
COGNITIEVE THERAPIE, WAT IS DAT?
Cognitieve therapie is gebaseerd op het feit dat uw gevoelens en uw gedrag 
gestuurd worden door uw gedachten (cognities). Wanneer u meer 
invloed heeft op uw gedachten, heeft u dus ook meer invloed op hoe u 
zich voelt en/of gedraagt. In deze groepscursus leert u uw gedachten
onder woorden te brengen en deze te relativeren en/of te wijzigen. 
Hierdoor kunnen uw psychische klachten worden verminderd of verholpen.

WELKE KLACHTEN KUNNEN VERHOLPEN WORDEN?
Voelt u zich gespannen en onprettig in de omgang met anderen? Piekert 
u (te) veel? Zijn er specifieke situaties waardoor u gespannen raakt of 
ontwijkt u situaties? Of durft u niet goed voor uzelf op te komen? 
Als u dit herkent en het lukt niet goed om daar zelf verandering in aan 
te brengen dan kan cognitieve therapie u helpen.

OPZET VAN DE TRAINING
De eerste bijeenkomsten van de groep zijn erop gericht om uw eigen 
moeilijkheden in kaart te brengen. Welke gedachten en/of gevoelens 
ervaart u als hinderlijk? Wat wilt u veranderen?
U formuleert zo uw eigen leerdoel. In het tweede gedeelte van de training 
leert u hinderlijke gedachten en/of gevoelens te hanteren zodat u anders 
kunt reageren in moeilijke situaties. In het derde gedeelte gaat u ex-
perimenteren met ander gedrag, zodat u meer vertrouwen krijgt in de 
nieuwe gedachten in uzelf. In de laatste bijeenkomst kijken we hoe u 
het geleerde vast kunt houden en hoe terugval kan worden voorkomen.
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VOOR WIE
Voor mensen die veel piekeren, spanningsklachten of emotionele 
klachten hebben.

AANTAL BIJEENKOMSTEN
8 bijeenkomsten van 1 uur met een frequentie van één keer per week. 
De cursus wordt gegeven door een psycholoog.

KOSTEN
Er wordt een eigen bijdrage gerekend van 7,50 euro voor de materiaal- 
en administratiekosten. De verdere kosten worden vergoed door de 
zorgverzekeraar.

NA VERWIJZING
• We ontvangen van praktijkondersteuner of psycholoog een digitale  
   verwijzing
• U ontvangt per e-mail een uitnodiging via het e-mailadres 
   noreply@sge.nl.
• Klik op de blauwe balk in de e-mail.
• U kunt uzelf via de zoekfunctie inschrijven voor een van de beschikbare   
   groepen.

MEER INFORMATIE & AANMELDING
U kunt contact opnemen met uw huisarts, de assistente of met de prak-
tijkondersteuner voor meer informatie of om uzelf aan te melden. 
Meer informatie over de inhoud van de training kunt u vinden op onze 
website www.dsp-zorg.nl 
DSP training is elke ochtend tussen 09:00-12:00 uur telefonisch bereikbaar 
op telefoonnummer 040-7116036 of per e-mail via dsptraining@sge.nl 

De zorggroepen DOH, SGE en PoZoB werken samen aan een gezonder 
Zuidoost-Brabant, onder de naam DSP.


