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Aandachtstraining

Uniek wetenschappelijk  
ondersteund programma  
dat je beter leert omgaan  
met stress, pijn, piekeren,  
slapeloosheid, angst en depressie
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Mindfulness

Itam bvba organiseert ook trainingen  
op maat van bedrijven en organisaties.  

Deze trainingen zijn gericht op performance, 
stressreductie en mindfull leadership. 

Vraag ons apart programma aan.
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Mindfulness training

“Mindfulness is helemaal niet zweverig of religieus.  
Je leert eigenlijk op een zeer nuchtere manier naar de din-
gen kijken, zoals ze werkelijk zijn.”

Tijdens de training werken we met praktische oefeningen 
en opdrachten:
! ademhalingsoefeningen
! bewust worden van het lichaam
! situationeel stress gewaarzijn
! inzichtmeditatie
! milde vorm van yoga
! oplossingsgerichte technieken
! communicatie
! creativiteitsoefeningen
! aandachtstraining
! gezondheidsplan

voor wie?

“Ik dacht altijd dat de drukte rondom mij was, nu heb ik 
ontdekt dat het vooral in mijn hoofd heel druk is.” 

Mindfulness is niet alleen geschikt voor patiënten, maar 
ook voor hulpverleners, directies, leerkrachten, leerlingen, 
ouders, ...
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“Voor mij is mindfulness het mooiste cadeau  
dat ik mezelf ooit gegeven heb in m’n leven.”



Mindfulness?

“Mindfulness is bewust aandacht geven aan het huidige  
moment, zonder te oordelen.” (dr. Jon Kabat-Zinn)

Mindfulness, of aandachtstraining, is een wetenschap
pelijk onderbouwde methode die je helpt om beter om  
te gaan met stress, piekeren, slapeloosheid, pijn, angst, 
depressie,... Door meer aandacht te geven aan het hier 
en nu, leren we ons beter bewust te worden van onze 
gedachten, emoties en lichaam.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is een 
unieke combinatie van eeuwenoude Oosterse meditatie
technieken en moderne Westerse psychologie.  
Dr. Jon KabatZinn was de eerste die Mindfulness 
toegepaste bij patiënten met chronische pijn. Weten
schappelijk onderzoek toont aan dat deze methode ook:
! herval van depressie kan voorkomen
! doeltreffend is bij stressgerelateerde klachten
! de stressbestendigheid verhoogt
! de concentratie aanscherpt
! het psychisch welzijn verbetert

Mindfulness werkt!

“Het voordeel van Mindfulness is dat je het kan toepassen 
in je dagdagelijks leven. In de file, tijdens een vergadering, 
wanneer je de was doet ...”

Honderden wetenschappelijke studies tonen aan dat 
Mindfulness doeltreffend is bij preventie of behandeling 
van: ! stress

! onrust en piekeren
! slaapstoornissen
! spanningen en angst
! hervalpreventie depressie en burnout
! chronische pijn
! ademhalingsproblemen
! hartklachten en hoge bloeddruk
! infertiliteit
! psoriasis
! omgaan met kanker en AIDS
! multiple sclerose

Mindfulness verhoogt ook je concentratie, stimuleert je 
creativiteit, verbetert je communicatie en helpt je zoeken 
naar de zin van je leven.
Het Instituut voor Training van Aandacht en Mindfulness 
(Itam) is verbonden aan de Arteveldehogeschool (Gent) 
en werkt met universiteitsmedewerkers mee aan  
wetenschappelijk onderzoek. Een overzicht van alle 
onderzoeken vind je op www.itam.be

Wie zijn wij

Itam bestaat uit een multidisciplinair team van profes
sionele medewerkers die zowel een meditatieve training 
als een passende beroepsopleiding achter de rug hebben. 
Samen met de Arteveldehogeschool werken we aan  
een tweejarige opleiding van Mindfulnesstrainers in een 
officiële postgraduaatsopleiding.

Cognitieve Therapie 

“Mindfulness helpt je aanvaarden wat je niet kan veran-
deren, aanpakken wat je wel kan veranderen en geeft je de 
wijsheid om het verschil te kennen.”

Deze Mindfulness training is gebaseerd op twee peilers: 
Coginitieve Therapie en Mindfulness.

Cognitieve therapie gaat uit van de interactie tussen  
gevoelens, gedachten en gedrag. Stresserende gebeur
tenissen kunnen leiden tot negatieve gedachten en die 
kunnen op hun beurt weer bijdragen tot psychische 
klachten en lichamelijke spanningen. 

Mindfulness of aandachtstraining is een meditatie
techniek die meer dan 2500 jaar oud is. Mindfulness laat 
je moment na moment opnieuw contact maken met het 
NU, het huidige moment. Zo ontstaat meer openheid en 
een innerlijke vrijheid.

Deze unieke training leert je rechtstreeks omgaan  
met (negatieve) gedachten, gevoelens en lichamelijke 
spanningen. We leren bewust aandacht te geven aan  
de stresserende gebeurtenissen, zonder te vechten of  
te vluchten. Door onze weerstand op te geven, krijgen we 
meer keuzevrijheid.
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