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BLIJF OPENSTAAN GA NAAR DE KERN VAN
DE GRIJZE MATERIE'' Wees gelukkig in het nu, dat

volstaat. Elk moment is alles
wat we nodig hebben, niets meer. ''               

                    — Moeder Teresa

    '' Anderen de baas zijn
is een sterkte; jezelf de

baas zijn is ware kracht.. ''             
                        — Lao TzuMindfulness – wat betekent dat?

Mindful zijn betekent dat je je bewust bent van je:

Een belangrijk aspect bij mindfulness is aanvaarding. Dit betekent dat je aandacht hebt voor je
gedachten en gevoelens zonder erover te oordelen, en je je best doet te onthouden dat er op
geen enkel moment een “juiste” of “foute” manier is om te denken of te voelen.

Door mentaal een stapje achteruit te nemen en je bewust te worden van je gedachten en
gevoelens, kan je jezelf helpen om tekenen van stress en angst op te merken, wat je uiteindelijk
kan helpen om deze gevoelens onder controle te houden.

Goed voor de concentratie: 
studies suggereren dat 
mindfulness ons helpt bij het 
buitensluiten van afleidingen, 
waarbij ons geheugen en 
onze aandachtsvaardigheden 
verbeteren.

We kunnen dit niet genoeg 
benadrukken!
Studies hebben aangetoond dat mensen die mediteren 
anders op stress reageren. Wanneer ze met stressvolle 
situaties te maken krijgen, gaat hun hartslag niet zoveel 
naar omhoog als bij diegenen die niet mediteren of die 
nog maar pas mediteren. Op lange termijn is dit erg goed 
voor het hart en lichaam!

Over het algemeen zal mediteren en mindfulness je 
helpen positiever in het leven te staan door emotionele 
reacties op stressvolle situaties te verminderen. Lees dus 
verder en leer…

Als er ooit een droomcombinatie werd gemaakt, dan is het toch wel mindfulness meditatie en cognitieve 
gedragstherapie – ook wel gekend als mindfulness-gebaseerde cognitieve therapie (Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy, MBCT). MBCT is een relatief nieuwe vorm van hulp die Oosterse filosofie en praktijk 
(mindfulness) combineert met Westerse filosofie en praktijk (cognitieve therapie). Deze werd ontworpen 
om mensen te helpen omgaan met meerdere problemen zoals depressie en angst, en kan gebruikt 
worden om symptomen te behandelen, en te vermijden dat problemen terugkomen.

Om je reis te beginnen naar jezelf
als meer mindful persoon

Door mindfulness meditatie te combineren
met cognitieve gedragstherapie

MEDITEER HIEROVER!
Een recente studie bij gestresseerde personen 
die gedurende acht weken mindfulness hebben 
toegepast toonde aan dat zij een verkleining 
van hun amygdalae ondervonden, het deel van 
de hersenen dat verantwoordelijk is voor angst 
en de vele veranderingen die dat in het lichaam 
veroorzaakt.
Overmatige stress kan leiden tot angst en 
zorgen en de amygdala reageert daarop door 
“heet” en overactief te worden. In de studie 
werd aangetoond dat meditatie dit belangrijke 
deel van de hersenen leek “af te koelen”.

Gedachten Gevoelens Lichamelijke gewaarwordingen
in je dagelijks leven

WAAROM JE MINDFULNESS 
MOET OEFENEN:

Goed voor het lichaam: studies 
hebben aangetoond dat, al na 
acht weken oefenen, mindful 
meditatie de capaciteit van het 
immuunsysteem om ziekte te 
bestrijden, vooruit stuwt.

Goed voor de geest: uit 
studies blijkt dat mindfulness 
positieve emoties verhoogt 
en negatieve emoties en 
stress verlaagt.

Verandert de hersenen: uit 
onderzoek blijkt dat het de 
densiteit van de grijze materie 
in delen van de hersenen die 
verband houden met leren, 
geheugen, emotiecontrole en 
empathie, verhoogt.

Wil je een VOLLE geest of eentje vol MINDFUL?
Denk even na over je eigen geest en over hoe je je voelt. Lees 
gerust verder en leer hoe je zelf je eigen mindful activiteiten kunt 
opzetten.

EEN VOLLE
GEEST OF EEN
GEEST VOL
MINDFUL?



TRAIN JE BREIN
'' Je hebt hersenen in je hoofd.
Je hebt voeten in je schoenen.
Je kan jezelf sturen, welke richting je ook maar uit wil gaan ''               
                                                         — Dr. Seuss

Een mindful moment met een rozijn 
(Een mindful eetervaring)
Eet langzaam een rozijn en gebruik al je zintuigen, 
de één na de ander, om de rozijn heel gedetailleerd 
te bestuderen, van de manier waarop ze aanvoelt in 
je hand tot de manier waarop de smaak in je mond 
explodeert. Deze oefening herinnert ons eraan dat het 
eten van één enkele rozijn echt een mindfulle ervaring 
kan zijn en doet ons beseffen hoe vaak we door het 
leven gaan zonder erbij stil te staan. Je houdt niet 
van rozijnen? Geen probleem – je kan deze oefening 
doen met verschillende voedingswaren, zoals een 
stuk chocolade of een druif. Vergeet jezelf tot slot niet 
te feliciteren voor het uitvoeren van een oefening in 
mindfulness!

Laat ons nu een oefening doen in cognitief denken
Soms zijn de automatische gedachten die we hebben onjuist en maken die ons van streek. Lees 
even onderstaande omschrijving. Beeld jezelf in in deze situatie terwijl je die leest.

Loop-op-straat-oefening:
• Je loopt op straat
• Aan de overkant zie je iemand die je kent
• Terwijl hij of zij je kruist, glimlach je en zwaai je
• De persoon zwaait niet terug en loopt door

Tijdens deze oefening:
Welke gedachten gingen door je hoofd? Welke gevoelens had je 
daarbij? Welke lichamelijke ervaringen heb je ondervonden?

Terwijl u hierover nadenkt, kunnen negatieve gedachten, gevoelens of 
lichaamsgewaarwordingen naar boven komen. Zou het kunnen dat u 
de situatie fout hebt geïnterpreteerd?

Laat ons samen een oefening doen in cognitief denken!
Wat indien de persoon je niet heeft zien zwaaien of niet heeft herkend? 
Of wat indien hij of zij met zorgen zat en zich niet bewust was van zijn of haar 
omgeving? Zie je nu hoe automatische gedachten, gevoelens en lichaamsgewaarwordingen 
misschien niet “juist” kunnen zijn? Door onze cognitieve gedachten te gebruiken, kunnen we 
deze negatieve percepties beperken.

Door te begrijpen hoe je reageert en dit scenario interpreteert, zal je een cognitieve oefening 
ervaren hebben. Gefeliciteerd!

MAAK GEBRUIK VAN
BRONNEN VAN MINDFULNESS
DIE VOOR JOU BESCHIKBAAR ZIJN
Misschien loop je wat verloren en weet je niet waar te beginnen, maar geloof ons als 
wij zeggen dat je heel veel mogelijkheden hebt! We raden je aan om even na te gaan 
wat er beschikbaar is – je zal aangenaam verrast zijn over de bronnen die je vindt.

PROGRAMMA’S IN MINDFULNESS
Misschien kan je zoeken naar een acht weken durende cursus in MBCT in je buurt om 
te beginnen met mindfulness. Er zijn ook online programma’s beschikbaar indien dit 
geen optie voor jou is.

BOEKEN
Ga eens naar de plaatselijke bibliotheek 
of boekenwinkel en je zal zien dat er heel 
veel leuke boeken zijn die je helpen om je 
motivatie hoog te houden en je begeleiden in je 
zoektocht naar mindfulness.

APPS EN WEBSITES
De eerste stap naar online bronnen is op je 
computer beginnen zoeken. Die heeft een schat 
aan kennis, kennis die deels beschikbaar is in 
de vorm van gratis apps en websites! We raden 
je sterk aan om dit zelf te gaan ontdekken – en 
zo uw zoektocht naar mindfulness verder te 
zetten.



MIJN ACTIEPLAN Vul je actieplan in en neem het mee 
naar je volgende afspraak, zodat je 
samen met je zorgverlener een strategie 
kunt ontwikkelen om je mindfulness 
sterker te maken.

1. MIJN HUIDIGE MINDFULNESS PRAKTIJKEN:

2. WAT BETREFT EMOTIONELE REACTIES, BEN IK EEN MILD, MATIG OF HEFTIG REAGERENDE PERSOON:

3. HINDERNISSEN BIJ HET STARTEN VAN MIJN MINDFULNESS PRAKTIJKEN:

4. HINDERNISSEN BIJ HET BEHOUDEN VAN MIJN MINDFULNESS PRAKTIJKEN:

5. MIJN ACTIEPLAN VOOR DE ONTWIKKELING VAN MIJN MINDFULNESS PRAKTIJKEN:

'' Zelfs je grootste vijand kan je niet zo veel
schaden als je eigen onbewaakte gedachten.
Niemand kan ons zo goed helpen als onze

eigen medelevende gedachten. ''               
                                          — Buddha


