
Regio�Brabant

Regio Brabant,  
Vereniging Persoonsgerichte 
Experiëntiële Psychotherapie

Over de spreker 
Dr. D.H.M. (Denise ) Bodden is universitair 
docent bij de afdelingen pedagogiek van de 
Universiteit Utrecht en de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Zij doet onderzoek 
naar de (kosten)effectiviteit van preventieve 
en curatieve behandelingen, voornamelijk 
gericht op angst- en stemmingsstoornissen. 
Daarnaast doceert zij op het gebied van 
effectonderzoek, angststoornissen en 
depressie. Tevens is zij werkzaam als 
psycholoog bij Youz kinder en jeugd 
Eindhoven. 

Programma 
19.15: Ontvangst 
19:30: Aanvang lezing 
21:30: Einde 

ACT your way; Een trans-diagnostische interventie voor jongeren en 
jongvolwassenen op basis van ACT (Acceptance & Commitment Therapie)

Woensdag 2 oktober 2019 
 van 19:15 tot 21:30 uur 

  

 Apanta Academy 
Prof. Dr. Dorgelolaan 40 

Eindhoven 

Over de inhoud 
Het doel van Acceptance en 
Commitment Therapie (ACT) is het 
verhogen van psychologische flexibiliteit: 
het vermogen om flexibel om te gaan 
met problemen die worden tegen 
gekomen in het leven (acceptance), terwijl 
er actie wordt ondernomen op basis van 
de waarden van de patiënt 
(commitment). De focus ligt dus niet op 
het verminderen van de klachten, maar 
op de verhouding tot negatieve interne 
ervaringen zoals cognities, sensaties en 
gevoelens. Het richt zich op gezonde 
coping en het bevorderen van welzijn en 
kwaliteit van het leven.  

ACT is een transdiagnostische therapie, 
waarvan de effectiviteit in de behandeling 
voor volwassenen is aangetoond bij 
psychiatrische stoornissen zoals depressie, 
angst, chronische pijn en bij verslaving. 
Ook in de behandeling bij jongeren met 
verschillende problematieken is ACT 
toegepast en onderzocht waaronder 
depressie, chronische pijn, schoolangst, 
anorexia nervosa, sociale fobie en 
gegeneraliseerde angststoornis. De 
toepassingen zijn echter schaars en nog 
weinig toegepast in Nederland bij 
jongeren. 

ACT your way is een nieuwe interventie op 
basis van ACT, die gericht is op jongeren (15 
tot 25 jaar) die zijn vastgelopen op het gebied 
van hun ontwikkeling of  psychische klachten 
hebben. ACT your way bestaat uit een 
werkboek met een zeer praktische insteek voor 
jongeren en een therapeuten handleiding. 

Tijdens de workshop krijgt u informatie over 
de interventie ACT your way en doet u 
ervaring op aan de hand van filmpjes en 
oefeningen. Daarnaast krijgt u informatie over 
de opzet en bevindingen van het onderzoek. 

Accreditatie 
Geaccrediteerd door de VPEP (1 punt). 
Kosten 
7,50 euro   -  leden VPeP 
15 euro      -  niet-leden 
5 euro        -  studenten HBO/VWO 
Aanmelden 
Bij Paula Peters of  Myrthe Hulshof  via: 
vpepbrabant@gmail.com  
Met opgave van: Naam,Telefoonnummer, 
BIG-nummer(s), VPeP-nummer, Student 
HBO/VWO. 

Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit regio Brabant, 
Limburg en Zuid-Holland. Via vpepbrabant@gmail.com kunt u 
zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Denise Bodden
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