
 

 . 

  
 

 
 

1 van 1 
 

Uitnodiging tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy  
donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2021 
 
Beste praktijkondersteuner GGZ, 
  
Graag nodigen we je uit voor de tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy. 
 
Programma 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een recente ontwikkeling binnen de Cognitieve 
Gedragstherapieën. ACT oriënteert de patiënt op een leven gericht op zingeving, van betekenis zijn, je 
passie volgen. Door ander gedrag kunnen allerlei gedachten, gevoelens, herinneringen of lichamelijke 
sensaties op gaan spelen. Iets gaan doen wat nieuw, lastig of ongemakkelijk is vraagt om omgaan met die 
innerlijke ervaringen. Hiertoe leert ACT de patiënt acceptatie, defusie, in het moment zijn en een 
observerend perspectief in te nemen. 
 
In deze tweedaagse cursus zullen we stilstaan bij de onderliggende theorie, de zes processen waar ACT uit 
bestaat en kennismaken met interventies uit de ACT. Cursisten worden uitgenodigd een aantal interventies 
zelf te ondergaan, zodat zij kunnen ondervinden hoe de ACT processen werken. Van hieruit wordt de brug 
gemaakt om ACT zelf te kunnen toepassen in de praktijk. 
 
Docent 
Jacqueline A-Tjak is klinisch psycholoog-psychotherapeut en supervisor VGCt. In Nederland was zij de 
eerste ACT trainer die door de internationale ACT vereniging (de Association of Contextual and Behavioral 
Science) als zodanig erkend is. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar de effectiviteit van ACT bij depressie 
en heeft veel ervaring met werken met ACT in de S-GGZ en B-GGZ en ACT nascholingen. Zie 
verder: https://www.actcursus.nl  
 
Voorbereiding 
Ter voorbereiding op de cursus wordt gevraagd deel I en II (blz. 3 – 99) van het boek 'Acceptance and 
Commitment Therapy - theorie en praktijk' (2015) van Jacqueline A-Tjak te lezen. Dit boek is onderdeel van 
de cursus en wordt aan de cursist kosteloos aangeboden. Wil je dit boek ontvangen, stuur dan een mail met 
je praktijk- of thuisadres naar t.vanderhaar@medicamus.nl Het boek zal dan ruime tijd voor de cursus 
verstuurd worden (of wordt meegenomen naar een eerdere nascholingsdag).    
 
Datum & tijd                Donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2021, 10:00 - 17:00 uur, inloop vanaf 9:30 uur  
(beide dagen inclusief lunch) 
Locatie                        Bouw & Infrapark, Harderwijk, gebouw … 
            
Accreditatie  
Er wordt accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister LV POH-GGZ. 
 
Inschrijven 
In verband met de coronamaatregelegen is het noodzakelijk om je aan te melden voor deze trainingsdag. Er 
is ivm de 1 ½ meter regeling beperkt ruimte. Vol=Vol 
Aanmelden kan via de site https://medicamus-academie.nl/cursussen of de Medicamus Nascholing app.  
Graag uiterlijk 4 december inschrijven.  
 
Graag tot ziens op donderdag 21 en vrijdag 22 januari! 
Medicamus Academie 


