
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een relatief nieuwe vorm van 
gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld. Sinds juli 2010 is ACT erkend als 
een effectief bewezen therapie voor verschillende problemen zoals angst en depressie.  

Worstelingen met angst, verdriet, onzekerheid en negatieve gedachten is iets waar veel mensen last 
van hebben. Het gevecht hiertegen is vaak een lange en vermoeiende strijd, die we vaak niet winnen. 
Ondertussen neemt het wel steeds meer ruimte in beslag en lopen dingen als school, werk of 
vriendschappen meer en meer vast. Het lukt niet meer om te komen tot de dingen die je gelukkig 
maken en problemen nemen toe. 

ACT is een middel om uit dit gevecht te stappen. Negatieve gevoelens horen bij het leven en het 
gevecht ertegen zorgt er vaak voor dat ze een nog grotere rol gaan spelen in je leven. ACT is een 
praktisch en concreet middel om tot acceptatie te komen van het onvermijdelijke leed dat het leven 
soms op ons afgooit. Het leert je weer te kunnen richten op hetgeen wat voor jou belangrijk is en jou 
gelukkig maakt. Je leert met wat meer afstand naar jezelf te kijken en manieren te vinden om op een 
andere manier met gedachten en gevoelens om te gaan. Je leert bewust te worden van wat je wil en 
wat jou weer gelukkig maakt en wat er nodig is om stappen in die richting te kunnen zetten. Een 
middel hierbij is om je aandacht te richten op het nu, in plaats van te piekeren over het verleden of je 
zorgen te maken over de toekomst.  

ACT is een ervaringsgerichte therapie. Alhoewel tijdens de behandeling verschillende thema’s 
theoretisch worden besproken, wordt er vooral gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen en 
metaforen. Vervolgens is het van belang om zelf aan de slag te gaan met ACT en zo de verschillende 
ACT-vaardigheden te ontwikkelen.  

Naast ACT voor jongeren en (jong)volwassenen, biedt Buro3o ook ACT voor kinderen. Met een uitleg 
passend bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau, wordt het kind op speelse wijze geleerd dat 
vervelende gevoelens soms bij het leven horen en hoe ze hun hart kunnen blijven volgen. Ze leren 
met negatieve gevoelens zoals angst en somberheid om te gaan en hoe ze hindernissen kunnen 
nemen die ze soms tegenkomen. Aan de hand van onder andere dieren maken ze kennis met de 
verschillende kernprocessen en vaardigheden van ACT, waarbij ze vervolgens via ervaringsgerichte 
oefeningen spelenderwijs de ACT vaardigheden eigen maken.  

 


