
Acceptatie en Commitment 
Therapie (ACT) 
Heb je moeite met het accepteren van je beperking(en)? Voel je je vaak onrustig en pieker 
je veel? Of heb je moeite met het maken van toekomstplannen? Dan kan acceptatie en 
commitment therapie jou misschien verder helpen.     

Acceptatie en commitment therapie kan je ondersteunen wanneer je bent vastgelopen. 
Het lukt je maar niet om het geluk te vinden, omdat je in het leven tegen obstakels aan loopt. 
Hierdoor kun je verschillende klachten ontwikkelen; van somberheid tot angst, maar ook 
lichamelijke klachten. De therapie helpt je om je leven vorm te geven en effectiever om te 
gaan met de onvermijdelijke tegenslagen, zoals iedereen die in zijn of haar leven tegenkomt. 
Je leert door (thuis)oefeningen uit te voeren nieuwe vaardigheden en je krijgt meer kennis
over jouw patroon.

‘Met behulp van deze therapie staan mijn klachten me minder in de weg.’



www.siza.nl/behandeling

Op maat

Je bespreekt in het eerste gesprek met de gedragskundige jouw hulpvraag. Wat zijn je 
klachten? Waar heb je moeite mee? Wat gaat er juist goed? In een volgend gesprek wordt 
er samen met jou een vragenlijst ingevuld, om de behandeling goed op jou te kunnen 
afstemmen. In een persoonlijk behandelplan wordt jouw hulpvraag, het doel van de 
behandeling en de geschatte tijdsduur vastgelegd en met je besproken. 

Gesprekken

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, maar samen met jou kan de 
gedragskundige ook advies geven aan de mensen om je heen. De behandelsessies duren 
gemiddeld 45 minuten en vinden plaats op voor jou geschikte dagen en tijdstippen. 
Na afl oop van de behandeling ontvang je een volledig verslag. 

Verwijzing en fi nanciering

Voor de behandeling van een gedragskundige is een indicatie, beschikking of een verwijzing 
van een huisarts nodig. Mocht je zonder beschikking van de gemeente of indicatie van het 
CIZ deel willen nemen aan deze therapie, dan kun je deze meestal laten vergoeden door je 
zorgverzekeraar. Vraag je zorgverzekeraar naar de voorwaarden.
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Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

Aanmelding, informatie en advies
Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? 
Wij gaan graag met je in gesprek over de vragen die je hebt: 

088-377 91 99
sizaentree@siza.nl

‘Door de oefeningen merk ik dat ik me minder snel druk maak en beter om 
kan gaan met onzekerheden.’

‘Ik heb door de behandeling inzicht gekregen in wat ik belangrijk vind in mijn 
leven en nu probeer ik op basis hiervan keuzes te maken.’


