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Woord van dank

Dit boek is het product van teamwerk. We willen iedereen bedanken
die versies van de hoofdstukken las en van commentaar voorzag. De
oefeningen in het bijzonder werden verbeterd door hen die met pilotversies van dit boek aan het werk gingen, onder anderen Mary Englert,
Anne Shankar, Lianna Evans, Ross Leonard, Brendan Sillifant, Kevin
Handley, Laura Meyers, Joanne Hersh, Jennifer Boulanger en Jennifer Plumb. De ACT-intervisiegroep van Portland: bedankt voor jullie
ideeën over de opbouw van dit boek, de oefeningen en de bijgevoegde
dvd. Joe Parsons: bedankt voor de gesprekken over het bijschaven van
gedrag van therapeuten, waardoor de oefeningen in dit boek zijn beïnvloed. Jason Lillis bedanken we voor de toestemming om zijn ACT-casusconceptualisatieformulier aan te passen en Jonathan Weinstein dat
je ons een praktijkvoorbeeld liet bedenken dat was gebaseerd op een
sessie met jou als therapeut.
Aan al onze cliënten die ons hebben vereerd met hun aanwezigheid,
vertrouwen en moed: zonder jullie was dit boek niet mogelijk geweest.
Bedankt, alle studenten en professionals die wij supervisie mochten
geven en die hun supervisors zo veel bijbrachten.
Dank aan onze redacteur, Jude Berman, die onze slechte grammatica
corrigeerde, vele uitweidingen schrapte en op een vriendelijke manier
onze koers bijstelde.
Dankwoorden van de individuele auteurs:
Dank aan allen die mij (JBL) hielpen bij het leren van ACT. Toen ik me
begon te verdiepen in ACT was ik overdonderd door de precisie en de
reikwijdte van de theorie en ernstig in verwarring over het technische
taalgebruik. De metaforen en oefeningen kon ik al snel toepassen,
maar hoe het allemaal precies met elkaar samenhing begreep ik nog
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niet echt. Ik had een boek nodig over wat er gebeurt tussen de oefeningen door. Dit is mijn poging tot het schrijven van dat boek.
Ik (SCH) wil mijn vrouw, Jacqueline Pistorello, bedanken voor de
steun, het advies en het geduld die ik al die tijd van haar kreeg, en
de medewerkers van mijn onderzoeksgroep voor jullie bijdrage en
aanmoediging.
Ik (RDW) wil mijn moeder bedanken voor het aanleveren van enkele
van de illustraties in dit boek. Ze zien er fantastisch uit, mam! We
zijn je erkentelijk voor je bereidheid in kort bestek in actie te komen.
Ook wil ik mijn echtgenoot, Mark Castoreno, bedanken dat hij een
steunende partner was en mij tijdens het schrijven van dit boek talloze
keren trakteerde op een massage.

Voorwoord bij de Nederlandse editie

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) mag zich zowel internationaal als in het Nederlandse taalgebied verheugen in een groeiende
belangstelling. Critici menen dat ACT oude wijn in nieuwe zakken is,
meedrijft op de tijdgeest, maar in werkelijkheid niets nieuws te bieden
heeft. Oppervlakkig gezien is het gemakkelijk tot deze opvatting te
komen. ACT maakt immers gebruik van technieken en inzichten uit
diverse andere therapiestromingen, waaronder de cognitieve gedragstherapie waarmee het nauw verwant is. Wanneer je je echter meer in
ACT verdiept kun je zien dat het onderdeel uitmaakt van een wetenschappelijke beweging, die zich plaatst binnen de gedragsanalytische
manier van wetenschap bedrijven. Deze wetenschappelijke beweging
heeft zich ten doel gesteld een antwoord te vinden op het menselijk
lijden en baseert zich op zorgvuldig onderzoek naar basale leerprincipes, proces- en effectonderzoek. Deze opstelling heeft geleid tot een
onderbouwing van reeds bekende inzichten en tot nieuwe inzichten.
De nadruk op de ervaring (van cliënt en therapeut) door het gebruik
van experiëntiële oefeningen en experiëntieel taalgebruik is voor veel
(gedrags)therapeuten nieuw en kan een aanzienlijke verrijking zijn van
het therapeutische repertoire. ACT biedt een model waarmee de therapeut de therapeutische relatie kan gebruiken om veranderingen bij de
cliënt tot stand te brengen.
Ook in een ander opzicht is ACT nieuw en als therapievorm vaak verwarrend voor therapeuten die zich erin willen bekwamen. Het bedient
zich van een nieuwe terminologie en het probeert processen op gang
te brengen die om nogal wat overschakeling kunnen vragen van de
beginnend ACT-therapeut. Boeken die tot nu toe over ACT geschreven
zijn, zijn niet altijd makkelijk toegankelijk en leesbaar. Voor therapeuten die zich willen bekwamen in ACT is het boek Learning ACT
een aanwinst. Het biedt de mogelijkheid, voor zover dat mogelijk is
in boekvorm, te ervaren en te begrijpen hoe het therapieproces vorm
krijgt, hoe de therapeut daarin kan manoeuvreren en welke processen
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op gang gebracht kunnen worden bij de cliënt. Het is verheugend dat
deze uitgave nu ook in het Nederlands verkrijgbaar is onder de titel:
Leer ACT! Vaardigheden voor therapeuten. De bijgeleverde dvd is een waardevolle aanvulling. Het geeft de lezer een goed beeld van hoe verschillende kerncompetenties in de therapiekamer gestalte krijgen.
ACT is een therapievorm die zichtbaar maakt hoe taalprocessen onze
directe ervaring beïnvloeden en in de weg kunnen staan. Het was grappig om te merken dat wij bij het vertalen van dit boek tegen sommige
van deze taalprocessen zijn opgelopen. Sommige Amerikaanse woorden hebben in de context van de ene zin een heel andere betekenis dan
in de context van een andere zin. Het blijkt dat sommige woorden zich
lastig laten vertalen, omdat het scala aan nuances (in ACT-termen: stimulusfuncties) dat het Amerikaanse woord bevat, zich niet laat vatten
in een Nederlands woord met dezelfde genuanceerde betekenis. Ook
blijkt dat iedere lezer zijn eigen leergeschiedenis heeft ten aanzien van
de betekenis van woorden en daardoor afﬁniteit heeft met bepaalde
vertalingen en met andere juist niet.
Woorden als ‘mind’, ‘mindfulness’, ‘fusion’, ‘languaging’, ‘commitment’, ‘committed action’, ‘valued directions’, ‘value’, en ‘sense of
self ’ hebben tot hoofdbrekens geleid, die we zo goed mogelijk hebben geprobeerd op te lossen. We hebben gezocht naar een evenwicht
tussen niet te ver afwijken van vertalingen die reeds ingeburgerd zijn
geraakt en mooie Nederlandse vertalingen. We hopen bijgedragen te
hebben aan een goed leesbare tekst, die de ﬁjne nuances van de oorspronkelijke tekst goed weergeeft, zodat het lezen van dit boek een
vruchtbare ervaring voor de lezer is.
Jacqueline A-Tjak, juni 2008

