken zul je vast waardering hebben voor 

het feit dat ACT boeiend en speels is. Ik heb het technische jargon opzettelijk tot 

een minimum beperkt en waar mogelijk voor alledaagse taal gekozen. Ik hoop 

ACT toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek van professionals 

– coaches, psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psycholo-

gen, psychiaters en alle andere gezondheidsprofessionals.

WAt IS ACt PreCIeS?

Officieel spreken we ACT uit als het Engelse ‘act’ en niet als de drie afzonderlijke 

letters A, C en T. Daar is een goede reden voor. ACT is in essentie een vorm van 

gedragstherapie: het draait om actie. Maar niet zomaar actie. Ten eerste moet 
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het door waarden geleide actie zijn. Dit model kent een belangrijke existentiële 

component. Waar wil je voor staan in het leven? Wat doet er echt toe, diep in je 

hart? Om welke dingen wil je herinnerd worden bij je begrafenis? ACT brengt je 

in contact met wat er echt toedoet in het leven: wie je ten diepste verlangt te zijn 

en wat je het allerliefst doet tijdens de korte periode die je op deze planeet door-

brengt. Dan gebruik je deze kernwaarden om gedragsveranderingen te sturen, 

te motiveren en te inspireren. Ten tweede moet de actie mindful zijn: actie die je 

weloverwogen onderneemt, volledig bewust van wat je doet – open voor je erva-

ringen en volledig verbonden met wat je ook aan het doen bent.

ACT dankt zijn naam aan een van de kernboodschappen ervan: accepteer 

wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt. Het doel 

van ACT is je te helpen een rijk en zinvol leven te creëren, en tegelijkertijd de 

pijn te aanvaarden die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. ACT doet 

dit door:

• je psychische vaardigheden aan te leren om effectief met pijnlijke gedachten 

en gevoelens om te gaan, zodat ze minder impact hebben – deze noemen we 

mindfulness-vaardigheden;

• je te helpen duidelijk te krijgen wat echt belangrijk en betekenisvol voor je 

is – je waarden – en die kennis te gebruiken om jezelf te leiden, inspireren 

en motiveren om de doelen te stellen en de actie te ondernemen die je leven 

verrijkt.

Aan ACT ligt een theorie van menselijke taal en cognitie ten grondslag die RTF 

(Relational Frame Theory) wordt genoemd, een theorie waarvan de principes in-

middels met meer dan 150 publicaties worden ondersteund. Over RTF zullen we 

het in dit boek niet hebben, want het is nogal technisch van aard en lastig te door-

gronden. Dit boek wil je laten kennismaken met ACT, waarbij de belangrijkste 

concepten vereenvoudigd worden weergegeven, zodat je meteen kunt beginnen.

Het goede nieuws is dat je een goede ACT-therapeut kunt zijn zonder iets 

van RTF te weten. Als ACT autorijden is, betreft RTF kennis over de werking van 

de motor: je kunt een uitstekende automobilist zijn zonder ook maar iets van 

het onderliggende mechanisme te weten. (Dat gezegd hebbende, veel ACT-the-

rapeuten zeggen dankzij kennis over RTF grotere therapeutische successen te 

boeken.)



Voor WIe IS DIt boek?

Ik richt me met dit boek vooral op lezers voor wie ACT nieuw is, die snel en een-

voudig kennis willen maken met het model. Ook meer ervaren beroepsbeoefe-

naars die een snelle opfriscursus willen zullen er iets aan hebben: een basisboek 

ACT, zo je wilt. Ik heb het opgezet als een aanvulling op andere boeken over ACT, 

die meer theorie of discussies over de ACT-processen en de klinische toepassin-

gen ervan bieden.

Hoe moet je DIt boek gebrUIken?

Als ACT echt helemaal nieuw voor je is, raad ik je ten zeerste aan het boek van 

voor naar achteren te lezen, voordat je er iets uit gebruikt. De zes kernprocessen 

van ACT zijn namelijk onderling van elkaar afhankelijk en als je geen inzicht 

hebt in het volledige model en de manier waarop de verschillende lijnen met 

elkaar verweven zijn, zou je het spoor weleens bijster kunnen raken.

Alleen lezen is natuurlijk niet genoeg: je zult de oefeningen actief moeten 

doen. Je kunt ook niet leren autorijden door er alleen maar over te lezen – je 

moet in een auto stappen, je handen op het stuur leggen en een eindje gaan rij-

den. Ben je er eenmaal klaar voor om ACT op je cliënten toe te passen, dan kun 

je dit boek gebruiken als leidraad of uitgaan van een op protocollen gebaseerd 

ACT-handboek dat je sessie voor sessie tot in detail begeleidt.

In hoofdstuk 1 tot en met 3 gaan we in vogelvlucht door het model en de 

onderliggende theorie heen. In hoofdstuk 4 en 5 behandelen we de basis van de 

eerste stappen: hoe doe je ervaringstherapie, op welke wijze verkrijg je toestem-

ming en hoe structureer je de sessies? In hoofdstuk 6 tot en met 12 gaan we stap 

voor stap door de zes kernprocessen van ACT en beschrijven we hoe je die op een 

breed scala aan klinische onderwerpen kunt toepassen. In elk hoofdstuk ligt 

de nadruk op eenvoud en toepasbaarheid, zodat je deze benadering direct kunt 

gaan gebruiken. (Bedenk echter: nieuwkomers kunnen het best het boek eerst 

van A tot Z doorlezen, voor ze de inhoud gaan toepassen.)

In het laatste deel van het boek, hoofdstuk 13 tot en met 15, behandelen we 

een reeks belangrijke onderwerpen, zoals veel voorkomende therapeutische val-

kuilen, de manier waarop je obstakels overwint die een verandering in de weg 

staan, hoe je de relatie tussen de cliënt en de therapeut versterkt, de essentie van 

de zes kernprocessen, de toepassing van ACT in het dagelijks leven, het gebruik 

van ACT samen met andere modellen en wat de volgende stap is in je reis als 

ACT-therapeut.
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Vanaf hoofdstuk 4 zie je de volgende kaders met praktische tips verschijnen:

PrAktISCHe tIP 

In deze kaders vind je praktische tips die je helpen bij je praktijkvoering en 

een beschrijving van de valkuilen waar je voor moet oppassen.

joUW rol In DIt AlleS

Ik hoorde onlangs een geweldig gezegde: ‘Wees jezelf: verder is toch iedereen 

bezet.’ Jouw rol in het leren en beoefenen van ACT is jezelf te zijn. In mijn vroege 

praktijk heb ik veel tijd en moeite verspild door woord voor woord te doen wat 

er in het boek over ACT stond. Toen ik Steve Hayes en Kelly Wilson – twee van 

de oprichters van ACT – bezig zag, probeerde ik heel hard hun unieke stijl van 

therapie na te doen. Dat werkte niet zo goed voor mij. Het ging allemaal veel be-

ter toen ik mezelf mocht zijn en mijn eigen stijl en manier van spreken ontwik-

kelde, een manier die natuurlijk voelde en ook paste bij de cliënten met wie ik 

werk. Ik weet zeker dat jij dat ook zult vinden.

Gebruik je creativiteit bij het lezen van dit boek. Voel je vrij om de instru-

menten en de technieken aan te passen, te veranderen of opnieuw uit te vinden, 

al naar gelang je persoonlijke stijl (als je maar trouw blijft aan het ACT-model).

Waar ik metaforen, scenario’s, werkformulieren of oefeningen introduceer, kun 

je de woorden aanpassen aan je eigen manier van spreken. En als je betere of  

andere metaforen hebt die hetzelfde doel dienen, gebruik dan alsjeblieft die van 

jezelf in plaats van die uit het boek. Er is binnen het ACT-model enorm veel 

ruimte voor creativiteit en vernieuwing, dus aarzel niet die ten volle te benutten.

Het begIn

Er zijn maar weinig mensen die bij ACT meteen in het diepe springen. Misschien 

dat jij ook liever eerst je teen in het water steekt. Daarna gaat je hele voet erin. 

Vervolgens een knie. Dan een heel been. Je staat er een beetje vreemd bij, met 

één been in het water en één erbuiten. En meestal blijf je ook lange tijd zo staan, 

half erin, half eruit, niet zeker wetend of ACT iets voor je is. Tot je op een dag de 

sprong in het diepe waagt. En als je dat doet, ontdek je dat het water warm, uit-

nodigend en fris is. Je voelt je bevrijd, vrolijk en levendig en je wilt er veel langer 

in blijven. Als dat eenmaal gebeurt, wil je meestal niet meer terug naar je oude 



manier van werken. (Dus als dat nog niet met je is gebeurd, hoop ik dat dat aan 

het einde van dit boek wel het geval is.)

Een reden voor deze eerste aarzeling is dat ACT vraagtekens plaatst bij con-

ventionele wijsheden en de grondregels van de westerse psychologie grotendeels 

omvergooit. Zo zijn de meeste therapiemodellen in extreme mate gericht op het 

bestrijden van de symptomen. Ze gaan ervan uit dat de cliënten minder symp-

tomen moeten hebben voor ze een beter leven kunnen leiden. ACT neemt een 

radicaal ander standpunt in. ACT gaat ervan uit dat (a) kwaliteit van leven vooral 

afhangt van door waarden gedreven acties die mindful zijn en (b) dat dit mogelijk 

is ongeacht het aantal symptomen dat je hebt – mits je mindful op je symptomen 

reageert.

Anders gezegd, bij ACT is de gewenste uitkomst mindful leven, overeenkomstig 

je waarden, en niet het bestrijden van symptomen. Dus hoewel de symptomen 

bij ACT doorgaans minder worden, is dit nooit het doel. (Omdat ‘overeenkomstig 

je waarden leven’ nogal een mondvol is, zal ik het verder zo veel mogelijk afkor-

ten tot ‘leven naar je waarden’. Sorry, ik weet dat het niet echt mooi is.)

Bij ACT gaat het er bij het aanleren van mindfulness-vaardigheden dus niet om 

de symptomen van een cliënt te verminderen, maar om zijn relatie met die sympto-

men fundamenteel te veranderen, zodat ze hem er niet langer van weerhouden om 

naar zijn waarden te leven. Het feit dat de symptomen verminderen, wordt als 

‘bonus’ beschouwd en niet als het belangrijkste doel van de therapie.

We zeggen natuurlijk niet tegen onze cliënten: ‘We gaan niet proberen je 

symptomen te verminderen!’ Waarom niet? Omdat dit (a) allerlei soorten on-

nodige therapeutische obstakels zou opwerpen en (b) we weten dat de kans op 

de afname van symptomen zeer groot is. (Het is niet ons doel, maar bij bijna alle 

proeven en onderzoeken die ooit bij ACT zijn uitgevoerd, is de afname van het 

aantal symptomen significant – hoewel die soms langzamer verloopt dan bij 

andere modellen.)

Als je na het gebruik van modellen die zeer gericht zijn op symptoombe-

strijding bij ACT aanbelandt, zul je een enorme paradigmaverschuiving moeten 

ondergaan. Gelukkig vinden de meeste mensen – therapeuten en cliënten – 

het een bevrijdende verschuiving. Omdat ACT zo anders is dan andere psycholo- 

gische benaderingen, voelen veel beoefenaars zich aanvankelijk nog ongemak-

kelijk, onrustig, kwetsbaar, verward of ongeschikt. Dat gold zeker voor mij. (En 

soms nog steeds!) Het goede nieuws is dat ACT je de middelen in handen geeft om 

met die volstrekt natuurlijke gevoelens om te gaan. En hoe vaker je ACT bij jezelf 

gebruikt om je eigen leven te verrijken en te verbeteren, en je eigen pijnlijke 

kwesties op te lossen, hoe beter je het bij je cliënten zult kunnen toepassen. (Dat 

is pas een bonus.) Genoeg getreuzeld: aan de slag!
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