
8-weekse training "Voluit Leven"

Trajekt Eijsden-Margraten start met een 8 –weekse groepstraining "Voluit leven".

In deze training, die gebaseerd is op de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) gecombineerd met oefeningen uit de
mindfulness training (MBCT), krijg je handvaten aangereikt om anders om te gaan met tegenslagen,  lichamelijk en psychisch
leed in het dagelijks leven.

Je leert op een andere manier om te gaan met stress, spanningsklachten, angsten, depressieve gevoelens en andere ongemakken.

Onze neiging is om ons tegen deze vervelende gevoelens en omstandigheden te verzetten en te vechten.  

Maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat juist het vermijden of onderdrukken van pijnlijke ervaringen ons lijden
veroorzaakt en versterkt!

De ACT gaat ervan uit dat lijden onlosmakelijk met het leven verbonden is.

Wanneer je dat kunt aanvaarden,  kun je het dagelijks gevecht tegen de klachten stoppen, waardoor er energie vrij komt om
bezig te zijn met de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in je leven! 

Wacht niet tot je de innerlijke strijd met jezelf gewonnen hebt, maar leef NU, voluit met je verleden, je angsten en je verdriet
en bevrijd jezelf van negatief denken en zelfkritiek.

Ofwel:
• Ontdek wat je probeert te vermijden en waarom dat niet werkt

• Oefen met mindfulness om bewuster te leven

• Heb de bereidheid om pijnlijke ervaringen te accepteren

• Ontdek wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven, jouw waarden

• Committeer je aan acties die passen bij jouw waarden

De training bestaat uit 8-wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur in een gemengde groep van max. 8 deelnemers op maandag

van 14.00 - 16.00 uur
van 14.00 - 16.00 uur
van 14.00 - 16.00 uur

Maandag     16, 23, 30 sept
Maandag     7, 21, 28 okt
maandag     4, 11 nov 

In:    Gemeenschapshuis Oos Heim
         Clermontstraat 10 
         6269 CE Margraten

Trajekt biedt deze training kosteloos aan, 
wel wordt er een eigen bijdrage berekend voor materiaal 
en zaalhuur van € 50,00 voor de hele training.

Trainer: Suus Simons
Voor info en aanmelding: suus.simons@trajekt.nl of bel: 043- 409 1524

Verder zelf aan te schaffen het zelfhulpboek “ Voluit leven”
van Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen 
€ 26,95 en een huiswerkschriftje.

van 10.00 - 12.00 uur
van 10.00 - 12.00 uur
van 10.00 - 12.00 uur



Intakeformulier ACT

Inschrijving en vragenlijst

Naam M/V

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon mobiel

E-mail

Verwezen door

Opleiding en beroep

Trajekt Maatschappelijk Werk wil deze informatie graag schriftelijk ontvangen.
Alle gegevens zullen een half jaar na afloop van de training vernietigd worden.



Praktische vragen

1. Hoe bent u in contact gekomen met ACT?

2. Kunt u aan alle 8 bijeenkomsten deelnemen?

3. Wat is uw belangrijkste motivatie om deel te nemen?

4. Bent u bereid dagelijks 1 uur te oefenen?

5. Hebt u ervaring met een andere vorm van meditatie?



Persoonlijke vragen

1. Zijn  er op dit moment lichamelijke klachten?

2. Hebt u op dit moment fysieke beperkingen?

3. Heeft u op dit moment psychische klachten?

4. Gebruikt u momenteel medicatie? Zo ja, welke?

5. Welke psychologische behandelingen hebt u ondergaan of ondergaat u?



Persoonlijke vragen (vervolg)

6. Indien u op dit moment onder behandeling bent, heeft u deze training met uw behandelaar
besproken? Is hij /zij akkoord met deelname aan de training?

7. Gebruikt u alcohol en/ of drugs zo ja hoeveel?

8. Is er nog iets waarvan u graag wilt dat de trainer het weet?

9. Heeft u nog behoefte aan meer informatie over de training?



Vrijwaring van aansprakelijkheid

Met ondertekening van dit formulier geeft u aan dat u er zich van bewust bent dat de ACT training
zoals gegeven door Trajekt gericht is op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan
met stress en pijn. De aangeleerde vaardigheden en attitudes zijn zeer waardevol gebleken. 

Mocht u onder behandeling zijn van een professioneel hulpverlener dan is toestemming van deze
hulpverlener voorwaarde voor deelname aan deze training. Ons instituut is niet berekend op GGZ-
problematiek en of op acute, urgente crisissituaties.

Adres : Trajekt Maatschappelijk Werk
t.a.v. Suus Simons
Kramsvogel 42 H
6245 RE Eijsden
Tel: 043-4091524

Of scannen naar: suus.simons@trajekt.nl 

Het betreft hier nadrukkelijk een training en geen 
(vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling.

Hartelijk dank voor uw tijd, gelieve deze vragenlijst per 
post te retourneren naar:

Naam 

Handtekening  Datum

Met het invullen en doorzenden van dit 
formulier ga je akkoord met de verwerking van 
jouw persoonsgegevens voor zover hiermee 
voldaan wordt aan navolgend doel: inzicht in 
de hulpvraag en persoonlijke omstandigheden 
van de hulpvrager. Jouw gegevens worden 
niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
het bereiken van genoemd doel en niet langer 
dan 2 jaar. Zie ook onze privacy-verklaring op 
onze website.




