2 oktober 2020

Kennismaken met ACT
Gedragstherapie

Locatie: De Witte Huisjes’ te Bunnik
Tijden: 14.45 uur – 18.30 uur
NVPA Vakgroepen:

Rouw & Traumatherapie
Transpersoonlijk Therapie
Systeemtherapie en Systemisch werken

ACT
ACT is een moderne, evidence-based vorm van gedragstherapie. Centraal in ACT staat het
opgeven van het gevecht met zaken waar je geen invloed op hebt, zodat je ruimte krijgt om
te doen wat echt belangrijk voor je is. Het doel van ACT is het vergroten van de persoonlijke
veerkracht.
ACT kan ondersteuning bieden bij het omgaan met verlies. De menselijke neiging is om
vervelende gevoelens en gedachten te vermijden of te bestrijden. Daardoor kan het lijden
juist vergroot worden en het leven naar persoonlijke waarden in het gedrang komen.
In deze workshop maak je zowel theoretisch als ervaringsgericht kennis met de pijlers van
ACT. Je krijgt inzicht in hoe bepaalde vaardigheden ondersteunend kunnen zijn in de omgang
met rouw en verlies.
Over lezinghouder Aline Kruit
Aline Kruit is arts, coach en Acceptance and Commitment Therapy-docent met jarenlange
ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van
slapeloosheid met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en heeft daarover 2 boeken
geschreven: Slapen is niets doen en Eerste hulp bij beter slapen (de laatste samen met Irma
Leijten).

Programma:
14.45 uur Welkom met koffie & thee
14.00 uur Start met Lezing over ACT gedragtherapie door Aline Kruit
Pauze ergens
17.30 uur Warme borrel, met broodje en soep.
18.30 uur Einde programma
Locatie:
De Witte Huisjes
Kerkpad 3
3981 EM Bunnik
Kosten van deelname:
voor leden: Inclusief 21% BTW: € 35,00
voor niet-leden: inclusief 21% BTW: € 60,00
Voor wie:
Iedereen is welkom. Leden en niet-leden.
Aanmelding:
https://nvpa.org/trainingen/public
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van
de bijeenkomst bij het secretariaat (digitaal). Bij annulering na deze datum wordt het
volledige deelnamebedrag van deze bijeenkomst in rekening gebracht ( Annulerings
reglement – klik op de link)
Certificaat:
Na afloop van de middag ontvang je een certificaat voor deze vakgroepbijeenkomst voor 4
scholingsuren.
Factuur :
Voor een bijdrage in de kosten ontvang je per mail je factuur. Dit is tevens de bevestiging.
We hopen jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Contact :
Chris Stegeman (o6-13092428) en Vera van der Laan (06 57046046), coördinatie
E-mail: Info@transparantnetwerk.nl

