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Mindfulness

Hype of (goed) hulpmiddel?



Mindful bij het werk

• Inleiding op mindfulnessmeditatie- of 
aandachtstraining? 

• Hoe zit dat met stress, aandacht en het 
brein?

• Principes kunnen toepassen of training gaan 
doen

• Oefeningen



Mindfulness meditatie of 
aandachtstraining

De bereidheid en het vermogen, om volledig 
aanwezig te zijn in je leven, het te leven alsof 
het er echt toe doet, in het enige moment dat 
we hebben, namelijk dit moment, dat je het 
waard bent om op deze manier in het leven 
te staan, en dat je het kunt (leren).

Jon Kabat-Zin



Mindfulness meditatie of 
aandachtstraining

• de kunde van het opmerkzaam zijn

• gericht op wat er hier en nu is

• met acceptatie van wat je waarneemt

• zonder (voor)oordeel

• met frisse nieuwsgierigheid

• en zelfwaardering

• die je met geduld kunt trainen



Mindfulness meditatie of 
aandachtstraining

Een manier van zijn i.p.v. doen 
(of denken)



Mindfulness meditatie of 
aandachtstraining

(Na)denken is ook doen



Mindfulness



Mindfulness meditatie 

Nu-moment



Mindfulness meditatie 
bewezen effecten

• meer geluk en tevredenheid

• minder somberheid, minder anti-depressiva

• sneller verdwijnen van irritaties of angst als 
deze op komen zetten

• minder huisartsbezoek

• beter reactievermogen

• kwaliteit van slaap verbeterd



Mindfulness meditatie 
bewezen effecten

• beter omgaan met pijn e.d.; minder pijn

• beter geheugen en taakgerichtheid

• vermindering van ‘neigingen’ (pulken, 
nagelbijten, drank, eten, op je smartphone
kijken)

• minder chronische stress in lichaam 
(bloeddruk, etc ..)



Hoe zit dat met stress?



Hoe zit dat met stress?

• het lichaam kent verschillende systemen om 
op stress (of op je omgeving) te reageren

• je past je fysieke, emotioneel en mentaal 
aan, aan de omstandigheden

• hierbij spelen korte- en lange 
termijnprocessen



Hoe zit dat met stress?
Snelle of korte termijn reacties 
bij stress ([nor]adrenaline)

Iets tragere en lange termijn 
reacties (cortisol)

Goed Alertheid, focus op taak, goede 
spiertonus, versnelling hartslag 
en ademhaling

Energie, motivatie, presteren

Overreactie Angstig, rusteloosheid,  
hyperventileren, hartkloppingen, 
inslaap-problemen, prikkelbaar, 
aspecifiek piekeren, emotioneel 
snel van slag

Vermoeidheid, slaap-problemen
(vroeg wakker worden), specifiek 
piekeren, concentratie -, 
gezondheid- (afweer!), buikvet +

Onderreactie Apatisch, somberheid, 
(weekend)hoofdpijn / migraine

Chronisch moe (ook na lang 
slapen), chronische pijn, fysiek 
snel van slag (hormonale 
uitputting)



Hoe zit dat met stress?



Hoe zit dat met stress?

• het lichaam is dom; in de reactie op stress 
maakt het geen onderscheid tussen echte 
gebeurtenissen of vermeende gebeurtenissen 
in het brein



Hoe zit dat met stress?

Mindfulness-meditaties richt zich juist op 
deze interne waarneem- en denkprocessen





Meditatie:
‘bodyscan’

• je lichaam als anker voor het hier en nu’

• ‘wonen’ in je lichaam in dit moment



Hoe zit dat met aandacht?



Stress vanuit het brein

Kunnen we stress vanuit het brein beïnvloeden?



Stress vanuit het brein

Weten we uit hersenscan-onderzoek



Model suggereert mono-tasking

In het brein moet je zijn



In werkelijkheid altijd (beetje) multi-activity

In het brein moet je zijn



In ‘rust’ of tijdens routinetaken is er bepaalde 
mate van activiteit in het Default Mode Network
• dagdromen, ideeën
• vluchtige waarnemingen
• ‘zappen’, ‘ruis’
• latente aandacht 
• meer naar binnen
• bij routine-taken of niets doen
• auto-pilot

In het brein moet je zijn



Stress in het brein
Bij piekeren, zorgen, hoge werkdruk e.d. wordt 
de activiteit van het DMN groter: ‘ruis’ wordt 
‘herrie’, wordt piekeren, wordt (negatieve) 
emotie.

Neiging tot 

meer doen: 

nog meer 

op de 

‘autopilot’, 

doordraven



Stress in het brein

‘Doe-modus’:
• streven naar iets 
anders
• verleden of toekomst
• vernauwing van 
aandacht
• nog meer je best doen
• moeten en willen
• niet tevreden zijn: 
(voor)oordelen hebben

‘Zijn-modus’:
• aanwezig zijn in dit 
moment
• hier en nu 
• ruimte voor nieuwe 
ervaringen
• accepteren van grenzen
• niet hoeven
• tevreden en trots: niet-
oordelend



Stress in het brein dempen met 
monotasken

• multi-tasken in dagelijks leven verhoogd 
activiteit in DMN: meer ruis, meer stress
• negatieve emoties zorgen ook voor meer ‘ruis’    
(bang, boos, bedroefd)
• ‘domme’ lichaam krijgt actie signaal: 
stresshormonen
• maar monotasken verlaagd deze activiteit; 
onder bepaalde voorwaarden







Oplossing in het brein?

Doorbreek Multi-Tasken, doorbreek de ‘auto-

pilot’ door een shift van de focus naar het hier-en-nu



Meditatie

Totale aanwezigheid in het hier-en-nu (adem) is 
een ideaal aan de horizon 



Meditatie

Zou al mooi zijn als je van zwaar naar licht 
bewolkt kan komen ‘in de geest’



Meditatie

• open aandacht voor iets in het hier en nu
• meestal iets uit het lijf (altijd aanwezig; en 
groot in het brein)
• afdwalen (DMN/’autopilot’)
• bewust worden van afdwalen
• terugkeren naar punt van aandacht
• vriendelijk



Meditatie



Meditatie

Boedisme (satipatthana soetra):

Aandacht voor de dharma of objecten van de 
gedachten. (Vrij vertaald: aandacht voor het 
zien van structuren en wetmatigheden, die 
ons bevrijden of gevangen zetten).

Waardoor we andere keuzes kunnen maken



Mindfulness Meditatie
zelfcompassie



Mindfulness Meditatie

Bewustzijn van afdwalen is aanspreken andere 
breinactiviteiten: het regelmechanisme
• Hier worden de bewuste keuzes gemaakt
• Je bent niet wat je denkt …
• Bij meditaties kun je dat trainen



Mindfulness Meditatie

Onderzoek laat zien dat uiteindelijk niet de mate 
van aanwezigheid in hier-en-nu bepalend is voor 
effecten, maar bewustzijn van afdwalen en keuze 
maken

Op den duur zie je veranderingen ontstaan in 
hersenactiviteit en zelfs de dikte van de 
hersenschors!



Mindfulness Meditatie



Mindfulness Meditatie

Onderzoek laat zien dat uiteindelijk niet de mate 
van aanwezigheid in hier-en-nu bepalend is voor 
effecten, maar bewustzijn van afdwalen en keuze 
maken

Op den duur zie je veranderingen ontstaan in 
hersenactiviteit en zelfs de dikte van de 
hersenschors!



Mindfulness Meditatie

Vriendelijkheid bij de meditatie:
• Is ook een keuze
• Maar een keuze die minder stress geeft (als: ‘ik 
moet het goed doen’
• Appelleert aan geruststellend 
vermogen
• Troosten 



Mindfulness Meditatie

Formele en informele oefeningen:

• Formeel is: tijd nemen voor  ‘bodyscan’ of 
‘zitmeditatie’,  ‘mindful yoga’ of 
‘vriendschapsmeditatie’.
• Informeel is: met (heel veel) aandacht een 
activiteit doen

• een hap nemen, naar muziek luisteren, 
een massage nemen, jongleren ,de afwas 
doen, …



Mindful op werk 
• kijken of je geluid kunt verminderen
• maar één scherm geopend houden (=monotasken)
• met name mailbox uit
• smartphone stil
• droommomenten bewust zijn en (vriendelijk!) met 
aandacht terug naar taak
• 3-minuten meditatie?
• vriendelijk voor jezelf! (trots)
• minder oordelen !!!



Mindful  thuis

• Niet zappen
• Social Media is SM
• Smartphone stil
• Jezelf tijd gunnen (vervelen?)
• (voor)lezen, bad (zonder lezen), wandelen (zonder 
bellen), stilte momenten
• Je kunt alles ‘mindful’ doen
• Mediteren / ontspanningsoefeningen
• Tai Chi (e.d.) werkt ook



• Volgen van een training kan erg nuttig 

zijn om structureel aan verandering te 

werken

• Via www.beweging.tv thuis oefeningen 

doen (inschrijven..)

• Headspace app

Mindful  thuis

http://www.beweging.tv/


• ‘Mindfulness’ predikt zijn in het nu, ervaringswereld

• Stress = gerichtheid op buitenwereld; toen, later

• Stress zet lichaam op scherp

• In het brein wordt bepaald of iets stressvol is of niet

• Meditatie is shift binnen brein: maak de ervaring neutraler

• Meditatie versterkt lichaamsbewustzijn en verminderd stress

Résumé



Mindful

De uitknop activeren



Mindful kort 
3 minuten meditatie


