
Stressreductie en

Welzijnsbevordering

VOOR WIE?

Pieker je tijdens een activiteit al over het volgende 
dat je moet ondernemen? 

Heb je het gevoel dat je geleefd wordt? Dat je op 
automatische piloot functioneert?

Heb je het gevoel dat je de controle verliest over je 
gedachten, gevoelens en gedrag?

Voor wie zichzelf hierin herkent en actief wil 
bijdragen aan zijn of haar eigen welzijn, is
mindfulness een optie. 

Opgelet! De training vraagt een grote eigen inzet. 
Het echte leren gebeurt vooral tijdens het 
dagelijkse oefenen thuis.

Het is wetenschappelijk bewezen dat mindfulness 
positieve effecten heeft bij:
- Hervalpreventie bij depressie
- Fobieën, angsten
- Chronische pijn

Mindfulness is geen wondermiddel. De training
is geen op zichzelf staande behandeling van
lichamelijke of psychische problemen. 

Wat kan het wel?

- Een ondersteuning zijn bij aandoeningen die    
   ingrijpende behandelingen of een lange fase van 
   herstel vergen.
- Psychische en stressgebonden klachten 
   voorkomen.

Dit zowel bij jongeren als bij ouderen.

Sint-Franciskus Ziekenhuis

P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder

Tel.: 011 71 50 00 - Fax.: 011 71 50 01 - www.sfz.be

MINDFULNESS

WANNEER IN 2016?

Vrijdag van 13u30 tot 16u00
01/04 – 08/04 – 15/04 – 22/04 – 29/04 – 13/05 – 
20/05 – 27/05

of

16/09 – 23/09 – 30/09 – 07/10 – 14/10 – 21/10 – 
28/10 – 04/11

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 5 per-
sonen per reeks! 

KOSTPRIJS
€125, inclusief alle cursusmateriaal en audiobe-
standen.

MEER INFO?
Liselotte Rayen, klinisch psycholoog

Tel.: 011 71 54 88.
E-mail: liselotte.rayen@sfz.be
(maandag t.e.m. donderdag tussen 09.00u en 
16.00u)



ACHTERGROND
Mindfulness is het resultaat van een versmelting
tussen de westerse psychologie en meditatie-
technieken uit het verre Oosten.

De oorsprong van mindfulness ligt in het 
boeddhisme en gaat terug op een 2500 jaar oude 
traditie. 

Mindfulness kent de laatste jaren een sterke 
opmars doordat steeds meer wetenschappelijk
onderzoek veelbelovende resultaten oplevert voor
wat betreft hervalpreventie bij depressie. 

Dr. Jon Kabat-Zinn heeft als eerste het begrip 
mindfulness uit zijn boeddhistische context 
gehaald en een acht weken durende training
ontwikkeld.

Vele theorieën en boeken blijven over het algemeen
hangen in onmogelijke adviezen als: 
“Geef je negatieve gedachten geen kans”, 
“Breng je geest tot rust”, 
“Ga niet piekeren want het lost niks op”,… 

Maar dat kunnen we zelf ook nog wel verzinnen!
De echte vraag is: Hoe doe ik dat dan? Hoe kan ik 
negatieve gedachten loslaten?

ZONDER PRAKTIJK HEEFT 
THEORIE GEEN WAARDE
Het verfrissende aan mindfulness is dat het 
inderdaad niet bij een louter theoretische
uiteenzetting blijft. Er bestaan erg veel praktische
oefeningen die variëren van schrijfopdrachten
(bvb. dagboek bijhouden) tot meditatie en yoga
(bvb. de bodyscan).

DOEL
Stress is onvermijdelijk. 
De enige stressdetector waarover je beschikt
is je eigen lichaam. Stress kan ook klachten
veroorzaken of doen toenemen. 

Wat de psychische en lichamelijke gevolgen zijn
van stress, wordt vooral bepaald door de manier
waarop je er mee omgaat. 

Een mogelijke manier om met stress om te
gaan, is dus mindfulness.

Piekeren, negatieve gedachten, stress enz. nemen
ons vaak zo in beslag dat we het zelfs niet meer 
merken. We zijn het op een bepaald punt bijna
“gewoon” geraakt… Tot we nog maar eens over
onze eigen grenzen heen gaan en “eronderdoor
gaan”: depressie, burn-out, …

UITGANGSPUNT VAN 
MINDFULNESS
Het grootste deel van de tijd functioneren we 
op automatische piloot. Dit betekent dat we niet 
echt gewaar zijn van wat we doen terwijl we 
het doen. Dit is een vaardigheid die noodzakelijk
is om onszelf door het leven te navigeren. 

Er zijn echter ook nadelen aan verbonden. Soms 
merken we de rijkdom van het “hier en nu” niet 
op. We zijn gewoon afwezig in ons dagelijks
leven dat alleen “hier en nu” echt bestaat. 

Als we op automatische piloot leven hebben
negatieve gedachten en emoties vrij spel.
Ze worden gewoonten.

HOE WERKT HET?
Mindfulness is een 8 weken durend programma. 
Er is eenmaal per week een groepssessie van 2.5 
uur. Er wordt verwacht dat deelnemers de overige 
dagen van de week tijd maken om minstens 45 mi-
nuten per dag te oefenen. 

Deelnemers ontvangen een cursus met daarin 
theorie en oefeningen, en bijhorende audiobestan-
den.

WAT WORDT ER GELEERD?
- Inzicht in stressreacties en aandacht leren 
   hebben voor ons lichaam als detector van 
   stresssignalen.

- Aandachtstraining.
   Met volle, bewuste aandacht in het “hier en nu”   
   leven, zonder in gedachten af te dwalen naar 
   gisteren, 20 jaar geleden of volgende week.

- Milde, niet-veroordelende houding. 
   Onze gedachten/gevoelens/gedrag vanuit een   
   neutrale positie observeren en niet veroordelen 
   (niet “piekeren over piekeren”, geen zelfverwij-
   ten).

Mindfulness leert je hoe je steeds weer de rust en 
helderheid in jezelf kunt opzoeken. 
Wanneer het leven je deze rust niet gunt, leer je zo 
goed mogelijk om te gaan met wat er gebeurt.


