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Over mij.. 

Carlein Karimoen 

 



Een grote droom komt uit.. 



Acceptance and 

Commitment Therapy ACT 



Oorsprong ACT 

Steven Hayes (foto),      

Kelly Wilson en Kirk Strosahl 

Psychologische flexibiliteit 

3e generatie  



3e generatie gedragstherapie 

1e generatie: Gedragstherapie 

2e generatie: Cognitieve gedragstherapie 

3e generatie: ACT, Mindfulness, MBT, etc.  



Uitgangspunt: 

Pijn is inherent aan het leven 

Lijden is een optie 

 



Mythe van het Grote Geluk 



Doel van ACT 

 Niet de focus op klachtenreductie 

 Psychologische flexibiliteit 

 Transdiagnostisch 

 



Achtergrond 

 Contextualisme 

 Relational Framing Theory (RFT) 

 Mensen leren indirect door relational framing  

 M.n. cognitieve fusie en experiëntiële vermijding 



Wetenschappelijke evidentie 

 ACT en Onderzoek (Tim Batink, ACTinactie.nl )  
 
 
- Meer dan 300 randomized controlled trials; +15.000 deelnemers (June ‘19). 
 
- In juli 2010 erkend door de NREPP als evidence based therapy. (Depressie, 
Dwangstoornis & Algemeen welzijn). 
 
- Erkend door de APA als research supported treatment voor: 
- Depressie 
- Gemengde angst 
- Dwangstoornis 
- Chronische Pijn 
- Psychose 
 
- Nog niet in richtlijnen van het Trimbos… 



Onderzoek naar ACT voor ADHD  

 Onderzoek bij kinderen in de ‘Journal of Child and Familiy Studies’ van 11 

september 2019 

 Clinical effects of an ACT-group training in children and adolescents with 

ADHD 

 Van Vanzin, Muri et al.  

 Significante verbetering op cognitieve problemen, hyperactiviteit, 

perfectionisme en de ADHD-index.  

 



De hexaflex: 6 kernprocessen  

 Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu. 

 Acceptatie: Ruimte maken voor moeilijke ervaringen. 

 Defusie: Afstand nemen van je gedachten. 

 Het Zelf: Het observerende zelf.  

 Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt. 

 Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden. 

 





Mindfulness 
 

 

Met een bewuste intentie de aandacht leiden naar het hier & nu, 

Op een vriendelijke, niet oordelende manier.  



Mindfulness 

 Aandacht is een kernprobleem in ADHD 

 Ofwel hyperfocus ofwel van hot naar her 

 Lidia Zylowksa heeft een protocol voor mindfulness voor volwassenen met 

ADHD ontwikkeld.  

 Aanpassing voor ADHD: maak het klein. Als 3 keer een ademhalen volgen 

niet lukt, volg dan 1 keer de adem 

 Milde discipline 

 





 

Experiëntiële Acceptatie  

 
 



Zoals de wijze Charly al zei:  



Cognitieve defusie  
 

Geloof niet alles wat je denkt 



Oefening  

 Bedenk een Automatische Niet helpende Gedachte (ANG)  

 Bij voorbeeld: “mindfulness is niets voor mij”  

 Of: “ik ben niet goed genoeg” 

 Projecteer dat op een denkbeeldig scherm 

 Bedenk een stripfiguur die dit zegt; hoor zijn/haar stemmetje 

 Laat het stripfiguur dit een aantal keren zeggen met dat stemmetje 



Waterval   

 

 



 
het geconceptualiseerde zelf: 

het zelfbeeld 

 
 

 
 

 

Alle overtuigingen, gedachten, ideeën, feiten , beelden oordelen, 

herinneringen etc. die mijn zelfconcept vormen.  



Het observerende zelf 

 





 

Zelf als context  
 

 
 

 



oefening 



https://www.youtube.com/watch?v=kmvVwD4_KYo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmvVwD4_KYo


 

Verhelderen van waarden  
 

 

 

 

Waarden zijn geen doelen 





LEVENSKOMPAS 



Toegewijd handelen 

Verbonden Actie 
 

 

Om je gedrag stap voor stap te veranderen  

in de richting van de waarden  

waaraan je jezelf verbonden hebt 



Grote stappen en kleine stappen 

 Bucketlist 

 Top 3 grote dromen 

 Bold move 

 Maar vooral: wat is de kleinste stap in de richting? Welke stap kan je binnen 

24 uur zetten op een pad naar een meer waardevol en verrijkend leven? 

 



Een reis van 1000 mijl begint met 1 stap 


