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Gespecialiseerde dagbehandeling voor volwassenen met angst, depressie 
en/of problemen op vlak van identiteit en persoonlijkheid. De gebruikte 
therapiemodellen zijn gedragstherapeutisch van aard en tevens wetenschap-
pelijk onderbouwd.

ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPIE 

Veel mensen worstelen met emoties, gedachten en/of lichamelijke gewaar-
wordingen die ze liever niet willen hebben. Niemand wil pijn, verdriet, som-
berheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, 
maar het is er wel. Het gevecht hiertegen kost echter energie en is niet te 
winnen. Sterker nog: de worsteling kan net meer ellende geven en ten koste 
gaan van een waardevol leven. ACT helpt je om uit dit gevecht te stappen. 
De methodiek gaat er van uit dat negatieve ervaringen bij het leven horen 
en dat niet alle pijn direct oplosbaar is. De vraag die in ACT wordt gesteld 
is of je bereid bent toe te laten wat je niet kan veranderen. Zo kan er ruimte 
ontstaan voor dingen die echt belangrijk voor je zijn. Het doel is daarom 
niet per sé om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal 
veerkrachtiger te worden.

SCHEMATHERAPIE 

Schematherapie gaat uit van het idee dat mensen in hun jeugd gedachten 
ontwikkelen over wie ze zijn, hoe de wereld in elkaar zit, hoe andere mensen 
zijn, en hoe ze zich het beste kunnen gedragen om narigheid te voorkomen. 
Deze ideeën, waar we ons vaak niet zo bewust van zijn, worden in de sche-
matherapie schema’s genoemd. Ze beïnvloeden hoe we denken en voelen 
en hoe we ons gedragen. Meestal passen die ideeën goed bij hoe onze 
wereld eruit zag, toen we kind waren. Soms passen ze niet zo goed meer 
in de wereld waarin we leven als we volwassen zijn en kunnen ze onnodig 
veel problemen veroorzaken, zoals een gevoel van minderwaardigheid. In 
schematherapie wordt gekeken naar wat je als kind hebt meegemaakt en 
hoe je in de vervulling van je basisbehoeften gefrustreerd of gekwetst bent. 
Schematherapie helpt je dus om de oorsprong van gedragspatronen te 
begrijpen en daarna te veranderen. We gaan kijken hoe je jeugdervaringen 
door blijven werken in je dagelijkse leven nu. Je leert voelen wat je behoeften 
zijn en je leert daarbij ook om op een meer gezonde manier voor deze 
behoeften op te komen. Hierdoor verandert je gedrag, maar ook je gedach-
ten en gevoelens. Je gaat je stap voor stap beter voelen, beter voor jezelf 
zorgen en beter voor jezelf opkomen. 

BEHANDELING

In ons behandelaanbod werken we in 1 behandelgroep met ACT  therapie en 
in 3 behandelgroepen met schematherapie. In elke groep worden vier halve 
dagen per week behandeling aangeboden.
We werken met een combinatie van groepstherapieën en individuele 
gesprekken. De interacties binnen deze contacten helpen ons te begrijpen 
onder welke omstandigheden je functioneren moeilijker verloopt.
Samen met jou stellen we een persoonlijk behandelplan en houvastplan op. 
Onze teamleden engageren zich voor de continuïteit van je behandeling. 
Continuïteit betekent dat wij ervoor zorg dragen dat de verschillende sessies 
goed inhoudelijk op elkaar afgestemd blijven. Ons team omvat verschillende 
disciplines die intensief met elkaar overleggen. We werken nauw met jou 
samen om op een samenhangende manier jouw doelstellingen op te volgen 
en te bereiken.
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OPNAMEVRAAG?
Indien u een aanmelding wilt doen of informatie
over het behandelaanbod wenst kan u steeds
contact opnemen met Dirk Moors. Dit kan
telefonisch op het nummer 011 78 83 48 of via
mail aan dirk.moors@asster.be

CONTACT AFDELING
Verpleegteam 
011 78 83 47 en 011 78 83 48  
alle werkdagen tussen 08:00 en 16:30

Afdelingshoofd
Benny Tiri, 011 78 83 40,  
benny.tiri@asster.be

Psychiater
dr. Jim Remans

LOCATIE
Campus Stad 
Halmaalweg 2 
3800 Sint-Truiden
Gebouw B
Ingang afdeling via hoofdingang  
(!gpslocatie Halmaalweg 4)


