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EDITO

Mag ik je een bijzonder 2021 toewensen? Ik stel 

voor dat dit een jaar wordt waarin we alle goeie 

dingen uit 2020 meenemen. Zoals: tal van nieuwe 

inzichten, een stevig aangeboorde creativiteit, 

mogelijk ook een herschikking van prioriteiten 

dankzij de tijd die er was voor bezinning ...

Niet dat ik mijn ogen wil sluiten voor alles wat 

onaangenaam was of fout liep. We zullen dit jaar 

de gevolgen van 2020 voelen, en niet in het minst 

in onze praktijk. Laat ons dan tegelijk ook maar de 

borst nat maken en omarmen wat komt.  

In dit nieuwe jaar 2021 is alvast één van mijn 

wensen uitgekomen. Eerlijkheidshalve moet ik er 

bij zeggen dat die bewuste wens dateert van het 

jaar 2016. Sinds ik aan deze job begon, zeur ik 

namelijk bij het V.V.T.I.V.-bestuur voor een stevige 

restyling van Metafoor. De aanhouder wint, denk je 

nu misschien. Maar in dit geval had die vooral een 

beetje geluk ...

Dat geluk verscheen in de gestalte van Kim 

Wouters, die naast kersverse I.V.-therapeut ook 

nog van alles anders bleek te zijn. Waaronder het 

allerbelangrijkste: graficus. Bovendien wilde Kim 

graag aan boord van dit fluks varend schip en kon 

ze goed meedobberen, en af en toe wat wind in de 

zeilen blazen ook. Van harte welkom, Kim!

Dank ook aan alle anderen die hun steentje 

bijdroegen. Carolien Peeters zorgde ervoor dat de 

deelcirkel ‘Wie zorgt voor de zorger?’ van start 

ging. Tegelijk blies zij nieuw leven in de rubriek 

‘Verhaal uit de therapieruimte’ met haar relaas van 

een achtergelaten knuffelbeer. Blij ben ik ook met 

de twee sterke interviews door Eveline Tijs en 

Anne Van Sluijs. En wie ik vooral niet mag 

vergeten te bewieroken, zijn Ann Ceulemans, die 

hartstochtelijk alle artikels naleest en Diane Van 

Zegbroeck, die telkens de PDF onder haar 

waakzame ogen neemt.

Anders gezegd: het wordt altijd maar leuker bij Metafoor!

We gaan absoluut niet terug naar het oude normaal.

We rijzen frisser, krachtiger en meer verbonden uit de as van 2020.

Nu de rest van de wereld nog ...

De nieuwe normale

Metafoor.
T A N J A  D I E R C K X
H O O F D R E D A C T E U R



D O O R  A N N E M I E  W I L L E M S E

Hilde Vleugels
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Hilde Vleugels was niet van plan om nog een boek te 

schrijven. Maar ‘een vorm van colère’ besliste er anders 

over. Vandaar De Chaosfluisteraar, over psychotherapie en 

kunst, een boek waarin creativiteit als helende en 

verbindende kracht centraal staat. 

“Het zachte gefluister vanuit
de chaos brengt altijd iets”
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Als I.V.’er heb ik zelden een gebrek aan creatieve inspiratie en mijn 

therapeutenschatkist is inmiddels aardig gevuld. Maar is er iets 

leuker dan een boek ontdekken waarvan je opslag weet dat het je 

weer een stukje verder zal brengen in het creatieve proces dat je als 

therapeut, maar ook als ‘gewone mens’ levenslang doormaakt? 

Creativiteit is integratie. Deze woorden vormen de basis voor Hilde 

Vleugels’ heerlijk meeslepende boek over hoe kunst en therapie 

elkaar raken en kunnen bestuiven. Op een wat grauwe winterdag 

heb ik toch maar mooi het geluk om een intens en warm gesprek met 

haar te mogen voeren. 

In de voorbije jaren kregen we vooral je werk als beeldend 
kunstenaar te zien, maar blijkbaar ben je dus ook blijven 
schrijven?
“Goh, eerlijk gezegd was ik niet van plan om ooit nog een boek te 

schrijven. Het is een enorm karwei en ik was de voorbije jaren veel 

met mijn handen bezig. Maar boeken schrijven is besmettelijk hé? 

Dus toen ik een beetje betrokken geraakte bij het boek dat Marleen 

Van Laere recent schreef (‘Interactionele Vormgeving, Handboek 

Psychotherapie’), maakte dat toch weer iets in mij wakker. Ik besefte 

opeens hoeveel kennis en ervaring ik nog kon delen. Ik besef ook 

meer dan ooit dat kunst en psychotherapie de rode draad doorheen 

mijn leven vormen. Dit boek moest ik gewoon schrijven.”

Je boek is inspirerend, maar het is ook goed onderbouwd, 
leerzaam en aangenaam om te lezen. Het lijkt wel of je je 
levenswerk hebt geschreven?
“Tja, als de uitdaging niet groot genoeg is, ga je je vervelen. Maar als 

de vaardigheden te beperkt zijn, komt er frustratie. Dat triggert mij 

altijd wel een beetje, denk ik, het uiterste van mijn kwaliteiten 

aanboren (lacht). Ik wilde niet gewoon beginnen opschrijven wat ik 

allemaal weet, dus werd het sprokkelen, selecteren, integreren ... Als 

je in dat proces stapt, wordt stilaan de inspiratie wakker en val je van 

de ene verrassing in de andere. Je ziet opeens hoe bepaalde dingen 

echt in mekaar zitten of zijn ontstaan en je gretigheid wordt alleen 

maar groter. Het doet me ongelooflijk veel plezier om te horen dat 

mensen hun weg vinden in mijn boek en het inspirerend vinden. Je 

moet weten dat ik mijn hele leven lang al gezien wordt als ‘de 

chaotische Hilde’. Over Scherven, dat ik in 2004 schreef, zeg ik 

studenten vaak dat ze het niet moeten lezen met hun rationele geest 

want dan wordt het niets. Hoe dan ook, in De Chaosfluisteraar heeft 

de chaos blijkbaar zijn weg gevonden binnen structuur zonder saai 

te worden, hoe fijn is dat? (lacht). Ik ben ook wel gegroeid in het 

schrijven. Op mijn vierentwintigste maakte ik een theoretisch 

werkstuk waarop mijn leraar reageerde met “Gij zijt precies een 

citaat” (lacht). Ik citeerde inderdaad alleen maar anderen en dus 

vroeg hij zich af wat ik eigenlijk zélf wist. Ik heb dus moeten leren om 

te durven de dingen te verwoorden zoals ze zijn vanuit mijn ervaring. 

Niemand kan dan reageren met ‘dat klopt niet’ want als de dingen zo 

zijn in mijn ervaring, dan is dat zo.” 

De Chaosfluisteraar is een bijzondere titel voor een boek. Hoe is 
die geboren?
“Het is een titel die niet alleen origineel is, maar die wat mij betreft 

ook echt de lading dekt. Creativiteit gaat vaak om het gefluister en 

de tintelingen; dat moet je willen horen. Dit boek is ook een beetje 

ontstaan uit de colère die in mij opkwam toen bekend werd dat de 

subsidies voor kunst en cultuur met zestig percent omlaaggingen. Ik 

was woest! En woede ligt natuurlijk heel dicht bij liefde; je realiseert 

je zo weer eens zo sterk wat iets waard is. Toen ik erbij stilstond en 

me afvroeg wat ik kon doen, kwam het idee voor dit boek. De 

Chaosfluisteraar refereert ook naar de stilte en de rust die in mij 

kwamen na mijn colère. Het gaat niet om het roepen en tieren 

tegenover politici; het gaat om het zachte gefluister vanuit de chaos. 

Dat brengt altijd wel iets.”

“Het samenspel tussen sturen en 
gebeuren, dat is voor mij de essentie 

van kunst maken.”
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De Chaosfluisteraar is wat jou betreft een archetype van de 
scheppende kracht. Kan je dat toelichten? 
“Dood, destructie, liefde, controle, fragmentatie … Kunst en 

psychotherapie hebben veel thema’s gemeen. Als psychotherapeut 

sprokkel je samen met je cliënt stukjes en brokjes bij elkaar. Het 

fluisteren refereert natuurlijk ook naar het afstemmen op je cliënt, 

het mee resoneren. Het is een scheppende kracht die niet alleen 

therapeuten kennen, maar ook onderzoekers, kunstenaars, 

creatievelingen …  Ze stemmen af, ze zijn helemaal aanwezig, ze zijn 

in interactie met de ander, met alles wat zich aandient. Van daaruit 

gebeurt het ... Therapie is therapie. Kunst is kunst. Toch staan ze in 

verbinding; met elkaar, met de wetenschap, met spiritualiteit en met 

zo veel meer... Het gaat om zowel kunst als kunde, om de uitdaging 

en de vaardigheid, om de zogenoemde ‘gecontroleerde 

ongecontroleerdheid’. Dat onbewaakte moment waarin het gebeurt 

… Psychotherapeuten herkennen dat, kunstenaars herkennen dat.”

Creativiteit was ook van bij het prille begin van Interactionele 
Vormgeving een belangrijke pijler, niet?
“Heel zeker. In de vele brainstormsessies die Bruno (Van den Bosch, 

echtgenoot van Hilde, medeoprichter van de E.A., red.) en ik hadden, 

in aanloop van de oprichting van de Educatieve Academie en het 

vormgeven van de opleiding, kwam creativiteit steeds weer 

bovendrijven als een van de belangrijkste accenten. Bruno is vooral 

‘van het systemische’ zoals de meeste I.V.’ers wel weten en gebruikte 

de hele tijd het woord ‘interactie’ omdat hij – terecht natuurlijk – 

vond dat dat een belangrijke plaats moest krijgen, terwijl ik 

voortdurend ‘creativiteit’ bleef poneren. Dat werd op een bepaald 

moment ‘vormgeving’ en zo werd de naam uiteindelijk 

Interactionele Vormgeving. Integratie, interactie en creativiteit waren 

van bij het prille begin dus heel belangrijk. Dat, samen met dat wat 

niet te bevatten is: het sacrale, het mysterie kreeg ook van bij het 

begin een belangrijke plek.” 

Is de creativiteit binnen I.V. veel veranderd in al die jaren?
“Eerlijk gezegd denk ik dat de academie en de opleiding inmiddels 

niet meer zouden bestaan als creativiteit niet zo’n belangrijke plaats 

had gekregen, maar dan bedoel ik dat in de breedste zin van het 

woord. Heel veel ‘creatieve aanpassing’, zonder de grote waarden te 

verliezen, heeft ervoor gezorgd dat het niet kapot is gegaan. Dat was 

niet altijd gemakkelijk. Toen we dertig jaar academie vierden, enkele 

maanden voor de coronacrisis losbarstte, spraken we onze missie 

opnieuw uit. We waren in de periode daarvoor intensief bezig 

geweest met belangrijke zaken als regelgeving, nieuwe structuren en 

tal van erkenningen en realiseerden ons dat de oorspronkelijke 

pijlers van I.V. daardoor misschien dreigden ondergesneeuwd te 

raken. Creativiteit en zijnstijd waren nooit helemaal weg hoor, maar 

we voelden wel de nood om deze dingen terug meer voor het 

voetlicht te brengen. Kun je je voorstellen dat net toen de pandemie 

uitbrak?!”

Kunst en creativiteit zijn mede door de huidige crisis dus meer 
dan ooit nodig? 
“Heel zeker! Tijdens het schrijven van mijn boek zorgde dat ook voor 

bepaalde confrontaties. Bij veel zaken dacht ik: “Hilde, komaan, wat 

zeg je hier nu? In deze tijd, kan dat eigenlijk wel?” Het was alsof ik 

voortdurend nieuwe afwegingen moest maken. Als ik herlezend 

merkte dat ik had geschreven dat er ‘een teveel aan regelgeving is’ 

bijvoorbeeld, wilde ik natuurlijk niet beweren dat mensen massaal 

de coronamaatregelen moeten gaan negeren. Ik werd gedwongen 

om heel zorgvuldig te zijn in mijn formuleringen. Ik heb ook veel en 

“Het omgaan met het ongevraagde 
is een aspect van creativiteit. De 
kunstenaar die denkt dat hij zijn 

werk kan boetseren zoals hij vooraf 
denkt, zal verrast zijn over het 
onvoorziene dat hij tegenkomt.”
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diep nagedacht over mijn waarden. Wat wilde ik nu precies zeggen? 

Het omgaan met het ongevraagde en onverwachte is een aspect van 

creativiteit. Bij improvisatietheater moeten acteurs het doen met 

wat hen toevalt, en dat lukt hun ook. De kunstenaar die denkt dat hij 

zijn hele werk onder controle heeft en dat hij het helemaal kan 

boetseren zoals hij vooraf denkt, zal verrast zijn over de onvoorziene 

omstandigheden die hij tegenkomt. Dat is voor mij de essentie van 

kunst maken, van creativiteit ook: je moet het zien te doen met de 

controle die je hebt over je vaardigheden, op die momenten dat je 

het toeval tegenkomt. Als therapeut ervaar je overigens exact 

hetzelfde. En het is ook precies hoe onze I.V.-driehoek werkt. Je kunt 

sturen vanuit de regisseur maar de ervaring van het moment speelt 

een ontzettend grote rol. De driehoek draait als die twee goed 

samenwerken.” 

Dat klinkt heel bevlogen. Heb je een bepaalde sfeer nodig om zo 
te kunnen schrijven? Of schrijf je op een bepaalde plek?
“De beste en leukste dingen heb ik geschreven tussen half vijf en 

negen uur in de ochtend. Dat zijn blijkbaar mijn uren. De fase tussen 

slapen en waken is fascinerend. Dan zijn er volop momenten van 

gefluister en tinteling, en weten welke woorden je wilt gebruiken om 

bepaalde zaken te beschrijven. De onderzoekster in mij die af en toe 

verwonderd tot bepaalde ontdekkingen kwam, leefde dan helemaal 

op. En het besef dat ik dat onmiddellijk wilde delen met Bruno, maar 

hem eigenlijk ook gewoon wilde laten slapen (lacht). Waarom ik het 

proces toch ook als lastig heb ervaren, is omdat ik vooraf een 

structuur had gemaakt waarvan ik liefst niet te veel wilde afwijken. 

Goede schrijvers moeten kunnen schrappen, wordt gezegd. Maar 

dan die twijfel: zoiets moois, dat kan ik toch niet weggooien? De 

structuur mocht geen keurslijf zijn maar ik wilde absoluut ook niet 

verdwalen. Tot ik dan op een ochtend wakker werd en opeens wist 

hoe ik iets nieuws prima in mijn structuur kon inpassen. Zalige 

momenten, waren dat! Dankjewel, Chaosfluisteraar! (lacht). Weet je, 

als ik mijn ding kan doen, ben ik gelukkig. In tegenstelling tot wat je 

misschien zou verwachten, hoef ik daarvoor ook niet per se in ons 

huisje op het eiland te verblijven, al heb ik daar de afgelopen 

maanden uiteraard heel veel geschreven (Hilde en Bruno wonen 

tegenwoordig een groot deel van het jaar op het Spaanse eiland La 

Palma, red.). De rust en de stilte daar zijn enorm inspirerend. 

Bovendien is er daar één en al chaosgefluister. Toch wil ik het 

schrijven van een boek niet romantischer maken dan het is; het blijft 

ook altijd een beetje afzien.” 

Je bent therapeut, docent, schrijver, actrice …  Wanneer in je 
leven ben je je echt kunstenaar gaan voelen?
“(denkt na) Dat is een goede vraag. Dat ik toch best vaak als 

chaotisch werd bestempeld, speelde een grote rol in mijn 

persoonlijke ontwikkeling, denk ik. Er werd mij bijvoorbeeld vaak 

gezegd: ‘Ja maar Hilde, dat is omdat je zo creatief bent’. Dat troostte 

me wel, maar ik voelde het niet vanbinnen. Rationeel wist ik, denk ik, 

altijd al wel dat ik kunstenaar ben, maar dat ook echt durven of 

Hilde Vleugels (°1954) richtte samen met Bruno Van den Bosch de 

Educatieve Academie in Antwerpen op. Samen zijn ze de 

grondleggers van Interactionele Vormgeving, een integratieve vorm 

van psychotherapie. Creativiteit is de rode draad in haar leven en 

werk. Als vormingswerker en dramadocent en later als I.V.-therapeut 

en trainer was zij facilitator en getuige van de helende en 

verbindende kracht van kunstzinnige activiteiten. Zij is stafdocent, 

visueel kunstenaar en auteur van romans en non-fictie boeken. 



kunnen voelen, dat was nog iets anders. Bij momenten lukte dat wel 

hoor, zeker in het theater. Met beeldende kunst ben ik relatief laat in 

mijn leven begonnen, maar als negentienjarige won ik al prijzen met 

straattheater. Toch zijn het de meer recente ervaringen met het 

schilderen en ontzettend veel met mijn handen bezig zijn die me 

naar een dieper niveau hebben gebracht. Ik ben gaan ervaren dat 

creativiteit mijn wezen is. Ik hoop trouwens dat dit niet hautain 

klinkt. Anders is dat maar zo, want zo voel ik het echt (lacht). Uit 

chaos en versplintering ontstaat er een nieuwe samenhang, en zo 

kom ik bij mijn diepste wezen, mijn diepste authenticiteit. Dat is 

zelf-overstijgend. Je bent met iets bezig en door je daar helemaal in 

te verliezen, ga je jezelf daar juist in vinden. Hoe wonderlijk is dat 

eigenlijk toch.”

Heb je daar veel levenservaring voor nodig? Of kan je dat al 
ervaren op je negentiende?
“Dergelijke, sterke ervaringen heb ik inderdaad nog maar sinds een 

jaar of twee, drie. Toch heb ik het gevoel dat ik de negentienjarige en 

de vierendertigjarige Hilde tekort zou doen als ik volmondig zou 

beweren dat je dit niet kunt ervaren op jonge leeftijd. Maar er is zeker 

wel sprake van groei. Misschien ben ik ook iets te lang blijven hangen 

in de negatieve zijde van chaos omdat ik toch zo graag wilde 

structureren. Daardoor verloor ik mezelf eerder dan dat ik bij mezelf 

kwam, denk ik nu, terwijl ik erover spreek. Maar het heeft ook met 

vertrouwen te maken, durven vertrouwen in het proces.” 

Een van de meest fascinerende hoofdstukken in je boek handelt 
over neurowetenschappen en kunst. Niet meteen iets wat 
mensen verwachten van jou? 
“Het is eerlijk gezegd ook het hoofdstuk waarop ik het hardst heb 

gezwoegd, maar ik wist heel zeker dat ik daar echt over wilde 

schrijven. Het terrein bleek wel heel erg breed en ik wist vooraf 

natuurlijk niet wat ik zoal zou tegenkomen. De nieuwsgierige 

onderzoeker in mij wilde per se verder kijken dan mijn eerste, eigen 

ideeën. Maar iets onderzoeken is zowel aanlokkelijk als lastig. Dat 

grote kunstenaars, wel degelijk een actiever brein blijken te hebben, 
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vind ik enorm fascinerend. Het schrijven van dit hoofdstuk was 

moeilijk, maar mijn motivatie was groot, ook omdat ik hoop dat het 

kan helpen om het stigma rond psychische aandoeningen kleiner te 

maken. Er bestaat immers meer dan waarschijnlijk een verband 

tussen creativiteit en psychische gevoeligheid. En verder hoop ik ook 

dat iemand met voldoende wetenschappelijke kennis en vaardigheid 

op een dag de bereidheid en de mogelijkheden zal vinden om te 

onderzoeken hoe het eigenlijk zit met onze I.V.-driehoek. We hebben 

die ooit vrij intuïtief op de wereld gezet maar inmiddels zijn we er 

meer en meer van overtuigd geraakt dat er een wetenschappelijke 

evidentie moet zijn voor wat Interactionele Vormgeving ons telkens 

weer brengt.”

Toch eindig je je boek met een hoofdstuk waarin het mysterie 
van leven en dood centraal staat. Is dat bewust?
“Ja, ook dat vond ik belangrijk: net op die manier mijn boek kunnen 

afronden. Het vormeloze dat doorheen de vorm breekt, het sacrale, 

het mysterie … Het sacrale zit hem in het feit dat er met kunst en 

creativiteit vaak aan een diepere dimensie geraakt wordt, niet alleen 

bij de kunstenaar zelf, net zo goed bij de ontvanger van kunst. Je 

voelt dat er iets verschuift, er komt verruiming. Dat gebeurt 

trouwens niet alleen in kunst, maar ook in I.V., in de therapieruimte. 

Ook al bleef er nog heel veel komen, op een bepaald moment was 

mijn boek wel klaar. Ik herinner me hoe ik het me van in het 

allereerste begin voorstelde als een boek voor een breed publiek en 

dat is het ook geworden. Toch ben ik ook heel tevreden dat ik er veel 

tips voor therapeuten in heb verwerkt, samen met veel creatieve 

oefeningen, wat er alles bij elkaar ook een praktisch boek van heeft 

gemaakt. In de ‘volmaakte onvolmaaktheid’ ben ik nu gestopt met 

het schrijven (lacht). Ik ga weer meer schilderen, want ik heb 

gemerkt dat beiden tegelijk voor te veel versplintering zorgt; dat 

werkt gewoon niet voor mij. Ondertussen hoop ik dat ik met het 

boek kan bereiken dat mensen hun eigen creativiteit weer 

ontdekken of gaan aanscherpen. Dat blijft denk ik vooral mijn 

streven: dat de kracht van creativiteit wordt opgevangen en nooit 

verloren gaat.” 

“We hebben onze I.V.-driehoek ooit 
vrij intuïtief op de wereld gezet, 
maar inmiddels zijn we ervan 
overtuigd geraakt dat er een 

wetenschappelijke evidentie moet 
zijn voor wat I.V. ons weer brengt.”

‘ D e  C h a o s f l u i s t e r a a r ’  w o r d t  
u i t g e g e v e n  d o o r  W i t s a n d  U i t g e v e r s  e n  
i s  t e  v i n d e n  i n  d e  b e t e r e  b o e k h a n d e l  

e n  b i j  d e  E d u c a t i e v e  A c a d e m i e .
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wie durft

wie durft door de spiegel
wie breekt het glas
aanslag van ware warmte
condens van droeve druppels

hoe kan je glas breken
zonder snijdende scherven
zonder slag of stoot

dit ijsraam zal smelten
door de adem van een gelijke
de ijspegels van deze cel
verwateren als sneeuw voor de zon

eigen warmte ontoereikend
jou heb ik nodig
opdat het venster kraakt
en ik als herboren
ter wereld kom
naakt

Ruth De Belie, 01/11/2003
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BOEK

R U S S  H A R R I S

L o s k o m e n  a l s  j e  v a s t z i t  i n  A C T .  E e n  p r a k t i j k g i d s  v o o r  d e  o m g a n g  m e t
v e e l v o o r k o m e n d e  o b s t a k e l s  i n  a c c e p t a t i e -  e n  c o m m i t m e n t t h e r a p i e ,

R u s s  H a r r i s ,  B o h n  S t a f l e u  V a n  L o g h u m ,  !  3 4 , 9 5

Loskomen als je vastzit in ACT

W I E  S C H R E E F  H E T ?
De Australiër Russ Harris is een wereldautoriteit 
op gebied van ACT die met bestsellers zoals ‘The 
Happiness Trap’ en ‘ACT Made Simple’ een 
enorme bijdrage heeft geleverd aan de 
verspreiding van deze bekende evidence-based 
gedragstherapie. Als ervaringsdeskundige 
dokter met depressies en angsten pikte hij rond 
2005 ACT op en slaagde hij er ondertussen in om 
reeds meer dan 40.000 gezondheidswerkers 
hierin op te leiden. Zo ontwikkelde hij recent nog 
een zelfhulppakket voor de WHO waarmee 
vluchtelingen via beelden ACT-gewijs hun 
trauma’s zelf kunnen helpen verwerken.

W A A R O V E R  G A A T  H E T ?
Dit boek focust specifiek op een hele reeks 
problemen die zich kunnen voordoen wanneer 
je als therapeut aan de slag gaat met ACT. Het zit 
vol voorbeelden, technieken en  praktische tips.
Het eerste deel kijkt naar hoe therapeuten zelf 
vast komen te zitten. Wat zijn veel voorkomende 
valkuilen? Hoe houden we cliënten 

gemotiveerd? Hoe zet je met compassie en 
respect cliënten die geïmmobiliseerd geraken 
terug in actie? Wat doen we met hun weerstand? 
Hoe zetten we ACT-processen in gang wanneer ze 
vastgelopen zijn? Hoe identificeren we triggers 
en beloningen van specifiek gedrag? En hoe 
bedenken we zelf effectieve(re) interventies? 
Het tweede deel helpt ons als therapeut om 
cliënten te laten ontwikkelen. Hoe passen we het 
proces aan bij onwillige cliënten? Hoe vermijden 
we dat een sessie een gesprekje wordt over hoe 
het de afgelopen week is gegaan? Hoe houden 
we zelf als therapeut de geplande ACT-agenda in 
de hand zonder een strict protocol te volgen. Eén 
hoofdstuk gaat specifiek over de valkuilen bij het 
werken met waarden: wat doe je met cliënten die 
het moeilijk vinden om hun waarden te 
verwoorden of nog wanneer er waardeconflicten 
zijn? Dit boek pleit er voor om cliënten 
‘respectvol te durven onderbreken’ wanneer zij 
in cirkeltjes blijven draaien rond hun 
problematiek. Hoe je dit kan doen wordt 
uitgelegd in zes stappen. Er wordt er ook heel 

wat aandacht besteed aan hoe je de weg kan 
effenen voor acceptatie (o.a. door mindfulness 
en defusie) en wat daarbij de knelpunten 
kunnen zijn. Er wordt ook nog stil gestaan bij 
een aantal defusietechnieken en hoe die vaak 
foutief kunnen worden ingezet. In het algemeen 
is dit een bijzonder pragmatisch handboek over 
het voorkomen en het aanpakken van de 
obstakels die elke ACT-therapeut regelmatig 
tegenkomt. 

V O O R  W I E  I S  H E T  B E S T E M D ?
Sowieso voor elke beginnende maar ook voor 
ervaren ACT-therapeuten. Voorkennis van het 
ACT-model (de Hexaflex) is zeker wel vereist 
want dit wordt niet meer in detail uitgelegd. Elk 
hoofdstuk wordt ook afgesloten met een aantal 
oefeningen die de therapeut zelf kan 
uitproberen. Opmerkelijk voor I.V.-ers is ook dat 
het zgn. triflex model (een deelmodel van ACT) 
heel wat gelijkenissen heeft met de voor ons 
zeer bekende I.V.-driehoek. 
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